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Atividades físicas ajudam no tratamento e na
prevenção de problemas reumáticos e articulares
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ala-se muito dos benefícios da
prática de exercício físico, mas
será que pessoas que sofrem de
reumatismo e de doenças que
afetam as articulações podem manter
uma rotina dessas atividades? Não apenas
podem, como devem! De acordo com o
ortopedista Thiago Righetto, “A atividade
física em geral libera hormônios e outras
substâncias que agem como anti-inflamatório e antioxidante, além de aumentar o
limiar de dor e proporcionar uma melhor
qualidade de vida para os pacientes”. Entenda
melhor como os exercícios podem auxiliar
nos tratamentos!

Muitos benefícios

De acordo com Izabel Santos,
fisioterapeuta da AzimuteMed,
“os exercícios físicos devem fazer
parte do tratamento de pacientes com doenças reumáticas”.
Dentre as vantagens de se exercitar apontadas por ela estão “a
melhora da dor, a melhora da
disposição para atividades do
dia a dia, a regulação do sono
e o condicionamento cardiovascular”. Além disso, “a dor
e a rigidez podem aumentar
devido à falta de movimento
da articulação, a inatividade
pode piorar a doença, que vai
complicando cada vez mais o

quadro e dificultando a melhora”, complementa a profissional. Manter-se ativo é um
ponto importante para o tratamento desse
grupo de doenças, como explica Thiago: “A
atividade aeróbica eleva a concentração
de hormônios benéficos para o funcionamento do nosso corpo, e os exercícios de
alongamento e fortalecimento diminuem
a sobrecarga nas articulações”.

E a prevenção?

Segundo Thiago, a falta de exercícios
físicos não está diretamente ligada ao desenvolvimento das doenças reumáticas. Entretanto, no caso das patologias que afetam as
articulações, a carência de atividades pode
ser um agravante. “Falta de atividade física
pode levar a sobrecarga articular, que pode
levar a sobrecarga na cartilagem, ocasionando desgaste e a consequente inflamação
articular”, explica ele.

Por onde começar?

O primeiro passo para começar a se exercitar é procurar um profissional capacitado
para orientar a prática. Assim, o paciente e
o especialista podem, juntos, decidir quais
modalidades são mais indicadas para o
caso. É importante, também, que o exercício escolhido seja prazeroso para a pessoa,
para que, assim, ela não desanime durante
o processo e possa manter uma rotina de
atividades.

Modealidades

Alongamento: é uma das modalidades
mais indicadas para o tratamento de problemas articulares. Além de promover o
aumento da flexibilidade, ela “melhora a
qualidade muscular e a oxigenação. Se feita
corretamente, reduz as lesões provocadas
pelo esforço do dia a dia”, esclarece a fisioterapeuta.
Condicionamento muscular: essa modalidade exige mais esforço físico e tem a função
de aumentar a força muscular. De acordo

com o ortopedista,
essa classe de exercícios pode ser benéfica
para o tratamento da
bursite e da tendinite.
“A bursite geralmente é
secundária ao encurtamento da musculatura
e/ou às tendinoses, que,
por sua vez, são tratadas
com fortalecimento da
musculatura e do tendão”,
explica. Um exercício que
pode ser muito útil para
o condicionamento muscular é o pilates. Além de
trabalhar a musculatura,
também traz melhoras para
a flexibilidade e para o equilíbrio corporal.
Aeróbico: esse tipo de

exercício se caracteriza por
utilizar “músculos do cor- po de modo rítmico e repetitivo,
melhorando o funcionamento do coração, do pulmão e a função
muscular”, explica Izabel. De acordo com Thiago, o aeróbico é
muito benéfico para a artrose e para a fibromialgia: na primeira,
“o movimento da articulação ajuda na nutrição da cartilagem” e,
na segunda, “no movimento das articulações, músculos e tendões,
aliviando a dor”. A caminhada, natação, hidroginástica e até andar
de bicicleta são exemplos desse tipo de atividade que podem ser
úteis para o tratamento de doenças articulares.
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