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Resumo  

As lesões medulares toracolombares (T3-L3) são muito frequentes em cães e resultam na perda 

permanente ou temporária da função motora, sensorial e autónoma caudalmente ao nível da 

lesão, o que se traduz num prognóstico mais reservado, nomeadamente quando estão em causa 

doentes neurológicos de grau 0, segundo a Escala de Frankel Modificada, o que faz com que, 

na maioria das situações, os tutores optem pela eutanásia do animal. 

A Neurorreabilitação Funcional (NRF) atua através de protocolos intensivos que têm como 

objetivo estimular as propriedades da medula espinhal: a neuroplasticidade, a neuromodulação 

e a memorização. Estas características resultam no aparecimento, modulação e consistência, 

respetivamente, de reflexos espinhais periféricos, que são a base para que seja possível 

recuperar a funcionalidade. De entre os REP, é de salientar o padrão locomotor de 

flexão/extensão (PLFE), que representa o ponto de partida para a recuperação de uma 

locomoção funcional. 

Assim, o presente estudo clínico tem como principais objetivos avaliar a eficácia da nova 

técnica de NRF, a eletroestimulação transcutânea da medula espinhal (ETME), em conjunto 

com um protocolo de NRF intensivo, quanto à precocidade de apresentação de REP, 

nomeadamente do PLFE. Para além disso será também avaliada a influência da ETME na 

capacidade de micção autónoma do doente, já que este é outro dos critérios para a recuperação 

da funcionalidade. 

Para inclusão no estudo, foram considerados 28 cães para o grupo de estudo e 21 cães para o 

grupo controlo diagnosticados com lesão medular T3-L3 e classificados, segundo a Escala de 

Frankel Modificada, em grau 0. Os animais foram integrados num programa de NRF intensivo, 

com recurso a internamento hospitalar, e foram avaliados regularmente ao longo de oito 

semanas. A única diferença entre o grupo de estudo e o grupo controlo foi a implementação da 

técnica de ETME no primeiro grupo. 

O estudo permitiu concluir que a ETME, integrada numa abordagem multidisciplinar de NRF 

intensiva, permite a obtenção do PLFE num período de tempo mais reduzido (inferior a 4 

semanas) e a recuperação da capacidade de micção autónoma numa percentagem maior de 

doentes, o que resulta na recuperação mais precoce da funcionalidade, fator decisivo para a 

tomada de decisões por parte do tutor. 

Palavras-chave: Lesão medular T3-L3; Cão; Doente neurológico de grau 0; Propriedades da 

medula espinhal; Funcionalidade; Padrão locomotor de flexão/extensão; Eletroestimulação 

transcutânea da medula espinhal. 
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Abstract 

Thoracolumbar (T3-L3) spinal cord injuries are very frequent in dogs and they lead to a 
permanent or temporary loss of motor, sensorial and autonomous function caudally to the 
level of the injury, which takes to a guarded prognosis, especially when dealing with patients 
classified in grade 0, according to Frankel Modified Scale, resulting in euthanasia in most 
situations. 

The Functional Neurorehabilitation (FNR) works through intensive protocols which have the 
purpose of stimulating spinal cord properties: neuroplasticity, neuromodulation and 
memorization. These characteristics lead to the appearing, modulation and consistency of 
peripherals spinal reflexes (PSR), which are the basis to recover functionality. From all the PSR, 
it's essential to emphasize the flexion/extension locomotor pattern (FELP), which represents 
the first step to recover a functional locomotion. 

That said, the main goals of this study are to evaluate the efficiency of the spinal cord 
transcutaneous electrostimulation (SCTE), combined with an intensive FNR protocol, in what 
concerns the precocity of presentation of the PSR, especially the FELP. Beyond that, it will also 
be evaluated the importance of the SCTE in the autonomous micturition capacity of the 
patient, another criterion for recovering functionality. 

For inclusion in the study, were considered 28 dogs for the study group and 21 dogs for the 
control group diagnosed with T3-L3 spinal cord injury and classified, according to the Frankel 
Modified Scale, in grade 0. The animals were integrated into an intensive program of FNR and 
evaluated during 8 weeks. The only difference between the study group and the control group 
was the implementation of the SCTE in the first one. 

The study concluded that SCTE, combined with a multidisciplinary approach of intensive FNR, 
aloud the achievement of the FELP in a shorter period of time (less than 4 weeks) and the 
recovery of the autonomous micturition capacity in a larger percentage of patients, resulting 
in an earlier recovery of functionality, which is a decision factor in what concerns euthanasia 
of these patients. 

 

Keywords: T3-L3 spinal cord injury; Dog; Grade 0 neurologic patients, Spinal cord properties; 
Functionality; Flexion/extension locomotor pattern; Spinal cord transcutaneous 
electrostimulation. 
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1. Introdução 

As lesões da medula espinhal (ME), nomeadamente as que ocorrem na região toracolombar 

como consequência de doença degenerativa do disco intervertebral (DDDIV), constituem uma 

das ocorrências neurológicas mais frequentes em cães e resultam no comprometimento da 

função motora e sensorial caudalmente ao nível da lesão (Ruddle, et al., 2006; Levine, et al., 

2009; Olby, et al., 2014; Rousse, et al., 2016; Lewis, Howard & Olby, 2017; Krueger, et al., 

2017). 

A partir dos anos 80 surgiu a necessidade de tentar recuperar as funções perdidas após uma 

lesão da ME (Edwards, 2002; Hubli & Dietz, 2013), ao invés de apenas se tentar evitar a 

deterioração do doente e manter a sua qualidade de vida (Flanagan & Green, 2000). Surge assim 

o conceito de Reabilitação Funcional, uma área da medicina, que através da prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças musculoesqueléticas e neuromusculares tem como 

objetivo a recuperação da funcionalidade do doente e da sua qualidade de vida, recorrendo a 

diversas estratégias terapêuticas utilizadas de forma integrativa (Lindley & Watson, 2010; 

Orsini, 2012; Martín, 2014). 

A ideia de que não existe regeneração do Sistema Nervoso Central (SNC) ou do Sistema 

Nervoso Periférico (SNP) é um conceito ultrapassado, e nos dias de hoje, por evidência da 

neurociência, a Neurorrebilitação Funcional (NRF) faz uso de estratégias terapêuticas que 

promovem a neuroplasticidade, a neuromodulação e a memorização do sistema nervoso, 

propriedades que são responsáveis pela recuperação da funcionalidade do mesmo (Cecatto & 

Chadi, 2007; Fong, et al., 2009; Orsini, 2012; Carr, Millis, & Weng, 2013; Thompson & 

Wolpaw, 2014; Martins, 2016). 

A NRF tem vindo a crescer na Medicina Veterinária, sendo cada vez mais frequente a utilização 

de métodos e modalidades terapêuticas não invasivas, nomeadamente massagens, 

alongamentos, exercícios de cinesioterapia, treino locomotor (TL) no tapete rolante (TR) ou no 

tapete rolante aquático (TRA), termoterapia, laser, ultrassons, ondas-choque, diatermia, 

compressão fria pneumática intermitente e estimulação elétrica (EE) (Edgerton, et al., 2006; 

Millis & Levine, 2014; Krueger, et al., 2017). 

A partir da década de 60 a EE deixou de ser vista como um meio de diagnóstico complementar 

em lesões do SNP e tem vindo a desenvolver-se como modalidade terapêutica até aos dias de 

hoje (Kantrowitz, 1960; Trasher & Popovic, 2008; Creasey, 2016). No presente documento 
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serão abordadas mais detalhadamente duas modalidades de EE mais especializadas, a 

estimulação elétrica funcional (EEF) e a electroestimulação transcutânea da medula espinhal 

(ETME).  

Tanto a EEF como a ETME devem ser consideradas aquando da elaboração de um protocolo 

de NRF, uma vez que apresentam efeitos interativos e sinergéticos quando integradas numa 

abordagem multidisciplinar, e promovem a neuroplasticidade e neuromodulação, essenciais 

para a recuperação funcional da atividade motora do doente (Daly, et al., 2004; Fong, et al., 

2009; Maier, et al., 2009; Lee, et al., 2013; Serrao, 2014). 
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2. Propriedades da Medula Espinhal 

Em condições fisiológicas a ME está em constante comunicação com o encéfalo e com as vias 

sensoriais durante as atividades posturais e a locomoção (Edgerton & Roy, 2009; Silva, et al., 

2013; Thompson & Wolpaw, 2014). 

As lesões toracolombares da ME são comuns nos cães e podem ter como etiologia uma DDDIV, 

um traumatismo, uma doença vascular, entre outras (Lewis, Howard & Olby, 2017). Dependo 

da localização e da gravidade, tem consequências mais ou menos nefastas sobre as funções 

motora, sensorial e autónoma de um doente (Hubli & Dietz, 2013; Silva, et al., 2013). 

Após uma lesão da ME a postura e a locomoção de um doente são gravemente afetadas, isto 

deve-se à perda da capacidade de ativar de forma adequada os neurónios motores (NM) α e γ 

associados às placas motoras, ou seja, as unidades motoras responsáveis por determinado 

movimento (Edgerton, et al., 2004; Edgerton, et al., 2006; Fong, 2009). 

2.1. Neuroplasticidade Medular 

A neuroplasticidade define-se como uma reorganização das conexões do SNC que leva a 

alterações morfológicas e (ou) funcionais (Cecatto & Chadi, 2007), contudo, os mecanismos 

através dos quais ela ocorre ainda não são bem compreendidos (Yue, et al., 2017). Este 

fenómeno ocorre não só durante o desenvolvimento de um animal, mas também durante a sua 

vida adulta como consequência de uma lesão neurológica ou como parte integrante de um 

processo de aprendizagem, e pode ocorrer de forma espontânea (Cecatto & Chadi, 2007; 

Raineteau, 2008). 

Como consequência de uma lesão na ME há uma proliferação de sinapses funcionais, o que 

leva a uma diminuição da especificidade dos movimentos (Maegele, 2002). Durante as fases 

aguda e subaguda de uma lesão neurológica a neuroplasticidade é mais intensa, o que reforça a 

importância de promover um treino funcional o mais precocemente possível (Cecatto & Chadi, 

2007; Edgerton & Roy, 2009; Dietz, 2012). 

A reorganização dos circuitos neurais ocorre como resposta à lesão e ao treino, tanto a nível 

cranial como a nível caudal à lesão, abrangendo os segmentos medulares desde a zona cervical 

até à zona sacroilíaca (Grasso, et al., 2004). 
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O tronco cerebral apresenta um papel importante na modulação da atividade locomotora, dado 

que os feixes reticulospinhal, rubrospinhal e vestibulospinhal são capazes de influenciar 

circuitos medulares intrínsecos (CMI) responsáveis pela locomoção (Duysens & Crommert, 

1998; Edgerton, et al., 2006; Lavrov, et al., 2014).  

2.1.1. Rede de neurónios medulares – Geradores de Padrão Central  

Após uma lesão medular toracolombar grave o estímulo supraspinhal é reduzido ou nulo, 

levando a uma paraparesia ou paraplegia do animal, respetivamente (Courtine, et al., 2009). As 

vias neurais que se mantêm intactas após uma lesão medular são responsáveis por parte 

considerável da recuperação da locomoção (Edgerton & Roy, 2009; Dietz, 2012; Qi, Kaas, & 

Reed, 2014). Basso (2000) concluiu que a percentagem de feixes espinhais descendentes 

intactos para que tal pudesse acontecer teria de ser, pelo menos, de 10%.  Apesar disso a ME 

lombossagrada mantém uma capacidade intrínseca de oscilar e gerar estímulos motores 

rítmicos, sem qualquer envolvimento supraspinhal ou sensorial (Dietz & Harkema, 2004). Isto 

acontece graças a uma rede de neurónios presente nesta área, especializados em repetir 

determinadas ações vezes sem conta, aos quais se atribui a denominação de geradores de padrão 

central (GPC) (Figura 1) (Duysens & Crommert, 1998; Edgerton, et al., 2004; Courtine, et al., 

2009; Lewis, Howard, & Olbi, 2017). Os GPC, em conjunto com a informação sensorial 

recebida da periferia, conferem à ME uma característica fundamental para a execução de tarefas 

complexas, mas de rotina (como a locomoção), de forma inconsciente (sem controlo 

supraspinhal), ou seja, conferem-lhe automaticidade (Edgerton, et al., 2004).  

Desde que se constatou a existência de GPC, tanto em espécies invertebradas como vertebradas, 

que um dos principais objetivos para a NRF passa pelo desenvolvimento de estratégias, de 

diversa natureza, que possam ativar os GPC de modo a facilitar a recuperação motora após uma 

lesão medular grave (Courtine, et al., 2009).  

Ao longo dos últimos anos foram testadas várias metodologias para ativar os GPC de animais 

submetidos a uma secção total da ME, tais como, tratamentos farmacológicos, EE intraspinhal 

ou epidural e TL no TR (Courtine, et al., 2009; Fong, et al., 2009). 

No que diz respeito aos GPC, há dois neurotransmissores de extrema importância nos animais 

vertebrados, a glicina e o glutamato. Para além destes, a serotonina e a norepinefrina 

desempenham um papel modulador dos padrões locomotores na maioria dos vertebrados 

(Figura 1) (Edgerton, et al., 2004). 
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FIGURA 1 – ESQUEMATIZAÇÃO DO CONTROLO LOCOMOTOR A NÍVEL DA MEDULA ESPINHAL 

LOMBAR (ADAPTADO DE ROSSIGNOL & FRIGON, 2011) (GPC – GERADORES DE PADRÃO CENTRAL; NE 

– NOREPINEFRINA; 5-HT – SEROTONINA; GLI – GLICINA; GLU – GLUTAMATO; GRD – GÂNGLIO DA RAÍZ 

DORSAL; F – NEURÓNIOS MOTORES FLEXORES E E – NEURÓNIOS MOTORES EXTENSORES ATIVADOS 

POR INTERNEURÓNIOS ESPECIALIZADOS) 

 

2.1.2. A importância da abordagem multimodal 

O TL diário no TR leva a melhorias da função locomotora de animais com lesão da ME (Grasso, 

et al., 2004; Hinahon, et al., 2017), isto acontece porque são criados estímulos padronizados 

(Lewis, Howard, & Olbi, 2017). Um dos seus benefícios é fortalecer conexões sinápticas da 

ME lombar ao gerarem movimentos de forma ativa. Para além disso, o TL altera o número de 

passos e a duração dos mesmos, aproximando-os de valores de locomoção normal (Hinahon, et 

al., 2017). 

A eletroestimulação epidural (EEE) e intraspinhal têm a capacidade de facilitar, e também de 

induzir, movimentos semelhantes aos da locomoção em animais com lesões incompletas e 

completas da ME, sendo que os segmentos craniais da intumescência lombar são fulcrais para 

o início do movimento (Edgerton, et al., 2004; Gerasimenko, et al., 2008; Edgerton, et al., 2008; 

Rossignol & Frigon, 2011; Gerasimenko, et al., 2014; Lavrov, et al., 2014). 

De um modo geral constatou-se que a combinação da EE e dos tratamentos farmacológicos, em 

conjunto com o TL atuam sinergicamente levando a uma remodelação mais eficaz e substancial 
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dos CMI, sem qualquer estímulo supraspinhal, realçando a importância de uma abordagem 

multimodal (Figura 2) (Edgerton, et al., 2006; Courtine, et al., 2009; Qi, Kaas, & Reed, 2014; 

Krueger, et al., 2017). 

 

FIGURA 2 – REPRESENTAÇÃO DA ABORDAGEM MULTIMODAL NA REABILITAÇÃO DA MEDULA 

ESPINHAL (ADAPTADO DE FONG, ET AL., 2009) 

Os estímulos aferentes são essenciais para a adaptação de padrões motores face a alterações de 

tarefa, carga, velocidade ou direção, na ausência de controlo supraspinhal, contribuindo para o 

sucesso durante a locomoção (Dietz & Harkema, 2004; Edgerton, et al., 2006; Courtine, et al., 

2009; Rossignol & Frigon, 2011; Dietz, 2012).  

De entre as vias aferentes são de destacar os estímulos propriocetivos dos músculos extensores 

e flexores, e dos mecanorrecetores presentes nas extremidades dos membros pélvicos (MP), 

reflexos espinhais periféricos (REP) e reflexos de estiramento relacionados com a amplitude a 

nível da articulação coxofemoral, sendo que estes últimos estão altamente dependentes da carga 

exercida durante a locomoção (Dietz & Müller, 2004; Dietz & Harkema, 2004; Dietz, 2012). 

Existem várias situações que ilustram a importância da informação sensorial para o sucesso da 

locomoção: (i) quando um gato com uma secção completa da ME é colocado no TR o ritmo 

dos seus passos será proporcional à velocidade definida no TR (Edgerton, et al., 2004); (ii) 

quando o sentido do TR é invertido, o mesmo acontece ao movimento dos MP (Edgerton, et 

al., 2008; Edgerton & Roy, 2009); (iii) quando um obstáculo é colocado no TR o movimento 

dos MP durante a fase de suspensão da marcha é adaptado de modo a evitar o contacto com o 
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objeto (Forssberg, et al., 1975); (iv) quanto maior for a carga exercida nos MP durante o TL 

maior será o nível de ativação muscular (Edgerton, et al., 2004; Timoszyk, et al., 2005). 

De modo a otimizar as probabilidades de recuperação e manutenção de uma locomoção 

funcional o TL deve ser iniciado o mais brevemente possível, assegurando sempre uma 

estimulação aferente apropriada, sendo que estas duas premissas devem ser praticadas de modo 

regular ao longo do tempo (Dietz & Müller, 2004; Edgerton, et al., 2004). 

2.1.3. A importância das correntes despolarizantes persistentes  

O sucesso na obtenção de uma locomoção funcional depende dos GPC e dos interneurónios 

motores (IM) que lhes estão associados, sendo que ambos são ativados de forma sincronizada 

(Rossignol & Frigon, 2011). Esta coordenação é possível graças às correntes despolarizantes 

persistentes (CDP), que são geradas por canais de sódio e cálcio dependentes de voltagem, nas 

dendrites de NM, e têm a capacidade de amplificar impulsos sinápticos excitatórios e 

prolongam a condução nervosa, garantindo assim um determinado padrão de movimentos 

(Rossignol & Frigon, 2011; Powers & Heckman, 2017; Revill & Fuglevand, 2017). As 

correntes despolarizantes geradas pelas CDP podem ser amplificadas cerca de 3 a 5 vezes, 

quando comparadas com aquelas que são geradas apenas por atividade sináptica isolada (Revill 

& Fuglevand, 2017). O limiar de estimulação e a amplitude das CDP são reguladas por 

monoaminas (serotonina e norepinefrina) libertadas pelo tronco cerebral, sendo que a 

hipoexcitabilidade que se instala após uma lesão da ME pode levar à ausência ou diminuição 

da duração das mesmas. Quando a influência do tronco cerebral é diminuta ou nula as CDP 

mantêm-se constantemente ativas, o que conduz a espasmos musculares e a reflexos de longa 

duração (Rossignol & Frigon, 2011; Powers & Heckman, 2017; Revill & Fuglevand, 2017). 

2.2. Neuromodulação Medular 

A neuroplasticidade que ocorre após uma lesão da ME nem sempre tem efeitos benéficos, como 

tal a NRF deve definir protocolos o mais específico possível para as necessidades de cada 

animal (Edgerton, et al., 2006; Silva, et al., 2013).  

Com a grande formação de novas sinapses que ocorre após uma lesão da ME, algumas delas 

são anormais e ocorrem entre o cérebro e a ME, em lesões incompletas, e no interior da própria 

ME, em lesões completas, resultando em fraca coordenação, movimentos involuntários e 

espasticidade neural (Fong, et al., 2009; Rossignol & Frigon, 2011; Hubli & Dietz, 2013; Silva, 

et al., 2013; Martins, 2016; Gouveia, 2017). Como consequência desta falta de especificidade 
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há coativação de circuitos que geralmente não são ativados simultaneamente, o que diminui a 

probabilidade de ser alcançado o sucesso da locomoção (Fong, et al., 2009). Esta situação pode 

ser prevenida recorrendo ao TL, à EE e ao maneio farmacológico da ME (Hubli & Dietz, 2013), 

ou seja, à abordagem multimodal, como já referido. 

O TL ou o treino de estação realizados após uma lesão da ME alteram as características 

fisiológicas e bioquímicas de vários sistemas moduladores de neurotransmissores, alterando as 

propriedades farmacológicas dos feixes espinhais responsáveis pela locomoção e pela estação. 

Estas alterações nos CMI são específicas para a tarefa que é realizada durante o treino do animal 

(Johanson, 2007; Edgerton & Roy, 2009a). 

A EE também constitui uma ferramenta para modulação da ME, uma vez que consegue gerar 

uma locomoção eficiente dado que os estímulos periféricos aferentes conseguem controlar a 

maior parte das características da marcha (Gerasimenko, et al., 2008). A estimulação da ME 

faz com que os movimentos sejam mais coordenados e mais precisos e se for realizada em 

vários pontos da ME o resultado será mais exuberante (Gerasimenko, et al., 2014). 

A administração de determinados fármacos, como clonidina, L-DOPA, quipazina, estricnina e 

bicuculina, consegue melhorar o desempenho dos animais no TR e facilita a ES da ME, uma 

vez que diminui o limiar de ativação da mesma, demonstrando que os sistemas noradrenérgico, 

dopaminérgico, serotonérgico, glicinérgico e GABAérgico assumem um papel importante na 

modulação da locomoção (Barbeau et Rossignol, 1991; Edgerton, et al., 2004; Fong, et al., 

2005; Edgerton, et al., 2008). O TL também é responsável por modular a excitabilidade da ME, 

já que diminui o seu número de recetores glicinérgicos e a expressão do GAD67, reduzindo a 

hipoexcitabilidade da ME (Fong, et al., 2009; Rossignol & Frigon, 2011).  

Ao longo dos últimos anos tem sido cada vez mais utilizado um outro fármaco neuromodulador, 

a 4-Aminopiridina, que atua bloqueando os canais de potássio, o que leva a um prolongamento 

do potencial de ação dos NM, aumentando a transmissão sináptica, e a um aumento da força 

muscular (Olby, et al., 2009; Lim, et al., 2014).  

O certo nível de independência dos mecanismos das estratégias descritas anteriormente 

providenciam a possibilidade de serem combinados de diferentes maneiras de modo a potenciar 

o resultado final e a funcionalidade do doente (Gerasimenko, et al., 2008). 

 



Bárbara Fonseca ǀ Propriedades da Medula Espinhal 

9 
 

2.3. Memorização Medular 

O fenómeno de neuroplasticidade, descrito anteriormente, que ocorre após uma lesão medular 

é dependente do uso (Edgerton, et al., 2008; Pearson, 2000; Thompson & Wolpaw, 2014) e, 

como tal, o TL e a capacidade de aprendizagem da ME assumem um papel fundamental para a 

recuperação da locomoção (Edgerton & Roy, 2009a; Power & Shlaggar, 2017). 

Ao longo dos últimos anos foram desenvolvidos vários estudos que demonstraram que a ME 

não só tem capacidade de aprendizagem mas também de reconhecer determinados padrões de 

estímulos sensoriais, sendo capaz de tomar decisões responsáveis por uma locomoção funcional 

(Edgerton, et al., 2006; Edgerton & Roy, 2009a; Fong, et al., 2009; Hubli & Dietz, 2013). 

Um fator importante durante este processo de aprendizagem da ME é a variabilidade durante o 

TL, ou seja, os indivíduos devem ser expostos a múltiplos padrões de locomoção viáveis, e 

deve ser permitida a possibilidade de errar durante o treino, sempre de forma controlada, de 

modo a aumentar o estímulo do doente, a coordenação entre os membros e a sua capacidade de 

resposta face a diversas situações (Cai, et al., 2006) 

O TL é fundamental para que se possa atingir um determinado nível de coordenação entre os 

MP, o que constitui um ponto crítico para que se possa alcançar um padrão locomotor de 

sucesso (Edgerton & Roy, 2009). Para além disso, o TL também torna os circuitos neurais 

lombossagrados mais eficientes, sendo que num animal treinado o número de NM ativados 

dessa região é menor do que num animal não treinado pois as despolarizações são mais corretas 

e parecidas com a normalidade (Ichiyama, et al., 2008). 

No que diz respeito à recuperação da locomoção é importante, não só a precocidade e 

regularidade do treino, mas também o tipo de exercício praticado, já que a ME irá priorizar as 

tarefas que realiza regularmente, em detrimento de outras que não são treinadas, levando ao 

comprometimento das segundas. Sendo assim, durante um protocolo de NRF é importante 

implementar o TL mas também exercícios de cinesioterapia (Lovely, et al., 1986; Tillakaratne, 

et al., 2002; Dietz & Harkema, 2004; Edgerton, et al., 2006; Edgerton, et al., 2008; Raineteau, 

2008; Edgerton & Roy, 2009a; Knikou, 2012; Hubli & Dietz, 2013). Do mesmo modo, se 

determinado exercício for descontinuado, a funcionalidade do doente poderá deteriorar-se com 

o passar do tempo (Dietz & Harkema, 2004). 
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3. Definição do Doente Neurológico de Grau 0 

A DDDIV toracolombar é uma das ocorrências neurológicas mais frequentes em cães e a sua 

apresentação clínica pode variar desde hiperestesia espinhal até casos mais graves em que o 

doente se encontra paraplégico e sem sensibilidade à dor profunda (SDP) (Ruddle, et al., 2006; 

Levine, et al., 2009; Olby, et al., 2014; Rousse, et al., 2016). 

De modo a otimizar a avaliação e a evolução clínica desses doentes houve a necessidade de 

desenvolver métodos de avaliar o estado neurológico dos pacientes que fossem fáceis de aplicar 

no quotidiano da clínica e o mais objetivos possível (Olby, et al., 2001; Iague, et al., 2004; 

Levine, et al., 2009; Lee, et al., 2015; Rousse, et al., 2016). 

3.1. Escala de Frankel Modificada 

O sistema semiquantitativo mais utilizado para avaliar a marcha nos animais de companhia com 

lesões da ME é a Escala de Frankel modificada (tabela), que foi inicialmente desenhada para 

humanos com mielopatias traumáticas (Lee, et al., 2015). 

TABELA 1 – ESCALA DE FRANKEL MODIFICADA (ADAPTADA DE FRANKEL, ET AL., 1969) 

Grau 0 Tetraplegia ou paraplegia sem sensibilidade à dor profunda 

Grau 1 Tetraplegia ou paraplegia sem sensibilidade à dor superficial 

Grau 2 Tetraplegia ou paraplegia com sensibilidade à dor profunda e superficial 

Grau 3 Tetraparesia ou paraparesia não ambulatória 

Grau 4 Tetraparesia ou paraparesia ambulatória 

Grau 5 Locomoção normal com hiperestesia espinhal 

 

A abordagem cirúrgica está recomendada em cães que se apresentem não ambulatórios, tanto 

nos paraplégicos como nos paraparésicos, ou seja, do grau 0 até ao grau 3. Dentro desses, e 

após serem submetidos a cirurgia, aqueles que recuperam mais rapidamente uma locomoção 

funcional e a continência urinária e fecal são os categorizados como grau 2 e 3 (Rousse, et al., 

2016). Os cães classificados em grau 0 apresentam apenas 30 a 60 % de probabilidade de 

recuperarem a função motora após a cirurgia (Olby, et al., 2003; Rousse, et al., 2016). Deve ser 

tido em consideração o facto de os doentes neurológicos de grau 0, ou seja, sem SDP 

englobarem uma ampla variedade de lesões no que diz respeito à sua gravidade, já que alguns 

cães recuperam totalmente enquanto outros permanecem paraplégicos para o resto da vida 

(Olby, et al., 2003). 
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3.2. Fatores de Prognóstico 

3.2.1. Sensibilidade à Dor Profunda 

Ao longo dos anos tem sido dada grande relevância à presença ou ausência de SDP como fator 

de prognóstico no que diz respeito à capacidade de um doente voltar a apresentar uma 

locomoção funcional (Ruddle, et al., 2006). É necessário ter em consideração que esta é uma 

avaliação subjetiva e que as interpretações podem variar de observador para observador 

(Ruddle, et al., 2006).  

As vias responsáveis pela SDP são constituídas por axónios de diâmetro reduzido que fazem 

parte de feixes multissinápticos (reticulospinhal, propriospinhal e espinotalâmico) que se 

localizam próximo da substância cinzenta da ME, e que podem ser afetadas de forma mais ou 

menos grave consoante o tipo de lesão a que são sujeitas (Olby, et al., 2003; Griffin, et al., 

2009). Deste modo, o prognóstico para doentes neurológicos de grau 0 recuperarem a sua 

função motora é melhor em casos de DDDIV do que em casos de traumatismo da ME (fratura 

ou luxação da coluna vertebral), nos quais pode ter ocorrido uma secção completa da mesma 

(Olby, et al., 2003). 

A ausência de SDP está associada a um mau prognóstico, contudo não implica que tenha 

ocorrido uma secção completa da ME e que o animal não possa recuperar, já que tal acontece 

em 50% dos casos (Olby, et al., 2003; Kerwin, et al., 2012; Olby & Jeffery, 2012; Jeffery, et 

al., 2013; Jeffery, et al., 2016). Este facto gera muitas vezes controvérsia sobre a possível 

recuperação do doente, tanto a nível locomotor como da sua continência urinária e fecal, 

levando a que muitos tutores optem pela eutanásia dos seus animais logo na avaliação inicial, 

o que tem comprometido muitas das possíveis conclusões que se poderiam tirar para o 

tratamento deste tipo de lesões. O desenvolvimento de um movimento voluntário da cauda pode 

ser um bom indicativo precoce da recuperação de animais nesta situação (Olby, et al., 2003). 

O tratamento conservativo pode ser utilizado em cães com SDP com uma probabilidade de 

recuperação de 86%, já em cães sem SDP a sua eficácia é bem mais reduzida (Jeffery, et al., 

2017). 

Um estudo (Ruddle, et al., 2006) demonstrou que cães sem SDP têm menos probabilidade de 

voltarem a ser ambulatórios e demoram mais tempo a conseguir atingir esse estado. Contudo, 

esse estudo também indicou que uma percentagem considerável de doentes sem SDP antes da 

intervenção cirúrgica conseguiram recuperar uma locomoção funcional. Outro fator que 
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influencia a previsão para a recuperação destes animais é a velocidade com que se instalam as 

alterações neurológicas, sendo que lesões hiperagudas apresentam um pior prognóstico (Olby, 

et al., 2003; Jeffery, et al., 2016).   

Segundo Thomas & Fingeroth (2015), quando ocorre uma extrusão de material do disco 

intervertebral na DDDIV este apresenta certa massa (m) e atinge a ME a determinada 

velocidade (V). A energia cinética a que a ME é sujeita aquando da extrusão do material 

herniado pode ser então definida pela fórmula ½mV², através da qual se pode concluir que a 

velocidade com que a ME é atingida apresenta uma maior contribuição para a gravidade da 

lesão, e não a quantidade de material herniado.  

A recuperação de doentes neurológicos de grau 0 pode ocorrer mesmo sem tratamento e sem 

recuperação da sensibilidade, o que pode ser justificado pelo desenvolvimento de uma 

locomoção fictícia (graças ao estímulo dos GPC) ou por axónios que tenham permanecido 

intactos na zona da lesão (Olby, et al., 2003; Gerasimenko, et al., 2015). 

A incontinência fecal e urinária constitui um problema em grande parte destes animais, mesmo 

após terem recuperado a função locomotora ou a SDP, mas na grande maioria dos casos é uma 

situação que consegue ser contornada pelos tutores (Olby, et al., 2003; Griffin, et al., 2009). 

3.2.2. Reflexo do Tronco Cutâneo 

O reflexo do tronco cutâneo (RTC) é produzido através de um estímulo mecânico na pele da 

zona adjacente às apófises espinhosas da coluna vertebral. Cães neurologicamente normais 

geralmente apresentam o limite caudal deste reflexo a nível da vértebra L6 e o cranial a nível 

de T2 (Muguet-Chanoit, et al., 2011; Gutierrez-Quintana, et al., 2012). As vias aferentes do 

RTC são asseguradas pelos ramos cutâneos dos nervos espinhais, que posteriormente entram 

no fascículo dorsolateral, onde há uma sinapse com os interneurónios da substância cinzenta, 

que se projetam bilateralmente e ascendem via fascículo proprius até ao núcleo motor da 

intumescência torácica. Esse núcleo motor localiza-se nos segmentos C8 e T1 na maioria dos 

casos e a resposta motora é levada a cabo pelo nervo torácico lateral (De Lahunta & Glass, 

2009; Griffin, et al., 2009; Muguet-Chanoit, et al., 2011; Gutierrez-Quintana, et al., 2012). 

O RTC é nomeadamente importante na localização de lesões da ME craniais a L1, sendo que o 

nível do aparecimento do RTC está entre 0 e 4 corpos vertebrais caudal à zona mais grave da 

lesão (Gutierrez-Quintana, et al., 2012; Jones, 2012; Jeffery, et al., 2017). Em conjunto com o 
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RTC, a palpação da coluna vertebral é uma excelente ferramenta para determinar o local da 

lesão, ou seja, efetuar a neurolocalização (Jeffery, et al., 2017). 

O RTC apresenta um certo grau de variabilidade em cães sem alterações neurológicas e que 

pode ser afetado por fatores como a desidratação, a idade, e outros para os quais ainda não há 

uma razão científica (Muguet-Chanoit, et al., 2011; Gutierrez-Quintana, et al., 2012; Jones, 

2012). Para além disso o teste deste reflexo deve ser sempre realizado como parte de um exame 

neurológico completo (Gutierrez-Quintana, et al., 2012; Jones, 2012). 

O grau de gravidade de uma lesão que provoca a perda do RTC é desconhecido, no entanto, 

este reflexo é um teste rápido e que pode ser efetuado facilmente na prática clínica, auxiliando 

na determinação do tipo de lesão presente, o que permite estabelecer um prognóstico mais 

preciso para determinado caso clínico. Por exemplo, em doentes que apresentem paraparesia 

ambulatória, a presença ou ausência de aparecimento do RTC permite discernir entre lesões 

mais ou menos graves (Gutierrez-Quintana, et al., 2012). 
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4. Ocorrências clínicas indicativas de prognóstico para a NRF 

Os principais objetivos da NRF em doentes com lesão da ME são aumentar a sua 

funcionalidade, diminuir a probabilidade de ocorrência de morbilidades secundárias e aumentar 

a sua qualidade de vida. Esses objetivos são muitas vezes comprometidos por ocorrências 

clínicas que surgem tanto de modo agudo como de modo crónico, sendo bastante comuns em 

doentes com lesão da ME. Deste modo, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento ou 

maneio dessas complicações assumem um papel fundamental para o sucesso da funcionalidade 

e qualidade de vida desses doentes (Sezer, et al., 2015). 

4.1. Postura Schiff-Sherrington 

A postura Schiff-Sherrington caracteriza-se por aumento do tónus muscular dos MT com 

reações posturais normais, o que acontece devido a lesão do fascículo proprius que se traduz 

na desinibição dos NM dos músculos extensores dos MT. Geralmente os animais encontram-

se paraplégicos (Griffin, et al., 2009; Garosi & Lowrie, 2013; Dewey & Costa, 2016).  

A postura Schiff-Sherrington aparece muitas vezes associada a lesões toracolombares ou 

lombares graves da ME, contudo, a sua presença não tem qualquer influência para o prognóstico 

do doente (Garosi & Lowrie, 2013; Henke, et al., 2013).   

4.2. Sinal Clínico de Espasticidade 

A espasticidade acontece devido a hiperexcitabilidade dos reflexos de estiramento, que ocorre 

em lesões de neurónio motor superior (NMS), e resulta no aumento da resistência ao 

estiramento de um músculo ou grupos musculares, sendo que quanto maior a velocidade do 

movimento realizado, maior será a resistência (Biering-SØrensen, et al., 2006; Nielsen, et al., 

2007; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Roy & Edgerton, 2012; 

Trompetto, et al., 2014; Bar-On, et al., 2015; Li & Francisco, 2015; Martins, et al., 2017). 

Em animais saudáveis os alongamentos passivos estimulam o fuso motor (FM), despolarizando 

fibras aferentes Ia, que enviam informação aos NM α, principalmente através de vias 

monossinápticas. Por sua vez os NM α enviam um estímulo eferente ao músculo estirado, 

levando à sua contração (Trompetto, et al., 2014). 

A espasticidade é caracterizada por tónus muscular aumentado, reflexos somáticos 

involuntários aumentados, tanto de forma contínua como intermitente (hiperreflexia), teste de 

Babinski positivo, clónus e espasmos musculares dolorosos, e constitui uma ocorrência bastante 
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frequente após lesão da ME (Hiersemenzel, et al., 2000; Biering-SØrensen, et al., 2006; Dietz 

& Sinkjaer, 2007; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Smania, et al., 

2010; Roy & Edgerton, 2012; Trompetto, et al., 2014; Li & Francisco, 2015; Bar-On, et al., 

2015; Sezer, et al., 2015). 

A fisiopatologia da espasticidade permanece incerta. A alteração da excitabilidade de várias 

vias nervosas supraespinhais inibitórias e excitatórias é a explicação mais uniformemente aceite 

(Dietz & Sinkjaer, 2007; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Bar-On, et 

al., 2015; Li & Francisco, 2015; Sezer, et al., 2015). A hiperexcitabilidade dos FM e a alteração 

do processamento da informação sensorial proveniente dos FM na ME são também possíveis 

teorias a ter em conta (Mukherjee & Chakravarty, 2010; Trompetto, et al., 2014; Li & 

Francisco, 2015). Existem, portanto, dois tipos de mecanismos envolvidos na espasticidade: 

mecanismos supraespinhais e mecanismos espinhais, e dentro destes existem uns de caráter 

inibitório e outros de caráter excitatório (Figura 3) (Nielson, et al., 2007; Mukherjee & 

Chakravarty, 2010; Roy & Edgerton, 2012). 

Os mecanismos espinhais mais aceites para explicar o aparecimento de espasticidade são os 

seguintes: 

I) Hiperexcitabilidade primária dos NM α: as CDP, que surgem após uma lesão da ME 

devido a hipersensibilidade às monoaminas intraespinhais, aumentam a 

excitabilidade dos NM, e são consequência da tentativa de compensação da perda 

de controlo do tronco cerebral (Hammar & Jankowska, 2003; Li, et al., 2004; 

Nielson, et al., 2007; Cruccu, et al., 2010; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & 

Chakravarty, 2010; Roy & Edgerton, 2012; Bar-On, et al., 2015; Li & Francisco, 

2015; Uemura, 2015; Martins, 2016). Outro fator importante, e que já foi descrito 

anteriormente, é que após uma lesão da ME há alterações plásticas na mesma 

(neuroplasticidade). A diminuição ou completa ausência de controlo supraespinhal 

leva à formação de novos recetores na membrana pós sináptica ou à alteração 

morfológica daqueles que lá existiam previamente, o que conduz a 

hiperexcitabilidade dos NM α. Para além disso, sabe-se que esses neurónios libertam 

fatores de crescimento localmente, o que leva à criação de novas sinapses, sendo 

que muitas delas criam vias nervosas anormais. Deste modo, quando o doente 

apresenta o sinal clínico de espasticidade significa que já terá ocorrido 

neuroplasticidade (Biering-SØrensen, et al., 2006; Dietz & Sinkjaer, 2007; Nielson, 
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et al., 2007; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Roy & 

Edgerton, 2012; Trompetto, et al., 2014; Uemura, 2015). 

II) REP aumentados: como consequência da perda de influência do tronco cerebral 

ocorre uma hiperexcitabilidade do sistema de interneurónios proprioespinhais, o que 

leva a uma maior estimulação dos NM e consequente hiperatividade de reflexos 

nociceptivos (flexor) (Mukherjee & Chakravarty, 2010; Bar-On, et al., 2015); 

III) Redução da inibição pré-sináptica: este mecanismo parece estar diminuído em 

alguns doentes, e leva a que haja menor libertação do neurotransmissor GABA, o 

que resulta no aumento da resposta dos NM α (Biering-SØrensen, et al., 2006; 

Nielson, et al., 2007; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; 

Bar-On, et al., 2015; Li & Francisco, 2015; Martins, 2016); 

IV) Redução da depressão pós-sináptica:  ocorre diminuição da quantidade de 

neurotransmissores libertados na sinapse de NM Ia devido à ativação repetitiva 

(Elbasiouny, et al., 2010; Bar-On, et al., 2015; Martins, 2016); 

V) Redução da inibição recíproca não sináptica Ia: os interneurónios inibitórios Ia são 

ativados por fibras motoras descendentes, o comprometimento deste sistema 

inibitório leva a que haja co-contração de músculos antagonistas, contribuindo para 

a espasticidade (Biering-SØrensen, et al., 2006; Nielson, et al., 2007; Elbasiouny, et 

al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Bar-On, et al., 2015; Li & Francisco, 

2015; Martins, 2016); 

VI) Inibição Ib não recíproca: ocorre devido à ativação de fibras aferentes Ib que têm 

origem nos órgãos tendinosos de Golgi (OTG) e é mediada por interneurónios 

segmentais que enviam informação a NM do mesmo músculo (Mukherjee & 

Chakravarty, 2010) 

No que diz respeito aos mecanismos supraespinhais pensa-se que o principal fator para o 

aparecimento de espasticidade seja o desequilíbrio entre vias inibitórias e excitatórias, sendo 

que, geralmente as segundas predominam sobre as primeiras, o que leva a um reflexo de 

estiramento acentuado (Hammar & Jankowska, 2003; Mukherjee & Chakravarty, 2010; 

Trompetto, et al., 2014; Li & Francisco, 2015). 

As principais vias descendentes responsáveis pelo controlo motor são os feixes corticoespinhal, 

rubroespinhal, reticuloespinhal, vestibuloespinhal e tectoespinhal, sendo que o primeiro é o 

único que tem origem no córtex motor e todos os outros têm origem no tronco cerebral (Li & 
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Francisco, 2015; Martins, 2016). O principal feixe responsável pelo movimento voluntário nos 

quadrúpedes é o rubroespinhal, o que faz com que esses animais sejam classificados como 

extrapiramidais (Martins, 2016a). Os feixes reticuloespinhal e vestibuloespinhal assumem um 

papel fundamental no equilíbrio excitatório e inibitório, respetivamente, do controlo 

supraespinhal sobre o reflexo espinhal de estiramento, e a espasticidade é mantida uma vez que 

a influência do feixe reticuloespinhal é predominante (Hammar & Jankowska, 2003; Trompetto 

et al., 2014; Li & Francisco, 2015; Martins, 2016). 

 

FIGURA 3 – ESQUEMATIZAÇÃO DOS MECANISMOS ESPINHAIS E SUPRAESPINHAIS RESPONSÁVEIS 

PELA FISIOPATOLOGIA DA ESPASTICIDADE (ADAPTADO DE BAR-ON, ET AL., 2015) (AZUL – VIAS 

INIBITÓRIAS; VERMELHO – VIAS EXCITATÓRIAS; PRETO – VIAS DE PROCESSAMENTO)  

A condição de hipertonia apresentada por doentes com lesão de NMS pode ser dividida em 

espasticidade (devida à hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento) e em hipertonia 
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intrínseca (devida à contratura muscular) (Roy & Edgerton, 2012; Trompetto, et al., 2014; Li 

& Francisco, 2015). Após uma lesão de NMS, da qual resulte uma paraplegia ou paraparesia 

do doente, há uma dificuldade ou incapacidade de movimento voluntário dos MP, o que leva a 

que estes permaneçam imobilizados caso não sejam tomadas medidas em contrário. Essa 

imobilização, durante a qual os músculos se apresentam com um comprimento muscular 

reduzido, leva a uma diminuição do número de sarcómeros e a um aumento do tecido conjuntivo 

do músculo, o que tem como consequências o aumento da resistência ao movimento durante 

alongamentos passivos e o aumento da sensibilidade do FM ao estiramento. Na prática clínica 

é muitas vezes difícil distinguir entre estas duas componentes da hipertonia, principalmente 

quando há fibrose muscular sem encurtamento do músculo (Nielsen, et al., 2007; Elbasiouny, 

et al., 2010; Roy & Edgerton, 2012; Trompetto, et al., 2014; Li & Francisco, 2015). 

A espasticidade é quase sempre encarada como algo prejudicial para a recuperação do doente, 

no entanto, se for manifestada de forma ligeira a moderada pode trazer alguns benefícios 

durante o processo de NRF, tais como facilitar as atividades de estação e locomoção, diminuir 

a atrofia muscular e melhorar a circulação periférica, evitando edemas e diminuindo o risco de 

tromboembolismo (Dietz & Sinkjaer, 2007; Roy & Edgerton, 2012; Sezer, et al., 2015). 

Quando manifestada de forma grave, a espasticidade dificulta o processo de NRF uma vez que 

compromete o controlo voluntário do movimento e aumenta a ocorrência de contraturas, úlceras 

de decúbito, alterações posturais, o consumo de energia durante a atividade física e a 

sensibilidade à dor, sendo que se deve intervir o mais precocemente possível (Elbasiouny, et 

al., 2010; Smania, et al., 2010; Bar-On, et al., 2015; Sezer, et al., 2015). 

No que diz respeito ao maneio da espasticidade existem várias opções descritas. Em primeiro 

lugar, devem ser controladas situações clínicas que possam exacerbar este problema (infeções 

do trato urinário, constipação, infeções do aparelho respiratório, úlceras de decúbito, entre 

outras) (Trompetto, et al., 2014). Simultaneamente pode ser instituída a termoterapia, a EE e o 

treino de resistência no TRA, seguidos de alongamentos passivos e exercícios de cinesioterapia, 

durante 5 dias por semana numa fase inicial (Elbasiouny, et al., 2010; Smania, et al., 2010; 

Sezer, et al., 2015; Martins, 2016a). A mobilização passiva dos membros afetados em toda a 

sua amplitude e a prevenção da imobilização em comprimento muscular reduzido assumem um 

papel fundamental, tanto no tratamento como na prevenção da hipertonia muscular (Elbasiouny, 

et al., 2010; Smania, et al., 2010; Trompetto, et al., 2014; Martins, 2016a).  
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Os agentes farmacológicos podem ser utilizados no controlo da espasticidade de casos mais 

graves, em que é necessário garantir o maneio da dor neuropática e do relaxamento muscular. 

Para a primeira situação, os fármacos mais utilizados são a gabapentina e a pregabalina. No que 

diz respeito a agentes anti-espásticos o fármaco mais utilizado é o baclofeno, um análogo do 

GABA que pode ser administrado por via sistémica, per os ou diretamente no espaço 

subaracnoide. Outras opções sistémicas ou per os são a tizanidina, a clonidina, as 

benzodiazepinas (por exemplo, o clonazepam ou o diazepam) e o dantroleno sódico. 

Topicamente, pode ser utilizada a toxina botulínica, que atua inibindo a libertação de 

acetilcolina. (Li, et al., 2004; Elbasiouny, et al., 2010; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Roy & 

Edgerton, 2012; Sezer, et al., 2015, Martins, 2016a). 

O sinal clínico de espasticidade compromete o sucesso da NRF e é necessário instituir uma 

abordagem multimodal, o mais precocemente possível, e personalizada para cada doente 

(Martins, 2016a). 

4.3. Fenómeno de Choque Espinhal 

O choque espinhal é definido como a perda de estimulação supraspinhal, consequência de uma 

lesão grave da ME, e que leva à ausência de tónus muscular e reflexos espinhais caudalmente 

ao nível da lesão (Hiersemenzel, et al., 2000; Dietz & Colombo, 2004; Griffin, et al., 2009; 

Henke, et al., 2013; Martins, 2016). A sua ocorrência pode resultar em consequências 

importantes na prática clínica, dado que pode comprometer a correta localização da lesão da 

ME, a abordagem do caso clínico e o prognóstico transmitido aos tutores (Smith & Jeffery, 

2005; Henke, et al., 2013; Full, et al., 2016). 

O fenómeno de choque espinhal pode ocorrer tanto numa lesão completa como incompleta da 

ME e é necessário ter em conta que, aquando do primeiro exame neurológico efetuado após a 

lesão, esta condição pode já estar presente, sendo que não se sabe quanto tempo poderá durar 

nem qual o período de espera para a recuperação dos REP (Smith & Jeffery, 2005; Griffin, et 

al., 2009; Full, et al., 2016). Desse modo, um animal que tenha sofrido uma lesão da ME 

toracolombar, em vez de evidenciar sinais clínicos de NMS, poderá apresentar os MP flácidos 

e com reflexos diminuídos ou ausentes, perda de função dos esfíncteres, comprometimento da 

função do sistema nervoso autónomo a baixo do nível da lesão e hipotensão sistémica (Full, et 

al., 2016; Ropper & Ropper, 2017). 
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Após uma lesão da ME há comprometimento da regulação intrínseca da perfusão sanguínea da 

ME, sendo que esta fica dependente da pressão arterial média sistémica, o que leva ao 

desenvolvimento de hipoxia e isquémia da ME, agravando a lesão já existente. A manutenção 

de valores normais de pressão arterial, recorrendo, por exemplo, à fluidoterapia, adquire um 

papel crucial na minimização da lesão secundária (Smith & Jeffery, 2005). 

Embora a prevalência desta ocorrência clínica seja baixa, cerca de 6%, e esteja mais associada 

a lesões causadas por embolismo fibrocartilagíneo, deve ser considerada em qualquer animal 

que se apresente com história de lesão aguda da ME toracolombar com reflexos diminuídos ou 

ausentes nos MP. A presença de choque espinhal não deve constituir um fator dissuasor para a 

abordagem diagnóstica e terapêutica apropriadas para a etiologia subjacente (Full, et al., 2016). 

4.4. Fenómeno de Mielomalácia Ascendente e Descendente 

A necrose isquémica ou hemorrágica e consequente liquefação do tecido da ME, que pode 

ocorrer como consequência de uma lesão da ME aguda, é denominada mielomalácia (Lu, et al., 

2002; Platt, et al., 2006; Griffin, et al., 2009; Okada, et al., 2010; Balducci, et al., 2017). 

A fisiopatologia deste fenómeno ainda não é bem definida, mas parece ser resultante, 

primariamente, da contusão e compressão aquando da lesão e, secundariamente, da isquémia a 

que a ME é submetida após uma lesão, associada à libertação de substâncias vasoativas, radicais 

livres de oxigénio, enzimas celulares e a fenómenos como fraca perfusão vascular, edema 

perivascular, stress oxidativo, inflamação e apoptose (Platt, et al., 2006; Griffin, et al., 2009; 

Okada, et al., 2010; Balducci, et al., 2017). As extrusões do material do disco intervertebral de 

maior volume e que se espalham ao longo do canal vertebral são aquelas que mais 

provavelmente irão dar origem a mielomalácia (Lu, et al., 2002). A necrose da ME tem início 

na zona da lesão e pode alastrar-se cranial e caudalmente (ascendente e descendente, 

respetivamente), geralmente na base do funículo dorsal (Lu, et al., 2002; Platt, et al., 2006; 

Okada, et al., 2010), o que pode estar associado a um aumento da pressão intramedular, 

extensão da hemorragia intramedular e subdural e ao stress oxidativo (Balducci, et al., 2017). 

Também podem surgir focos de necrose que não estejam relacionados com a lesão primária, 

sendo consequência da lesão secundária de vasos sanguíneos, e que não apresentam valor 

prognóstico (Platt, et al., 2006). 
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A prevalência desta ocorrência clínica é de, aproximadamente, 9-18% em doentes neurológicos 

de grau 0 devido a DDDIV (Olby, et al., 2003; Platt, et al., 2006; Griffin, et al., 2009; Brisson, 

et al., 2010; Okada, et al., 2010; Balducci, et al., 2017). 

O diagnóstico de mielomalácia pode ser difícil na prática clínica. A mielomalácia ascendente 

(MMA) pode tornar-se evidente em algumas horas ou passados alguns dias do início da 

paraplegia e os sinais clínicos apresentados são: perda de SDP caudal à zona da lesão, perda do 

RTC a um nível mais cranial ao que tinha sido determinado anteriormente, desenvolvimento de 

Síndrome de Horner, músculos da parede abdominal flácidos, dificuldade respiratória devido a 

paresia ou paralisia dos músculos intercostais e do diafragma e, em último caso, o 

desenvolvimento de tetraparesia e morte do animal por paragem respiratória (Lu, et al., 2002; 

Olby, et al., 2003; Platt, et al., 2006; Griffin, et al., 2009; Okada, et al., 2010; Balducci, et al., 

2017). Quando ocorre mielomalácia descendente (MMD), para além da perda de SDP, o doente 

pode desenvolver sinais de neurónio motor inferior (NMI) ((Lu, et al., 2002; Platt, et al., 2006; 

Okada, et al., 2010; Balducci, et al., 2017). Caso um doente se torne não ambulatório muito 

rapidamente deve ser considerado como estando em risco de desenvolver MMA/MMD 

(Balducci, et al., 2017). 

O prognóstico para doentes com MMA e/ou MMD é grave e não há tratamento, mas pode ser 

possível recuperar alguma da sua funcionalidade, dependendo dos sinais clínicos apresentados 

e da sua gravidade (Platt, et al., 2006; Griffin, et al., 2009; Brisson, et al., 2010). A perda aguda 

de SDP está associada a um mau prognóstico (Okada, et al., 2010).
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5. Modalidades Terapêuticas de NRF 

Existem várias modalidades terapêuticas de NRF, que podem ser conjugadas de diferentes 

maneiras consoante a patologia e necessidades de cada doente, de modo a estimular o potencial 

máximo do sistema nervoso e promover o regresso à funcionalidade o mais breve possível 

(Edgerton, et al., 2006). No presente documento irão ser abordadas mais em detalhe a EEF e a 

ETME. Estas modalidades podem ser combinadas com o TL, a laserapia, os ultrassons e 

diversos exercícios de cinesioterapia. Dependendo do diagnóstico de cada doente e da sua 

evolução poderá ser associada uma abordagem farmacológica ou terapia celular (Edgerton, et 

al., 2006; Ruff, et al., 2008). 

5.1. Estimulação Elétrica Funcional 

A utilização da EE na NRF tem como objetivo a despolarização das células nervosas, o que irá 

desencadear potenciais de ação, que normalmente se encontram diminuídos após uma lesão 

neurológica (Pilkar, et al., 2012; Richard, et al., 2015). Com base neste mecanismo de ação 

surge a EEF, que abrange todas as aplicações da EE que têm como propósito a ativação ou 

restauração dos nervos eferentes e aferentes, a estimulação neuromuscular e a estimulação 

muscular (Tansey, et al., 2011).  

Dentro da EE existem três aplicações particularmente importantes para doentes neurológicos, 

a EEF e a ETME, que irão ser descritas mais em detalhe posteriormente, e a estimulação elétrica 

neuromuscular (EENM) (Gerasimenko, et al., 2008). A EENM consiste na aplicação de um 

impulso elétrico em determinado músculo, o que leva à sua contração, e embora o recrutamento 

das fibras musculares não ocorra na mesma sequência nem no mesmo grau que num animal 

saudável, esta técnica pode ser usada para manter a integridade das fibras musculares e prevenir 

a atrofia das mesmas em doentes paraparésicos ou paraplégicos (Gerasimenko, et al., 2008). 

A EEF é uma modalidade da NRF que estimula as propriedades de neuromodulação e de 

neuroplasticidade da ME, através da utilização de uma sequência de pulsos elétricos curtos, 

com a finalidade de estimular o NMI, tanto junto à região da placa motora, como por 

estimulação periférica aferente, o que se traduz na visualização de REP (Holsheimer, 1998; 

Kraji, et al., 1983; Minassian, et al., 2012). Deste modo, a EEF tem como intuito implementar 

uma resposta motora em doentes paraparésicos ou paraplégicos com o objetivo de recuperar a 

sua funcionalidade (Granat, et al., 1993; Minassian, et al., 2012). 
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Durante vários anos a EE foi usada como meio complementar de diagnóstico em doentes com 

lesão do SNP, mas desde a década de 60 passou a ser vista como uma modalidade terapêutica 

que tem vindo a evoluir até aos dias de hoje (Creasey, 2016). Em 1960, Kantrowitz conseguiu 

colocar pacientes humanos em posição de estação, graças à aplicação de elétrodos percutâneos 

ou elétrodos de superfície a nível muscular, obtendo o movimento de extensão da fase de 

protração do movimento (Kantrowitz, 1960; Trasher & Popovic, 2008). 

A primeira aplicação da EEF foi feita em 1961, em pacientes humanos hemiplégicos, aos quais 

foi estimulado o nervo peroneal, elicitando o reflexo flexor, de maneira a corrigir o arrastar do 

membro que apresentavam durante a fase de suspensão da locomoção (Liberson, et al., 1961; 

Granat, et al., 1993). Outra das primeiras aplicações da EEF foi feita recorrendo a quatro canais 

de elétrodos de superfície colocados de modo a estimular o grupo muscular quadricípete 

femoral, com o intuito de restaurar e promover suporte durante a fase postural da locomoção, 

em conjunto com a estimulação do reflexo flexor (nervo peroneal) durante a fase de suspensão 

da locomoção, criando assim um padrão locomotor artificial (Kralj & Grobelnik, 1973; Badj, 

et al., 1983; Kralj, et al., 1983).  

Os protocolos de EEF da atualidade ainda se baseiam nesta estimulação sincronizada de 

músculos agonistas e antagonistas (Serrao, 2014), no entanto, no início a marcha resultante será 

de baixa qualidade, uma vez que está dependente da variabilidade da amplitude do reflexo 

flexor. Essa variabilidade é devida à longa ação do reflexo flexor que é promovida pela EEF 

através da estimulação aferente (Knikou & Conway, 2005; Spaich & Andersen, 2014). 

Ao longo das últimas três décadas a EEF tem sido utilizada nos membros inferiores de doentes 

bípedes com lesões incompletas da ME, para estimular a contração muscular, levando a um 

aumento da força muscular e da amplitude articular (Thrasher & Popovic, 2008; Crosbie, et al., 

2014), em doentes hemiplégicos crónicos para desenvolver uma locomoção mais coordenada e 

rápida (Burridge, et al., 1997; Yan, et al., 2005) e em doentes de esclerose múltipla (Hausmann, 

et al., 2015). 

Como parte integrante de um protocolo de NRF, os parâmetros da EE são fundamentais para a 

excitabilidade tecidular, uma vez que a EEF resulta do recrutamento não fisiológico das fibras 

musculares, começando pelos NM de grande diâmetro, considerados funcionalmente como 

rápidos, em vez dos NM de pequeno diâmetro, considerados lentos e resistentes (Fouad & 

Tetzlaff, 2012). Assim, todos os protocolos de EEF devem ser programados em relação à 
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magnitude da corrente elétrica, ou seja, tendo em conta a amplitude de pulso, a frequência de 

pulso, a morfologia da onda da corrente elétrica, o ciclo entre o começo e o fim da emissão da 

corrente elétrica (duty cycle), e a duração da corrente elétrica, de modo a evitar a fadiga 

muscular, com consequente acumulação de ácido lático, mas garantindo a neuroexcitabilidade 

de forma não invasiva (Hamid & Hayek, 2008; Fouad & Tetzlaff, 2012). A aplicação de 

protocolos de EEF com dois canais consegue conjugar uma reduzida fadiga muscular com 

níveis adequados de neuroexcitabilidade que garantem melhorias a níveis funcionais (Granat, 

et al., 1992; Jaeger, et al., 1989).  

O efeito neuromuscular ou neurofisiológico da EE pode ser registado através de eletromiografia 

de superfície, no entanto, a presença de artefactos dificulta a sua interpretação (Pilkar, et al., 

2012). 

A EEF é uma modalidade terapêutica indicada para doentes que não apresentem lesões de NMI 

(Johnston, et al., 2005) e que tem como benefícios a fortificação muscular, aumentando a 

relação entre massa muscular e tecido adiposo, e a prevenção da atrofia muscular, o que 

contribui para o aumento da funcionalidade (Scremin, et al., 1999; McDonald, et al., 2002; 

Johnston, et al., 2005; Millis & Ciuperca, 2015), estes efeitos podem ser mantidos pelo menos 

durante um ano quando associados a um treino aeróbico contínuo (Scremin, et al., 1999). Para 

além disso, a EEF também aumenta a amplitude de movimento articular, auxilia no maneio da 

dor neurogénica, a acelerar a regeneração dos tecidos e a reduzir a formação de edemas (Millis 

& Ciuperca, 2015). 

A presença de REP em doentes com lesão medular crónica é indicativa de CMI viáveis, o que 

faz com que esses doentes tenham o potencial para atingir o estado ambulatório que, consoante 

a lesão, será alcançado através da locomoção voluntária ou através da locomoção fictícia 

funcional (LFF). Deste modo, o sucesso da NRF está inter-relacionado com a presença de REP 

de forma precoce (Hubli, et al., 2012; Yan, et al., 2005). Como já foi descrito no presente 

documento, para que aconteça essa reorganização funcional dos CMI (neuroplasticidade) é 

essencial a implementação da EEF associada ao TL, o mais precocemente possível (Yan, et al., 

2005; Norrie, et al., 2005; Winchester, et al., 2005; Hubli, et al., 2012) , o que permite a 

evolução funcional da marcha, nomeadamente em relação ao ritmo, amplitude e simetria dos 

passos (Hesse, et al., 1995; Daly, et al., 2004; Yan, et al., 2005; Lindquist, et al., 2007; Hubli, 

et al., 2012; Lee, et al., 2013; Thompson, 2014). Esta evolução mais eficiente ocorre, 

provavelmente, devido à constante estimulação aferente-eferente que a EEF promove, o que 
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resulta numa resposta motora à simultânea estimulação proprioceptiva e cutânea (Yan, et al., 

2005). Outra capacidade importante da EEF é a de modulação da excitabilidade dos REP 

(neuromodulação), principalmente em doentes com lesão completa da ME, permitindo que 

esses reflexos se tornem de longa ação, o que é possível graças à existência de CMI de IM e de 

GPC (Serrao, 2014). 

A EEF deve ser parte integrante de protocolos de NRF em medicina veterinária uma vez que 

promove a neuroplasticidade e a neuromodulação dos CMI, particularmente importantes na fase 

de iniciação da marcha, tal como acontece em medicina humana, para doenças de síndrome de 

NMS (Daly, et al., 2004; Lee, et al., 2013; Serrao, 2014). 

5.2. Eletroestimulação Transcutânea da Medula Espinhal 

A ETME é um método não invasivo e não doloroso de EE dos CMI, através de elétrodos de 

superfície colocados a nível da região torácica mais caudal e, ou na região lombossagrada, que 

contribui para a neuromodulação da ME (Gerasimenko, et al., 2015). 

A ETME apresenta efeitos sinérgicos e interativos multisegmentais, confluentes com os feixes 

motores descendentes (FMD) e com os feixes sensoriais ascendentes, o que adquire um papel 

fundamental quando é necessário ativar e estimular os CMI durante um protocolo de NRF, de 

modo a que se consiga atingir a posição de estação ou a atividade de locomoção (Courtine, et 

al., 2007; Minassian, et al., 2007; Sayenko, et al., 2015). 

A presença de REP é essencial durante o processo de NRF uma vez que é indicativa de 

neuroplasticidade espinhal e supraespinhal (Wolpaw, et al., 1983; Wolpaw, 1987; Chen & 

Wolpaw, 1995; Wolpaw & Tennissen, 2001; Chen & Wolpaw, 2005; Wolpaw & Carp, 2006; 

Wolpaw & Chen, 2006).  

Segundo Chen, et al. (2006), há que considerar duas fases na interpretação da presença dos 

REP. A primeira fase diz respeito à resposta rápida, que resulta da influência dos FMD no arco 

reflexo periférico. A segunda fase traduz a neuroplasticidade gradual da ME, indicando a 

influência contínua dos FMD a longo prazo. 

Em 1943, Lloyd investigou a EE através do corno dorsal e ventral do mesmo segmento medular, 

obtendo um pico de REP na transmissão entre os dois neurónios, o que foi designado por reflexo 

do corno ventral/músculo (RCV/M) (Lloyd, 1943; Minassian, et al., 2007). Posteriormente, em 

medicina humana, foi obtido o mesmo feito, mas desta vez recorrendo à EEE da região da 
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intumescência lombar, região neuroanatómica do circuito intrínseco de IM associados aos GPC 

(Lavrov, et al., 2015; Martins, 2015a; Shah, et al., 2013). 

De acordo com Minassian, et al. (2007), o RCV/M envolve o mesmo tipo de transmissão neural 

que o reflexo de estiramento ou Hoffmann reflex (H-reflexo). O conceito de H-reflexo foi 

introduzido por Zehr (2002) e desde então tem sido utilizado em diversos estudos na área da 

EE (Kitano & Koceja, 2009). O H-reflexo é o análogo elétrico do reflexo de estiramento (via 

monossináptica composta pelo neurónio aferente que parte do FM, a sinapse com o NM e o 

NM α) e é obtido de forma não invasiva, através da estimulação de múltiplos nervos periféricos 

(Wolpaw, 2007). Deve ser tido em consideração que a amplitude do H-reflexo varia consoante 

a atividade executada (é maior na posição de estação e menor durante a marcha) e consoante a 

fase da locomoção (é maior durante o apoio do membro do que na sua suspensão) (Courtine, et 

al., 2007). 

Vários estudos demonstraram que através da ETME também é possível a observação do H-

reflexo, evidenciando assim que a ETME apresenta a capacidade de despolarizar a 

intumescência lombar e os NMI α e γ (Noordhout, et al., 1988; Zhu, et al., 1998; Courtine, et 

al., 2007; Minassian, et al., 2007; Wolpaw, 2007). 

No estudo de Minassian, et al. (2007), realizado em oito indivíduos do sexo masculino, o 

objetivo foi demonstrar a ação da ETME entre as apófises espinhosas das vértebras T11 e T12, 

no sentido de estimular o aparecimento do RCV/M dos músculos do quadricípete femoral e dos 

músculos flexores. Este estudo evidenciou que a ETME tem a capacidade de despolarizar as 

raízes nervosas lombossagradas, desencadeando REP de latência curta a vários níveis da ME 

(Minassian, et al., 2007). 

Dois anos mais tarde, Kitano & Koceja (2009), elaboraram um estudo cujo propósito era 

comparar o valor máximo do H-reflexo obtido utilizando a ETME ou a EE periférica 

tradicional. Para esse efeito foram utilizados três grupos musculares, um com cerca de 80% de 

fibras nervosas lentas e outros dois com cerca de 50% dessas mesmas fibras.  Através deste 

estudo foi possível constatar que a ETME tem a capacidade de desencadear o H-reflexo sem 

que seja observada uma resposta motora direta (Kitano & Koceja, 2009). A técnica de ETME 

obteve um valor superior de H-reflexo nos grupos musculares com maior número de fibras 

nervosas de elevada velocidade, ou seja, fibras nervosas de maior diâmetro, deste modo a 
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ETME mostrou-se superior na resposta monossináptica multissegmental (Kitano & Koceja, 

2009). 

Em 2011, Danner, et al. (2011) tiveram o intuito de calcular o potencial elétrico gerado pela 

ETME e de avaliar a sua distribuição pelas diversas trajetórias de fibras conectivas, para isso 

os autores utilizaram a mesma região anatómica de estudos anteriores (T11-T12). Com base 

nos resultados obtidos foi possível concluir que a parte mais excitável do SNC são os axónios 

mielinizados (Ranck, 1975; Rattay, 1999; Danner, et al., 2011) e que a ETME permite estimular 

as fibras nervosas mais profundas e as superficiais, enquanto a EEE apenas permite a 

estimulação das segundas (Holsheimer, 2002; Danner, et al., 2011). 

Para Akaza, et al. (2010) e Troni, et al. (2011), ao contrário do que tinha sido referido em 

estudos prévios, a melhor região para colocação dos elétrodos na técnica da ETME em doentes 

humanos seria a nível T12-L1, sendo que os segundos autores sugeriram que a melhor 

colocação dos elétrodos deveria ser testada, tendo em consideração a variabilidade anatómica 

interindividual. 

Assim surge o estudo de Roy, et al. (2012) que pretendeu investigar as diversas posições dos 

elétrodos a nível da coluna vertebral, de modo a estimular o maior número de conexões na 

intumescência lombossagrada. Segundo os autores, o melhor seria que o posicionamento dos 

elétrodos fosse orientado de acordo com o início do alargamento da intumescência 

lombossagrada, ou seja, T11-T12 ou T12-L1, em doentes humanos (Roy, et al., 2012). Neste 

estudo foi também referido que o tipo de fibras que irá ser recrutado através da ETME depende 

da posição do cátodo ao longo da coluna vertebral, ou seja, a nível L1-L3 há uma maior 

estimulação de fibras sensoriais, enquanto que para o recrutamento de fibras motoras o mais 

indicado seria a região anatómica L5-S1 (Roy, et al., 2012). 

Hofstoetter, et al. (2014), colocando os elétrodos a nível T11-T12 e aplicando uma corrente 

contínua de 50Hz, pretendeu despolarizar as fibras aferentes de grande diâmetro da região 

neuroanatómica L2-S2 e as suas raízes posteriores no doente humano. Ao estabelecer essa 

corrente os CMI da intumescência lombar são ativados, concluindo-se, mais uma vez, que essa 

ativação ocorre em maior magnitude quando comparada com a utilização da EEE (Dimitrijevic, 

et al., 2004; Minassian, et al., 2011; Minassian, et al., 2012; Hofstoetter, et al., 2014). No que 

diz respeito à neuromodulação a ETME e a EEE apresentam efeitos similares, contudo a ETME 

é menos invasiva (Hofsoetter, et al., 2018). 
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Na técnica de ETME a colocação dos elétrodos de superfície é feita na região paravertebral e 

abdominal, com o intuito de gerar uma corrente progressiva ao longo do tronco, e perpendicular 

à coluna vertebral (Holshimer, 1998; Minassian, et al., 2007; Hofsoetter, et al., 2018), 

resultando nos RCV/M (Ladenbauer, et al., 2010) e na presença de movimentos passivos ou 

ativos a nível dos membros inferiores (Minassian, et al., 2007; Hofsoetter, et al., 2008; Dy, et 

al., 2010). 

A corrente da ETME é influenciada pelas propriedades elétricas e condutoras dos tecidos 

corporais, das regiões paravertebrais e abdominais (Hofsoetter, et al., 2014a; Hofsoetter, et al., 

2018). A passagem progressiva da corrente provoca a contração de músculos paraespinhais e 

abdominais (Hofsoetter, et al., 2014a) e a estimulação das fibras cutâneas superficiais da mesma 

região (Johnson, 2007). Através dos ligamentos e discos intervertebrais a transmissão da 

corrente elétrica é mais rápida do que a nível ósseo, permitindo a sua propagação pelo canal 

medular (Ladenbauer, et al., 2010; Danner, et al., 2011; Minassian, et al., 2011; Hofstoetter, et 

al., 2014). Quando a corrente elétrica entra no canal medular apenas uma parte reduzida 

despolariza as raízes nervosas, uma vez que a corrente progride pelos feixes de fibras 

descendentes até aos CMI, a despolarização destas fibras descendentes não se realiza 

diretamente, mas sim pelo fenómeno de loop medula espinhal – tronco do encéfalo – medula 

espinhal (LMTM) (Hofstoetter, et al., 2014).  

A ativação do fenómeno LMTM resulta da transmissão de estímulos aferentes através dos 

feixes espinotalâmicos e espinocerebelares que culminam na região locomotora do tronco 

cerebral, que posteriormente envia informação por feixes bulbo-espinhais, adquirindo grande 

importância para a despolarização de CMI de IM e de GPC da intumescência lombossagrada 

(Shah, et al., 2013; Martins, 2015). 

Os estímulos aferentes a que os MT do animal quadrúpede estão sujeitos, graças ao mecanismo 

do LMTM, influenciam a atividade dos MP, por ativação dos feixes descendentes 

propriocetivos (Shah, et al., 2013; Martins, 2015).  

Quando ocorre uma lesão incompleta da ME o fenómeno LMTM também é importante, uma 

vez que inibe o aumento da excitabilidade neural, secundária à falta de modulação neural dos 

FMD, responsáveis pela despolarização dos NMI α e γ dos músculos antigravitacionais (Li & 

Francisco, 2015; Martins, 2016a). Esse desequilíbrio ocorre devido a lesão do feixe 

reticuloespinhal pontino, nos animais quadrúpedes, ou do feixe reticuloespinhal dorsal, nos 
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humanos (Richardson, et al., 1979; Gybels & Van Roost, 1985; Dimitrijevic, et al., 1986; 

Gerstenbrand & Dimitrijevic, 2000; Sandrini, et al., 2005). 

Em 2013, Hofstoetter, et al. (2013), associou a ETME (a 30 Hz) a nível T11-T12 com TL no 

TR com o objetivo de aumentar a informação sensorial, estimulando também recetores cutâneos 

e mecanorrecetores (Dietz, 2012; Harkema, et al., 2012; Harkema, et al., 2012a; Knikou, 2012; 

Hofstoetter, et al., 2013; Martins, 2015). A ETME vai permitir uma maior sensibilização dos 

CMI da intumescência lombossagrada (Harkema, et al., 2011; Minassian, et al., 2004), o que 

em conjunto com o TL irá produzir uma plasticidade multisegmental (Tansey, et al., 2013), 

resultando num movimento mais coordenado, com valores de velocidade e amplitude da 

passada mais próximos dos fisiológicos (Hofstoetter, et al., 2013; Hofstoetter, et al., 2015). 

Como já foi referido anteriormente o sinal clínico de espasticidade é frequente em lesões 

toracolombares da ME (Krawetz & Nance, 1996; Adams & Hicks, 2005; Pandyan, et al., 2005; 

Lambrecht, et al., 2014; Martins, 2016a). Sendo assim, é um sinal clínico que adquire bastante 

importância aquando da elaboração de um protocolo de NRF (Duysens & Van de Crommert, 

1998; Mukherjee & Chakravarty, 2010; Ropper, et al., 2014; Martins, 2016; Martins, 2016a). 

A ETME é uma ferramenta fundamental no que diz respeito à neuromodulação e à restauração 

da funcionalidade quando surge espasticidade, devendo ser sempre implementada num âmbito 

multidisciplinar (Hofstoetter, et al., 2014; Martins, et al., 2017). 

O protocolo de ETME aplicado por Hofstoetter, et al. (2014), com o objetivo de reduzir o sinal 

clínico de espasticidade, recorria a uma corrente elétrica de 50Hz, aplicada durante 30 minutos 

a nível T11-T12 e ao final desse tempo o doente era avaliado. Os resultados obtidos 

demonstraram que a aplicação da ETME reduziu a co-ativação da contração muscular, 

permitindo uma co-contração α-γ mais equilibrada, e diminuiu as fases tónica e clónica do 

reflexo flexor, permitindo uma maior rapidez da marcha e promovendo uma recuperação mais 

funcional (Hofstoetter, et al., 2014).   

Com o avançar do conhecimento da ETME e da forma como esta atua, surgiram novos estudos 

com o intuito de averiguar se a ETME teria maior eficácia no controlo postural e motor se fosse 

realizada uma estimulação múltipla, através da colocação de elétrodos na região cervical (C5-

C6), torácica (T11-T12) e lombar (L1-L2) (Ward, 2009; Gerasimenko, et al., 2014). Os 

resultados obtidos demonstraram que com a ETME multisegmentar (ETME-MS) foi obtido um 

padrão locomotor mais coordenado, associado a uma maior amplitude articular e ao padrão 
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locomotor de flexão/extensão (PLFE), quando comparada com a ETME que estimula apenas 

um a dois segmentos (ETME T11-T12) (Ward, 2009; Gorodnichev, et al., 2012; Gerasimenko, 

et al., 2014). Para estas investigações foram utilizadas correntes elétricas bifásicas, de 5 a 40 

Hz, podendo atingir os 30 a 200 mA, sem comprometer o bem-estar do doente, ou seja, sem 

provocar dor (Ward, 2009; Gerasimenko, et al., 2014). 

A ETME-MS vai estimular as interconexões que existem entre os IM dos MT e os dos MP, 

preservando a interligação entre ambos, que é crucial para a coordenação que existe entre os 

membros na locomoção de um quadrúpede (Juvin, et al., 2005; Juvin, et al., 2012; 

Gerasimenko, et al., 2012; Gerasimenko, et al., 2014). Essa coordenação entre membros é 

possível graças à existência de neurónios proprioespinhais longos (Yamaguchi, 1986), que 

podem ser ativados através da estimulação dos nervos periféricos dos MT (Lloyd, 1942; 

Shomburg, et al., 1978; De Pommery & Roudier, 1985) e da estimulação da região cervical 

(Miller, et al., 1998; Cowley, et al., 2008). Deste modo, a ETME-MS permite a 

neuromodulação do sistema proprioespinhal e a consequente coordenação do ciclo da marcha, 

de forma não invasiva, o que a torna muito interessante na prática clínica (Gerasimenko, et al., 

2014). 

A programação da ETME-MS deve ser feita com base na localização (Sayenko, et al., 2015), 

na intensidade, frequência e pulsos da corrente (Gerasimenko, et al., 2015), e ainda na 

orientação da corrente, que deve ser sempre de cranial para caudal (Sayenko, et al., 2015; 

Hofsoetter, et al., 2018). 

No que diz respeito à intensidade da corrente utilizada na ETME-MS sabe-se que intensidades 

de estimulação baixas resultam preferencialmente no recrutamento de fibras aferentes, 

envolvendo ainda os axónios motores (Gerasimenko, et al., 2015). Conforme aumentamos a 

intensidade há um maior recrutamento de axónios motores, mas ocorre o bloqueio de fibras 

aferentes simultaneamente (Ladenbauer, et al., 2010; Minassian, et al., 2007).  

Como um dos propósitos da ETME é modular os CMI de IM e os GPC (Gad, et al., 2013), o 

objetivo não é a observação de contrações musculares, mas sim manter uma intensidade de 

estimulação que efetue o recrutamento das fibras aferentes Ia (fibras aferentes de pequeno 

diâmetro), fibras aferentes Ib (fibras aferentes cutâneas de grande diâmetro) e as fibras aferentes 

II do FM, assim como todas as interconexões intraespinhais e os CMI (Lavrov, et al., 2006). 
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Quanto à frequência a utilizar para a ETME, diversos estudos demonstram que a frequência 

mais utilizada, de modo a permitir a estimulação neural, é cerca de 100Hz, ou um valor inferior 

(Minassian, et al., 2004; Minassian, et al., 2005; Krames, et al., 2009; Angeli, et al., 2014; 

Hofstoetter, et al., 2014; Hofstoetter, et al., 2015; Rejc, et al., 2015; Minassian, et al., 2016; 

Gad, et al., 2017; Hofsoetter, et al., 2018). Atualmente, os valores de frequência que parecem 

apresentar maior eficácia para a estimulação da função locomotora em doentes com lesão da 

ME estão compreendidos entre 20 e 50Hz (Minassian, et al., 2005; Harkema, et al., 2011; 

Angeli, et al., 2014; Hofstoetter, et al., 2015). 

Para Hofstoetter, et al. (2018) a técnica de ETME abordada consistiu na colocação dos elétrodos 

de superfície, com cerca de 5cm de largura, na região neuroanatómica de T11-T12, em ambos 

os lados da coluna vertebral (cátodos), e outros dois elétrodos na região para-umbilical, a nível 

do abdómen caudal (ânodos). Esta distribuição dos elétrodos permite que a corrente elétrica 

penetre no canal medular, migrando através do líquido cefalorraquidiano até aos CMI de IM, 

comunicantes com os GPC. A corrente utilizada foi simétrica e bifásica, respeitando os critérios 

de parametrização já referidos. 

A ETME apresenta efeitos interativos e sinergéticos quando utilizada numa abordagem 

multidisciplinar de NRF (Fong, et al., 2009; Maier, et al., 2009), sendo fundamental para a 

recuperação motora funcional (Gerasimenko, et al., 2015). Como já foi referido anteriormente, 

todos os protocolos de NRF, quer integrem a ETME ou não, devem ser constantemente 

adaptados ao estado evolutivo e de reorganização neural do doente (Gerasimenko, et al., 2015). 
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6. Materiais e Métodos 

A ausência de SDP é um fator de prognóstico, como referido na revisão bibliográfica, daí a 

importância da NRF para este grupo de doentes classificados, segundo a escala de Frankel 

modificada, em grau 0. A NRF pertence a uma área da medicina de neurologia restaurativa, 

tendo como base a estimulação das propriedades intrínsecas da ME. Pretende-se, com 

programas sincronizados intensivos, que estes animais atinjam, no menor espaço de tempo 

possível, um estado de funcionalidade. 

O estado de funcionalidade dos doentes neurológicos de grau 0, segundo a neurociência, 

depende da estimulação precoce de REP, indicativos de presença de neuroplasticidade a nível 

do NMI, que é obtida graças à despolarização de CMI de IM e de GPC. Para esta finalidade 

temos a modalidade de EEF, que de acordo com a medicina humana pode ser aplicada em 

doenças de síndrome de NMS. Do mesmo modo, temos a ETME como método de estimulação 

não invasivo e não doloroso dos CMI de IM, assim como dos GPC, como já referido, essenciais 

para obter um PLFE, sendo este a base da LFF. 

Esta última modalidade, aplicada na medicina humana, pode ser transposta para a medicina 

veterinária, uma vez que a neurofisiologia e a neuroanatomia entre o homem e o cão são 

similares. Em ambos temos CMI de IM e GPC, e feixes descendentes motores. O ato de 

locomoção funcional depende de uma estimulação coordenada de ambos, sendo os primeiros 

dependentes das CDP que ocorrem a nível dos feixes descendentes motores. Assim, a ETME 

pretende, através da passagem da corrente elétrica dos elétrodos de superfície por ligamentos e 

discos intervertebrais, a entrada e propagação da mesma a nível do canal medular. 

Perante os dados referidos realizou-se um estudo de NRF no Hospital Veterinário da 

Arrábida/Centro de Reabilitação Animal da Arrábida (HVA/CRAA), que tem como população 

global todos os animais que entraram no referido centro no período compreendido entre 21 de 

setembro de 2015 até 1 de julho de 2018. 

Assim sendo, o estudo apresentado é de caráter retrospetivo, randomizado e com grupo de 

controlo. Todos os animais que fizeram parte do estudo foram avaliados à entrada numa 

consulta de NRF realizada sempre pelo mesmo médico veterinário, instrutor do CCRP 

(Certified Canine Rehabilitation Practitioner) creditado pela Universidade do Tennessee, onde 

se efetuou o exame de NRF de modo a obter dados clínicos para a realização de um programa 

de NRF. O estudo refere-se a cães com lesão toracolombar da ME T3-L3 classificados em grau 
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0, segundo a escala de Frankel modificada. Foram excluídos do estudo os animais que ao longo 

do programa intensivo de NRF recuperaram a SDP. 

Ao realizar um estudo com grupo de controlo pretendeu-se aferir a importância e a eficácia da 

nova técnica de reabilitação funcional, a ETME, quanto à precocidade de apresentação do 

PLFE, ou seja, à capacidade de promover uma funcionalidade baseada em reflexos periféricos 

coordenados, suscetíveis de informação supraespinhal, promovida pelo programa de NRF 

intensivo associado à ETME. Para além disso pretende-se ainda saber o tempo expectável que 

esta nova abordagem necessita para atingir a funcionalidade e, deste modo, uniformizar a 

informação transmitida aos tutores quanto à evolução clínica do doente. Por fim, avaliar a 

capacidade autónoma da micção uma vez que é um critério para obter funcionalidade, sendo 

assim essencial a sua presença em animais que não recuperam o sinal clínico de SDP e que após 

o PNRF executam a LFF. 

6.1. Caracterização da População 

No estudo foram incluídos 49 cães, tendo sido divididos em dois grupos. O grupo da população 

de estudo, composto por 28 cães, e o grupo controlo de 21 cães, de modo a haver uma 

uniformidade. 

O grupo da população de estudo realizou programas de NRF intensivo (TL e EEF) associado à 

ETME, enquanto que o grupo de controlo apenas realizou TL e EEF. A divisão dos animais não 

foi aleatória, mas sim baseada num critério temporal, sendo o grupo controlo composto pelos 

cães que entraram no centro, com os critérios já referidos, antes da implementação da nova 

técnica de reabilitação, a ETME, enquanto que o grupo da população de estudo foi sujeito à 

implementação da mesma. 

6.1.1. Critérios de Inclusão 

Para inclusão no estudo, foram considerados todos os cães diagnosticados com lesão medular 

toracolombar (T3-L3), confirmada por tomografia computorizada ou ressonância magnética, 

por médicos veterinários da área de neurologia veterinária, e com classificação, segundo a 

escala de Frankel modificada (Frankel, et al., 1969), em grau 0. Todos os cães admitidos no 

estudo apresentavam bexiga neurogénica de NMS com necessidade de expressão manual. Por 

sua vez, a inclusão dos casos foi realizada de forma independente em relação à raça, género, 

idade, peso vivo e etiologia. 
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6.1.2. Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo todos os gatos, assim como todos os cães que não preenchiam os 

critérios de inclusão e que não completaram o protocolo de NRF. 

6.2. Admissão do grupo da população em estudo 

Como referido anteriormente, todo o grupo da população em estudo (grupo da população de 

estudo e grupo controlo) foi avaliado na primeira consulta onde se realizou o exame de NRF 

composto pela análise do estado mental, da marcha, da postura, das reações posturais, dos REP 

e da sensibilidade à dor. Durante o exame foi dada especial atenção à presença, diminuição ou 

ausência do reflexo flexor, uma vez que a sua existência é primordial para o surgimento do 

PLFE. Para realização do exame de NRF o médico veterinário referido anteriormente fez uso 

de dois utensílios, uma Pinça Halstead Mosquito ABC Curva 12cm e um Martelo de Taylor 

18cm. De modo a facilitar a avaliação dos doentes e a sua evolução, todos os cães foram 

filmados por um técnico do HVA/CRAA com uma câmara Canon EOS Rebel T6 (EOS 1300D), 

e a contenção e estimulação da marcha dos mesmos foi realizada por outros dois técnicos do 

HVA/CRAA. 

6.3. Registo de Dados Clínicos 

O grupo da população em estudo foi caracterizado segundo vários critérios que serão descritos 

em seguida: 

• Género; 

• Idade (anos);  

• Raça;   

• Peso vivo (kg);  

• Abordagem – esta categoria faz a distinção entre abordagem cirúrgica ou maneio 

conservativo do caso clínico; 

• Tempo decorrido desde a lesão até à entrada no HVA/CRAA (dias);  

• Tempo decorrido até à saída do HVA/CRAA (meses);  

• Grau neurológico à entrada no HVA/CRAA  - segundo os critérios de inclusão, apenas 

cães de grau 0, segundo a escala de Frankel modificada; 

• Défices neurológicos à saída do HVA/CRAA – ambos os grupos apresentaram as 

seguintes classificações neurológicas:  grau 0, 4 ou 5, segundo a escala de Frankel 
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modificada, LFF e locomoção fictícia não funcional (LFNF), sendo que a 

funcionalidade é definida como a capacidade do animal em se levantar, manter estação 

ativa, dar no mínimo 3 passos, sendo capaz também de urinar e defecar voluntariamente, 

ou com uma pequena ajuda do tutor; 

• Capacidade de Micção – bexiga neurogénica de NMS, bexiga com capacidade 

autónoma (micção realizada por doentes sem recuperação de SDP em que não se sabe 

se têm consciência do ato fisiológico mas que o realizam sem a ajuda de um técnico ou 

do tutor) e bexiga com capacidade voluntária;   

• Ocorrências clínicas – espasticidade, osteoartrite, luxação da patela, seroma peri-

incisional, mielomalácia, escaras de decúbito, insuficiência renal, anemia, 

automutilação e infeções urinárias; 

• Tempo até ocorrer PLFE (semanas);  

• RTC à entrada  do HVA/CRAA - caracterizado em RTC acima da lesão (RTC-CL) e 

RTC ao nível da lesão (RTC-NL); 

• RTC à saída do HVA/CRAA – caracterizado em RTC-CL, RTC-NL e RTC abaixo da 

lesão (RTC-BL); 

• Realização da ETME - presente ou ausente no protocolo de NRF (PNRF); 

• Etiologia – DDDIV, extrusão aguda não compressiva do núcleo pulposo (EANCNP), 

quisto aracnóide e lesões secundárias a traumatismo. 

 

6.4. Diagrama do estudo retrospetivo randomizado com controlo 

Para uma compreensão esquemática do grupo da população de estudo, ou seja, o grupo A, 

realizamos um organograma (Figura 4) com a evolução dos 28 cães desde a entrada no 

HVA/CRAA até ao período expectável de atingir a funcionalidade para a neurociência, que 

corresponde a 8 semanas, e ainda as suas monitorizações através do exame de NRF dando 

ênfase ao PLFE e à recuperação da SDP. 
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FIGURA 4 – DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA FRAGMENTAÇÃO, PROGRESSÃO E SEGUIMENTO DO 

GRUPO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

6.5. Plano de NRF do grupo de população em estudo 

O grupo de população de estudo e o grupo de controlo realizaram o mesmo PNRF exceto a 

técnica de reabilitação de ETME, que apenas foi efetuada no primeiro grupo. Sendo assim, irá 

ser descrito o PNRF de base para a população em estudo, tendo em conta que todos os cães 

deram entrada no HVA/CRAA sem SDP, sem PLFE e sem estação ativa. 

6.5.1. Programação do PNRF para a primeira e segunda semanas 

Durante este período inicial foram realizadas as seguintes atividades:  

• exercício de cinesioterapia passivo ou ativo assistido de estação para promover a 

neuroplasticidade dos feixes reticulospinhal pontino e vestibulospinhal – durante 2 a 15 

minutos (de acordo com a capacidade e conforto do doente), 3 a 4 vezes ao dia; 

• exercício de cinesioterapia passivo ou ativo assistido de estimulação neuromuscular 

associado à estimulação do arco reflexo, vias aferentes (através de mecanorreceptores – 

corpúsculos de Pacini – localizados a nível interdigital e das almofadas plantares dos 

MP) e ainda para estimulação das vias espinocerebelosas, de modo a promover a 

neuroplasticidade e a atingir a capacidade de equilíbrio subconsciente – movimentos de 

bicicleta em trampolim com alinhamento correto da coluna vertebral, perante a ajuda de 

dois técnicos, realização de 30 repetições bilaterais dos MP, 3 a 4 vezes ao dia; 
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• TL no TR (Superior Fit Fur Life Treadmill) para promover a excitabilidade neural dos 

CMI de IM e dos GPC, de modo a promover o PLFE (Figura 5) – 5 minutos, 6 a 8 vezes 

ao dia, adaptado à capacidade cardiorrespiratória do doente, tendo como objetivo, nesta 

fase de NRF, atingir 15 a 20 minutos, 3 a 4 vezes ao dia. Todos os cães que não 

permitiram a realização de um TL quadrúpede, efetuaram o exercício sob a forma 

bípede. O TL foi realizado com uma velocidade de 0.8 a 1.2 Km/hora e sem inclinação 

do TR. 

 

FIGURA 5 – CÃO Nº18 DO GRUPO DE ESTUDO A REALIZAR TREINO LOCOMOTOR NO TAPETE 

ROLANTE (IMAGEM GENTILMENTE CEDIDA PELO HVA/CRAA) 

• TL no TRA (Hidro Physio, EUA) ao fim de 2 a 7 dias da admissão dos doentes ao 

centro, tendo em consideração a linha de incisão e possíveis contaminações, assim como 

as escaras de decúbito. A linha de água foi colocada a nível da proeminência óssea do 

côndilo lateral do fémur ou da tíbia – 2 a 10 minutos uma vez ao dia em velocidade de 

1.2 a 2 km/hora. 

• EEF com o aparelho BTL 4000 Premium (BTL, Portugal) e aplicação dos elétrodos de 

superfície segundo a técnica segmental (Figura 6) colocando o cátodo nos espaços 

intervertebrais L6-L7, L7-S1 e o ânodo na região anatómica mais próxima da junção 

neuromuscular, placa motora, do grupo muscular de flexores do MP, com os seguintes 

parâmetros: 60 a 100 Hz, 6 a 36 mA, com um ciclo de duração de 1:4 (evitando a fadiga 

muscular), uma rampa retangular com 4 segundos ascendente, 10 segundos de plateau 

e 4 segundos descendentes e uma duração de pulso de 100 a 150 microsegundos – 2 a 3 

vezes ao dia durante 10 minutos; 
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FIGURA 6 – CÃO Nº15 DO GRUPO DE ESTUDO A REALIZAR A TÉCNICA DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 

FUNCIONAL (IMAGEM GENTILMENTE CEDIDA PELO HVA/CRAA) 

• laserterapia de classe IV aplicado em todos os grupos musculares que após o exame 

estático de palpação indicavam presença de pontos de tensão dolorosos e áreas de 

hiperémia. O esquema de aplicação de laserterapia consistiu em 5 dias consecutivos, 

seguidos de 5 sessões de 48 em 48 horas e posteriormente mais 5 sessões cada 72 horas. 

Para a realização do protocolo foi realizada a tricotomia dos doentes e foi prescrito o 

programa de Pain Trauma do equipamento Lite Cure Companion Therapy Laser 

(LiteCure, EUA). 

 

6.5.2. Programação do PNRF para a terceira e quarta semanas   

Durante este período alguns dos cães apresentaram PLFE, indicativo de neuroplasticidade dos 

CMI de IM e dos GPC, portanto nestes casos pretende-se realizar a neuroplasticidade de todo 

o sistema proprioespinhal responsável pela coordenação entre os MT e os MP, para além de 

promover a coordenação entre membros. Sendo assim, todos os exercícios descritos 

anteriormente foram aplicados, embora quanto ao TL no TR ou no TRA tenha ocorrido uma 

intensificação em relação ao tempo e à velocidade a efetuar. Deste modo, a linha orientativa de 

trabalho para o TL no TR foi atingir 40 minutos 2 a 3 vezes ao dia de acordo com as capacidades 

e necessidades do doente. Em relação ao TL no TRA o objetivo foi atingir 40 minutos com a 

linha da água a nível do trocânter maior do fémur de modo a poder atingir um desempenho 

autónomo (Figura 7). Neste caso a velocidade do TR foi de 2 a 2.2 km/hora sem inclinação e a 

velocidade do TRA foi de 2.2 a 2.5 km/hora sem inclinação. 
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FIGURA 7 – CÃO Nº15 DO GRUPO DE ESTUDO A REALIZAR TREINO LOCOMOTOR NO TAPETE 

ROLANTE AQUÁTICO (IMAGEM GENTILMENTE CEDIDA PELO HVA/CRAA) 

6.5.3. Programação do PNRF para a quinta e sexta semanas  

Nesta fase grande parte dos exercícios de cinesioterapia passivos e ativos foram retirados do 

PNRF e foram introduzidos exercícios para estimular a co-contração muscular e exercícios 

excêntricos, como por exemplo, agachamentos na bola de fisioterapia (20 repetições, 2 vezes 

ao dia) e estação em trampolim com correção da postura (Figura 7) (5 a 10 minutos, 2 vezes ao 

dia). Introduziram-se ainda passagem de obstáculos de forma lenta, de modo a ativar os 

recetores cutâneos da superfície dorsal dos dígitos dos MP, uma vez que permitem a ativação 

dos corpúsculos de Pacini da cápsula articular da articulação coxofemoral, tendo como 

finalidade estimular entre 40 a 60% o ângulo de extensão da mesma articulação de modo a 

promover uma maior amplitude de passo. Para este exercício prescreveu-se 10 repetições, 2 

vezes ao dia. 

 

FIGURA 8 – CÃO Nº4 DO GRUPO DE ESTUDO A REALIZAR O EXERCÍCIO DE ESTAÇÃO NO TRAMPOLIM 

COM CORREÇÃO DA POSTURA (IMAGEM GENTILMENTE CEDIDA PELO HVA/CRAA) 
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Uma vez que nesta fase alguns doentes apresentam um início de um estado ambulatório não 

funcional, estimulamos a marcha em pisos alternativos de modo a promover uma excitabilidade 

das vias cutâneas sensoriais, durante 5 a 10 minutos, 2 vezes ao dia. 

O resto do PNRF descrito para as semanas anteriores é mantido de acordo com a necessidade 

neurológica e capacidade cardiorrespiratória de cada doente. 

6.5.4. Programação do PNRF para a sétima e oitava semanas   

Durante este período os doentes já foram estimulados quanto às propriedades da ME de 

neuroplasticidade e neuromodulação. Já ocorreu uma estimulação das fibras musculares tipo I 

e tipo II, permitindo introduzir treinos de resistência no TR e no TRA. Deste modo, efetuaram-

se TL no TR de 1 hora com velocidade de 2.5 km/hora, inclinação de 5 a 10% de acordo com 

as capacidades do doente de modo a estimular a memorização da função postural dos feixes 

reticulospinhal pontino e vestibulospinhal. Em relação ao TL no TRA, este foi estimulado até 

uma hora por dia, a velocidade entre 2.5 e 3.5 km/hora com inclinação de 5% e linha da água a 

nível, sempre que possível, do maléolo lateral da tíbia. 

No que diz respeito à EEF, esta modalidade foi sendo desmamada, mantendo sempre os mesmos 

parâmetros, estando nesta altura a ser efetuada de 48 em 48 horas. 

Todos os cães que realizaram o PNRF de base foram monitorizados pelo médico veterinário, 

instrutor do CCRP, creditado pela Universidade do Tennessee, segundo uma logística de 

intervalos de duas semanas. Nesta avaliação, para além do exame de NRF realizado na primeira 

consulta foi ainda efetuada uma análise rigorosa, com filmagem por técnicos do CRAA, da 

avaliação da SDP, do ato de estação e da presença/ausência do PLFE. Através desta 

monitorização foi possível ajustar o protocolo de base anteriormente descrito aos défices 

neurológicos individuais de cada doente. 

Todos os cães que permaneceram no HVA/CRAA ao fim das oito semanas de PNRF foram 

monitorizados mensalmente no centro, até terem alta médica, ou com reavaliações ambulatórias 

do mesmo modo, até perfazer um período de seis meses. 

6.5.5. Técnica de ETME  

A técnica de ETME realizada no estudo fez uso do aparelho BTL 4000 Premium (BTL, Portugal) 

e consistiu na aplicação de elétrodos de superfície com cinco centímetros de largura e de forma 

retangular na superfície cutânea, após tricotomia seguida da aplicação de gel condutor. A 
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colocação dos elétrodos segue a regra de colocação na região imediatamente lateral à coluna 

vertebral dos elétrodos cátodos e na região paraumbilical dos elétrodos ânodos. A região 

neuroanatómica escolhida foi a correspondente à área de T11-T12 (Figura 9). A corrente 

utilizada segue as linhas orientativas dos estudos da neurociência, sendo esta uma corrente 

simétrica e bifásica. A programação dos caracteres da corrente elétrica foi 100Hz com 1 a 2 

mA, em doentes que apresentam o sinal clínico de espasticidade nos MP, e 60Hz com 1 a 2 mA 

em doentes aos quais se pretende induzir a excitabilidade neural dos CMI de IM e dos GPC. Os 

referidos elétrodos são presos ao doente por fitas adesivas de modo a evitar a mobilidade dos 

mesmos e a técnica é efetuada sempre com o animal em estação, como a maioria destes doentes 

não apresentam estação ativa recorreu-se ao centro de estação passiva de modo a evitar 

oscilações na coluna vertebral e possíveis agravamentos em relação ao estado neurológico. 

 

FIGURA 9 – CÃO Nº 28 DO GRUPO DE ESTUDO A REALIZAR A TÉCNICA DE ELETROESTIMULAÇÃO 

TRANSCUTÂNEA DA MEDULA ESPINHAL (IMAGEM GENTILMENTE CEDIDA PELO HVA/CRAA) 

O programa da ETME consiste em 10 minutos e foi prescrito duas a três vezes ao dia, embora 

ao longo das oito semanas se tenha realizado o desmame clínico de acordo com a presença e a 

qualidade do PLFE. Durante a execução da ETME, houve sempre o cuidado de observar a 

existência de contração de músculos do reto abdominal, extensão suave caudal dos MP ou 

tremores na região do tendão do gastrocnémio, uma vez que a sua presença é indicadora de 

passagem da corrente pelos ligamentos e pelo disco intervertebral, ao canal medular com 

propagação da mesma a nível do líquido cefalorraquidiano de modo a permitir a excitabilidade 

neural referida anteriormente. 
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A aplicação da técnica de ETME exige uma observação prévia das áreas cutâneas, uma vez que 

deve ser evitada a colocação dos elétrodos em regiões hiperémicas, de seroma ou de 

piodermites. 

6.6. Análise Estatística 

A elaboração da base de dados e análise estatística foi realizada, respetivamente, através dos 

programas informáticos Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft, EUA) e o programa de análise 

estatística Statistical Package for the Social Sciences, versão 22.0 (IBM, EUA). 

A análise estatística descritiva baseou-se na caracterização da amostra, mediante a análise de 

frequências das diversas variáveis categóricas, tais como: género, idade, raça, peso vivo, 

abordagem de tratamento, tempo decorrido entre a lesão até à entrada no HVA/CRAA, tempo 

de saída do HVA/CRAA, défices neurológicos à saída do HVA/CRAA, capacidade de micção 

à saída do HVA/CRAA, tempo até ocorrer padrão de flexão/extensão, RTC à entrada no 

HVA/CRAA, RTC à saída do HVA/CRAA e etiologia. 

Relativamente à análise estatística inferencial foram realizados testes Chi-Quadrado, para 

cruzamento das variáveis categóricas e avaliação das relações relevantes, considerando-se 

estatisticamente significativos os resultados se p ≤ 0,05. Desta forma, foram averiguadas as 

relações no que diz respeito à idade, ao peso vivo, ao tempo de saída do HVA/CRAA e ao 

tempo até ocorrer o PLFE entre os dois grupos.
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7. Resultados 

O estudo contemplou uma amostra de 28 cães no grupo correspondente à população de estudo 

(n=28) e uma amostra de 21 cães no grupo de controlo. 

Seguidamente foi contemplada a frequência de cada categoria relativamente à amostra da 

população de cada grupo. Para simplificar a leitura designou-se de grupo A o grupo da 

população de estudo e de grupo B o grupo de controlo. 

7.1. Caracterização da amostra do Grupo A e do Grupo B 

7.1.1. Género 

O presente estudo demonstrou que em relação ao Grupo A, 28,6% corresponde ao género 

feminino, contrastando com 71,4% pertencente ao género masculino. Já no Grupo B a 

distribuição da amostra é mais uniforme pois temos uma frequência de 47,6% de fêmeas e 

52,4% de machos. 

7.1.2. Idade 

A idade mais frequente para o grupo A foi a correspondente aos animais na categoria <7 anos, 

com 85,7%, pois na categoria de animais com idade >7anos apenas 14,3% estão representados 

no estudo. No grupo B a mesma tendência acontece, permitindo confirmar uma uniformidade 

entre as duas amostras populacionais pois na categoria <7anos observa-se 61,9% enquanto que 

a categoria >7anos é representada por 38,1%. 

7.1.3. Raça 

Uma vez que o registo dos dados foi de forma aleatória o estudo apresenta uma panóplia de 

raças, critério mantido tanto para o grupo A como para o grupo B, embora após uma observação 

quantitativa o grupo A seja composto por 57,3% de raças condrodistróficas, enquanto que o 

grupo B apenas por 33,5%.  

7.1.4. Peso Vivo 

Em relação ao peso vivo as amostras do grupo A e do grupo B são homogéneas uma vez que 

no grupo A 75% pertencem à categoria <15kg e no grupo B pertencem 76,2%. Em relação à 

categoria de peso vivo >15kg, o grupo A demonstra 25% e o grupo B 23,8%. 
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7.1.5. Abordagem 

No estudo existiram dois tipos de abordagem, a conservativa e a cirúrgica. No grupo A a 

amostra foi dividida da seguinte forma, 10,7% com abordagem conservativa e 89,3% de 

abordagem cirúrgica. No grupo B 14,3% da amostra foi submetida a abordagem conservativa e 

85,7% a abordagem cirúrgica. Assim, quanto a esta categoria os dois grupos populacionais 

encontram-se equilibrados. 

7.1.6. Tempo decorrido até à entrada no HVA/CRAA 

Nesta categoria os grupos A e B apresentaram 71,4% com a classificação de tempo decorrido 

<7dias e 28,6% com a classificação de tempo decorrido >7dias, ou seja, a mesma categorização 

entre grupos. 

7.1.7. Tempo decorrido até à saída do HVA/CRAA  

Nesta categoria os resultados entre grupos são díspares (figura 10) pois no grupo A 3,7% 

obtiveram alta clínica num tempo <1mês, 55,6% num tempo decorrido entre 1 a 2 meses, 37% 

entre 2 a 4 meses e 3,7% >4meses. No grupo B 5% da amostra obteve alta médica em 1 a 2 

meses, 25% da amostra entre 2 a 4 meses e 70% num período >4 meses. 

        

FIGURA 10 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TEMPO DECORRIDO ATÉ À SAÍDA DO HVA/CRAA NO 

GRUPO A (GRÁFICO DA ESQUERDA) E NO GRUPO B (GRÁFICO DA DIREITA)  
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7.1.8.  Défices neurológicos à saída do HVA/CRAA  

Em relação a esta categoria (figura 11) o grupo A apresentou 42,9% de casos com LFNF e o 

grupo B 33,3%, quanto à LFF observou-se 28,6% no grupo A e 22,2% no grupo B. Saíram, 

segundo a escala de Frankel modificada, em grau 4, 7,1% dos casos do grupo A e 16,7% do 

grupo B. No grau neurológico apenas com défices sensoriais, grau 5 da escala de Frankel 

modificada, o grupo A apresentou 21,4% e o grupo B 27,8%. 

    

FIGURA 11 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS DÉFICES NEUROLÓGICOS À SAÍDA DO HVA/CRAA NO 

GRUPO A (GRÁFICO DA ESQUERDA) E NO GRUPO B (GRÁFICO DA DIREITA) 

 

7.1.9. Capacidade de micção à saída do HVA/CRAA 

No estudo observou-se que quanto ao grupo A 35,7% obteve capacidade de micção voluntária, 

39,3% obteve bexiga neurogénica de fácil expressão e 25% obteve micção autónoma. No grupo 

B a micção voluntária apresentou 42,9%, tal como a bexiga neurogénica de fácil expressão e 

apenas 14,3% demonstrou micção autónoma. 

7.1.10. Tempo até ocorrer o Padrão Locomotor de Flexão/Extensão  

No grupo A o PLFE foi obtido em 4 semanas em 85,7%, enquanto no grupo B apenas 4,8% dos 

casos apresentaram o padrão no mesmo período. Em 10,7% dos casos no grupo A o PLFE foi 

atingido entre as 4 e as 8 semanas, já no grupo B, 85,7% apresentou o padrão em igual tempo. 

Por fim, 3,6% dos casos no grupo A e 9,5% dos casos no grupo B nunca apresentaram o PLFE. 

Os resultados descritos podem ser observados nos gráficos (figura 12) apresentados em seguida. 
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FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TEMPO ATÉ OCORRER O PADRÃO LOCOMOTOR DE 

FLEXÃO/EXTENSÃO NO GRUPO A (GRÁFICO DA ESQUERDA) E NO GRUPO B (GRÁFICO DA DIREITA) 

7.1.11. Avaliação do Reflexo do Tronco Cutâneo à entrada no HVA/CRAA 

No grupo A 89,3% apresenta RTC-NL enquanto 10,7% demonstra RTC-CL, já no grupo B 

verificou-se que 95,2% tinha RTC-NL e 4,8% RTC-CL. 

7.1.12. Avaliação do Reflexo do Tronco Cutâneo à saída do HVA/CRAA 

O RTC no grupo A foi classificado em RTC-NL em 25%, RTC-CL em 4,8% e RTC-BL em 

67,9%, enquanto que no grupo B se observou correspondentemente as seguintes percentagens: 

38,1%, 4,8% e 57,1%. 

7.1.13. Etiologia 

O estudo apresenta uma diversidade de etiologias no grupo A pois 82,1% são devidos a DDDIV 

e 17,8% apresenta etiologias diversas. Já no grupo B 100% dos casos são relativos a DDDIV. 

7.2. Análise Estatística Inferencial 

7.2.1. Comparação da categoria idade entre grupos  

Neste ponto observou-se uma relação com significância estatística quanto à idade entre grupos 

(chi2(1,n=28)=3.679, p=0.055). Como se verifica na figura 13, tanto no grupo A como no grupo 

B predomina a categoria <7anos. 
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FIGURA 13 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA COMPARAÇÃO DA CATEGORIA IDADE ENTRE GRUPOS  

7.2.2. Comparação da categoria peso vivo entre grupos  

Não existe uma relação significativa entre a comparação da categoria peso vivo dos dois grupos 

(chi2(1,n=28)=0.009, p=0.924). No entanto, pela observação do gráfico da figura 14, tanto no 

grupo A como no grupo B a categoria com maior representação é a mesma, sendo esta 

correspondente a animais com peso vivo <15kg. 

 

FIGURA 14 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA COMPARAÇÃO DA CATEGORIA PESO VIVO ENTRE 

GRUPOS  
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7.2.3. Comparação do tempo de saída do HVA/CRAA entre grupos  

Existe uma relação estatística altamente significativa nesta comparação (chi2(3,n=28)=25.711, 

p=0.000), como podemos verificar na figura 15, pois no grupo A a categoria de tempo 

necessário até à alta médica com maior representação é a de 1 a 2 meses, contrastando com o 

grupo B em que a categoria de maior valor percentual é a >4 meses, ou seja, foi necessário um 

tempo superior de NRF intensiva, com recurso a internamento hospitalar. 

 

FIGURA 15 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA COMPARAÇÃO DA CATEGORIA TEMPO DE SAÍDA DO 

HVA/CRAA ENTRE GRUPOS  

7.2.4. Comparação do tempo até ocorrer o Padrão Locomotor de 

Flexão/Extensão entre grupos 

A presença de PLFE entre o grupo A e B tem uma relação altamente significante em termos 

estatísticos (chi2(2,n=28)=31.858, p=0.000). Na observação do gráfico (figura 16), o PLFE 

no grupo A foi obtido maioritariamente num período inferior a 4 semanas enquanto que no 

grupo B o maior valor percentual se apresenta entre 4 e 8 semanas, e neste grupo também 

se observa uma maior percentagem de animais sem PLFE. 
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FIGURA 16 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA COMPARAÇÃO DA CATEGORIA TEMPO ATÉ OCORRER O PADRÃO 

LOCOMOTOR DE FLEXÃO/EXTENSÃO ENTRE GRUPOS 
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8. Discussão 

O presente estudo contribui para verificar a eficácia de protocolos baseados em vertentes 

multidisciplinares de modo a permitir a funcionalidade em doentes que apresentam uma 

probabilidade por evidência clínica de não a atingirem, estando de acordo com Olby, et al 

(2003). Assim, de acordo com a medicina de neurologia restaurativa da medicina humana, o 

estudo quer esclarecer se a técnica de reabilitação ETME deve ser introduzida nos protocolos 

multidisciplinares de NRF intensiva. 

Neste estudo, o grupo de animais de estudo (grupo A) e o grupo de controlo (grupo B) 

encontram-se uniformemente distribuídos quanto à categoria da idade, peso vivo e abordagem 

terapêutica, o que se constitui de extrema importância pois permite ter um equilíbrio entre 

grupos, como se pode verificar na estatística descritiva. Isto pode ser explicado pelo facto de 

ambos os grupos apresentarem percentagens elevadas da mesma etiologia, grupo A com 82,1% 

DDDIV e grupo B com 100% de DDDIV, sabemos que em relação à raça neste estudo houve 

uma prevalência de raças condrodistróficas, portanto uma tendência para metaplasias 

condroides típicas das degenerescências intervertebrais de Hansen tipo I, sendo que o grupo A 

tem 57,3% de raças condrodistróficas e grupo B 33,3% das mesmas. 

Na literatura obtemos a informação que doentes com hérnias de Hansen tipo I são doentes de 

raça condrodistrófica, com peso inferior a 15 kg e um grupo etário entre 3 e 7 anos, 

normalmente, estando de acordo com Brisson (2010). 

A explicação para a uniformidade entre grupos quanto à categoria abordagem terapêutica deve-

se mais uma vez à presença, em ambos os grupos, da etiologia de DDDIV e da predominância 

de raças condrodistróficas, uma vez que o evento compressivo normalmente é agudo ou 

subagudo, permitindo a presença de hemorragias medulares levando à apresentação de défices 

neurológicos graves compatíveis a uma abordagem cirúrgica. Sendo assim, o estudo está de 

acordo com Thomas & Fingeroth (2015) e Rousse e colaboradores (2016). 

Os dois grupos apresentam exatamente o mesmo tempo decorrido até à entrada no HVA/CRAA, 

podendo-se sugerir que o estudo compara lesões da ME com o mesmo tempo, ou seja, em ambos 

os grupos a presença da lesão secundária devido à libertação de radicais livres e de substâncias 

próinflamatórias atuou durante o mesmo intervalo temporal. Com isto não podemos afirmar 

que ambos tiveram a mesma intensidade de lesão, muito menos gravidade pois sabe-se que a 



Bárbara Fonseca ǀ Discussão 
 
 

54 
 

velocidade com que a ME é atingida é o fator que mais contribui para a gravidade da lesão 

(Thomas & Fingeroth, 2015). 

No estudo, em relação ao tempo de saída entre grupos obtivemos uma significância estatística 

com p=0,000, pois para o grupo A 55,6% da população de estudo apresentou alta médica entre 

1 a 2 meses, enquanto que para o grupo B 70% da amostra necessitou de NRF intensiva em 

tempo superior a 4 meses. Sabendo que a única diferença de abordagem multidisciplinar entre 

os dois grupos foi a técnica de ETME, pelo que se pode sugerir que, tanto pela estatística 

descritiva como pela análise inferencial, esta nova modalidade de reabilitação tem critérios de 

ser realizada pois permite o regresso à funcionalidade num espaço de tempo mais curto.  

Nestes casos clínicos o tempo é um fenómeno de importância para a decisão final do tutor, 

assim sendo, tal como na medicina humana, existe uma pressão clínica de obter a 

funcionalidade no menor espaço de tempo, este dado vai ao encontro com um dos objetivos do 

estudo.  

Deste modo, o presente estudo encontra-se em concordância com os seguintes trabalhos:  

Dimitrijevik, et al. (2004), Minassian, et al. (2011), Minassian, et al. (2012), Hofstoetter, et al. 

(2014). Estes autores confirmam que a ETME T11-T12 de 50 Hz permite a ativação dos CMI 

da intumescência lombar, sendo esta excitabilidade neural necessária para executar tarefas 

complexas como a locomoção, seja esta consciente ou inconsciente, o que é comprovado por 

neurociência através de Duysens & Van de Crommert (1998), Edgerton, et al. (2004), Courtine, 

et al. (2009) e Lewis, Howard & Olbi (2017). 

O estudo refere-se a doentes de grau 0 segundo a escala de Frankel modificada e ao papel da 

NRF para estes doentes, uma vez que o derradeiro objetivo será atingir uma locomoção 

voluntária com apresentação apenas de défices sensoriais e, no caso de não haver recuperação 

quanto ao sinal clínico SDP, tentar promover uma LFF. A presença desta nova marcha funcional 

permite aumentar a esperança de vida destes doentes, reduzindo assim o número de eutanásias 

logo na avaliação inicial, que eram levadas a cabo pelo facto de o sinal clínico SDP ser um fator 

de prognóstico e a sua ausência estar interrelacionada com um mau prognóstico (Olby, et al., 

2003; Kerwin, et al., 2012; Olby & Jeffery, 2012). 

O estudo está de acordo com Edgerton, et al. (2006), Courtine, et al. (2009), Qi, Kaas & Reed 

(2014), Krueger, et al. (2017), Silva, et al. (2013) e Power & Shlaggar (2017), pois o PNRF de 

base para ambos os grupos é baseado numa abordagem multidisciplinar entre TL e modalidades 
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de ES. Nos resultados obtidos verifica-se que em ambos os grupos existe uma percentagem 

similar quanto à presença de LFF, no entanto sabe-se que os dois foram sujeitos à mesma 

estimulação intensiva, exceto no que diz respeito à realização ETME no grupo A. Com os dados 

referidos anteriormente poderemos pensar na possibilidade de existir uma tendência para atingir 

a funcionalidade de forma mais precoce através da abordagem multidisciplicar adicionada à 

ETME, mesmo que não exista diferença estatística entre a LFF dos dois grupos.  

Como sabemos o RTC é um fator de prognóstico que indica a gravidade da lesão, uma vez que 

quando presente e depois perdido é informativo de progressão negativa nos défices 

neurológicos (Gutierrez-Quintana, et al., 2012). Para além disso permite, com a associação do 

sinal clínico de hiperestesia espinhal uma maior acuidade da neurolocalização da lesão, daí um 

dos critérios avaliados ter sido o RTC. Desta forma constatou-se que na alta médica no grupo 

A o RTC-NL é de 25% e o RTC-BL de 67,9%, enquanto que no grupo B o RTC-NL é de 38,1% 

e o RTC-BL é de 57,1%, demonstrando que houve mais animais no grupo A que recuperaram 

o RTC, sendo este fator indicativo de uma melhoria neurológica. 

Na prática clínica é fundamental a recuperação do ato de micção por parte do doente 

neurológico, assim sendo, uma vez que um dos critérios de inclusão da população de estudo é 

a neurolocalização T3-L3, sabe-se que todos os doentes entraram no HVA/CRAA com 

apresentação de bexiga neurogénica de NMS. No estudo o ato de micção à saída do centro 

apresenta uma nova categoria de classificação de micção autónoma, representada no grupo A 

por 25% e no grupo B por 14,3%. Assim, em relação a este fenómeno, o estudo não está de 

acordo com Olby, et al. (2003) e Griffin, et al. (2009) pois uma percentagem considerável de 

micção autónoma foi atingida pela abordagem de PNRF e ETME, podendo-se sugerir que esta 

abordagem estimula o surgimento de micção autónoma. 

Em relação ao aparecimento do PLFE o estudo demonstrou uma diferença entre os grupos, já 

que até às 4 semanas o PLFE foi atingido em 85,7% no grupo A, enquanto que a mesma 

percentagem é atingida no grupo B apenas entre as 4 e as 8 semanas do PNRF, dados suportados 

pelos testes de análise estatística inferencial, onde se comprova uma significância estatística 

relevante (p=0,000). Tal indica que o estudo está em concordância com Hubli, et al. (2012) e 

Yan, et al. (2005), que referem que o sucesso da NRF está interrelacionado com a presença de 

REP de forma precoce, pois para Serrao (2014), doentes com lesão completa da ME podem 

exibir reflexos de longa ação, o que se deve, possivelmente, à existência de CMI de IMe de 

GPC. Na realização deste estudo existiu uma observação constante da importância da presença 
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do PLFE de forma precoce. Uma vez mais destaca-se a diferença entre grupos possivelmente 

explicada pela implementação da nova técnica de NRF de ETME, evidenciada pela precocidade 

da presença do PLFE no grupo A. A aplicação da ETME T11-T12 permite uma contração α e 

γ mais equilibrada, uma coordenação dos REP, e assim uma maior rapidez para obtenção da 

funcionalidade, estando de acordo com Hofstoetter (2014). 

Deste modo é sugerido pelo estudo que o grupo A obteve uma maior modulação dos CMI de 

IM e dos GPC, uma vez que a funcionalidade é obtida num curto espaço de tempo quando 

comparado com o grupo B, estando de acordo com Gad, et al. (2013). A ETME T11-T12 parece 

ser assim uma ferramenta fundamental para a recuperação motora funcional adaptada à 

estimulação da reorganização neural do doente, como refere Gerasimenko, et al. (2015). 

O estudo encontrou certas limitações, tais como o número reduzido da amostra populacional do 

grupo A, a diversidade a nível da categoria de etiologia, ter sido um estudo retrospetivo e não 

de formatação cega, não apresentar controlo de intraobservadores e interobservadores, bem 

como ausência de uma escala que permita uma monitorização a nível de pontuação dos doentes 

de grau 0 segundo a escala de Frankel modificada. 
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9. Conclusão 

Com o estudo obtiveram-se considerações compatíveis com a eficácia da NRF na Medicina 

Humana. Apresentou-se uma nova vertente de marcha funcional, ou seja, a LFF em 25% da 

amostra populacional do grupo de estudo, de forma precoce, após PNRF intensivos. Confirma-

se assim a evidência da importância do PLFE na capacidade funcional locomotora e do ato de 

micção.  

Para além disso, a técnica ETME T11-T12 parece ser uma ferramenta importante para reduzir 

o tempo de NRF intensiva a nível hospitalar, fator com uma importância extrema para o tutor. 

Na prática clínica, a limitação dos doentes de grau 0, segundo a escala de Frankel modificada, 

é uma constante, assim, com uma abordagem multidisciplinar composta por TL, EEF e ETME 

T11-T12 poderemos evoluir a reabilitação animal para níveis semicomparáveis à NRF da 

Medicina de Neurologia Restaurativa aplicada ao homem. 

Deste modo, pode-se concluir que a possibilidade de atingir funcionalidade neste grupo de 

doentes neurológicos é uma realidade clínica, tendo como apoio a Neurociência e os 

mecanismos neurofisilógicos existentes em similaridade entre o cão e o homem. 
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