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Assunto
Fisioterapia : Animais domésticos
Hérnia de disco
Neurologia veterinária
Reabilitação
[en] Intervertebral disc herniation
[en] Neurology
[en] Physiotherapy
Resumo
A reabilitação física é uma área científica em crescimento na veterinária. Através de diferentes

modalidades, a fisioterapia consiste na aplicação de estímulos físicos a vários tecidos para que
ocorra a sua recuperação. A hérnia de disco Hansen tipo I (ou de extrusão) é uma doença
relativamente frequente e que pode ocorrer em qualquer espécie animal, sendo mais comum
em cães de raças condrodistróficas. Os sinais clínicos são variáveis, e o diagnóstico precoce,
assim como o tratamento adequado, ...
Abstract
Animal physical rehabilitation is a growing scientific area. Through several modalities,
physiotherapy consists on applying physical stimuli to various tissues so they recover.
Hansen type I disc disease is a relatively frequent disease that can occur in any animal
species, being more common in chondrodystrophic dog breeds. Clinical signs may vary, and
early diagnosis, as well as adequate treatment, are important for a great response. The
treatment of this type of hernia can be clinical or surg ...
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