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Ortopedista e fisioterapeuta dão dicas antes e durante a prática de atividade física
Thieny Molthini
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Destaques

O fisioterapeuta Fábio Costa de Sousa, à esq., usa técnicas de RPG e pilates para manter o quadro de
Fabio Garcia estável e sem dor. Foto: Mauricio Maranhão/Folha de Alphaville

Começo de ano é geralmente uma das épocas em que as áreas de atividades física estão mais
cheias, um reflexo das promessas de Ano Novo, dos preparativos para o Carnaval e o
arrependimento dos excessos das festas que encerraram o ano. Mas é preciso ter cuidado na hora
de praticar atividade física. Sem orientação e indicação médica, podem ocorrer lesões. Não são
raros os casos, por isso é preciso estar atento.
De acordo com Fellipe Savioli, médico ortopedista e especialista em medicina esportiva da clínica
Ortomed, há alguns cuidados que devem ser tomados antes de decidir por uma atividade. Alguns
alertas começam antes mesmo da atividade. Segundo o especialista, deve-se utilizar um vestuário
adequado, que permita a mobilidade das articulações, e, dependendo do caso, até mesmo
equipamentos de segurança indicados.
Na corrida, por exemplo, seria um tênis confortável com um bom sistema de amortecimento ou,
então, na hora do agachamento na academia, utilizar uma cinta lombar. Uma alimentação adequada
também está entre as prioridades, uma vez que se não houver isso o rendimento pode cair e ocorrer
uma lesões mesmo com um sobrepeso com o qual a pessoa já está habituada.
Outro ponto fundamental é consultar um médico, para verificar se não há contraindicações. Segundo
o especialista, o indicado é passar por um ortopedista e um clínico geral. O primeiro analisará se há
algum problema de articulação e o segundo também poderá indicar algum problema que impeça a
http://folhadealphaville.uol.com.br/cidade/23784
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algum problema de articulação e o segundo também poderá indicar algum problema que impeça a
prática de atividade física.

Andrômeda terá passarela
em 2015

Por fim, o médico ressalta que é preciso respeitar os limites de sobrecarga, intensidade e volume.
“Tantos os exercícios aeróbicos quanto a musculação estão causando muitas lesões, isso se não
forem realizados de forma adequada e respeitando o limite de cada um”, pontua

Empresa comenta vinda para
Alphaville e impactos na
região

Proprietário e fisioterapeuta da Fisioville, em Alphaville, Fábio Costa de Sousa observa que as
lesões na coluna estão entre as mais recorrentes na clínica. “Elas variam desde lombalgias leves,
protrusões discais e hérnias de disco, bem como os desvios clássicos da coluna, escolioses e
cifoses”, comenta o especialista.

Retrospectiva 2014 - 2°
semestre

De acordo com Fábio, antes as lesões aconteciam por conta de um acidente de carro, por exemplo,
mas agora, com os novos costumes da população, isso mudou. “O mundo moderno fez com que
diminuíssemos nossas atividades físicas promovendo fraqueza muscular e sobrecarga de peso,
assim como trabalhos repetitivos de longa duração. Esses fatores juntos contribuem para o
aparecimento de lesões na coluna”, esclarece o fisioterapeuta.
Morador de Alphaville há 14 anos, Fábio Garcia está com hérnia de disco justamente por conta
desses fatores: falta de preparo para a prática de esporte e muito tempo sentado no escritório. “No
começo isso afetou drasticamente a minha rotina, fiz uso contínuo de remédios para inflamação e
dor”, conta o tecnólogo em computação.
“Quando chegou na clínica, ele apresentava um quadro álgico intenso com irradiação da dor para o
membro inferior esquerdo. Inicialmente utilizamos recursos analgésicos e anti-inflamatórios, em
seguida um trabalho de mobilização e alongamento. Com a melhora da dor iniciamos tratamento
com a técnica de Reeducação Postural Global (RPG)”, conta o fisioterapeuta, que é responsável
pelo tratamento de Fábio, que hoje faz ainda usa técnicas de pilates para manter seu quadro estável
e sem crises. “Daqui para frente, vou respeitar os limites do meu corpo”, reforça o morador, que
precisará manter um tratamento contínuo, já que a hérnia é crônica.
Independentemente da área, ambos os especialistas concordam, para garantir saúde, bem-estar e
resultados satisfatórios é preciso ter sempre o acompanhamento de um profissional. E isso vale
também na hora de aumentar a intensidade e o volume das atividades.
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