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A osteoa
artrite e m idosos
s com ob
besidade
e
Manoela
a Vieira Gome
es da Costa, M
Marina Morato Stival e Mate
eus Medeiros LLeite (1)

A osteoa
artrite (OA)) é uma doença crôn
nica articullar com ca
aráter
multtifatorial co
om desgastte na cartillagem e ca
aracterizada
a por alterrações ósse
eas e
inflam
matórias na
as articulaç
ções(1). Po
ossui uma progressão
p
lenta e gra
adual resulttando
em dor, rigide
ez na mov
vimentação (2), perda
a de função e meno
or qualidad
de de
vida((3).
Indivíduo
os idosos e com obes
sidade apre
esentam ma
aior prevalência
da d
doença. Porr volta dos
s 75 anos cerca de 85% da po
opulação p
possui evidência
de dor crô
radio
ológica ou clínica de OA, sendo
o que 30 a 50% se queixaram
q
ônica.
Cerca de 30 a 40%
4
de tod
dos os aten
ndimentos em
e ambulattórios de re
eumatologia são
direc
cionados a OA, sendo
o a doença
a responsável por cerca de 7,5
5% de todo
os os
afasttamentos do trabalh
ho e a q uarta pato
ologia mais prevalen
nte (6,2%
%) na
determinação de aposen
ntadoria(1)). Com as
s estatístic
cas demog
gráficas attuais,
aumento da po
opulação ido
osa e casoss de obesid
dade, eleva
a-se a tend
dência de OA
O no
Brasil(3), ocasio
onando em
m um grand e impacto socioeconômico(4).
Em idoso
os, a OA é mais preva
alente devido ao proccesso naturral de
enve
elhecimento
o humano com
c
perdass funcionais
s, podendo
o ser resulta
ante da falta de
ativid
dade do sistema neuromusccular, red
dução da força m
muscular e do
cond
dicionamentto físico. Além disso, há alteraç
ções degene
erativas art
rticulares devido
à perda da capa
acidade de reter água
a e de produzir proteoglicanos(5)).
ores causa
A obesid
dade tamb
bém é um
m dos prin
ncipais fato
ais e
agravantes de OA(1), aum
mentando o risco do desenvolvimento da doença em
m três
veze
os eutrófic
es mais em
m relação a indivíduo
cos(5). A sobrecarga
s
a mecânica
a e o
proce
esso inflam
matório da obesidade
o
ssão dois fattores de inffluência dire
reta na OA(3).
O aumento da do
or é uma
a das consequênciass geradas pela
sobre
ecarga mecânica prin
ncipalmente
e na OA de membros inferioress, causada pelo
estre
eitamento do espaço intra-articcular geran
ndo rigidez e atrofia muscular(5), e
tamb
bém devido
o aos proce
essos inflam
matórios e degenerativ
d
vos que pod
dem determ
minar
alterrações circ
culatórias locais com
mo a isque
emia, representando a causa mais
frequ
uente de dor neurog
gênica(6), e devido às ocitocinas prese
entes no tecido
t
adipo
oso (adiponectina, leptina e ressistina), inffluenciando
o na degrad
dação diretta da
articulação e es
stimulação dos processsos inflama
atórios de OA(3).
O
Esta inflamação c rônica alte
era o mettabolismo da cartilagem,
justifficando as
ssim que a presença
a da obes
sidade tam
mbém preju
udica a OA de
mem
mbros supe
eriores que
e não susstentam ca
arga. Isto pode ser observado
o em
indiv
víduos com síndrome metabólica (SM), um conjunto de
d outras d oenças crô
ônicas
não transmissíveis (DCNT
T), como h
hipertensão
o arterial sistêmica
s
((HAS), diabetes
melliitus (DM) e dislipidem
4).
mias, muito prevalente
e em idosos
s e obesos(4
Além da dor, a com
mbinação de
d outros fatores
f
obsservados na OA
como
o a restriçã
ão de atividades físiccas e incap
pacidade fu
uncional co
om prejuízo
os na
autonomia e na
n independ
dência doss idosos, ex
xercem inffluência dirreta para perda
p
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qualiidade de viida, limitan
ndo as ativiidades de vida
v
diária dos indivíd
duos, e aum
mento
dos casos de depressão
o, atingind
do mais da metade dos pacie
entes com
m dor
crônica(4,7).
Apesar de ser uma afecção prrogressiva para qual n
não existe cura,
a OA
A é uma en
nfermidade em que é possível modificar o curso
c
evolu
utivo a ponto de
melh
horar o prognóstico(6)). O tratam
mento pode
e ser semelhante ao d
de outras DCNT,
D
com mudanças
s no estilo de
d vida, prrincipalmen
nte no ques
sito alimenttar e prátic
ca de
ativid
dades física
as(8). A prrincipal fina
alidade do tratamento
o não med
dicamentoso
o é a
perda de peso
o, na qual a dieta com restrição calórrica aprese
enta resulttados
prom
missores(1).
No entan
nto, os ind
divíduos co
om OA costumam se
er contrários à
prática de ativ
vidade física, pois acrreditam qu
ue o exercício possa contribuir para
perda óssea e cartilaginos
sa(9). Conttrário ao pe
ensamento comum, o exercício físico
é prrimordial para
ma articulação,
p
a red
dução do p
peso e pa
ara a nutrição de um
melh
horando o desempenho funcio
onal, diminuindo a necessidad
de do uso
o de
fárm
macos. Exerrce, ainda, influência sobre o estado geral do pacientte, acarreta
ando,
inclu
usive, em benefícios ps
sicológicos((1).
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