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Entendendo 
osteoartrite do 
joelho 
O que é osteoartrite? 
A osteoartrite é um problema articular que pode 
causar dores articulares crônicas (persistentes) e 
dificuldades nas atividades diárias. A osteoartrite 
afeta toda a articulação, incluindo cartilagem, osso, 
ligamentos e músculos. A osteoartrite é um 
processo ativo do seu corpo respondendo a 
pequenas lesões nas articulações. É esse processo 
ativo que causa inicialmente a dor articular. 
Há muitas coisas que você pode fazer para ajudar 
na sua dor de osteoartrite e as perspectivas para a 
maioria das pessoas são muito positivas. Com a 
abordagem certa, há muitas chances de você 
continuar fazendo todas as coisas que são 
importantes para você. 

Diagnosticando osteoartrite do joelho 
O seu médico geralmente irá diagnosticar você com 
osteoartrite do joelho se você: 

• Tem 45 anos de idade ou mais

• Sente dor no joelho durante alguma atividade há
mais de 3 meses

• Não apresenta rigidez matinal do joelho
ou apresenta rigidez matinal que não
dura mais do que 30 minutos

• Não apresenta história sugestiva de outro
problema de saúde (o seu médico irá verificar
se há outros problemas de saúde).

Os exames de raios-X não são necessários para 
diagnosticar a osteoartrite do joelho ou para decidir 
sobre os melhores tratamentos para você. Isso 
ocorre porque os resultados dos exames de raios-X 
estão mal relacionados com a quantidade de dor, 
rigidez ou incapacidade que você pode sentir. Além 
do mais, esses exames não nos dizem quais 
tratamentos serão mais benéficos para você. 

O que causa a osteoartrite do joelho? 
A osteoartrite é mais comum em pessoas 
idosas, mas pode afetar pessoas mais jovens 
também. 
Alguns fatores que aumentam o risco de 
desenvolver osteoartrite do joelho incluem 
obesidade, lesões esportivas e ajoelhar-se por 
muito tempo para trabalhar. No entanto, para 
muitas pessoas, a causa não é conhecida. Não 
importa se a causa da osteoartrite for 
desconhecida, pois a causa não influencia o 
plano de tratamento dos sintomas.

O que causa a dor da osteoartrite no joelho? 
A dor na osteoartrite do joelho é complexa. 
Alterações nos tecidos do joelho, seu humor, 
níveis de ansiedade e estresse, sono insatisfatório 
ou fadiga ou às vezes apenas se concentrar 
demais na dor podem afetar sua experiência de 
dor. 

A dor pode fazer com que você evite atividades e 
pode afetar seu humor e sono. Mas a inatividade 
leva à fraqueza muscular, ganho de peso, 
sensação de instabilidade articular e pode piorar o 
seu humor e os problemas de sono. Esses fatores 
podem afetar uns aos outros para criar um ciclo 
que torna sua dor ainda pior. 

Manter-se ativo, perder peso (se necessário) e 
fortalecer os músculos podem ajudar com a dor e 
podem interromper o ciclo de declínio, bem como 
melhorar sua saúde no geral. 

O que vai acontecer com o tempo? 
Para a maioria das pessoas, a osteoartrite do 
joelho é estável com surtos ocasionais de vez em 
quando. Embora um surto faça você se sentir pior 
por um tempo, a dor geralmente vai diminuir 
novamente com o tempo. 

A osteoartrite do joelho da maioria das pessoas 
não se tornará grave o suficiente para precisar de 
uma substituição da articulação. Na verdade, sua 
dor pode melhorar com o tempo. 

É muito importante assumir o controle da sua 
osteoartrite do joelho e aprender maneiras de 
controlar a dor. Encontrar uma equipe de 
profissionais de saúde de confiança e outras 
pessoas que possam fornecer apoio e 
compreensão ajudará você a gerenciar suas 
necessidades conforme mudam com o tempo.
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Crenças comuns sobre a 
osteoartrite que são todas 
FALSAS 

• A dor vem do desgaste da cartilagem

• A osteoartrite sempre piora com o tempo

• O exercício irá danificar ainda mais a
articulação do joelho

• Não há nada a ser feito para a dor no
joelho

• A cirurgia de substituição da articulação é
sempre necessária

Prefere assistir a um vídeo sobre osteoartrite?  Veja 
este vídeo curto (desenvolvido na Universidade de 
Melbourne) que explica em linguagem leiga a 
osteoartrite e seu tratamento (em inglês): 

https://youtu.be/o8ZJN56aSic 



Opções de tratamento para osteoartrite
EXERCÍCIO E ATIVIDADE FÍSICA PERDA DE PESO 

O que eu 
tenho que 
fazer? 

O exercício é universalmente recomendado 
para todos com osteoartrite do joelho. É 
importante encontrar um tipo que funcione 
melhor para você e há muitas opções: 
• Treinamento de força
• Aeróbico, como andar ou pedalar
• Exercícios aquáticos
• Tai Chi
Os exercícios devem ser realizados 
regularmente de 3 a 5 vezes por 
semana em um nível moderado, 
envolvendo atividades que fortaleçam 
os músculos ao redor das articulações 
e aumentem o condicionamento físico. 

A perda de peso é recomendada se você 
estiver acima do peso. Alcançar e manter a 
perda de peso requer mudanças em seu 
estilo de vida. Isso envolve mudar seus 
hábitos de comer e de beber e incorporar 
atividades físicas e exercícios. 

Quais são os 
benefícios deste 
tratamento? 

O exercício pode reduzir a dor no joelho e 
melhorar a função física, o bem-estar geral 
e o humor. Os benefícios dos exercícios 
sobre a dor são maiores ou semelhantes 
aos analgésicos simples e anti-
inflamatórios não-esteroidais orais (AINEs), 
mas sem os efeitos colaterais. 
Os exercícios também podem ajudá-lo 
a evitar ou retardar a necessidade de 
medicamentos ou cirurgia. 
O exercício pode ajudar a controlar o 
peso corporal e apresenta uma série 
de outros benefícios à saúde. 

Mesmo uma perda de peso mínima pode 
ser benéfica, mas quanto mais peso você 
perde, maiores são os benefícios. Uma 
pesquisa mostrou que perder entre 5 a 10% 
do peso corporal pode reduzir a dor no 
joelho e melhorar a função física. Melhoras 
maiores são vistas se você combinar 
mudança na dieta com exercícios. 
A perda de peso também tem uma 
série de outros benefícios à saúde. 

Existem riscos 
para este 
tratamento? 

O exercício é seguro para pessoas com 
osteoartrite. Você pode sentir algum 
aumento temporário na dor, rigidez e 
inchaço no joelho, mas isso não significa 
que sua osteoartrite está piorando. 

Seu programa de exercícios pode ser 
alterado para encontrar aquele que 
melhor se adapte a você. 

Pode ser difícil perder peso e manter a 
perda de peso. Isso pode causar 
sentimentos negativos e você pode ficar 
chateado ou frustrado com a ausência de 
resultados. 

Quanto tempo 
vai demorar 
para eu me 
sentir melhor 
após o 
tratamento? 

Sentimentos de bem-estar podem 
ocorrer imediatamente após o exercício. 
Embora os benefícios sejam aparentes 
geralmente após algumas semanas, pode 
levar até 12 semanas para alcançar o 
máximo de melhora na dor e função. 

Isso varia de pessoa para pessoa, 
dependendo de quanto tempo leva 
para perder peso. Geralmente, os 
benefícios máximos são observados 
em torno de 6 meses. 
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MEDICAÇÃO INJEÇÃO INTRA-ARTICULAR ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO 
DA DOR 

Os medicamentos geralmente 
recomendados para osteoartrite 
incluem: 

• Analgésicos tópicos - são aplicados
na pele sobre o joelho para aliviar a 
dor, como capsaicina e 
medicamentos anti-inflamatórios 
não esteroidais (AINEs) 

• Analgésicos orais - são tomados
por via oral para aliviar a dor, como 
paracetamol e AINEs orais 
É importante notar que os 
opioides orais não são 
recomendados, pois apresentam 
um benefício pequeno (se 
houver) e há um risco 
substancial de danos graves. 

Isso envolve a injeção 
(infiltração) de medicamento 
por um médico diretamente na 
articulação do joelho. Duas 
injeções comumente usadas 
para osteoartrite são 
corticosteroides e ácido 
hialurônico. Muitas vezes, são 
indicadas para indivíduos que 
não estão obtendo alívio com 
analgésicos ou tratamentos 
não medicamentosos. 

Nossos pensamentos podem 
influenciar fortemente a intensidade 
da dor, bem como nossa resposta à 
dor. Pessoas com osteoartrite do 
joelho podem muitas vezes 
apresentar mau humor ou 
ansiedade, aumentando ainda mais 
a dor. Atividades de enfrentamento 
da dor podem ser usadas para 
ajudar a reduzir pensamentos e 
sentimentos negativos, o que pode 
então reduzir a dor que você sente. 
Essas atividades também podem 
ensinar habilidades úteis para 
ajudá-lo a lidar com a dor. 

As técnicas disponíveis incluem: 
• Aconselhamento
• Terapia cognitivo-comportamental
• Relaxamento
• Atenção Plena (ou Mindfulness) 

Analgésicos tópicos e orais podem ser 
benéficos em curto prazo para a 
osteoartrite. Combiná-los com 
estratégias não medicamentosas, como 
exercícios, pode reduzir a quantidade de 
medicamento necessária. 

Os corticosteroides podem 
oferecer alívio rápido da dor e 
de curto prazo. Pesquisas 
anteriores mostraram pouco 
efeito para injeções de ácido 
hialurônico quando comparadas 
a injeções de placebo (solução 
salina) para osteoartrite do 
joelho. 

Atividades de enfrentamento da 
dor podem ajudar a melhorar o 
humor, diminuindo sentimentos 
de depressão ou ansiedade, bem 
como reduzir a dor e melhorar a 
função. Elas também podem 
ajudar na qualidade do sono e nos 
esforços para perder peso. 

Os analgésicos tópicos podem ocasionar 
efeitos colaterais, como irritação local. 
Tanto os AINEs orais quanto o 
paracetamol podem ocasionar efeitos 
colaterais negativos no coração, rins e 
sistema digestório, especialmente com o 
uso prolongado. O risco de ter um 
problema depende de fatores individuais, 
como outras condições de saúde. 

Existe um pequeno risco 
associado a injeções, como 
infecção na articulação ou 
aumento da dor no joelho 
imediatamente após. 
Outros efeitos colaterais 
incluem alterações na 
glicemia no sangue por 
corticosteroides. 

Pode ser emocionalmente 
desgastante desenvolver 
habilidades para se tornar mais 
consciente dos pensamentos 
negativos e como lidar com eles. 

O alívio da dor pode ocorrer alguns 
dias após iniciar a medicação, mas o 
alívio geralmente é de curto prazo. Os 
medicamentos afetarão as pessoas de 
forma diferente, por isso é importante 
discutir o assunto com o seu médico 
ou farmacêutico. 

O alívio rápido da dor pode 
ocorrer em alguns indivíduos 
após 24 a 48 horas. Esses 
efeitos geralmente são de curta 
duração e desaparecem após 4 
a 12 semanas. 

As atividades de enfrentamento da 
dor podem levar tempo e prática 
para que os benefícios se tornem 
aparentes. As estratégias de 
relaxamento podem ajudar 
imediatamente após uma sessão a 
reduzir a tensão muscular, 
sentimentos negativos e estresse. 
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Atividade física 
Baixos níveis de atividade física são comuns em 
pessoas com osteoartrite do joelho. Evidências 
científicas mostram que pessoas com osteoartrite 
do joelho são menos ativas do que pessoas da 
mesma idade que não têm osteoartrite. Isso ocorre 
porque muitas pessoas com osteoartrite temem 
que a prática de atividade física possa aumentar a 
dor. Isso leva muitas pessoas a mudarem a forma 
de fazer as coisas - por exemplo, pegando o 
elevador em vez das escadas, reduzindo as horas 
de trabalho, evitando tentar novas atividades e 
permanecendo mais em repouso durante o dia. 
Para algumas pessoas, o medo da dor aumentar é 
suficiente para impedi-las de serem ativas. Um 
hábito de pouca atividade pode ocorrer. 

Que tipo de atividade física posso fazer? 

A boa notícia é que existem muitas opções! A 
tabela abaixo lista algumas ideias a serem 
consideradas. 

Dê mais passos 
durante o dia 

Sente-se menos 
durante o dia 

Passeie com o 
cachorro 

Caminhe mais 
rápido 

Brinque com os 
filhos/netos 

Ande com um 
amigo 

Execute a limpeza 
ou outras tarefas 
com mais vigor 

Use as escadas Suba nos 
montes 

Use opções de 
transporte mais 
ativas 

Pratique a 
jardinagem 

Levante-se 
ou faça 
exercícios 
enquanto 
assiste TV 

Comece uma nova 
atividade (nadar, 
andar de bicicleta, 
caminhar) 

Faça aulas de 
hidroginástica, 
ioga ou 
aeróbica de 
baixo impacto 

Ande 
enquanto 
fala ao 
telefone 

Junte-se a um 
clube (dança, 
boliche, 
caminhada, tai chi) 

Estacione o 
carro mais 
longe 

Lave o carro 

Quão intensa a atividade precisa ser? 
Para uma boa saúde, as pessoas devem passar 
algum tempo na maioria dos dias sendo 
fisicamente ativas em intensidade moderada. 
No entanto, se isso for muito difícil para você no 
início, benefícios para a saúde ainda podem ser 
obtidos ao fazer uma atividade física mais leve. 
Portanto, você deve se concentrar em aumentar 
a quantidade de atividade física no geral, 
independentemente da intensidade. 

Então, como você avalia a intensidade de uma 
atividade? Uma maneira é pensar em como você está 
respirando com dificuldade. Se você está respirando 
com mais dificuldade do que o normal, mas ainda 
consegue falar frases, então está trabalhando em 
uma intensidade moderada. Se você está sem fôlego e 
pode falar apenas uma palavra por vez, então sua 
intensidade provavelmente é vigorosa! Se você nem 
precisa respirar mais fundo ou mais rápido, 
provavelmente está trabalhando em um nível leve. 

Outra forma de avaliar se sua atividade é de 
intensidade moderada é usar uma versão modificada 
da escala de Borg para estimar a intensidade. A 
escala de Borg é baseada em como você se sente 
durante a atividade física, como 
o quanto de falta de ar
você sente, a
quantidade de
transpiração e a fadiga
muscular que você
sente. Levando em
conta todos esses
sintomas, você pode
classificar seu nível de
esforço de 0 a 10, onde
0 é repouso ou nenhum
esforço e 10 é o esforço
máximo.
Um nível de 3-4 de
10 indica atividade de
intensidade moderada.

Dicas para aumentar no geral seus 
níveis de atividade física: 

• Pequenas mudanças na sua rotina diária podem ter um efeito positivo
na sua saúde e no seu joelho.

• Evite longos períodos de inatividade em seu dia.
• As sessões curtas de atividade mais frequentes funcionam melhor

para pessoas com osteoartrite do joelho. 
• Realize atividades físicas em prazos realistas. 
• Aumente gradualmente sua quantidade de atividade física e / ou sua 

intensidade 
• Varie sua atividade mudando o ambiente. 
• Controle suas atividades - mesmo em dias ruins.
• Monitore-se para ajudá-lo a controlar sua

atividade e certifique-se de não fazer em excesso
(ou pouco).

• Use um monitor de atividade (como um Fitbit)
para registrar seus passos diários.

• Realize atividades de intensidade moderada em
sessões de pelo menos 10 minutos. Isso significa
que você estará ofegante por 10 minutos
continuamente.
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Difícil 
– 
Muito 
difícil 
– 
Máximo 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Moderado 
Um pouco difícil 

3 
4 

ESCALA    DESCRIÇÃO 

0 Repouso 
1 Muito, muito fácil 
2 Fácil 



Barreiras ao exercício e 
atividade física 
Barreiras são coisas que nos impedem de 
sermos fisicamente ativos e/ou de fazermos os 
exercícios prescritos por um profissional de 
saúde. 

Algumas barreiras você pode antecipar e planejar 
com algumas estratégias preparadas. Outras você 
descobrirá ao tentar seguir o seu plano de 
exercícios e atividades físicas e depois não 
conseguir executá-lo. Você encontrará maneiras 
de superar barreiras com tempo e determinação. 
Para cada problema, você pode pensar em várias 
soluções possíveis. Experimente uma e, se não 
funcionar, tente outra. Algumas soluções podem 
levar algum tempo para serem resolvidas. Seja 
criativo e não tenha medo de experimentar ideias, 
mesmo que pareçam um pouco malucas. 

Tempo como uma barreira 
A falta de tempo é a barreira mais comum. Para 
ajudar a superar os problemas de tempo que o 
impedem de realizar seus planos de atividade 
física / exercícios, pode ser útil dar uma boa olhada 
em suas rotinas diárias. Você pode chegar a 
soluções criativas. Procure pequenas janelas de 
tempo para que você tenha liberdade para dar uma 
caminhada curta, por exemplo. Planeje quando 
você fará a sua sessão de exercícios agendando-a 
com antecedência em seu calendário. 

A outra maneira importante de superar o 
tempo como barreira é garantir que a 
atividade física esteja no topo de sua lista de 
prioridades. Pense em como um joelho mais 
forte e menos dolorido e uma melhor saúde 
no geral irão beneficiar todos os outros 
aspectos de sua vida! 

Dor como uma barreira 
É comum as pessoas sentirem dor na 
articulação do joelho ou nos músculos 
durante o exercício ou por um curto período 
de tempo após o exercício. Isso é normal e 
não indica que a osteoartrite esteja piorando 
ou que os exercícios não sejam bons para a 
osteoartrite. Contudo, a dor não deve ser 
intensa ou duradoura. Se sentir uma dor 
insuportável (intensidade moderada à forte) 
durante um exercício, ou aumento da dor e 
inchaço após o exercício que duram até o dia 
seguinte, algo do seu programa de exercícios 
precisa ser mudado. Você deve desacelerar 
um pouco e discutir possíveis modificações no 
que está fazendo em sua próxima consulta de 
fisioterapia. Você pode deixar de lado um 
exercício se achar que este em particular 
esteja causando o problema, ou pode tentar 
reduzir para a metade o número de 
séries/repetições do exercício. 

Pouca energia ou fadiga como barreiras 
As pessoas tendem a descobrir que o exercício 
lhes dá mais energia, uma vez que conseguem 
iniciar a prática. Embora você possa se sentir 
cansado no início, à medida que continua, você 
começa a se sentir mais energizado. Além disso, 
as pessoas geralmente dormem melhor e, 
portanto, se sentem menos cansadas durante o 
dia. O exercício regular e a atividade física podem 
ajudar a quebrar o ciclo negativo de cansaço e 
pouca atividade, que o leva a sentir-se ainda mais 
cansado e letárgico. 

Não gosta de fazer exercícios 
Poucas pessoas têm a sorte de realmente gostar 
de se exercitar apenas pelo fato de se exercitar. 
Existem muitas formas de exercício e atividade 
física; muitas vezes se resume a escolher 
atividades que você menos gosta. O tédio pode 
ser um problema real para manter o prazer e a 
motivação. Varie sua rotina de exercícios. Fique 
atento a outras maneiras de se tornar 
fisicamente ativo e que possa aproveitar um 
pouco mais, pelo menos por um tempo.
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BARREIRAS PODEM INCLUIR: 
• Mau tempo (condição climática ruim)

• Sintomas de preguiça

• A opinião de outras pessoas
(incluindo seu médico) que
não gostam de ver você
sofrendo

• Resfriado ou gripe

• Férias

• Dor

• Medo de cair

• Sentir que não é fisicamente
capaz de praticar exercícios

• Pensamentos negativos ("o
exercício não vai me ajudar de
qualquer maneira")

• E assim por diante...



Existem também maneiras de ajudar a tornar a 
atividade física uma experiência mais prazerosa. 
Por exemplo, encontre um amigo para uma 
caminhada ou junte-se a um grupo, caminhe ou 
pedale por um lugar bonito, ouça músicas que 
levantem seu ânimo enquanto você faz seus 
exercícios. 

Cuidando de outras pessoas 
Isso não só demanda tempo, mas também 
consome sua energia emocional. Às vezes, você 
pode se sentir culpado por se colocar em primeiro 
lugar, mesmo que por pouco tempo. Mas, ao se 
manter fisicamente ativo, você preserva sua 
própria saúde física e mental, de modo que 
poderá ajudar melhor seus entes queridos a longo 
prazo. 

Doença 
Todo mundo fica doente de vez em quando. Não 
há problema em interromper sua rotina de 
exercícios enquanto você está doente e se 
recupera, mas é surpreendentemente difícil 
voltar ao normal após uma pausa. Quando você 
estiver se recuperando, comece a pensar no 
futuro e faça um plano ou defina uma data para 
quando você vai retomar as atividades físicas na 
rotina diária novamente. Você talvez precise 
aumentar gradualmente tudo de novo, mas vale 
a pena. A atividade provavelmente ajudará a 
acelerar sua recuperação e certamente ajudará 
a manter sua saúde a longo prazo. 

Férias 
As férias atrapalham as rotinas e podem causar 
contratempos se você não se planejar com 
antecedência. Às vezes, as férias oferecem novas 
oportunidades para variar sua rotina de exercícios 
ou experimentar novos tipos de atividade física. 
Experimente fazer uma pesquisa antes de fazer 
alguns planos sobre como você pode inserir 
alguma atividade em suas férias. Você pode pedir 
aos funcionários da recepção do hotel no seu 
primeiro dia para recomendar um agradável 
passeio local, por exemplo. Você pode alugar 
algumas bicicletas por um dia ou planejar um 
passeio a pé. Uma pausa na rotina não é tão ruim, 
pois a maioria das pessoas ficará entediada em 
fazer a mesma coisa repetidamente. Ao chegar em 
casa, certifique-se de marcar uma data para 
retomar seus exercícios e atividades físicas em sua 
rotina diária. 

Estratégias para superar as barreiras 
Lembretes 
Se você tem a tendência de simplesmente 
esquecer de fazer exercícios, pode tentar 
alguns pequenos truques como deixar seus 
sapatos ou roupas de ginástica onde não 
possa esquecê-los, deixar anotações, definir 
alarmes e lembretes ou programar atividades 
em um calendário ou diário. A maioria dos 
smartphones tem aplicativos de lembretes e 
calendários integrados a eles que podem ser 
usados juntamente com alarmes para ajudar 
a lembrar e reforçar suas rotinas de 
exercícios. 

Recompensas 
Algumas pessoas acreditam que um sistema de 
recompensas realmente ajuda a se manterem 
motivadas para fazer algo que não têm vontade de 
fazer. Exemplos de recompensas incluem: 

• Concedendo pontos a si mesmo cada vez que
atingir uma meta de exercício e planejando
fazer algo de bom cada vez que atingir um
determinado número de pontos.

• Recompensando-se com um tempo de
relaxamento com um livro ou uma soneca.

• Estabeleça alguns objetivos e planeje um
presente, como um novo par de sapatos (de
caminhada), quando chegar ao seu
objetivo.

Seja criativo com suas recompensas (mas não 
se recompense com uma semana de folga!). 

Suporte social 
Contar com alguém para ajudá-lo a fazer seus 
exercícios ou tornar-se mais ativo pode ajudá-
lo a manter seu plano. Melhor ainda se você e 
seu amigo fizerem isso juntos, vocês podem 
ajudar a motivar um ao outro.
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Ritmo de atividade 
Superatividade e suas consequências 
Muitas vezes, é tentador fazer atividades ou 
trabalhos em dias em que os sintomas do joelho 
são leves, ou fazer muito mais em um curto 
período de tempo para compensar os dias em que 
você se sentiu cansado ou a dor no joelho piorou. 
A hiperatividade pode acontecer quando você 
aumenta a quantidade de carga no joelho e em um 
curto espaço de tempo, por exemplo, dobrando 
sua distância usual de caminhada em um único 
dia para fazer todas as tarefas domésticas 
rapidamente. Embora o aumento da dor sentida 
após esse tipo de hiperatividade não signifique que 
a articulação tenha sido lesionada, pode ser 
desconfortável e irá demandar repouso para 
resolvê-la. 

Existem muitas consequências negativas de cair 
no ciclo de atividades excessivas. No curto 
prazo, incluem: 

• Aumento da severidade da dor
• Previsão de dor intensa com atividade física
• Aumento da tensão, preocupação e ansiedade
• Evitação ou cancelamento de atividades,

incluindo atividades prazerosas que fazem você
se sentir bem

Com o tempo, isso pode levar a um agravamento 
do problema à medida que você se envolve em 
menos atividade física e fica descondicionado, 
perdendo força muscular, flexibilidade e 
condicionamento físico geral. 

Como devo gerenciar minha atividade física? 
Controle sua prática dividindo as atividades 
diárias e exercícios em porções menores. Em vez 
de uma sessão longa de atividade física, faça 
períodos mais curtos de atividade física ou 
exercício, com um descanso entre eles. 
Acompanhar sua atividade significa encontrar o  

meio termo - e não exagerar ou subestimar a 
atividade física. O ritmo das atividades é importante 
no controle da dor porque o ajuda a se manter ativo 
fazendo as coisas que deseja fazer e a evitar crises 
de dor. Para controlar a atividade física, você deve 
se concentrar mais na quantidade de tempo que 
passa fazendo uma atividade do que na quantidade 
de dor experimentada. 

e 

Pense na distância que você andou, ou o tempo 
que você passou em pé, para saber quando parar a 
atividade e descansar. Você pode aumentar 
gradualmente sua atividade física ao longo do 
tempo usando essa abordagem, aumentando a 
distância caminhada ou o tempo gasto na atividade 
física antes de fazer uma pausa. 
Alguma dor no joelho é esperada durante a 
atividade física ou os exercícios e quando você está 
tentando aumentar seus níveis de atividade física. 
Níveis confortáveis de desconforto e dor estão OK. 
Se você está se sentindo bem com sua atividade 
física, pode ser tentador aumentar rapidamente a 
quantidade de atividade em um curto espaço de 
tempo. Evite isso, pois você pode cair no ciclo de 
atividades excessivas! 

Alguns benefícios que você pode 
experimentar ao controlar a atividade: 
• Continuar a fazer atividades prazerosas em 

vez de diminuir.
• Manter-se envolvido em atividades diárias 

importantes.
• Controle da quantidade de sintomas que você 

tem durante as atividades, em vez de ser 
controlado pelos sintomas.

• Evitar surtos extremos de sintomas.
• Tornar-se mais produtivo a longo prazo.
• Aumento gradual em seus níveis gerais de

atividade física e, portanto, melhorias na força e
condicionamento físico.

• Menos dor, tensão e fadiga.

Reproduced with permission from CENTRE FOR HEALTH, EXERCISE AND SPORTS MEDICINE 
University of Melbourne 9 

t 



Perda de peso para 
osteoartrite 
O excesso de peso está associado a muitos 
problemas de saúde, como problemas 
cardiovasculares e diabetes, mas pode contribuir 
também para a dor que você sente no joelho e 
dificultar as atividades diárias. Perder peso é, 
portanto, recomendado para pessoas com 
osteoartrite. 

Como a perda de peso ajuda a 
osteoartrite do joelho? 
O excesso de peso coloca um estresse extra nas 
articulações das pernas, em particular nos 
joelhos. Cada quilograma de peso corporal 
resulta em 4 quilogramas extras de carga 
passando pelos joelhos durante as atividades 
diárias habituais. Mesmo alguns quilos de perda 
de peso podem reduzir substancialmente a carga 
nas articulações. 
O excesso de peso também pode levar a níveis 
mais elevados de inflamação no corpo, o que 
contribui para a osteoartrite do joelho. A perda de 
peso melhora visivelmente a quantidade de dor e 
rigidez experimentada por pessoas com 
osteoartrite do joelho e os ajuda a funcionar 
melhor. Manter um peso corporal mais saudável 
também pode ajudar a retardar ou evitar a 
necessidade de medicamentos ou cirurgia. 

Quanta perda de peso oferece os melhores 
resultados ? 
A maioria das pessoas experimenta melhorias (por 
exemplo, menos dor) depois de perder 5-10% do 
peso corporal. Isso significa que se você pesa 90 
kg, deve notar que sente menos dor depois de 
perder entre 5 e 9 kg. Quanto mais peso você 
perde, maiores são as melhorias na dor e função. A 
redução da dor e a melhora das funções também 
são maiores se você combinar a modificação da 
dieta com exercícios.

O que eu preciso fazer? 
Perder peso envolve fazer mudanças em seus hábitos 
alimentares, bem como exercícios regulares. 
Embora pareça simples, todos nós sabemos que perder 
peso e mantê-lo pode ser extremamente difícil. 

Algumas dicas para ajudá-lo: 
• Estabeleça metas realistas e seja paciente.
• Não se culpe ou desista se você 'sair do

trilho '- volte aos trilhos e concentre-se
novamente em seu objetivo.

• Convide seus amigos e familiares para
ajudar a mantê-lo motivado. Melhor
ainda é encontrar alguém que queira
perder peso com você para que vocês
possam ajudar uns aos outros.

• Mantenha um registro alimentar do que
você come.

• Aprenda sobre escolhas alimentares saudáveis.
• Coma devagar e saboreie cada garfada.
• Beba água regularmente.
• Durma o suficiente. Não dormir o

suficiente à noite tem demonstrado
contribuir para o ganho de peso e pode
até afetar a quantidade de dor que você
sente no joelho.

• Planeje exercícios e atividades físicas em
sua programação.

Pontos-chave 
• Se você estiver acima do peso, perder

peso ajudará a reduzir a dor nos joelhos
e a incapacidade física.

• Procure perder cerca de 5 a 10% do peso
corporal.

• Combine estratégias de perda de peso
com alguns exercícios e atividades
físicas.

• Pense com antecedência em quais
hábitos alimentares você mudará para
ajudá-lo a manter baixo o peso por longo
prazo.

Ganho de peso   Manutenção do peso Perda de Peso 
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Superando barreiras 
para perda de peso 
Perder peso pode ser desafiador e difícil. 
Barreiras são coisas que atrapalham seus planos 
para perder peso. Alguns exemplos incluem: 

• Falta de tempo

• Comer quando não está com fome

• Falta de conhecimento sobre alimentação
saudável

• Férias/eventos especiais

• Opções de estilo de vida

Algumas barreiras você pode antecipar e planejar 
com algumas estratégias preparadas. Outras 
você descobrirá ao tentar algo novo e depois 
falhar em alcançá-la. Com o tempo e 
determinação você ficará melhor em encontrar 
maneiras de superar barreiras para a perda de 
peso. 

Para cada problema, você pode pensar em várias 
soluções possíveis. Experimente uma e, se não 
funcionar, tente outra. Algumas soluções podem 
levar algum tempo para funcionar. Seja criativo e 
não tenha medo para experimentar novas ideias, 
mesmo que pareçam um pouco malucas. 

Falta de tempo 
Parece que nunca há horas suficientes no dia. O 
tempo é uma barreira com a qual todos 
precisamos lidar, portanto você não está sozinho. 
Basta um dia agitado no trabalho para que você 
pegue a comida pelo caminho ou tente encontrar 
um tempo na semana para planejar as refeições 
e ir ao supermercado. Estar ocupado também 
pode impedir que você encontre aqueles 10-20 
minutos extras durante o dia para 
exercícios/atividades físicas. 

Pode ser útil passar o fim de semana planejando 
suas refeições saudáveis para a semana e o que 
você precisa comprar no supermercado. Leve o 
seu próprio almoço com você para o trabalho 
para reduzir o desejo de pegar uma refeição em 
uma rede de fast food. Se você achar difícil 
preparar as refeições do dia pela manhã, tente 
prepará-las na noite anterior. Todos nós 
trabalhamos em horários diferentes, então 
reserve um tempo agora para pensar sobre sua 
própria rotina e o que anteriormente exercia 
impacto em seus planos para perder peso. 

Comer quando não está com fome 
Muitas vezes comemos mesmo sem estar com fome. 
Isso pode ser devido a vários motivos. Podemos comer 
porque estamos entediados ou solitários. Podemos 
comer para nos distrair da dor. Podemos usar a comida 
para nos recompensar. Outro fator importante que 
também pode influenciar os planos de perda de peso e 
até mesmo aumentar a dor da osteoartrite do joelho é o 
estresse. Todos nós reagimos de maneira diferente ao 
estresse e ele pode atrapalhar nossa atividade física. O 
estresse pode ser um gatilho para comer para muitas 
pessoas e nos levam a escolher alimentos que possam 
não ser necessariamente bons para nós (por exemplo, 
aquele pedaço de chocolate!). Outras pessoas acabam 
comendo menos ou pulam as refeições. Se você é uma 
pessoa que usa comida rotineiramente para ajudar a 
lidar com sentimentos difíceis, pode precisar explorar 
outras opções além da comida, como ouvir música, 
procurar um amigo para se socializar ou até mesmo dar 
uma volta no quarteirão. 

Reduzir o estresse pode nos dar uma sensação 
de controle sobre nossas vidas para encontrar 
mais tempo para fazer coisas que são boas para 
nós, como estar fisicamente ativo. Planejar sua 
rotina e tornar-se mais consciente de suas 
atividades diárias pode ajudar a reduzir o 
estresse. 
Outras estratégias, incluindo treinamento de 
relaxamento, terapia de atenção plena ou 
modificação de seus pensamentos quando está 
sob estresse podem ser úteis. Sua comunidade 
local pode oferecer tais cursos ou você pode 
precisar de um encaminhamento para um 
profissional de saúde especializado para buscar 
essas opções. 

Estilo de vida - hábitos alimentares 
Muitas pessoas associam certos eventos ao ato de 
comer e beber e desenvolvem alguns hábitos 
pouco saudáveis. Quando isso ocorre, esses 
eventos podem fazer você sentir fome. Por 
exemplo, se você costuma comer enquanto assiste 
ao noticiário ou lê o jornal, toda vez que você fizer 
essas atividades será um gatilho para comer. 

Para ajudar a cortar esses hábitos alimentares, 
considere algumas dessas estratégias para 
distinguir esses eventos de modo que você possa 
identificar e responder à fome real. Tente não 
fazer mais nada enquanto come. Se parecer 
desconfortável no início, é um sinal de que você 
precisa continuar a praticar, pois desenvolveu o 
hábito de comer durante outras atividades. 
Quando você está distraído, você também presta 
menos atenção ao quanto come. Planeje uma 
programação alimentar que se adapte ao seu 
estilo de vida e tente comer no lugar certo.
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Por exemplo, tomar café da manhã às 7h15 na 
mesa (SEM leitura ou notícias) e, se estiver no 
trabalho, almoçar às 12h45 na cozinha ou fora da 
mesa por 15 minutos. 

Tente manter um diário alimentar para ajudá-lo a 
monitorar o que está comendo. Anote tudo e logo 
assim que você comer! Seu diário alimentar não 
será tão preciso se você se esquecer de registrar os 
lanches que ingere ao longo do dia. Às vezes não 
percebemos que todos os alimentos extras que 
comemos aqui e ali se somam. 

Conhecimento 
Conhecimento é poder, mas pode ser difícil fazer 
escolhas saudáveis se você nunca foi ensinado 
sobre alimentação saudável - o que comer e 
quanto comer. Pegue algo em sua despensa e dê 
uma olhada no rótulo dos alimentos. Existem 
ingredientes, avaliações de saúde, porcentagens 
de ingestão diária e muito mais. Pode ser um 
pouco opressor e nos fazer escolher alimentos 
com os quais estamos familiarizados com base 
em nossas experiências de compra. Uma 
estratégia para incorporar escolhas mais 
saudáveis é tornar-se um consumidor mais 
informado, aprendendo como fazer boas 
escolhas alimentares. 

Férias/eventos especiais 
Férias ou eventos especiais devem ser 
aproveitados. Mas eles também são um 
momento nobre para cedermos aos nossos 
desejos alimentares e podem ser um gatilho 
para a maioria de nós exagerar. O aspecto 
social com muitas pessoas ao redor e toda a 
variedade de escolhas alimentares podem ser 
um motivador para as pessoas comerem em 
excesso. 

O segredo é planejar como você lidará com o 
evento. Por exemplo, você pode trazer sua 
própria refeição para desfrutar ou pode comer 
menos em outras refeições para compensar. 
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Compreendendo e 
gerenciando sua dor 
Viver com dor pode ser uma das partes mais difíceis 
de se ter osteoartrite. A dor é, na verdade, muito 
mais complexa do que a maioria de nós imagina. As 
sensações do joelho são processadas em seu 
cérebro e essas mensagens de dor são 
influenciadas por todos os tipos de outras 
mensagens no cérebro antes de se tornarem a 
consciência da dor que você sente. 

Se você vive com dor crônica ou persistente, você 
não está sozinho. É um problema comum e 
complicado que afeta 1 em cada 5 australianos. 

Existem dois fatores importantes que influenciam 
sua experiência de dor: 

1. O primeiro fator está relacionado à quantidade e
ao tipo de sensações que chegam ao seu cérebro.
O caminho para o seu cérebro é como uma
estrada que pode receber só uma quantidade
limitada de tráfego. A rodovia dá preferência a
certas sensações em detrimento de outras. As
sensações "normais" de movimento, tátil e
térmica têm preferência sobre as sensações de
dor. Quanto mais sensações "normais" vêm de
seu joelho, menos sensações de dor chegam ao
seu cérebro e, portanto, sua consciência. É por
isso que a dor pode piorar quando não há mais
nada acontecendo e pode melhorar alguns
minutos depois de começar a andar. É também
por isso que às vezes esfregamos nosso joelho
para que se sinta melhor e a principal razão pela
qual uma bolsa quente proporciona alívio.

2. O segundo fator está relacionado a como seu
cérebro amplifica as sensações de dor. É como
se houvesse um botão de controle de volume
em seu cérebro e questões como seu humor,
níveis de estresse ou outros pensamentos
podem aumentar ou diminuir o volume das
mensagens de dor recebidas. Por exemplo, é
bem conhecido que estresse, ansiedade,
depressão, fadiga e pensamentos negativos
podem aumentar o volume da dor. Portanto, as
técnicas de relaxamento e o tratamento da
depressão e dos pensamentos negativos podem
realmente fazer a diferença no nível de dor que
você sente. Pensar em outras coisas ou técnicas
de distração também pode ajudar a diminuir o
volume da dor. Essas técnicas requerem prática
para funcionarem bem e podem ser difíceis de
aprender por conta própria, mas você pode
sentir algum benefício em experimentar
alguma distração simples, como pensar em
experiências agradáveis quando a dor piorar ou
reduzir a tensão com relaxamento.

A boa notícia é que há muito que você pode fazer 
para ajudar a controlar sua dor. É uma boa ideia 
tentar coisas diferentes para que você tenha uma 
escolha de estratégia e ferramentas diferentes 
que você possa usar quando necessário. Isso lhe 
dará mais controle sobre sua dor. 

As páginas a seguir apresentam algumas ideias 
para ajudá-lo a controlar sua dor, gerenciando 
pensamentos, sentimentos e ações que a afetam. 
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Costumava-se pensar que a dor era 
apenas uma mensagem simples do seu 
corpo direto para o cérebro. No entanto, 
muitas pesquisas mostraram que a dor é 
muito mais complexa do que isso e que o 
cérebro pode mudar a forma como 
interpretamos as mensagens de dor. 
Portanto, se estivermos estressados, por 
exemplo, sabemos que isso muitas vezes 
pode afetar nossa pressão arterial ou 
nosso intestino, e agora sabemos que 
também pode afetar nossa sensação de 
dor. Portanto, a dor, como outras coisas 
que acontecem em nosso corpo, muitas 
vezes pode piorar quando estamos 
estressados ou ansiosos. Muitas pessoas 
percebem que seus pensamentos e 
sentimentos podem ter um efeito 
importante sobre a dor. 

painTRAINER é um programa interativo online 
GRATUITO (em inglês) que ensina estratégias 
eficazes para controlar sua dor. É composto 
por 8 sessões, cada uma com duração de 
cerca de 30-45 minutos. Você aprenderá uma 
variedade de habilidades para lidar com a dor 
e como usá-las em sua vida cotidiana. 

O programa painTRAINER foi desenvolvido 
pelos pesquisadores do Centro de Saúde, 
Exercício e Medicina Esportiva da Universidade 
de Melbourne. 

www.painTRAINER.org 



Relaxamento muscular progressivo 
O relaxamento é uma das habilidades mais 
importantes para controlar e diminuir a dor e outros 
sintomas da osteoartrite, assim como o estresse, a 
fadiga e a dificuldade em dormir. 
O relaxamento é uma habilidade que pode ser 
aprendida como qualquer outra habilidade, como 
dirigir um carro ou digitar. 
O relaxamento muscular progressivo ensina como 
prestar atenção às sensações de tensão e 
relaxamento em seu corpo. Isso é feito tensionando 
vários grupos músculares. Ao tensionar os 
músculos, fica mais fácil ‘soltá-los’ e ficar mais 
relaxado. Você aprenderá a manter a tensão em seu 
corpo em um nível baixo. Menos tensão geralmente 
significa menos dor. 

Como começar 
Primeiro você precisa encontrar um lugar 
confortável para se sentar ou se deitar. Torne o 
ambiente o mais relaxante possível, apague as 
luzes, desligue o telefone, coloque uma música 
suave para bloquear qualquer ruído perturbador. 
Se você se sentir confortável para fazer isso, feche 
os olhos. 
Relaxe seu corpo. Respire lenta e uniformemente. 
Tome seu tempo para se concentrar em 
respirações suaves e uniformes. 
Começando pelos pés, dobre os dedos do pé 
direito, flexionando-o e tensionando lentamente os 
músculos. Observe a tensão, segure por alguns 
segundos e relaxe. 
Agora faça o mesmo com o pé esquerdo, 
flexionando-o e tensionando lentamente os 
músculos e percebendo a tensão. Segure por 
alguns segundos e depois relaxe. 
Passe para as panturrilhas. Lentamente, dobre os 
dedos do pé direito, apontando-o de forma que 
você contraia o músculo da panturrilha. Observe a 
tensão. Mantenha a posição por alguns segundos e 
depois relaxe. Passe para a panturrilha esquerda. 
Continue a trabalhar seus grupos musculares, 
tensionando-os à medida que avança, percebendo 
a tensão e segurando por alguns segundos, depois 
relaxe.  

Pé direito– dobre os dedos, relaxe 

Pé esquerdo – dobre os dedos, relaxe 

Panturrilha direita – dobre os dedos 
e o pé para baixo, relaxe 

Panturrilha esquerda – dobre os 
dedos e o pé para baixo, relaxe 

Coxa direita – contraia os músculos, 

relaxe Coxa esquerda – contraia os 

músculos, relaxe 

Glúteos – contraia os músculos, relaxe 

Barriga – puxe para dentro, relaxe 

Peito – puxe o ar o máximo que puder 
enchendo o peito, solte todo o ar 

Costas – abra o peito, puxando 
os braços para trás, relaxe 

Ombros – encolha os ombros para 
cima, tentando enconstar nas orelhas, 
relaxe 

Pescoço – deixe a cabeça cair para trás como 
se fosse olhar para cima, relaxe 

Testa – levante a sobrancelha o 
máximo que conseguir, relaxe 

Olhos – feche os olhos com força, relaxe 

Mandíbula – abra a boca o máximo que conseguir, 

relaxe 

DICAS 

Não tensione seus músculos com tanta 
força a ponto que eles tenham cãibras 
ou você sinta dor. 

Não tensione e relaxe áreas onde você 
está sentindo dor intensa. Você pode 
tentar uma forma diferente de 
relaxamento ou pular esse grupo 
muscular. 

Esta técnica de relaxamento pode ser 
feita em qualquer lugar e pode ser feita 
sentado ou deitado.
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Mini-relaxamentos 
Usar a técnica de relaxamento muscular 
progressivo é uma ótima maneira de obter 
relaxamento profundo. 
Os mini-relaxamentos são semelhantes ao 
relaxamento muscular progressivo, mas podem ser 
realizados com muito mais rapidez e facilidade. É 
uma boa ideia praticar ambos, para que você possa 
adicioná-los ao seu kit de ferramentas de 
estratégias para ajudar a controlar sua dor. 
Um mini relaxamento pode ser realizado em 30 
segundos ou menos, e pode ser feito em qualquer 
lugar e a qualquer hora. Essa habilidade pode ser 
muito útil quando você está sentindo um aumento da 
tensão ou dor, revertendo a tensão que sente e 
substituindo-a por uma sensação de relaxamento 
tranquilo. 

Lugares onde você pode realizar um mini-relaxamento: 
• Sentado no transporte público
• Sentado em um carro
• Na sua mesa de trabalho
• Enquanto cozinha
• Enquanto fala ao telefone
• Ao comer ou beber
• Antes de ir dormir
• Sentado na frente de um computador
• Enquanto estiver na fila do supermercado.

Você pode começar com 5 mini-práticas por dia e 
depois tentar aumentar para 8. 
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Para fazer um mini-relaxamento, comece 
parando para se concentrar em si mesmo. 
Libere o máximo de tensão possível em todo 
o corpo. 

Concentre-se em relaxar os músculos do 
estômago ou do diafragma e respire 
profundamente. Ao expirar lentamente, diga 
a palavra RELAXE para si mesmo. 

Coloque os braços e as mãos em uma 
posição confortável. Com seu corpo tão 
relaxado quanto possível, fazer uma 
respiração lenta, suave e profunda (3-5 
segundos), fazer uma pausa ou, se preferir, 
segure (3-5 segundos) e expire (3-5 
segundos). Isso diz ao seu corpo para se 
aquietar. 

Agora, permita que seu corpo respire por 
conta própria e concentre-se em relaxar os 
músculos. Pense em uma “onda” de 
relaxamento fluindo de cima para baixo, 
passando por sua testa, mandíbulas, 
pescoço e ombros, mãos e braços, barriga, 
pernas e pés. Sinta o relaxamento se 
espalhando por sua mandíbula. 

Permita que as sensações de peso fluam 
para baixo pelos ombros, pelos braços e 
mãos, descendo para o estômago, pernas e 
pés. 
Após 30 segundos, continue fazendo o que 
estava fazendo - independentemente de 
quão bem você conseguiu relaxar. 



Imagens agradáveis 
Imagens agradáveis é uma técnica que usa sua 
imaginação para criar uma cena agradável, um 
pouco como o que você faz quando sonha 
acordado. 

Esta técnica de relaxamento permite que você 
se concentre em um lugar favorito - real ou 
imaginário - que é seguro, calmo e sem dor. 

Estudos demonstraram que a imaginação é 
uma técnica muito eficaz para reduzir o 
estresse e a dor. 

As imagens podem ajudá-lo de duas maneiras. 
Isso o distrai de pensamentos ou experiências 
desagradáveis. Quando você está se 
concentrando em algo agradável, não consegue 
se preocupar tanto com o seu desconforto. Isso 
pode ajudá-lo a relaxar. Você pode usar 
imagens mentais junto com exercícios de 
relaxamento muscular para aumentar os 
benefícios do relaxamento ou pode usá-las 
sozinho. 

Os roteiros de imagens agradáveis comuns que as 
pessoas usam incluem uma caminhada na praia ou 
um passeio no jardim. Para praticar isso, você pode 
criar sua própria história ou ouvir alguma música. 
Se você está fazendo isso sozinho, tente fazer com 
o máximo de detalhes possível - pense nas coisas
que você vê, sente, saboreia, cheira e ouve.

Encontre uma posição confortável. Isso pode ser 
em uma cadeira, em sua cama ou fora de casa em 
algum lugar calmo e tranquilo. 

Encontre seu próprio lugar calmo e seguro para ir 
na sua imaginação e construa uma imagem disso 
em sua mente…. 
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Roteiro de exemplo 

Feche os olhos e imagine que está em uma 
praia. É uma pequena enseada protegida. 
Você tem o lugar só para você. É um lindo 
dia de céu azul e claro, perfeito para 
caminhar. Não há nenhuma nuvem no céu. 

As ondas estão chegando lentamente e o sol 
brilha na água. O ar é fresco e salgado. 
Inspire o ar puro. Enquanto você inspira, 
imagine que o ar está enchendo você de 
energia. Ao expirar, sinta a dor e a 
ansiedade saírem com a respiração e voar 
para longe sobre a água. 

Você ouve os gritos das gaivotas voando 
sobre suas cabeças. Observe como eles 
voam e mergulham e executam as 
acrobacias mais incríveis. Enquanto os 
observa, sinta sua alegria e entusiasmo 
enquanto brincam nas correntes de ar. 

Sob seus pés, a areia fofa é adorável e 
quente. Dobre os dedos dos pés e sinta o 
estalar dos grãos de areia. O calor da areia 
sobe pelos pés, fazendo com que todo o seu 
corpo se sinta aquecido, relaxado e calmo. 

Você segue em frente e caminha lentamente 
ao longo da praia. Você percebe um pequeno 
caranguejo fazendo seu caminho ao longo da 
areia, deixando pequenas marcas pelo 
caminho. Conchas brilham na areia. As 
árvores ao longo da praia balançam com a 
brisa. Tudo parece tão calmo e sem pressa... 



Mindfulness 
A atenção plena concentra sua mente no 
momento presente. Ela treina sua mente para 
estar alerta e prestar atenção aos 
pensamentos e sensações que você sente e 
para aceitá-los sem julgamento. Estar atento é 
estar ciente do momento presente. 
Foi demonstrado que a prática regular da 
atenção plena melhora o humor, alivia o 
estresse, melhora o sono, melhora a saúde 
mental e reduz a dor. 
Uma boa maneira de começar a praticar a 
atenção plena é estar consciente de sua 
respiração. Para a maioria de nós, respirar é 
algo que consideramos natural. Nós nunca 
pensamos nisso. Ao nos concentrarmos em 
nossa respiração, podemos trazer nossa 
mente para o momento presente, e esta é uma 
técnica que pode ajudar no controle da dor. 
Você pode fazer isso em qualquer lugar, a 
qualquer hora. Muitas vezes, é útil quando você 
está tentando dormir ou esperando que seu 
analgésico faça efeito. 

Respiração atenta 
Encontre uma posição confortável. Relaxe seu 
corpo, especialmente seus ombros, peito e 
estômago. 
Se quiser, feche os olhos. Isso pode ajudá-lo a 
ficar mais relaxado e bloquear as distrações. 
Limpe sua mente. Deixe de lado seus 
pensamentos, preocupações e ansiedades. 
Concentre-se na inspiração e depois na 
expiração. Conte suas respirações se isso 
ajudar. Se os pensamentos se intrometerem, 
não se preocupe com isso, apenas observe os 
pensamentos passarem, sem julgamento, 
como você observaria as nuvens flutuando no 
céu. 

Volte para a sua respiração, inspire e expire. 

Você sentirá que seus músculos começam a 
relaxar e sua mente começa a se acalmar. 

Muitas vezes, essa é uma técnica que as pessoas 
usam como ponto de partida para praticar a 
meditação da atenção plena. 

Para praticar a meditação da atenção plena, você 
pode participar de uma aula, ouvir um CD, 
aprender um roteiro de um livro ou reproduzir um 
DVD ou vídeo online. 

Uma técnica simples para lhe dar um gostinho 
adicional da meditação da atenção plena é fazer 
uma varredura corporal. Ajuda você a tomar 
consciência de seu corpo no momento presente. 

Pratique a atenção plena regularmente. Quando 
você estiver tentando dormir, após um dia agitado 
ou estressante, em sua mesa antes de uma 
reunião, quando você sair para uma caminhada. 
Observe como você se sente, as coisas ao seu 
redor, use todos os seus sentidos, esteja presente e 
preste atenção no momento. 
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Varredura Corporal Simples 
Encontre uma posição confortável. Feche os 
olhos e relaxe o corpo. 
Inspire e expire lenta e suavemente. Leve o 
seu tempo e concentre-se em respirações 
suaves e uniformes. 
Observe como seu corpo se sente. O peso 
dele quando você se senta ou se deita. 
Continue inspirando e expirando, lenta e 
uniformemente. 
Agora concentre-se em seus pés. Observe 
quaisquer sentimentos ou sensações, 
tensão, calor, frio, dor, desconforto. Apenas 
observe esses sentimentos, eles não são 
bons ou ruins, eles simplesmente existem. 
Continue respirando suavemente. 
Passe para as pernas. Concentre-se em 
suas pernas. Observe quaisquer 
sentimentos ou sensações. Esses 
sentimentos não são bons nem ruins. Eles 
simplesmente existem no momento. 
Continue respirando suavemente, para 
dentro e para fora. 

Se sua mente começar a divagar a qualquer 
momento, tudo bem, apenas traga suavemente 
sua atenção de volta para sua respiração, para 
dentro e para fora. Em seguida, volte para a 
varredura corporal. 

Continue explorando seu corpo, observando 
cada parte do corpo à medida que avança e 
quaisquer sentimentos ou sensações que 
encontrar. Nada disso é bom ou ruim - eles 
simplesmente estão lá. 

Continue respirando suavemente. 

Depois de alcançar a cabeça e o rosto, reserve 
um tempo para perceber os sentimentos e 
sensações em todo o corpo. 

Concentre-se em sua respiração, percebendo 
que ela entra e sai. Abra seus olhos. 
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Sono 
A dor no joelho pode interferir nos seus padrões 
de sono. Dor, tensão muscular, ansiedade e 
outros fatores podem dificultar você dormir, 
permanecer dormindo ou impactar na 
qualidade do seu sono. 

A falta de sono pode aumentar a dor, a tensão 
muscular, o estresse e a ansiedade, além de 
fazer você se sentir cansado no dia seguinte. 

A boa notícia é que há muitas coisas que você 
pode fazer para garantir uma boa noite de sono! 
Verifique seu ambiente de dormir. Seu quarto 
deve estar escuro, silencioso e confortável. E 
nem muito quente nem muito frio. 

Não coloque muita pressão sobre si mesmo 
para ir dormir. Isso leva à ansiedade e estresse 
se você não adormecer rapidamente. Sentir-se 
ansioso ou estressado pode afetar sua 
capacidade de dormir. 

Se você não consegue dormir, saia da cama em 
vez de ficar se mexendo e se virando. Tome uma 
bebida quente (por exemplo, leite - não 
cafeína!), faça alguns alongamentos suaves ou 
exercícios respiratórios, experimente um 
relaxamento muscular ou ver imagens 
agradáveis e volte para a cama quando se sentir 
confortável. 

Desenvolva uma rotina de sono para que seu 
relógio biológico possa construir um forte 
ciclo sono-vigília. Faça isso indo para a cama 
e levantando-se em horários regulares todos 
os dias, mesmo nos fins de semana. 

Experimente algumas técnicas de 
relaxamento antes de dormir. Essas técnicas 
o ajudarão a ficar mais relaxado e a controlar
melhor a dor para que você durma bem.

Anote todos os pensamentos, preocupações e 
ansiedades que possam estar em sua mente 
impedindo um bom sono. Não os leve para a 
cama. Escreva-os e guarde-os. Você pode 
lidar com eles amanhã. 

Seja ativo durante o dia. O exercício regular e 
a atividade física irão ajudá-lo a adormecer e 
a permanecer adormecido por mais tempo. 

Não olhe para o relógio. Verificar 
constantemente a hora pode deixá-lo ansioso e 
a ansiedade torna difícil dormir. Experimente 
retirar o relógio da cabeceira ou cubra-o à noite. 

Evite usar equipamentos eletrônicos e tecnologia 
quando estiver na cama. Isso inclui computadores, 
TV e telefones celulares. 

Prepare-se para dormir praticando relaxamento 
antes de ir para a cama. Evite cafeína e álcool por 
várias horas antes de deitar, bem como exercícios 
vigorosos tarde da noite. Não assista a programas 
de TV ou filmes que o perturbem ou estimulem. 

Evite cochilar durante o dia. Os cochilos diurnos 
podem atrapalhar uma boa noite de sono. Só tire 
uma soneca quando realmente precisar e limite a 
soneca a 20 minutos. 

Tente não se preocupar com seu sono. Muitas 
pessoas que têm problemas para dormir 
frequentemente pensam que seus problemas de 
sono sejam piores do que realmente o são. E se 
preocupar torna mais difícil dormir. Diga a si 
mesmo que descansar é bom, mesmo que não 
esteja dormindo. 
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Histórias de sucesso 

História do John: 
Esta é minha história. Devido à natureza do meu emprego, sentia 
dores profundas nos joelhos e nas costas. Tomei todo tipo de 
remédio, fiz muito tratamento, mas não mudou nada. Tornei-me 
um homem com problemas de equilíbrio aos 64 anos. Disseram-
me que precisava de uma operação em meu joelho direito, mas 
continuei adiando com medo de não ter sucesso. Aumentei os 
medicamentos para controlar a dor. Eu tive que usar uma bengala 
e uma scooter elétrica para ir para o meu trabalho de supervisor 
de travessia escolar. Perdi a capacidade de subir e descer 
escadas e até mesmo de ficar em pé por mais de alguns minutos. 
Eu não podia fazer nenhuma tarefa doméstica. Fiquei deprimido e 
tive dificuldade para dormir. Tudo isso começou a afetar minha 
esposa. 

Em outubro de 2010, entrei em um estudo de pesquisa. Demorou algumas sessões para 
começar, mas (meu fisioterapeuta) foi cuidadoso e rigoroso e eu tive que manter um padrão 
regular de exercícios em casa. A mobilidade do meu joelho começou a melhorar. Meu bem-
estar geral melhorou mental e fisicamente. No segundo semestre de 2011, consegui 
interromper o uso de analgésicos e soníferos. Agora sou capaz de subir e descer escadas 
sem dificuldade, ficar em pé por longos períodos enquanto faço meu trabalho de supervisor 
de travessia escolar, onde não podemos sentar. Eu ando de bicicleta todos os dias, o que não 
pude fazer nos últimos 5 anos. Eu ando todas as manhãs ou todas as noites e o joelho não 
trava mais depois de sentar. Eu adicionei mais exercícios ao programa de fisioterapia, que 
farei todos os dias pelo resto da minha vida. 

Não vou procurar ser operado porque o programa (a fisioterapia) me deu uma função normal 
do joelho. Melhorou minha vida e meu bem-estar. Eu me juntei a um grupo de homens em 
um centro de saúde local. Quando converso com pessoas que têm problemas nas pernas, 
elas dizem "não vai me fazer bem". Minha resposta a elas é “vai, você só tem que mudar de 
atitude e que os processos de pensamento têm que mudar em conjunto com o exercício”.  
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História do Brian: 
Tive osteoartrite por mais de 35 anos, especialmente em ambos os 
joelhos. Depois de experimentar medicamentos anti-inflamatórios, 
obtive algum alívio enquanto os utilizava. O problema foi quando parei 
de tomá-los, eu experimentei dor. Como lecionei durante a maior 
parte da minha vida adulta, isso se tornou um grande problema, pois 
eu precisava ficar em pé durante minhas aulas. 
Depois de experimentar hidroterapia, acupuntura e medicamentos 
para alívio da dor, consegui sobreviver por algum tempo. 

Os resultados mais benéficos foram curiosamente após minha 
aposentadoria, quando comecei uma combinação de exercícios de fortalecimento dos joelhos e um 
curso de tratamento da dor pela Universidade de Melbourne. Foi o programa PainCoach que me 
deu as habilidades para lidar com a osteoartrite, especialmente quando a dor estava pior. Uma 
combinação de técnicas de relaxamento e ferramentas de atitude positiva me deu o melhor 
resultado possível.  

Como resultado, agora faço 2 caminhadas por dia, com média de 45 minutos cada. Isso me 
permitiu perder cerca de 5 kg, resultando em menos sobrecarga para os joelhos e mais prazer, 
pois adoro passear com minha esposa pelos lindos parques de nossa região. 



História de Kerri: 
Fui atropelada por um carro há alguns anos, resultando em um 
platô tibial direito fraturado. Disseram-me que isso poderia 
levar ao desenvolvimento de osteoartrite no futuro e foi o que 
aconteceu. No entanto, como mais tarde desenvolvi osteoartrite 
no meu joelho esquerdo, não posso dizer com certeza de que o 
trauma foi o responsável pela osteoartrite em meu joelho 
direito. Posteriormente, fiz uma substituição total do joelho 
direito e não tive mais problemas com esse joelho. Fiquei 
ciente da osteoartrite em meu joelho esquerdo somente depois 
que o joelho direito foi substituído, quando o suporte de peso 
estava principalmente no meu lado esquerdo. 

Os analgésicos regulares, como o paracetamol, têm pouco efeito para mim. Se minha osteoartrite 
piora, eu recorro a anti-inflamatórios não esteroidais como o ibuprofeno por alguns dias, mas tento 
não tomar nenhum medicamento para dor. Eu mantenho a dor sob controle com exercícios 
mentais e corporais. 

Por tentativa e erro, descobri que o boxe é o melhor exercício cardiovascular para mim porque posso 
variar o impacto nas minhas articulações para se adequar ao meu nível de conforto. Também faço 
pilates, natação, caminhada e ciclismo. Acredito que o exercício é extremamente importante, mas 
é uma questão de encontrar o tipo de exercício que se adapte ao indivíduo. Antes eu fazia aeróbica, 
que adorava, mas achava muito desagradável para as articulações. Ainda faço zumba 
ocasionalmente porque é muito divertido. Dói por um dia ou mais depois, mas como não pode piorar 
minha osteoartrite, acho que o prazer na hora vale um pouco de desconforto depois. 

Não tenho planos imediatos para uma substituição total do joelho esquerdo. Sei mais sobre como 
controlar a osteoartrite com exercícios do que antes. Eu uso exercícios, incluindo exercícios 
específicos de fortalecimento do joelho, junto com algumas habilidades de controle da dor 
(distração, relaxamento, ciclos de repouso/atividades, etc.) para lidar com a condição. Agora tenho 
a atitude de apenas fazer o que gosto de fazer. 

Reproduced with permission from CENTRE FOR HEALTH, EXERCISE AND SPORTS MEDICINE 
University of Melbourne 21

História de Susie: 
Como uma estudante na casa dos sessenta anos, eu precisava 
andar de um lado a outro do campus, duas vezes por dia, e 
descobri que meu joelho estava me causando problemas 
terríveis. Era difícil andar e muitas vezes ficava atrasada para a 
aula. Depois de usar um creme tópico para artrite, 
experimentei os medicamentos com meu médico, mas não 
pareceu ajudar muito - na verdade, atrapalhou minha digestão. 
Então parei de tomar esses comprimidos. Eu me inscrevi no 
apoio ao aluno e foi me concedido um aviso de deficiência para 
que eu pudesse estacionar próximo aos prédios. 

Depois que entrei no ensaio (de pesquisa) da fisioterapia, fazendo exercícios físicos e outras 
tarefas úteis, descobri que de fato meu joelho melhorou. Lendo a literatura que foi enviada 
como parte do estudo, descobri que não precisava necessariamente de uma prótese de 
joelho. Foi muito útil, fazer exercícios em que o peso preso às minhas pernas gradualmente 
aumentava, parecia melhorar meu joelho e tenho certeza de que todo o processo foi muito 
benéfico para mim. Acredito que o programa foi extremamente útil e agora não noto o 
mesmo grau de dor ou dificuldade de antes.  



Outras informações (em inglês) 

Para obter informações confiáveis sobre a osteoartrite e opções de 
tratamento, você pode visitar: 

My joint pain 
Visit: https://www.myjointpain.org.au 

The Western Australian Department of Health’s painHEALTH 
Visit: https://painhealth.csse.uwa.edu.au 

Musculoskeletal Australia 
Visit: https://www.msk.org.au 

Arthritis Australia 
Visit: https://arthritisaustralia.com.au 

Knee Pain Info Video 
Visit: https://youtu.be/o8ZJN56aSic 

Para obter informações confiáveis sobre alimentação saudável, você pode visitar: 

Victorian Better Health Channel 
Visit: https://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/healthy-eating 

Arthritis Australia 
Visit: https://arthritisaustralia.com.au/wordpress/wp-content/ 
uploads/2018/01/ArthAus_HealthyEating_1805.pdf 

Musculoskeletal Australia 
Visit: https://www.msk.org.au/diet/ 

Para obter informações confiáveis sobre o tratamento da dor, você pode visitar: 

The Western Australian Department of Health’s painHEALTH 
Visit: https://painhealth.csse.uwa.edu.au 

This Way Up 
Visit: https://thiswayup.org.au 

painTRAINER 
Visit: https://www.painTRAINER.org 

Para obter informações confiáveis sobre o sono, você pode visitar: 

Australasian Sleep Association 
Visit: https://www.sleep.org.au 

HealthDirect 
Visit: https://www.healthdirect.gov.au/sleep 

Victorian Better Health Channel 
Visit: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/sleep 
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