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Mais experiência, mais maturidade, mais ba-
gagem de vida. Podem-se usar os termos que
bem entender para classificar este período da vi-
da, mas o certo é que é uma idade de transforma-
ção, de adaptação e para isto alguns cuidados são
fundamentais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a terceira idade, ou melhor idade, tem
início entre os 60 e 65 anos. Mas, esta é uma ida-
de instituída para efeito de pesquisa, já que o pro-
cesso de envelhecimento depende de três fatores
principais: biológico, psíquico e social. São es-
tes fatores que podem preconizar a velhice, ace-
lerando ou retardando as doenças e os sintomas
da idade madura.

Devemos sempre preconizar a individualidade
biológica, ou seja, cada indivíduo tem uma ne-
cessidade especial e precisa de um tipo específi-
co de orientação. Mas entre os profissionais que
se dedicam a esta fase da vida, há uma unanimi-
dade: exercícios físicos. Variando apenas o tipo
de atividade que cada um pode fazer, neste ca-
so a orientação de um especialista é fundamen-
tal. Como um pequeno percentual da população
é ativa, e sendo justamente esta parcela que me-
nos apresentará doenças na terceira idade. Já os
sedentários, aqueles que não praticam exercícios,
têm grandes possibilidades de desenvolver doen-
ças como diabetes, hipertensão arterial, doenças
cardíacas, osteoporose, obesidade, reumatismos,
e, ainda, outras tantas doenças podem acometer
o idoso de forma associada, chegando a um qua-
dro de polipatologia.

Estudos mostram que estas doenças são as mais
comuns e acometem mais as pessoas na terceira
idade, mas muitas destas são de caráter genético
e, nesse caso, é preciso entrar com um conjunto de
ações preventivas. Uma das doenças que mais ace-
leram o envelhecimento é o diabetes. Se na sua fa-
mília há um diabético e, além disso, você é seden-
tário e tem uma alimentação ruim, a probabilidade
de apresentar a diabetes é em grandes percentuais.
Quando o fator genético está presente, a probabili-
dade de desenvolver a doença é bem maior.

Manter o peso adequado através de uma dieta
equilibrada, praticar exercícios físicos regular-
mente, evitar o estresse, exercitar a mente, evitar
fumar e ingerir bebidas alcoólicas e tomar adequa-
damente os medicamentos receitados são apenas
alguns detalhes que transformarão sua vida para
melhor. Todos dizem que já sabem destas dicas,
mas poucos fazem.

Depois dos 60
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Lesões
silenciosas

As dores nos joelhos nem sempre são
proporcionais à gravidade das lesões na ar-
ticulação. “Às vezes um pequeno inchaço
ou desconforto não significa uma pequena
lesão. Algumas estruturas do joelho, como
a cartilagem e o menisco, são pobres em
circulação e inervação e não têm uma in-
formação dolorosa, não passam uma infor-
mação de lesão para o corpo. Então a dor é
nossa amiga, quando vem é para dizer que
tem alguma coisa errada”, explica o orto-
pedista José Salvador. O desenvolvedor de
software Robson Henrique Sisnande, 27
anos, de Estância Velha, foi notar que ti-
nha alguma coisa errada ao sentir leves es-
talos no joelho esquerdo. “Eles foram au-
mentando com o passar do tempo até que
o menisco teve um rompimento parcial. Fiz
a cirurgia em dezembro do ano passado e
fiquei cerca de 20 dias caminhando com o
auxílio de muletas, além de passar por mais
de um mês de fisioterapia acompanhado
de sessões de gelo todos os dias”, conta.
Sisnande teve de fazer um trabalho de re-
forço da musculatura e hoje precisa tomar
cuidado com esforços indevidos, pois em
qualquer caminhada o joelho incha bastan-
te, causando desconforto.

Segundo o ortopedista, manter os cuida-
dos após o tratamento é fundamental, pois
evita o agravamento das lesões. No caso da
biomédica Lisandra Chiamenti, 26 anos, de
Taquara, os exercícios de reforço muscular
fazem parte da rotina desde que ela tinha
12 anos. “Estava de pé assistindo TV e me
apoiando na perna direita, enquanto ‘brin-
cava’com a esquerda. De uma hora pra ou-
tra, a patela saiu do lugar e eu cai no chão
gritando de dor até ela voltar pro lugar de
novo”, recorda. A lesão veio de uma má
formação dos ossos que deveriam “segu-
rar” a patela (tíbia e fêmur), que acaba ge-
rando luxações recidivantes – a patela sai
do lugar, mas volta sozinha. Na última vez
que aconteceu, demorou três semanas para
voltar ao lugar. Por isso, ela precisa refor-
çar os músculos para melhorar a sustenta-
ção desta parte do joelho.
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Há formas diversas de tra-
tar os problemas nos joe-
lhos, destaca a fisioterapeuta
Viviane Frasson. O método
conservador, sem cirurgia, é
indicado para algumas situa-
ções como fase inicial da ar-
trose e lesão onde não há rup-
tura completa. “Está baseado
no uso de medicações, alívio
da dor e fisioterapia. Existem
técnicas específicas para ca-
da tipo de lesão e aparelhos,
como o laserterapia, utilizado
para diminuir a dor e favore-
cer a regeneração dos senti-
dos”, explica. Outro método
é a cirurgia, quando envolve
alguns ligamentos, como o
ligamento cruzado anterior,
onde os jogadores de fute-
bol têm problemas com fre-
quência. “Os ortopedistas re-
constroem esse ligamento, e
depois tem um processo de
reabilitação bem longo para
recuperar movimento e for-
ça”, destaca. O melhor tra-
tamento para cada caso será
definido após avaliações de
um ortopedista. O fotógra-
fo Diego Soares, 27 anos, de
Sapiranga, precisou passar

por cirurgia depois que te-
ve um afundamento do platô
da tíbia. Foi feito um enxer-
to ósseo no joelho e coloca-
da uma placa e cinco para-
fusos. O problema começou
depois que ele foi atingido
por uma bicicleta enquanto
fotografava um passeio de
mountain bike. “Uma pes-
soa caiu e, como os outros
atrás estavam muito rápido,
um deles bateu na bicicleta
que veio na minha direção e
me acertou”, conta. O episó-
dio aconteceu no dia 3 de no-
vembro de 2013 e o fotógra-
fo passou pelo procedimento
cirúrgico 10 dias depois. Por
três meses, Soares não pôde
colocar o pé no chão e só em
março é que começou a ca-
minhar, mas com o apoio de
muletas. “O tratamento é len-
to, mas tem que ser feito tu-
do certinho, pois joelho é jo-
elho, se não ficar bom nunca
mais fica”, comenta. Acos-
tumado a fazer passeios de
bicicleta, Soares já voltou a
pedalar de leve e fazer refor-
ço muscular, tudo sob super-
visão médica.
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