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Osteoartrite (AO) 

 É  um distúrbio esquelético progressivo e lento, que afeta 
tipicamente as articulações das mãos, coluna, quadril e joelho.  

 É o distúrbio articular mais comum, pode afetar de 6% a 12% dos 
adultos e mais de 1/3 das pessoas com mais de 65 anos de idade 

 

 Apesar da alteração patológica fundamental da OA ser a perda 
progressiva da cartilagem articular, esse processo afeta toda articulação 
sinovial, em que todos os tecidos são envolvidos: osso subcondral, 
sinóvia, disco intra-articular, ligamentos e estruturas neuromusculares 
de sustentação, além da própria cartilagem 



Osteoartrite (AO) 



 Ela desenvolve-se basicamente em duas condições:  

1) as propriedades dos materiais biológicos da cartilagem articular e do osso subcondral são 
normais, mas há aplicação de cargas excessivas na articulação, levando à desintegração dos 
tecidos; ou  

2) a carga aplicada é razoável, mas as propriedades dos materiais da cartilagem ou do osso 
estão alteradas 

 Pode ainda ser classificada como primária ou secundária de acordo com: causas ou fatores 
predisponentes.  

A primária é o tipo mais comum, não tem etiologia identificável ou causa predisponente.  

A secundária, embora tenha um fator que predisponha ao seu surgimento é patologicamente 
indistinguível da OA primária.  

As causas mais comuns de OA secundária são condições metabólicas (deposição de cristais de 
cálcio), fatores anatômicos (luxação congênita de quadril ou pernas de comprimentos 
desiguais), eventos traumáticos (grande trauma articular, lesão articular crônica e cirurgia na 
articulação) ou sequela de desordens inflamatórias 



• A articulação do joelho caracteriza-se como uma das principais áreas 
de acometimento da OA e está presente em cerca de 6% da população 
adulta acima de 30 anos, sua prevalência aumenta para 10% em 
pessoas com mais de 55 anos de idade.  

• Apesar de ser considerada uma doença de caráter multifatorial, alguns 
aspectos como a idade avançada, sexo feminino, obesidade, 
deformidades anatômicas, lesão articular prévia e determinadas 
atividades profissionais são importantes fatores de risco para o 
surgimento ou agravamento da OA de joelho.  

•  A respeito desses fatores, a obesidade representa o mais significativo 
e previsível fator no surgimento da OA, seu papel na gênese e no 
agravamento da lesão é baseado no fato de causar importante 
aumento da sobrecarga de peso sobre a cartilagem articular e o osso 
subcondral. 



Alguns dados 

A OA de joelho está associada a 50-60% da redução do torque 
máximo do quadríceps, possivelmente, resultado da falta de 
exercício físico e perda da atividade plena de contração muscular 
voluntária; 
 
A diminuição da força de quadríceps encontra-se em torno de 30 
a 50% em indivíduos portadores de OA quando comparados a 
indivíduos saudáveis dentro da mesma faixa etária. 

SPECTOR, MACGREGOR, 2004 



Artrite reumatoide (AR) 



Artrite reumatóide 

Doença inflamatória crônica, de origem auto-imune e causa desconhecida. 
Ela causa dano progressivo no sistema musculo esquelético 
Critérios para a classificação são: 
•  rigidez matinal com duração de ao menos 1 hora 
• edema de tecidos moles de três ou mais áreas articulares 
• edema das articulações interfalangeanas proximais, metacarpofalangeanas ou do 

punho 
• edemas simétricos, nódulos reumatoides, presença de fator reumatoide 

diagnosticado por exame clínico 
• erosões radiográficas e/ou osteopenia periarticular nas articulações da mão e ou 

punho 



Prevalência 

• 0,5 a 1% da população em geral, com taxa de duas a três vezes maior em 
mulheres principalmente acima dos 40 anos  

• Previsão de aumento, uma vez que a população está envelhecendo. 

• Ela é responsável em média por 0,4% das internações do SUS, com gastos de 
0,2% do montante destinado aos custos a internações para maiores de 60 
anos.  

 



Tratamento 

• Fisioterapêutico 

• Farmacológico  

• Exercícios Físicos  



Exercícios físicos 
• Na década de 50 foi a 1ª  vez que foi utilizada a prescrição de exercícios como 

tratamento. As articulações deveriam ser movimentadas pelo fisioterapeuta em 
uma amplitude completa até o ponto da dor. 

 

• Depois que as dores desapareciam, o paciente poderia fazer os exercícios 
sozinhos.  

 

• 1951 foi publicado um estudo demonstrando que pacientes poderiam fazer 
treinamento resistido de alta intensidade: extensão combinadas de joelhos, 
quadril e joelhos e flexão do tronco em equipamentos, (10 RM) –melhora do 
sentimento de bem estar e diminuição da fadiga com progressão dos exercícios, 
sintomas articulares ou inchaço não aumentaram muito (De Lorme e Watkins, 
1951) 



• Em 1955 foi sugerido que a AR poderia ser auto-imune e a terapia da 
doença contava em repouso absoluto na cama na fase aguda (2 a 3 
semanas), com imobilização das articulações inflamadas. Após essa 
fase deveriam ser realizados exercícios leves na própria cama, para 
manter condição física e alinhamento postural. 

 

• A 2ª  fase do tratamento consistia na aplicação de exercícios 
específicos para restauração da potencia muscular e estabilidade 
articular e posteriormente poderiam ser incluídos exercícios com 
suporte do próprio peso, bicicleta ou remo, subida e descida de 
escadas e jogos simples. 



• Na década de 60 voltou-se a creditar que exercícios dinâmicos resistidos 
poderiam melhorar a dor, estabilização articular e função muscular e a terapia 
física era apontada como fator primordial ao tratamento e indicava a 
necessidade de atenção em relação ao equilíbrio entre repouso e exercício. 

 

• Década de 70 grande ênfase foi dada no  tratamento meramente farmacológico  

 

• Apenas na década de 80 que o tratamento começou a apresentar uma visão 
mais integral do paciente com tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso.  

 

• Estudos indicam que os exercícios são imprescindíveis e por meio deles os 
pacientes melhoram aptidão aeróbica, força muscular, mobilidade articular, 
aptidão funcional e até humor, sem dano articular significativo ou piora no 
processo inflamatório  

 



Protocolo de exercícios (RAPIT) 

• 75 minutos de exercícios por sessão 

• 2 vezes na semana 

• Exercícios aeróbios entre 50-90% da FC máxima  

• Exercícios resistidos com cargas moderadas de 8 – 15 repetições  - 8 a 10 exercícios 
com intervalos de 60 a 90 segundos  

• A cada 8 semanas, a rotina deve ser substituída  

• Jogos coletivos  

 

• Esse protocolo não apresentou danos articulares comparado com apenas 
fisioterapia  

Rheumatoid  Arthritis Patients in Training,(RAPIT) 1991 



• Exercícios dinâmicos parecem ser mais benéficos do que estáticos 
ou isométricos  

• Além da melhora de aptidão física e capacidade funcional, deve-se 
buscar a manutenção da massa óssea ou redução da perda a longo 
prazo 

• Apesar de exercícios de alta intensidade parecerem seguros, a sua 
aplicação exige cautela. Pacientes com maiores danos articulares 
não devem ser encorajados a participar de atividades moderadas e 
de alta intensidade 

• Dança, Tai-chi e hidroginástica também parecem ser benéficos  

 



 O envelhecimento está associado a alterações em todos os 
sistemas e órgãos do corpo humano. O cérebro também sofre 
alterações importantes como:  

1. Morte das células nervosas (neurônios), o que acarreta em uma 
diminuição no volume e peso cerebral;  

2. Diminuição na concentração cerebral de neurotransmissores, 
como a serotonina e a acetilcolina importantes para o humor e 
para novas aprendizagens e o comportamento motor, 
respectivamente;  

3. Aumento na quantidade de alterações microscópicas no cérebro, 
como os emaranhados neurofibrilares e placas senis.  

 

  

Alterações cognitivas com envelhecimento 



 

 Estas alterações no cérebro, associadas às mudanças que 
ocorrem na visão e audição, geram algumas mudanças nas principais 
funções mentais, como a memória, a linguagem, as funções 
executivas e visuoespaciais, mesmo na ausência de doenças 
neurológicas.  

 

 Um achado universal que afeta todas as funções é a diminuição 
da velocidade de processamento de informações.  

Alterações cognitivas 



Sistema nervoso central 

• A partir de 25-30 anos – perda diária de neurônios, de forma diferenciada nas 

diversas áreas do SNC e em diferentes graus ao longo da vida: 

•  atrofia de centros reguladores,  

 Neurotransmissores  (Acetil colina, serotonina) 

 40% axônios medulares 

 Sinapses medulares  

 10% velocidade de condução nervosa 

 Peso do cérebro (morte de células) 



  

 ↓ velocidade de processamento de informações 

NECESSIDADE DE MAIS TEMPO PARA APRENDER NOVOS DADOS, PARA 
LEMBRAR-SE DE INFORMAÇÕES E REALIZAR AÇÕES ROTINEIRAS.  

Alterações cognitivas 



Memória 

 Curta duração: responsável pela manutenção e processamento simultâneos de 
dados sofre alterações no envelhecimento.  

Pode ficar mais difícil realizar cálculos mentais, solucionar problemas do 
cotidiano que envolvam muitos aspectos, ordenar mentalmente tarefas a serem 
realizadas.  

 

 Memória episódica (aspecto da memória de longa duração) mudanças na 
capacidade de memorizar 

Pode ficar mais difícil realizar a codificação profunda de novos dados, 
envolvendo detalhes do contexto físico e temporal.  

 

NECESSIDADE DE MAIOR EXPOSIÇÃO ÀS NOVAS INFORMAÇÕES.  
 



 

 

 

 

Demências - diagnóstico 

O desempenho em atividades da vida diária (AVDs) – tanto 
instrumentais quanto básicas – pode ser avaliado por escalas ou 
questionários de avaliação funcional são aplicados ao familiar ou ao 
cuidador do paciente.  
 
Hierarquia de comprometimento funcional: as AIVDs (como usar o 
telefone, cozinhar ou administrar contas bancárias) são acometidas 
mais precocemente que as AVDs (como higiene pessoal)- para o 
diagnóstico inicial, deve ser dada preferência para a avaliação das 
atividades instrumentais 



Doença de Alzheimer (DA) 

• Doença degenerativa neurológica, atuando no declínio progressivo das 
funções cognitivas 

• Apresentada como uma das principais  demência  em idosos no Brasil, 
podendo atingir: até 1% dos idosos entre 65 e 70 anos, 6% aos 70 anos, 
30% aos 80 anos e mais de 60% depois dos 90 anos.   

•     Os sintomas iniciais: pequenos esquecimentos que vão aumentando 
gradativamente até o ponto do individuo perder a capacidade de 
reconhecer as pessoas, locais, objetos e chegar ao óbito.  

  



Doença de Alzheimer  

• Em todos os casos ela afeta a capacidade do individuo de aprender informações 
novas e de recordar informações antigas, interferindo em sua vida social e 
profissional. 

 

•    Situações muito frequentes causadas  são perturbações da linguagem, 
capacidade prejudicada de realizar tarefas motoras, apesar de que o aspecto 
motor esta intacto e a incapacidade de reconhecer ou identificar objetos  



•  alterações biológicas nas proteínas tau 
e beta – amiloide.  

• Proteína tau: se localiza no corpo dos 
neurônios estando envolvida na troca 
de nutrientes e, de informações e na 
condução - formação de emaranhados 
neurofibrilares -  falência neuronal 
gradativa.  

 

• Proteína beta-amiloide acumula-se e 
forma as placas o que agrava a DA 

  

 

 

Doença de Alzheimer (DA) 



Doença de Alzheimer 



Exercícios físicos e DA 

• Indivíduos que se exercitam mais de 3vezes por semana tem menor risco de 
demências 

 

• Estudo com quase 19 mil mulheres mostrou que 20% que faziam mais 
exercício desenvolveram 20% menos demência  

 

• Exercício induz neurogênese, ↓placas amiloides  e outros fatores de risco que 
diminuem o risco da DA 





• Foi observado melhora na funão cognitiva de pacientes com doenças 
crônicas  

 

• Esses efeitos foram independents da presença de DA. 

 

• Exercícios de baixa e moderada intensidade parecem tirar o cérebro da 
homeostase e a manutenção em EF aumenta as conexões nervosas em 
algumas regiões do cérebro e reduzem de outras regiões.  

 

• Promove mudanças estruturais no cérebro como aumento 

do comprimento dos dendritos e faz neurogênese no 

hipocampo e impede a atrofia de todo o cortex  

 

Exercício aeróbio e função cognitiva  



 

• Foi correlacionado com melhora na memória  

 

• Mínimo de 150 min semanais moderados ou  75 min de s vigorosos em adição a 
treinamento resistidos. 

 

• ↑ do VO2 está relacionada a melhor disribuição de fluxo cerebral, ↑ atividade 
anti-oxidante repara enzimas e ↓ citocinas pró-inflamatórias, proteinas 
amiloides… 

 

• O ACSM sugere EF de intensidade moderada para mudanças 

 significativas no cérebro e performances cognitivas.  

Essa meta análise também sugere que EF leve também auxilia!   

Exercício  aeróbio e função cognitiva  



Questões 

1 Como deve ser a prescrição dos exercícios físicos para AO 

2.  Como deve ser para AR 

3 Como o exercício contribui para prevenção e tratamento da D.A. 

4 Explique o que são demências nos idosos 

5 Explique o Mal de Parkinson e como os exercícios pode auxiliar o 
individuo com a doença. 

  

 



Doença de Parkinson 
(DP) 

Prof. Dra. Bruna Oneda 

 



Doença de Parkinson 

• É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva.  

• Causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um 
neurotransmissor (substância química que ajuda na transmissão de mensagens 
entre as células nervosas). 

•  A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de 
forma automática. 

• Na falta dela, particularmente numa pequena região encefálica chamada 
substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando sinais 
e sintomas característicos. 

 



•  Quando o efeito da dopamina é diminuído em (25%) a DP tende a 
manifestar-se, pois a falta da mesma resulta no aumento global da 
acetilcolina levando a um desequilíbrio entre estes 
neurotransmissores e ativando o processo de contração muscular. 

• O sistema dopaminérgico junto com os neurônios de melanina sofre 
despigmentação.  

• Desta forma, subentende-se que quanto mais clara a substancia 
negra, maior é a perda de dopamina. 

• Associado a essa despigmentação tem-se a depleção do 
neurotransmissor dopamina que resulta da degeneração de 
neurônios dopaminérgicos da substancia negra 



 
Com o envelhecimento, todos os indivíduos saudáveis apresentam 
morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. 

 Algumas pessoas, entretanto, perdem essas células (e 
consequentemente diminuem muito mais seus níveis de dopamina) 
num ritmo muito acelerado e, assim, acabam por manifestar os 
sintomas da doença.  

Não se sabe exatamente quais os motivos que levam a essa perda 
progressiva e exagerada de células nervosas. 

Admite-se que mais de um fator deve estar envolvido no 
desencadeamento da doença.  

Esses fatores podem ser genéticos ou ambientais. 

 



Genética 

 Embora já sejam conhecidos alguns genes relacionados com a ocorrência 
da DP, ela habitualmente não é uma doença hereditária.  

Apenas ocasionalmente há diversos casos da doença numa mesma família e, em 
geral, trata-se de casos com início precoce (abaixo dos 40 anos de idade).  

Assim, a presença de um doente na família não aumenta o risco da doença em 
nenhum indivíduo.  

Os genes que favorecem o desenvolvimento da doença possivelmente devem agir 
de forma indireta, juntamente com outros fatores.  

Entre estes, destacam-se fatores ambientais, como contaminação com agentes 
tóxicos (agrotóxicos e resíduos químicos, por exemplo). 

 



Quadro clínico – 4 sinais: 

• tremores;  

• acinesia ou bradicinesia (lentidão e diminuição dos movimentos 
voluntários);  

• rigidez (enrijecimento dos músculos, principalmente no nível das 
articulações); 

•  instabilidade postural (dificuldades relacionadas ao equilíbrio, com 
quedas frequentes).  

• Para o diagnóstico não é necessário entretanto que todos os 
elementos estejam presentes, bastando dois dos três primeiros itens 
citados. 

 





Parkinsonismo 

Esse conjunto de sinais e sintomas neurológicos é chamado de 
síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo.  

Doenças diferentes e causas muito diversas podem produzir a síndrome 
parkinsoniana. Entretanto, a principal causa dessa síndrome é a própria 
DP, em aproximadamente 70% dos casos. 

Demais casos relacionam-se a enfermidades ou condições clínicas nas 
quais os sintomas são semelhantes, porém outras características estão 
presentes e a história clínica e a evolução vão ajudar no diagnóstico 
diferencial. Portanto, quando um médico faz menção ao parkinsonismo 
ou síndrome parkinsoniana, ele não estará necessariamente se 
referindo à DP.  

 



Parkinsonismo 
 

Uma causa importante de parkinsonismo secundário é o uso de certos 
medicamentos (algumas das drogas usadas para vertigens, tonturas e 
doenças psiquiátricas e alguns remédios para hipertensão). 

 

 A importância de se identificar esses casos é que os sintomas são 
potencialmente reversíveis com a interrupção dos medicamentos que 
os causaram. 

 



Como os sintomas se manifestam? 

• A DP costuma instalar-se de forma lenta e progressiva, em geral em 
torno dos 60 anos de idade, embora 10% dos casos ocorram antes dos 
40 anos (parkinsonismo de início precoce) e até em menores de 21 
anos (parkinsonismo juvenil).  

• Ela afeta ambos os sexos e todas as raças. 

•  Os sintomas aparecem inicialmente só de um lado do corpo e o 
paciente normalmente se queixa que “um lado não consegue 
acompanhar o outro”. 

 



Como os sintomas se manifestam? 

• O tremor é caracteristicamente presente durante o repouso, 
melhorando quando o paciente move o membro afetado. Não está, 
entretanto, presente em todos os pacientes com DP. 

• O indivíduo percebe que os movimentos com o membro afetado estão 
mais difíceis, mais vagarosos, atrapalhando nas tarefas habituais, como 
escrever (a letra torna-se pequena), manusear talheres, abotoar 
roupas. Sente também o lado afetado mais pesado e mais enrijecido. 
Esses sintomas pioram de intensidade, afetando inicialmente outro 
membro do mesmo lado e, após alguns anos, atingem o outro lado do 
corpo.  

• Também pode apresentar sintomas de dificuldade para andar (anda 
com passos pequenos) e alterações da fala. 

 



Sintomas 

Presença de tremores (das mãos e posteriormente mais 
disseminado), com piora da marcha (passos curtos), quedas 
frequentes, obstipação (constipação intestinal), disartria 
(distúrbio na fala), dificuldades para deglutição, sialorréia 
constante, incontinência urinária e finalmente anartria 
(dificuldade ou impossibilidade de articular palavras)  



Diagnóstico 

• É basicamente clínico, baseado na correta valorização dos sinais e sintomas 
descritos. O profissional mais habilitado para tal interpretação é o médico 
neurologista, que é capaz de diferenciá-los do que ocorre em outras doenças 
neurológicas que também afetam os movimentos.  

• Os exames complementares, como tomografia cerebral, ressonância magnética 
etc., servem apenas para avaliação de outros diagnósticos diferenciais.  



Tratamento 
 

     A DP é tratável e geralmente seus sinais e sintomas respondem de forma 
satisfatória às medicações existentes. Esses medicamentos, entretanto, são 
sintomáticos, ou seja, eles repõem parcialmente a dopamina que está faltando e, 
desse modo, melhoram os sintomas da doença. Devem, portanto, ser usados por 
toda a vida da pessoa que apresenta tal enfermidade, ou até que surjam 
tratamentos mais eficazes.  

    Ainda não existem drogas disponíveis comercialmente que possam curar ou 
evitar de forma efetiva a progressão da degeneração de células nervosas que 
causam a doença.  

     Há diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis, que devem 
ser usados em combinações adequadas para cada paciente e fase de evolução da 
doença, garantindo, assim, melhor qualidade de vida e independência ao enfermo.  

 



Tratamento 

     Também existem técnicas cirúrgicas para atenuar alguns dos sintomas 
da DP, que devem ser indicadas caso a caso, quando os medicamentos 
falharem em controlar tais sintomas.  

    Tratamento adjuvante com fisioterapia e fonoaudiologia é muito 
recomendado.  

     O objetivo do tratamento, incluindo medicamentos, fisioterapia, 
fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, e exercícios físicos é 
reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, permitindo que o 
paciente tenha uma vida independente, com qualidade, por muitos 
anos. 

 



Exercícios físicos 

A prática de EF é um fator fundamental na preservação das funções motoras do 
parkinsoniano.  

Os distúrbios físicos são mais acentuados, em grande parte, devido à 
inatividade e/ou imobilidade.  

Portanto um DP que se mantém fisicamente ativo terá sempre uma menor 
possibilidade de desenvolver complicações clínicas mais graves se comparado a 
um DP inativo.  

Como os sintomas predominantes são motores e que por consequência 
frequentemente rumam a uma redução da motricidade e consequentemente à 
incapacidade física, a adoção de um programa de EF se torna extremamente 
importante a para a manutenção das funções motoras, diminuição da 
incidência de quedas, risco de fraturas e da mortalidade nessa população.  




