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Resumo
Reabilitar o cão portador de paresia/paralisia tem como objetivo final capacitar o indivíduo a executar 
suas atividades de vida diária (AVDs), devolvendo sua autonomia.  Este artigo aborda o manejo físico, 
comportamental e social de cães portadores de paresia/paralisia e o impacto dessa condição no paciente, 
nos animais contactantes e nas pessoas que com ele convivem. O cão necessita ser estimulado organica-
mente para readquirir sua autonomia na locomoção e nas AVDs.  Para tal, a associação de acupuntura 
e fisioterapia (AP/FISIO) propicia a reabilitação por atuar de forma sinérgica sobre o sistema nervoso e 
com os custos reduzidos. O proprietário deve receber orientações sobre como complementar em casa a 
terapêutica desenvolvida na clínica, executando manobras que estimulem o componente sensorial do do-
ente. Além disso, o uso do aparelho de cinesioterapia ou carro ortopédico (“cadeirinha”) deve ser indica-
do. O manejo comportamental e social do doente é fundamental, visto que o animal portador de deficiên-
cia na locomoção demanda maior atenção e pode permanecer “mimado”. Alterações de comportamento 
nos animais que coabitam o local são também esperadas em função da disputa por atenção. O aspecto 
psicológico das pessoas deve igualmente merecer a atenção do médico veterinário, já que o proprietário 
sofre o impacto de ter um animal incapacitado e que apresenta degradação da sua condição física.
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Abstract
Rehabilitation of paralytic dogs should enable the patient to recover autonomy for daily life activities (DLA). 
These article overviews the physical, behavioral and social handling of paralytic dogs and the impact of such ma-
nagement on the patient itself, on dogs from the same house holdand on caring people. Behavioral and organic 
stimulus of the patient is essential for the rehabilitation. To this end, acupuncture and physiotherapy association 
provides a synergic effect on the nervous system at low costs. Owners should be highlighted on how to comple-
ment clinical therapy at home using maneuvers that stimulate sensorial component of the patient. Furthermore 
the use of kinesio therapy devices or “dog wheelchair” is indicated. The behavioral and social management is 
fundamental once the increased attention may spoil the patient. Behavioral alterations of animals from the same 
household may be anticipated due to attention dispute. People involved with the patient are under the impact of 
a disabled animal and physiological features of those also deserve the attention of the veterinarian. 
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Introdução

A reabilitação do animal parético/paralítico pode se 
prolongar por semanas, por isso é importante fornecer 
orientação adequada ao proprietário sobre a manutenção 
desse paciente. Nesse artigo, será abordado o manejo físico, 
comportamental e social de cães portadores de paresia/pa-
ralisia e o impacto dessa condição no paciente, nos animais 
contactantes e nas pessoas que convivem com o mesmo.

 
Reabilitação física
Reabilitar o portador de paresia/paralisia é prevenir 

a incapacidade permanente e, ao mesmo tempo, obter o 
máximo de recuperação da função locomotora normal. O 
objetivo final é capacitar o indivíduo a executar suas ativi-
dades de vida diária (AVDs) devolvendo a autonomia na 
micção, na defecação, no ato de se alimentar e em outros 
atos.Para tal, a escolha da terapêutica adotada deve consi-
derar as possibilidades econômicas e a disponibilidade de 
tempo do proprietário além das evidências provenientes 
dos resultados de pesquisas clínicas e experimentais (1).

A literatura científica relata a eficácia da acupuntura 
(AP) e da fisioterapia (FISIO) na reabilitação do portador de 
paresia/paralisia (2,3). Essas técnicas atuam sinergicamente 
sobre o sistema nervoso, acelerando a resolução do processo 
e o retorno ao bem estar do animal. Por fim, essa associação 
proporciona a redução nos custos e otimiza o resultado com 
menor desgaste da relação veterinário-proprietário.

A ação da associação AP/FISIO pode ser complemen-

Figura 1 - Cão sem raça definida utilizando o aparelho veterinário de 
cinesioterapia. O animal é capaz de mover o membro, mesmo portando 
deficiência motora e de propriocepção.

tada em casa quando o proprietário é cuidadosamente 
orientado a massagear pontos de acupuntura específicos, 
(para desencadear reflexos somato-viscerais) e a executar 
exercícios passivos e manobras que estimulem o compo-
nente sensorial do doente. É indicado também o uso diá-
rio do carro ortopédico (“cadeirinha”). A “cadeirinha” é 
um aparelho de cinesioterapia (figura 1) que prolonga o 
período de estímulos proprioceptivos, promove a descar-
ga de peso (alivio do peso do animal), amplia o tempo de 
atividade física e aumenta a força muscular (4).

Figura 2 - Cão da raça Teckel em tratamento com 
eletroacupuntura. A técnica estimula a plasticidade neuronal 
em lesão medular por discopatia toraco-lombar.

Acupuntura

A acupuntura (AP) é uma terapia re-
flexa na qual o agulhamento, um estímu-
lo nociceptivo dado a pontos específicos do 
corpo,desencadeia respostas em outras áreas 
do organismo. O efeito terapêutico se dá pela 
ativação de mecanismos homeostáticos neu-
rais, endócrinos, imunológicos e biomecânicos 
(5). Várias técnicas de estímulo do ponto de 
AP podem ser utilizadas, como: agulhamen-
to, estimulação elétrica (figura 2), injeções de 
vitaminas (aqua/farmacopuntura) ou de sub-
doses de fármacos (farmacopuntura), implan-
te de fragmentos de ouro, laser, ultra-som ou 
indução magnética (6,7).
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animais. Nesse caso, o médico veterinário deve alertar 
sobre as consequências deletérias da antropomorfização 
dos animais de companhia, o que pode limitar ou mesmo 
impedir o tratamento do paciente. Gerenciar essa situa-
ção é imprescindível para que haja adesão ao tratamento 
e para aumentar as chances de reabilitação. 

Por isso, o impacto psicológico que um animal com 
perda da locomoção causa a seu proprietário deve mere-
cer a atenção do médico veterinário. É preciso entender 
o choque sobre o proprietário em ter um animal que se 
arrasta pelo chão, desenvolvendo escaras e apresentando 
degradação da sua condição física. 

Normalmente, essa circunstância leva o cliente a atitudes 
extremas: o total desinteresse ou o intenso empenho na recu-
peração de seu companheiro. O segundo caso cria o ambiente 
adequado para que o médico veterinário utilize as ferramen-
tas terapêuticas disponíveis à reabilitação. Entretanto, quando 
os proprietários estão desmotivados acabam por considerar a 
eutanásia como solução para o animal e para o sofrimento da 
família. Em quaisquer dessas situações, compete ao profissio-
nal oferecer recursos para manutenção da qualidade de vida 
e para reabilitação de seu paciente. Cabe exclusivamente ao 
proprietário a decisão de tratar ou não seu animal.

Figura 3 - Cão da raça Lhasa Apso submetido a exercícios de 
fortalecimento, equilíbrio e propriocepção com bola. O animal 
permanece tranquilo, permitindo e colaborando com a manipulação.

Fisioterapia

A fisioterapia é uma especialidade vete-
rinária que objetiva o restabelecimento da 
função com uso de estímulos físicos (ele-
trofototermoterapia), exercícios (cinesio-
terapia) (figura 3) e massagens (massote-
rapia). A fisioterapia aplicada em pessoas 
com distúrbios ortopédicos e neurológicos 
possui um forte respaldo científico e está 
bem demonstrado que seu uso em animais 
portadores de paresia/paralisia amplia as 
chances de reabilitação (8,9,10,11,12,13).

Reabilitação comportamental e social: O ponto de 
vista do proprietário

É fato que pessoas com problemas de locomoção en-
frentam dificuldades e que isso interfere desfavoravelmen-
te em sua autoestima. Entretanto, o mesmo não acontece 
aos cães. Por exemplo, é de conhecimento comum que 
cães submetidos à amputação de um dos membros, após 
a recuperação cirúrgica, com frequência se adaptam rapi-
damente a sua nova condição, sem sequelas emocionais. 

Quando a pessoa julga que a dificuldade ou o impedi-
mento da locomoção consiste num sofrimento emocional 
para seu cão, está transferindo sentimentos humanos aos 

O cão necessita ser estimulado orga-
nicamente e em seus aspectos comporta-
mentais para readquirir sua autonomia 
na locomoção e nas AVDs. O proprietário 
deve receber orientações sobre como com-
plementar em casa a terapêutica desen-
volvida na clínica e também sobre o ma-
nejo comportamental e social do doente.

  Reabilitação Comportamental e Social: A reação do animal
O animal portador de deficiência na locomoção deman-

da maior atenção diária. Se isso implica em menor tempo de 
convivência entre o proprietário e os outros animais da casa, 
podem surgir alterações de comportamento nos animais que 
coabitam o local. Nesse momento, o médico veterinário deve 
orientar sobre o manejo adequado para que sejam evitados de-
sequilíbrios nas relações entre os animais daquele ambiente.

Outra consequência dessa situação é o condiciona-
mento do doente. Recebendo excesso de zelo e estando 
satisfeito em todas suas necessidades, esse cão pode re-
duzir seu esforço em retomar à ambulação. É incumbên-
cia do médico veterinário nortear o proprietário e evitar 
que o animal permaneça “mimado”.
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Conclusão

1. O Médico Veterinário deve oferecer todos os re-
cursos disponíveis para a manutenção da vida do animal 
portador de paresia ou paralisias. 

2. A associação AP/FISIO na abordagem desse pacien-
te reduz os custos e otimiza o resultado do tratamento. 

3. A associação AP/FISIO deve ser complementada 
em casa com massageamento dos pontos de acupuntura, 
exercícios passivos e o uso diário do carro ortopédico. 

4. Cabe ao Médico Veterinário alertar e orientar o proprietá-
rio sobre a antropomorfização do cão e o surgimento de distúr-
bios de comportamento no doente e nos animais contactantes.
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