A Importância do Fisioterapeuta para Pacientes usando
Órtese ou Prótese.
Um aparelho ortopédico para seu animal de estimação é parte de um plano de
reabilitação visando uma melhor qualidade de vida. Tal qual para seres humanos, animais
também devem ser assistidos por um profissional qualificado.
Toda órtese ou prótese, além de manter o membro em posição anatomicamente correta,
protege o membro acometido. Contudo, o simples fato de seu uso, sem acompanhamento
profissional, não trará os resultados que somente um profissional habilitados poderá
proporcionar.

O Que É Reabilitação Animal?
Não é simplesmente fazer esteira ou natação. Não se trata de fazer caminhadas em casa.
Talvez seja necessário incluir tais exercícios, mas é muito mais do que isso.
Um terapeuta animal é um profissional habilitado que poderá fazer uso de algumas
modalidades, como por exemplo, ultra-som, LASER, estimulador elétrico, etc. Terapias
manuais, tais quais massagens, mobilização articular, alongamentos - além de exercícios
terapêuticos com bolas de fisioterapia, cavaletes, aparelhos de propriocepção e esteiras -.são
usados diariamente para ganho de equilíbrio, flexibilidade e força muscular.
Esses profissionais precisam planejar um programa de exercícios e devem saber como
proceder para conseguir que seus pacientes consigam se beneficiar com eles.
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O Papel da Reabilitação para Pacientes que Fazem Uso de Órtese e
Prótese
Independente de o seu cão ter passado por cirurgia ou não, a adaptação ao aparelho
ortopédico exigirá algum aprendizado.
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Adaptação ao Aparelho: Em princípio, o aparelho é um corpo estranho.
Seu cão irá descobrir como se locomover (andar, correr, pular), mas nem
sempre da forma correta.
Treinamento de alguns exercícios básicos enquanto usando o aparelho. Isso
inclui "sentar", "deitar" , "levantar" , "subir e descer escadas", "entrar no
carro de maneira segura", "adaptar-se à diferentes tipos de superfície".
Equilíbrio, cordenação e propriocepção: Se a lesão causa problemas com
equilíbrio ou se o uso do aparelho altera o equilíbrio do animal, na
reabilitação seu animal será ajudado a descarregar peso de forma
equilibrada.
Re-educação do caminhar: A lesão e o uso inicial do aparelho irão alterar
os padrões do mecanismo da caminhada do seu cão. Técnicas de
reabilitação irão trazer conforto e normalidade ao seu amigo.
Fortalecimento Muscular e re-educação neuro-muscular. Todas as
lesões causam enfraquecimento muscular e alteram a coordenação dos
impulsos dos nervos e ações musculares. A meta final da reabilitação é
recuperar a função muscular.Isso não acontece antes que todas as etapas
sejam conquistadas. Logo, a seqüencia de planos é essencial.

A melhor maneira de se atingir o nível máximo de sucesso na reabilitação do seu
melhor amigo é seguindo as instruções de um profissional habilitado.
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