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Alguns indicadores nacionais …

• 70% da população é sedentária

• 37% da população (>18 anos) tem excesso de peso

• 13% da população (>18 anos) é obesa
Inquérito Nacional de Saúde

Relação custo / beneficio (inatividade, absentismo, estado de saúde)

Por cada 1 euro investido em AF:

- redução de 4.9 euros em custos de absentismo

- redução de 3.4 euros em cuidados de saúde

Instituto Desporto de Portugal



Os  benefícios do exercício físico / 1 

• controlo do peso corporal e da composição corporal

• controlo da tensão arterial, glicemia, dislipidemia

• elevação da capacidade aeróbia

• otimização da relação V/P e capacidade vital

• estimulação do retorno venoso

• aumento da densidade mineral óssea

• controlo de ansiedade, equivalentes depressivos e autoconceito

Dimensão estado de saúde



Os  benefícios do exercício físico / 2 

• aumento do volume e da força muscular

• aumento de mobilidade (amplitude articulares e flexibilidade)

• estimulação propriocetiva e coordenação

• estimulação e correção da postura corporal

• aumento da eficácia do desempenho gestual

• redução do risco de queda (em todos os grupos etários)

Dimensão biocinética



Alguns “riscos” do exercício físico e do desporto

• a agressão oxidativa e produção radicais livres de O2

• a suscetibilidade às infeções respiratórias altas

• a dependência do exercício (os distúrbios alimentares)

• a alteração da tensão arterial, da frequência cardíaca, ….

• o risco cardiorrespiratório (e a morte súbita ….)

• no crescimento (na criança e adolescente) e no envelhecimento …

• a patologia traumática osteoarticular ( a lesão macro e microtraumática)



O exercício físico é seguro?





PAR-Q & YOU (Physical activity readiness questionnaire)

Canadian Society for Exercise Physiliology.

www.csep.ca



• Declarações pessoais

• Antecedentes familiares

• Antecedentes pessoais

• Antecedentes desportivos

• Exame biométrico

• Exame etoscópico

• Exame oftalmológico

• Exame orl

• Exame estomatológico

• Exame do abdómen

• Exame génito-urinário

• Exame cardiorrespiratório



Articulação sinovial
estrutura móvel (1 ou mais planos de movimento)



Problemas Osteoarticulares e exercício físico

o que diz a evidência

O contexto degenerativo da cartilagem e osso subcondral



Ostheoarthristis: the care and management of ostheoarthritis in adults; NICE



“o exercício físico é um tratamento nuclear para doentes com artrose,  

independentemente da idade, comorbilidades, gravidade da dor e

incapacidade” NICE 2008

As terapêuticas consideradas nucleares devem ser consideradas em todos

os doentes com artrose; o exercício deve incluir:

- fortalecimento muscular

- condicionamento aeróbio

Doentes com OA ainda são desencorajadas a efectuar exercício físico

Primeiros estudos, 1975 – exercício aeróbio com benefícios físicos e psicológicos

1- Hansen TM; Long term physical training in rheumatoid arthritis. RCT with different training programs and blinded observers .Scand J Rheumatology. 

1993

2- Hakkinen A, et al; Effects of strength training on neuromuscular function and disease activity in patients with recent-onset arthritis. Scand J 

Rheumatology. 1994.

3 - Lethbridge-Cejku, et al ; Association of radiographic features of osteoarthritis of the knee pain Study of Aging . Arth Care Res 1995

4 - Felson DT et al; The incidence and natural history of knee osteoarthritis in the elderly. Arth Rheum 1995

5 - Felson DT et al; Risc factors for incident radiographic knee osteoarthritis in the elderly. Arth Rheum 1995

6 - Hochberg Mc et al; The association of the body fat distribution with osteoarthritis of the knee J Rheumatology 1995.



Artrose / patologia comum mas complexa…
dor mecânica, limitação da mobilidade, perda de qualidade de vida

• doença crónica mais diagnosticada (Mandl 07)

• 40 – 60% das patologias degenerativas músculo-esqueléticas

• 15% da população sofre da doença (60% mais 65 anos) (NICE 08)

• em 2020 - a 4ª causa de incapacidade na comunidade (Woolf & Pfleger 03)

Alguma controvérsia ….

Processo de reparação ativo em articulações sinoviais / diartroses.

- perda de cartilagem hialina

- perda de osso subcondral

- formação de novo osso (osteofitose marginal…)

- processo lento, mas metabolicamente muito ativo (Felson 2000)



* Loeser RF Jr. Aging and etiopathogenesis and treatment of OA. Rheum Dis Clin North Am 2000

Nigel 2007



Barret, D.S; col, Joint proprioception in normal, osteoarthritis and replaced knees.  J Bone Joint Surg 1991, 73: 53-56 



Proprioceção e artrose

- Threshold to detection of a passive movement (TDPM)

- Joint Position Sense (JPS)

H. Lund et al. Movement detection impaired in patients with knee osteoarthritis compared to healthy 
controls: A cross-sectional case-control study. J Musculoskelet Neuronal Interact 2008; 8(4):391-400.

N. Shakoor et al., Pain and its relationship with muscle 
strength and proprioception in knee OA: Results of an 
8-week home exercise pilot study. J Musculoskelet 
Neuronal Interact 2008; 8(1):35-42

- Deficit proprioceptivo nos doentes artrósicos

Efeito da melhoria da capacidade propriocetiva 
nos índices funcionais 

(menos dor, mais proprioceção)



- Diminuição da massa muscular, não atribuível ao aumento de citoquinas pro-inflamatórias 

- ↓ massa muscular (nº fibras / volume das fibras); ↓ unidades motoras

- ↓velocidade de contração

- Declínio rápido após os 50 anos de idade 

20-30% até à 7ª década

50% após       “

+++ sexo feminino

Idade e força muscular

Sarcopenia: prevalence, mechanisms, and functional consequences; Interdiscip Top Gerontol. 2010;37:94-114. Epub 2010 Aug 10

Age-related changes in the structure and function of skeletal muscles; Proceedings of the Australian Physiological Society (2007) 38:69-75

Effects of age on human muscle torque, velocity, and power in two muscle groups; J Appl Physiol 95: 2361–2369, 2003.

Loss of skeletal muscle mass in aging: Examining the relationship of starvation, sarcopenia and cachexia. Clinical Nutrition (2007) 26, 389–399



- Maior declínio da força em contracção concêntrica

- Contracção excêntrica relativamente conservada

Preservation of eccentric strength in older adults: Evidence, mechanisms and implications for training and rehabilitation; 

Exp Gerontol. 2010 Jun;45(6):400-9. Epub 2010 Mar 18.

Idade e força muscular 

- Fibras fásicas (tipo II) apresentam declínio mais rápido

- Imobilidade, perda preferencial de fibras tónicas (tipo I)

- Diferenças relativamente aos grupos musculares    

afetados (extensores joelho >> dorsiflexores pé)

A – dorsiflexores pé
B – extensores do joelho



Idade, força muscular, artrose
Age-Related Changes in Strength, Joint Laxity, and Walking Patterns: Are They Related to Knee Osteoarthritis?  Phys Ther. 2007 Nov;87(11):1422-32.

- Diminuição da força muscular Quadriceps no idoso

- Alteração dos padrões de contração durante a fase de

apoio (protetiva/adaptativa)

- O desenvolvimento de artrose associa-se ao
aparecimento de padrões de cocontracção
anómalos



Artrose, propriocepção e força – interacções funcionais

M. VAN DER ESCH, M. STEULTJENS, J. HARLAAR, D. KNOL, W. LEMS, AND J. DEKKER, Joint Proprioception, Muscle Strength, and Functional Ability 
in Patients With Osteoarthritis of the Knee. Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research) Vol. 57, No. 5, June 15, 2007, pp 787–793

Deficit de propriocepção  promove deficite funcional
 efeito directo (menos importante…mecanoreceptivo)
 potenciando o efeito do deficite de força muscular (mais importante)  



A co-contração Q / H como estratégia compensatória para maximizar a estabilidade
articular do joelho em doentes com OA

AO moderada ↑ co-contracção
AO severa ↑ não estatisticamente significativo (osteófitos, ….< necessidade de suporte muscular)

JA Zeni et al., Alterations in quadriceps and hamstrings coordination in persons with medial 
compartment  knee osteoarthritis. J Electromyography and kinesiology, 2009; 20(1):148-154

Hubley-Kozey C. et al. Muscle co-activation patterns during walking in those with severe 
knee osteoarthritis. Clinical Biomechanics 23 (2008) 71–80

A co-contracção Q/H importante no 
controlo valgus-varus

Na OA verifica-se uma diminuição 
de força dos Hamstrings



Obesidade e artrose / patogenia

Carga + alteração do metabolismo lipídico + mediadores pró-inflamatórios

Desenvolvimento e progressão de OA

• OA como doença metabólica sistémica (leptina)

• OA está mais associada à massa gorda que ao IMC 

• A massa magra parece ter efeito protetivo … estrutura muscular



Idade, obesidade e degradação osteocondral

• Existe um precursor mesenquimatoso comum para adipócitos, osteoblastos, 
condrócitos, tenócitos e mioblastos

• Os condrócitos expressam receptores para a leptina
– estimula a síntese de mediadores inflamatórios e NO

– apoptose dos condrócitos e ativação das metaloproteinases

• Tem-se demonstrado uma concentração elevada de ácidos gordos na cartilagem de 
doentes com OA
– afetam a síntese condrocitária de prostaglandinas e colagénio tipo II

• A leptina pode também alterar a matriz óssea
– induz a diferenciação ostoblásticas

– encontrada em abundância nos osteófitos



N EVA Mín EVA Máx Média DP

34 3.1 9.4 6.09 1.79

Pinheiro, col, Contributo para o estudo da doença artrósica em medicina de reabilitação, Rev Port MFR 04

Estádio radiológico N % Freq. Cum. % Cum.

II 11 32.35 11 32.35

II/III 15 44.12 26 76.47

III 7 20.59 33 97.06

III/IV 1 2.94 34 100.00

Variável N Mín Máx Média DP

% massa gorda 34 22.60 46.20 35.50 5.40

IMC 34 22.94 45.09 30.32 4.37

IMC N % Freq. Cum. % Cum.

Normal (19-24) 2 5.88 2 5.88

Excesso de peso (25-29) 14 41.18 16 47.06

Obesidade (30-39) 17 50.00 33 97.06

Obesidade extrema (≥ 40) 1 2.94 34 100.00

Huang, M; col, The effects of weight reduction on the rehabilitation
of the patients with knee osteoarthritis and obesity.
Arthritis Care Res 2000; 13:398-405



Associação entre a lesão condral e a

osteoporose 

Deficite estrogénico, artrose e osteoporose

Artrose:
- Maior prevalência na mulher
- Aumento da prevalência após a menopausa

Osteoarthritis associated with estrogen deficiency; Arthritis 

Research & Therapy 2009, 11:241

Cirillo DJ, Wallace RB, Wu L, Yood RA: Effect of hormone therapy on risk of hip and knee joint replacement in the Women's Health Initiative. 
Arthritis Rheum 2006 , 54:3194-3204

Terapêutica hormonal substituição:
- pode diminuir o risco de desenvolvimento de artrose grave
- maior eficácia a nível da anca

http://arthritis-research.com/content/11/5/241/figure/F2?highres=y
http://arthritis-research.com/content/11/5/241/figure/F2?highres=y


Imobilidade e cartilagem articular

• deficites de nutrição (alteração de permeabilidade, …)

• degradação da matriz (perda de GAG e CS, …)

• alteração na produção de colagénio

• deterioração condrocitária (morte celular)

• atrofia da cartilagem (celular e matriz)

• alterações degenerativas “artrose-like”



Imobilismo, sarcopenia e risco de queda

sarcopenia

deficit neuromuscular

quedas / facturas 

imobilismo

imobilismo

deficit da capacidade de nutrição

desnutrição

Sarcopenia and frailty in geriatric patients: implications for training and prevention
Z Gerontol Geriatr. 2004 Feb;37(1):2-8

Effects of aging on human skeletal muscle after immobilization and 
retraining; J Appl Physiol 107: 1172–1180, 2009.

1 - menor capacidade de recuperação nos idosos

2 - acumulação de deficites neuromotores



Gabay, J Bone Spine 75 (2008) 675-679

Stress mecânico e agressão de cartilagem



Doença artrósica do joelho – fatores biomecânicos

• alterações do alinhamento (varus / valgus)

• instabilidade cápsulo-ligamentar

• patologia meniscal

• instabilidade (desequilíbrio) femuropatelar

• alterações / erros propriocetivos

• derrame articular (aumento de pressão intra-articular)



A carga “excessiva” e alteração osteocondral

- mecanorrecetores na superfície dos osteoblastos
• produção de IL-6, IL-8, MMP e PGE2

– > proliferação dos fibroblastos

– IL-6 e PGE2 exercem efeitos na remodelação óssea

• esclerose do osso subcondral

• quistos intra-ósseos

• osteófitos

• estreitamento da inter-linha



1 - Carga dinâmica
- moderada é benéfica

2 - Carga estática
- efeito degenerativo 

3 - tração 
- moderada podem ser protetiva

A carga e o impacto regulam o metabolismo da matriz, a viabilidade
celular e a produção de mediadores inflamatórios

Levenston ME, 2000



Carga axial e artrose

Carga dinâmica
- moderada é benéfica
- resposta depende da amplitude e frequência da compressão

Carga estática
- efeito degenerativo / degradação condral e subcondral

Tração 
- moderada podem ser protetiva (???)
- resposta da cartilagem depende da magnitude da carga de impacto
- carga regula o metabolismo da matriz, viabilidade celular e produção de mediadores 
inflamatórios



Carga estática e agressão condral

* inibição da síntese de matriz

* produção de mediadores pró-inflamatórios + enzimas que degradam a 
cartilagem (IL-1; metaloproteinases; PGE2; NO)

tempo de compressão > tempo necessário para recuperação da síntese 
dos agrecanos

deformação das células, < volume do MEC e conteúdo em água



* mecanorrecetores na superfície dos condrócitos

* baixa intensidade

inibe IL-1β e TNF

efeito anti-inflamatório

estimula a síntese de agrecanos e proteínas da matriz

facilita o acesso dos fatores de crescimento condrocitários

Carga dinâmica moderada e proteção articular

Baixas amplitudes e frequências “relativamente” elevadas 

 estimulam a síntese de agrecanos e proteínas da matriz



Carga axial e artrose

Exercício moderado é benéfico para a cartilagem

• carga excessiva ou estática é prejudicial

• compressão mecânica altera as vias enzimáticas = alteração da síntese e
degradação das macromoléculas da matriz

• enfraquecimento da cartilagem pode levar à sua erosão

• alterações mecânicas causadas por trauma, instabilidade articular, desalinhamento,
desuso ou obesidade

• os fatores biomecânicos, por si só, não explicam a OA nas articulações das mãos
(sem carga axial)

O envelhecimento pressupõe um aumento da carga estática



Redução / ausência de carga 
• deterioração condrocitária 

• degradação da matriz (redução de GAG e CS)

• atrofia da cartilagem (redução de espessura)

• perda de capacidade de deformação

Excesso de carga articular
• desidratação condral

• inibição da produção de proteoglicanos

• degradação do colagénio (fibrilação condral…)

• deterioração / morte condrocitária (» 40%...)



Exercício moderado

• hipertrofia do condrócito e organelos

• aumento do nº células (zonas radial e transição)

• aumento de produção de matriz (proteoglicanos, …)

“Trabalho estático / dinâmico (ciclos de atividade)”

– 4 on / 4 seg off – aumento em 38% de GAG

– 60 on / 60 seg off – perda de GAG

Palmoski, Brandt, Arthritis Rheum, 1984, 27:675-681.



Exercício intenso

• Hiperplasia condrocitária

• Redução do volume celular e organelos

• Redução de síntese da matriz (proteoglicanos, …)

• Redução de fluído intersticial (água …)

• Fibrilação da cartilagem 

“Trabalho estático, em ciclos …”

– baixa freq. - 60 on / 60 off  (seg), reduz produção PG, GAG

– alta freq. – 2 on / 2 off  (seg), estimula produção proteica

Larson, col; Matrix, 1991, 11:388-394



Qual o exercício adequado?
• intensidade moderada

• baixo impacto

• equilíbrio dos grupos musculares

• correta atividade mecanorrecetiva

• peso corporal ideal

Helminem, HJ et al in “O condrócito”, Gianfranco Tajana  



Atenção, perigo eminente

• Impacto (elevado, moderado) repetido

• Carga elevada (estática e intermitente)

• Carga estática prolongada

• Aumento do peso corporal IMC

• Adiposidade corporal…

• Prática irregular de atividade 

• Retoma de atividade após imobilidade prolongada



Considerações referentes ao exercício terapêutico:

• deve ser o 1º passo no início de um programa de exercício físico

• deve ser aeróbio e motivante

• deve ser regular, de baixo impacto e longa duração….

• deve promover a melhoria da nutrição da cartilagem

• movimentos em toda a amplitude articular (sem dor)

• variáveis de amplitude articular,  fortalecimento muscular, coordenação, postura

Trabalho de reabilitação da mobilidade
O exercício físico e o exercício terapêutico – duas realidades diversas 



avaliação do doente (programa sempre individualizado)

Factores OA dependentes 

• inflamação e dor articular 

• diminuição amplitude articular

• alteração da força muscular

• instabilidade articular

• medicação corrente

• outros…

Factores associados à inactividade, outros

• alteração da composição corporal

• diminuição reserva do VO2 máx.

• falta de motivação

• co-morbilidades

• outros …

Prescrição de exercício no doente com OA

• Ponderar a relação risco-benefício

• Direccionado às vertentes mobilidade, condicionamento aeróbio, socialização

• Informação, esclarecimento e educação (doente e familiares)

• Não deve aumentar a dor ou derrame…

Christmas C, Exercise in older patients: guidelines for the clinician. J Am Geriatr Soc. 2000, 48: 318-324



contração muscular

• estática (possível mesmo em articulações inflamadas…!!!)

• dinâmica (isotónico concêntrico)  

OA e fortalecimento muscular

Hoffman, M; col 1998



Força muscular, controlo neuromotor e VO2 Max.

Considerações clínicas
Roddy E, Zhang W, Doherty M, et al. Evidence-based recommendations for the role of exercise in the
management of osteoarthritis of the hip or knee- the MOVE consensus. Rheumatol 2005; 44:67—73. 

• o fortalecimento e o treino aeróbio reduzem a dor e aumentam a função

• existem reduzidas contraindicações para ambas

• o trabalho de força e de aerobiose é nuclear

• o programa deve ser individualizado, considerar a idade e as morbilidades 

• deve também incluir aconselhamento e educação

• o exercício institucional ou domiciliário ambos são efetivos

• a adesão é o elemento preditivo do prognóstico

• as estratégias para aumentar a adesão devem ser consideradas

• o exercício é eficaz independentemente das lesões radiológicas

• o aumento de força e de proprioceção podem limitar a evolução da OA



Características do exercício (a prescrever)

baixa intensidade e longa duração

• aeróbico 

• regular

• intensidade segundo:

– idade

– estado de saúde

– capacidade funcional

– objetivos 

• início progressivo

• controlado:

– frequência cardíaca

– e. perceção subjetiva

• motivante

• ambiente agradável

• reduzida habilidade

• n/ competitivo

• baixo impacto

• individual ou grupo

• A ”seco” ou piscina quente

• encorajar o “estilo ativo”



Hierarquização dos programas

• programa domiciliário (simplificado)

• programa diversificado (aeróbio, força, proprioceção)

• programa institucional (uma atividade, uma classe…)

• programa institucional (programa diversificado)

• importância do programa educacional (nutricional, ergonomia, físico, …)

• demonstração do programa (folhetos, demonstração institucional, vídeos, …)

• interesse do envolvimento familiar 

• necessidade do controlo regular (consulta, telefone, …) 

Os programas “land-based” e “aquatic-based”



inflamação

cartilagem

biomecânica

O impacto do exercício físico 



Exercício Físico e Problemas Osteoarticulares 

O contexto degenerativo da cartilagem e osso subcondral

- o exercício físico tem riscos.

- o exercício físico faz bem e cada vez mais é entendido
como uma intervenção terapêutica e preventiva.


