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1. INTRODUÇÃO 

 O uso de fisioterapia na reabilitação animal é uma modalidade recente e, 

associada à clínica médica, promove bem-estar, auxilia no tratamento e 

prevenção de diversas patologias, não só ortopédicas, reduz a sintomatologia do 

paciente, promove analgesia e em muitos casos leva ao retorno da função do 

membro afetado (LESNAU, 2006). 

 As técnicas fisioterápicas são empregadas de acordo com a necessidade 

do paciente. O veterinário fisiatra avalia o paciente, por anamnese, exames 

fisiátrico e de imagens, e em sequência elabora seu protocolo de tratamento 

combinando técnicas, aparelhos e exercícios. 

 A tenossinovite é definida como a degeneração e inflamação do tendão do 

músculo bíceps braquial e pode ser primária ou secundária. A primeira categoria 

acontece por injúrias crônicas, e a segunda por sua vez devido a injúrias agudas 

(LOPES; DINIZ, 2018). 

A bursite é uma inflamação de caráter agudo ou crônico na estrutura que 

reduz o atrito entre uma estrutura óssea e um tendão, a bursa. Essa inflamação 

pode ser decorrente de traumas tanto repetitivos quanto abruptos. A 

sintomatologia inclui sensibilidade local, dor e edema, e o diagnóstico pode ser 

conduzido por exame ultrassonográfico. 

 Bruce et al. (2011), em seu trabalho, definiram a tendinite bicipital como 

uma inflamação do bíceps braquial e a tenossinovite como a inflamação da 

bainha do tendão, sendo que, muitas vezes os termos são utilizados como 

sinônimos. Os autores também classificaram as lesões em 5 classes: traumático, 

mecânico, inflamatório ou imunomediado, séptico ou neoplásico. Esse tipo de 

classificação facilita a discussão para tratamentos e para definir prognóstico.

 Essa enfermidade é mais frequente em cães de médio a grande porte, 

adultos, sem predisposição de sexo. Geralmente, os cães acometidos, 

apresentam histórico de claudicação após atividade física intensa, incômodo e 

dor à palpação. A inspeção do tendão bicipital é feita flexionando o ombro e 
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estendendo o cotovelo, paralelo ao tórax, avançando caudalmente todo o 

membro paralelo ao tórax e aplicando a pressão sobre a região umeral medial 

proximal (WASCHBURGER, et al., 2014).

 A confirmação do diagnóstico pode ser por tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, artroscopia, radiografia e ultrassonografia. Através 

destes exames é possível verificar a integridade das estruturas, sendo que na 

radiografia nem sempre é possível verificar as alterações (PIERMATTEI et al., 

2009).

 O tratamento pode ser cirúrgico, com a técnica de tendões do tendão 

bicipital, ou conservativo através de práticas fisioterápicas, que apresentam 

grande taxa de sucesso (ISOLA; et al., 2011).

 O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de lesão bicipital 

de um cão SRD, atendido na AnimaCare, o qual obteve-se recuperação da lesão. 

2. RELATO DE CASO 

No dia 10 de novembro de 2021, na clínica AnimaCare em Curitiba, foi 

realizada a avaliação de um paciente canino, macho, 6 anos, sem raça definida, 

castrado pesando 17,9 kg sob queixa de claudicação que iniciou na manhã deste 

mesmo dia, sendo assim, um quadro agudo. 

A tutora relatou que em 2017 o cão foi submetido à osteotomia corretiva 

nos membros torácicos por um desvio angular que apresentava nos membros 

naquela época, sem intercorrências no procedimento cirúrgico, tendo o resultado 

de alinhamento esperado pelos ortopedistas. Nesta época realizou junto à equipe 

da AnimaCare a fisioterapia pós operatória. 

O paciente possui histórico de artrose em cotovelo e carpo esquerdo, que 

segue em monitoramento até os dias atuais. 

A tutora relatou também que não costumava passear com o paciente, e que 

ele brinca apenas no apartamento, em piso escorregadio, tendendo a subir e 

descer do sofá e da cama dos tutores também. 
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 No exame fisiátrico não foi identificado nenhum déficit proprioceptivo. 

Foi identificada dor moderada à palpação da coluna tóraco-lombar. No membro 

torácico esquerdo ficou evidente a crepitação e dor moderada em cotovelo, 

discreta instabilidade medial em ombro, dor moderada à palpação do tendão do 

bíceps em sua origem.  

 No membro torácico direito foi constatada crepitação em cotovelo, sem 

dor à mobilização articular, e leve incômodo à palpação do tendão do bíceps em 

sua origem. Nos membros pélvicos, bilateralmente, o paciente demonstrou 

incômodo à palpação no ventre e inserção do músculo íleo-psoas. Apresentou 

também em membro pélvico direito com incômodo à extensão do joelho sem 

instabilidade ligamentar e patelar. 

 Foi solicitado exame ultrassonográfico do ombro esquerdo para maiores 

esclarecimentos, no qual foi constatado espessamento em origem do tendão 

bicipital (0,75 cm), com característica hipoecogênica e discretamente 

heterogênea, apresentando fibras tendíneas regulares (Figura 1). 

Página  de 5 19



Figura 1: Imagem do exame ultrassonográfico evidenciando espessamento de região bicipital e característica 
discretamente heterogênea e hipoecogênica. Fonte: VETSCAN - diagnóstico por imagem. Laudo cedido pela 
tutora. 

A bursa bicipital estava aumentada e distendida por conteúdo 

anecogênico. Na articulação escapulo umeral havia quantidade aumentada de 

efusão articular conforme consta em laudo (Figura 2). 
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Figura 2: Laudo do exame ultrassonográfico realizado pelo paciente Nino em 18 de novembro de 2021. 
Fonte: VETSCAN - diagnóstico por imagem. Laudo cedido pela tutora. 

 O protocolo terapêutico teve como objetivo principal tratar a tendinite e 

bursite presentes no tendão bicipital no ombro do membro torácico esquerdo, e 

como objetivos secundários tratar também articulação e tecidos moles do ombro 

direito, cotovelos esquerdo e direito, coluna nos segmentos tóraco-lombar e 

lombar, e o músculo íleo-psoas direito e esquerdo. Concomitantemente, 

objetivou-se também o fortalecimento muscular e condicionamento físico. 

As sessões foram organizadas da seguinte forma: 1.ª a 11.ª sessão 

ocorriam 2 vezes na semana; 12.ª a 20.ª sessão frequência semanal; A partir da 

21.ª sessão a frequência se tornou quinzenal. 
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As primeiras 8 primeiras sessões foram realizadas com: 

· Ultrassom terapêutico (UST) foi utilizado na modalidade pulsada em 

50%, durante 6 minutos, na frequência de 3 MHz, e dose de 1,2W/cm² na 

região de ombro esquerdo, especificamente em origem do tendão 

bicipital. 

· Laserterapia na dose de 6J/cm² na região da origem do tendão bicipital, 

nas articulações dos ombros, cotovelo esquerdo e direito, coluna 

toracolombar, lombar e músculo íleo-psoas bilateral. 

· Magnetoterapia na frequência de 15Hz, intensidade 9 (150 Gauss), em 

período de 20 minutos. 

· Eletroterapia com Haihua por 4 minutos em cada região citada a seguir: 

na origem do tendão bicipital esquerdo, articulação do ombro esquerdo, 

cotovelos esquerdo e direito, coluna toracolombar e lombar, e músculo 

íleo-psoas bilateral. 

· Alongamento estático, nos membros não acometidos pela tendinite e 

pescoço, e além de massagem em região da coluna lombar, músculos 

psoas, e ombros. 

· Ozonioterapia  na concentração de 8 mcg/ml por via subcutânea nos 

seguintes locais: ombro esquerdo, coluna lombar, psoas direito, psoas 

direito, sendo injetado 20 ml em cada local.   

O paciente, após o início do tratamento, apresentou claudicação apenas 

entre a primeira e segunda sessão. 

 Após as 8 sessões iniciais foi suspenso o ultrassom e iniciada a adaptação 

em esteira seca para uma melhor estabilização da articulação escápulo-umeral e 

do processo inflamatório do tendão e bursa bicipital esquerda para que só então 

a hidroesteira fosse adicionada ao protocolo. 

 Na 17.ª sessão foi solicitado um novo exame para avaliar a progressão do 

tratamento, visando reavaliar a bursa e tendão bicipital esquerdo para reformular 
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o protocolo terapêutico caso houvesse melhora ao exame ultrassonográfico, para 

que o paciente pudesse iniciar adaptação em hidroesteira. 

 No dia 4 de fevereiro de 2022, foi realizado um novo exame 

ultrassonográfico da região escapulo umeral esquerda onde foi constatado 

apenas sinais leves de efusão e inflamação articular, e redução considerável da 

espessura tendínea se comparado ao exame anterior(Figura 3). 

Figura 3: Laudo do exame ultrassonográfico realizado pelo paciente Nino em 4 de fevereiro de 2022. 
Fonte: VETSCAN - diagnóstico por imagem. Laudo cedido pela tutora. 
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O tendão bicipital estava com origem com espessura (0,36 cm), com 

característica hiperecogênica e regular, apresentando fibras tendíneas alinhadas; 

Bursa bicipital: Posicionamento, ecogenicidade preservados; 

 A partir deste segundo exame, foi incluído no protocolo terapêutico, a 

hidroesteira substituindo a esteira seca, uma vez que foi constatado que não 

havia mais a tenossinovite e a bursite. A hidroesteira tem como vantagem a 

redução da carga e impacto articular, possibilitando assim o fortalecimento 

muscular, melhora da amplitude de movimento, melhora da coordenação e do 

equilíbrio.  

 Desde então o paciente realiza as sessões uma vez ao mês para 

monitoramento da dor e consolidação dos resultados obtidos. 

3. DISCUSSÃO 

As lesões em tecidos tendinosos podem diferir em suas causas, 

inflamatórias ou degenerativas, sendo a tenossinovite bicipital uma das mais 

comuns em cães (ALVES; MIKAIL, 2009).

Lopes e Diniz (2018), definem a tenossinovite como a degeneração do 

tendão do músculo bíceps braquial e pode ser primária ou secundária. A 

tenossinovite primária é devido à inflamação no tendão causada por sobrepeso 

ou injúrias crônicas, já a tenossinovite secundária ocorre devido a traumas 

agudos. Neste caso o paciente se enquadra na primeira categoria de 

tenossinovite, a crônica, uma vez que o animal possuía condições 

predisponentes para um processo crônico como habitar em apartamento com 

piso escorregadio onde ele tinha hábito de correr, subir e pular da cama e sofá 

dos tutores, não realizar passeios frequentes além do histórico de cirurgias de 

osteotomia corretiva para desvio angular em membros torácicos.

A bursite trata-se de um processo inflamatório na bursa, isto é, na bolsa 

entre o osso e outras estruturas móveis, que pode ocorrer inicialmente de 

maneira indolor que aumenta seu tamanho e se torna um processo doloroso à 
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medida que ocorrem traumas repetitivos. O prognóstico para esse tipo de lesão é 

variável, lesões identificadas precocemente apresentam boas respostas ao 

tratamento fisioterápico. (FOSSUM,2013). 

A dor gerada pela bursite não reduz com o repouso articular e leva a 

limitação da mobilidade da articulação acometida gerando uma adesão das 

estruturas dificultando o deslizamento das articulações (LAGO, 2002). 

 Para o diagnóstico, além da avaliação fisiátrica, foi utilizado a 

ultrassonografia para diagnóstico por se tratar de um método complementar 

eficiente, menos oneroso e invasivo. Bergenhuyzen et al. (2010)  cita que os 

tendões podem ser avaliados por transdutores  7,5 a 10 MHZ e que através da 

ultrassonografia podemos saber em tempo real a condição da região avaliada. Os 

achados na avaliação fisiátrica foram condizentes com os achados na avaliação 

ultrassonográfica. 

 O tratamento fisiátrico pode ser dividido em 4 fases que possuem tempo 

de duração variáveis : 

· Fase 1- Fase em que é feito analgesia, reparo tecidual e restrição de 

movimento. Nesta fase o maior objetivo é promover conforto ao paciente. 

· Fase 2- Fase em que se busca ganho de massa e força muscular, 

cicatrização e restauração tecidual. 

· Fase 3- Nesta fase busca-se principalmente o condicionamento físico 

aumento de resistência e força, coordenação e melhora na amplitude 

articular. 

· Fase 4- É a última fase, na qual é possível constatar sequelas no animal e 

busca-se otimizar a função. É a fase onde o paciente pode voltar sua 

rotina por completo, com sessões espaçadas ou até mesmo receber alta, 

sem deixar de ser monitorado.  

 Nas sessões foram utilizados os seguintes equipamentos, que terão suas 

descrições mais detalhadas a seguir: Ultrassom terapêutico, laser terapêutico, 

aparelho de magnetoterapia, haihua, aparelho de ozonioterapia, hidroesteira. 
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Além disso, foram realizadas terapias manuais, sendo essas massagem e 

alongamento. 

O ultrassom terapêutico produz ondas acústicas ultrassônicas e utiliza-se 

da vibração dessas ondas para transmitir no organismo ondas vibratórias, cuja 

dose tem sua intensidade é graduada em W/cm², indicado utilizar doses altas em 

casos crônicos e doses baixas em casos agudos sendo entre o 0,125 W/cm² - 5 

W/cm² (LEUNG, 2004).

A emissão dessas ondas pode ser de modo contínuo, isto é, a intensidade 

sonora permanece constante ao longo do tempo de tratamento e a energia é 

produzida 100% do tempo e por consequência há uma maior produção de calor. 

Outra modalidade é o pulsado, na qual a intensidade é interrompida 

periodicamente (OLIVEIRA, et al. 2018).

Pode-se também ajustar a frequência da emissão entre 1 MHz (que atinge 

a profundidade de 2 a 5 cm) e a 3 MHz (atinge de 2-3 cm de profundidade). Para 

que esse estímulo chegue ao tecido "alvo", é necessário um material condutor 

(gel) colocado entre o transdutor e a pele do paciente, além da tricotomia e 

higiene adequada do local. Empregado no protocolo terapêutico atua aliviando a 

dor, evita a formação de aderências, reduz as condições inflamatórias além de 

estimular a cicatrização (OLIVEIRA, et al. 2018).

Dentre os efeitos do ultrassom terapêutico: 

· Efeitos térmicos: gera um aumento da temperatura tecidual e por 

consequência acelera o metabolismo e processo de recuperação 

tecidual além de reduzir dor, espasmo muscular e rigidez articular 

além de aumentar a extensibilidade do colágeno. 

· Cavitação: atua aumentando a permeabilidade da membrana que 

por consequência favorece a secreção de mastócitos, captação de 

cálcio e produção de fatores de crescimento. 

· Micromassagem: as ondas podem produzem uma micromassagem 

que auxilia na redução do edema 
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 Laser trata-se de um acrômio para Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation (no português: amplificação da luz por emissão 

estimulada por radiação) a luz laser pode ser emitida de forma pulsada ou 

contínua e tem como características diferenciais : monocromaticidade, 

colimação e coerência  (OLIVEIRA, et al. 2018).

· Monocromaticidade: esse feixe de luz apresenta apenas  um comprimento 

de onda e consequentemente apenas uma cor 

· Colimação: os feixes de fótons são emitidos a uma mesma direção e os 

raios são paralelos entre si, fazendo com que haja o mínimo de dispersão e 

não haja variação do diâmetro desses raios. 

· Coerência: trata-se da combinação de monocromaticidade e colimação. A 

luz emitida coerentemente tem  sempre o mesmo comprimento de onda, 

emitido de maneira sincronizada e sem perda de energia por colisões, 

fazendo com que a energia que chega ao tecido seja a mesma que saiu da 

fonte emissora. 

 A luz irradiada pelo laser, dependendo do comprimento da onda, pode 

causar alterações no comportamento celular, sendo os comprimentos 

empregados na laserterapia: 630 nm, 820 nm, 830 nm, 904 e 905 nm. O 

organismo pode absorver essa luz de duas formas: absorção da energia dos 

fótons pelos citocromos e consequentemente acelera a cadeia respiratória ou 

pela absorção da energia dos campos magnéticos que promoverá alterações nas 

cargas das membranas celulares (HUMMEL; VICENTE; PESTANA, 2019).

 A laserterapia estimula a circulação sanguínea local, aumenta o 

metabolismo celular, angiogênese, atividade linfática e síntese de RNA e DNA. 

Auxilia na redução de níveis de histamina e aumenta níveis de endorfina e 

serotonina, a luz também atrai fibroblastos e estimula a produção de colágeno. A 

analgesia ocorre pois o laser diminui a excitabilidade das fibras dolorosas além 

de reduzir a condução em nervos sensoriais.  

Página  de 13 19



 Diante dos efeitos do laser ele pode ser indicado para cicatrização de 

tecidos moles, inflamação e dor, tratar edemas, cicatrização óssea, tendínea e 

ligamentar, etc. Deve-se ficar às contra indicações da laserterapia: pacientes com 

fotossensibilidade elevada, neoplasias, insuficiência cardíaca, prenhez, 

tromboses (OLIVEIRA, et al. 2018).

Magnetoterapia é a aplicação terapêutica de campos magnéticos, 

contínuos ou pulsados, criados por correntes elétricas devido aos movimentos 

orbitais do elétron ao redor do núcleo e de si mesmo e do movimento do núcleo 

ao redor de si. As correntes são produzidas por bobinas que devem ser 

posicionadas em pares de pólos alternados sobre o local em que se deseja o 

efeito (HUMMEL; VICENTE; PESTANA, 2019).

Os campos magnéticos tem ação nível celular, tissular e sistêmico 

promovendo efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, ativador de metabolismo de 

cálcio sendo observados quando utilizadas frequências magnéticas entre 1 a 100 

hertz, sendo que o efeito do magnetismo tem relação direta a distância do 

paciente dos campos magnéticos (KLOS; COLDEBELLA; JANDREY, 2020) 

Dentre as indicações para a magnetoterapia podemos citar: enfermidades 

cerebrovasculares, artrite reumatoide, necrose asséptica, osteoartrose, 

osteoporose, tendinopatias, espondilose, dores crônicas e fraturas. As contra 

indicações destacam-se: prenhez, tumores malignos (HUMMEL; VICENTE; 

PESTANA, 2019).

Haihua é um aparelho de eletroterapia chinês criado na década de 1990. 

Seu funcionamento se dá através da corrente elétrica que chega em seus 

eletrodos magnéticos e forma um campo eletromagnético que emite uma onda 

pulsante de audiofrequência que varia de 500 Hz a 8.000Hz, o equivalente ao 

estímulo da inserção 132 agulhas de acupuntura, aproximadamente 

(GAYNOR,2015). 

O tecido, ao receber esse estímulo, é estimulado a equilibrar a proporção 

de íons de sódio e potássio, promove a desobstrução de meridianos do corpo e 
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ativa a circulação sanguínea além do efeito de analgesia semelhante à 

modalidade TENS de eletroterapia (HUMMEL; VICENTE; PESTANA, 2019). 

 A cinesioterapia baseia-se no uso de exercícios para o tratamento do 

paciente promovendo melhora da força, maior resistência nos exercícios, 

melhora da flexibilidade, coordenação e mobilidade. 

 O alongamento é o movimento de uma ou mais articulações através da 

amplitude de movimento total indolor e irrestrito. Para haver flexibilidade é 

necessário amplitude de movimento articular e pela flexibilidade muscular, 

sendo esta última importante para a prevenção e reabilitação de lesões. Alongar 

faz com que os músculos permaneçam mais flexíveis devido à liberação de 

ácido lático produzido durante a atividade física (OLIVEIRA, et al. 2018).

 No alongamento estático há pouco gasto energético de energia e mais 

segurança no movimento. Para ser eficiente sugere-se que os grupos musculares 

permaneçam de 1 a 5 minutos numa determinada postura. Esse alongamento o 

paciente não contribui com esforço (HUMMEL; VICENTE, 2019; OLIVEIRA, 

et al. 2018).

 A massagem é a manipulação dos tecidos, indicada para melhorar a 

circulação local, reduz edemas, remove pontos gatilhos, alivia tensão e dor, além 

de promover o relaxamento. As terapias manuais devem ser evitadas em 

pacientes intolerantes ao toque ou agressivos (OLIVEIRA, et al. 2018).

 Ozônio é uma molécula com 3 átomos de oxigênio, encontrado na 

atmosfera na forma gasosa e pode ser formado artificialmente por um gerador: o 

oxigênio puro passa por uma descarga elétrica de alta frequência e voltagem. A 

concentração medicinal varia de 1 a 100 mg de O³ para cada litro de O² de 

acordo com a enfermidade e via de aplicação, tendo a meia vida em torno de 40 

min a 20° C (HERNÁNDEZ; GONZÁLEZ, 2001). 

 O ozônio pode ser administrado por diversas vias: subcutânea, 

intramuscular, intra uretral, intracavitária, auto-hemoterapia, além do uso local, 
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na soroterapia, etc. A inalação direta de O³ leva a manifestação dos efeitos 

tóxicos do gás (NAKAO et al., 2009).

A ozonioterapia também foi utilizada no paciente para a promoção de 

síntese de enzimas antioxidantes, reduzir prostaglandinas e estresse oxidativo e 

com isso promover um maior aporte de oxigênio no local, e , por consequência, 

gerando analgesia, diminuição da inflamação e favorecer a regeneração tecidual 

(ANZOLIN; BERTOL, 2018). 

 Após o segundo exame ultrassonográfico, em que foi constatado a 

regressão tenossinovite, o paciente iniciou exercícios na hidroesteira, em busca 

de maior condicionamento físico e hipertrofia muscular sem sobrecarga do 

membro. Isola, et al. (2011), também usou em seu protocolo terapêutico a 

hidroesteira, para estimular a hipertrofia da musculatura.

 A hidroterapia tem baixo impacto de movimento pois a água permite 

redução de pressão e carga do peso do animal e aumenta a resistência dos 

movimentos. Sendo assim, possibilita um ganho de massa e força muscular, 

promove mobilização de articulações sem aplicar força diretamente na região, 

estimula a produção de sinóvia, fortalecimento de tendões e ligamentos  

(HUMMEL; VICENTE; PESTANA, 2019). 

 Mikail (2009), cita que a hidroterapia pode ser utilizada em casos de uso 

incorreto de membros ou ausência de propriocepção, disfunções neurológicas, 

fraqueza muscular, etc. Sendo contra indicado a paciente com incontinência 

fecal ou urinária, doenças gastrointest inais at ivas, disfunções 

cardiorrespiratórias, epilepsia ou diabete descontroladas. 

Nas fases iniciais de tratamento, atividades que promovem aumento de 

carga a flexão do cotovelo devem ser evitadas, a hidroesteira, nesse aspecto, 

deve ser evitada no início do processo de reabilitação de pacientes com 

tenossinovite bicipital devido à pressão hidrostática que leva a um aumento da 

força exercida pelo paciente para flexionar o cotovelo resultando na sobrecarga 

da musculatura bicipital (BOCKSTAHLER et. al, 2019).
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Como protocolo terapêutico, além dos acima citados, o repouso e AINES podem 

ser usados em fase inicial, as injeções intra articulares de cortisona levam a bons 

resultados se usadas de forma intermitente. Além disso, pode ser utilizado 

terapias regenerativas como: células-tronco, plasma rico em plaquetas e plasma 

autólogo condicionado e shockwave para lesões menores (BOCKSTAHLER et. 

al, 2004). 

4. CONCLUSÃO 

Baseado neste relato, foi possível constatar que as práticas integrativas e 

fisiátricas podem ser empregadas como protocolo terapêutico para o tratamento 

de tenossinovite bicipital e bursite associada, uma vez que o paciente após 17 

sessões apresentou a importante regressão do quadro inflamatório do tendão 

bicipital, artrite e bursite associadas. 

 Além disso, o tratamento conservador pode ser a escolha primária em 

casos de alterações tendíneas do bíceps braquial, com o tratamento 

farmacológico em alguns casos, pois tem um menor impacto na rotina diária do 

paciente e maiores chances de retorno às atividades habituais sem maiores 

sequelas, uma vez que sem o procedimento cirúrgico o risco de infecções 

secundárias, perda de função ou fibrose são menores. 
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