
Artrite ou Artrose, Quem devo procurar? 

 

 Atingimos o auge do nosso desenvolvimento musculoesquelético (em torno dos 

28 anos), após isto iniciamos um silencioso processo de desgaste articular, e ao 

submetermos alguma de nossas articulações a um estresse precoce, como acontece em 

esportes em nível competitivo ou traumas, este processo pode ser ainda mais precoce. A 

partir do nosso pico de desenvolvimento osteoarticular, começa um lento, insidioso e, 

inicialmente, assintomático processo de desgaste, desidratação e afilamento da 

cartilagem, a chamada ARTROSE.  

 Quando se refere ao termo artrose ou osteoartrose, estamos falando de um 

reumatismo diferente, aquele que todos vamos ter (se já não temos). É o reumatismo 

causado pelo desgaste articular, também chamado de degenerativo. Este caráter de 

desgaste é muito mal compreendido e associado à doença de velhos.  A artrose, muitas 

vezes, não causa dor, mas quando isto acontece, deve ser tratada da melhor maneira 

possível. 

O termo ARTRITE é utilizado para definir uma alteração inflamatória que 

acomete a articulação. 

Qualquer pessoa seja um atleta profissional, um esportista de fim de semana ou 

mesmo um indivíduo mais idoso, quando submetido a determinados esforços mais 

intensos ou mesmo traumáticos, pode desenvolver um quadro inflamatório da 

articulação que, nesta fase aguda, receberá a denominação de artrite. 

Para iniciar o tratamento é importante buscar inicialmente um 

REUMATOLOGISTA, cuja abordagem terapêutica baseia-se em analgésicos 

inicialmente e somente em casos mais complexos (crises) é que se é indicado o uso de 

anti-inflamatórios. Há ainda medicamentos capazes de retardar o processo e amenizar 

seus sintomas, a glucosamina (associada ou não à condroitina) é um deles.   A 

medicação, no entanto, é apenas uma pequena parte do tratamento, perder peso, 

fortalecer globalmente a musculatura, utilizar técnicas de FISIOTERAPIA, como a 

hidroterapia, associar ACUPUNTURA como aliada no combate à dor são algumas das 

medidas que podem melhorar muito os sintomas destas enfermidades. 
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