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GELO OU CALOR? 

Autor: Alessandra Quinteiro Galvão 

O uso do gelo e do calor é uma prática bastante popular, de baixo custo, e 

facilmente disponível. Na fisioterapia, ambos são utilizados como recursos terapêuticos 

em diversas situações traumato-ortopédicas. Mas afinal, quando utilizar um ou o outro 

na recuperação de lesões esportivas, para o alívio da dor, ou em casos de processos 

degenerativos nas articulações?   

Os efeitos da aplicação do frio (ou crioterapia) são diversos, entre eles a 

vasoconstrição com diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, redução da reação 

inflamatória, controle do edema e alívio da dor local. 

Atualmente, há algumas discussões na fisioterapia e medicina esportiva se o 

efeito anti-inflamatório do gelo traz benefícios aos tecidos após lesões 

musculoesqueléticas. A hipótese baseia-se no fato de que a inflamação é um importante 

mecanismo de defesa do organismo e a supressão e/ou o retardo neste processo 

biológico pode ter um efeito negativo na regeneração do tecido danificado que sofreu a 

lesão. Até o presente, ainda não há um consenso e evidências concretas que confirme 

e sustente tal discussão. 

Para o alívio de dores, uma função importante do gelo é a analgesia. Ao resfriar 

o local, ocorre redução da condução nervosa produzindo alívio e maior conforto no local 

onde ocorreu um trauma ou após a prática de exercícios físicos quando há um processo 

degenerativo articular instalado. 

O gelo também tem sido usado após cirurgias traumato-ortopédicas como as de 

joelho e quadril para aliviar sintomas agudos de dor pós-operatória e reduzir a formação 

de edemas. Acredita-se que o efeito do gelo possa inibir a presença de mediadores de 

dor na membrana sinovial destas articulações. 

Já o uso do calor também é um ótimo recurso de analgesia, para o alívio de 

dores provocadas por tensões musculares. Os efeitos do aquecimento tecidual 

produzem a dilatação dos vasos sanguíneos com aumento da circulação local. Isso 

contribui para um maior aporte de oxigênio, facilitando as funções dos tecidos. Altera as 

propriedades físicas dos tendões, cápsulas articulares e cicatrizes, diminui a rigidez 

articular e melhora a flexibilidade muscular. No entanto, é contraindicado em processos 

agudos, como traumas com hematomas, inflamação e derrames articulares. 


