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• Praticar atividades físicas,

• Ficar de 15 a 20 minutos exposto ao sol,

• Parar de fumar, 

• Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, 

• Ter uma alimentação equilibrada, rica em alimentos lácteos, como leite,
queijo e derivados, pois são as principais fontes de cálcio, além do
consumo de alimentos ricos em vitamina D, como ovo, fígado de galinha
e peixes gordos, por exemplo.
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• OBJETIVOS:

• ESPLANAR SOBRE AS ARTICULAÇÕES

• CLASSIFICAR AS ARTICULAÇÕES E SUAS FUNÇÕES

• IDENTIFICAR AS 5 LESOES ESPORTIVAS MAIS FRENQUENTES

• RELACIONAR OS BENEFICIOS DO COLAGENO PARA AS ARTICULAÇÕES
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• As articulações podem ser definidas como local
de união entre dois ou mais ossos.

• Algumas articulações permitem a movimentação
do nosso esqueleto, sendo fundamental frisar
que nem todas realizam tal função.
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• As articulações podem ser classificadas, de acordo com seu grau de
movimentação, em três tipos básicos:
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Sinartroses:
Também chamadas de articulações imóveis.
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Anfiartroses: caracterizam-se por serem ligeiramente móveis.

Diartroses: capazes de permitir grande movimentação.
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As articulações podem também ser classificadas, 
de acordo com o material encontrado entre os 

ossos, em:
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• O movimento das articulações depende, essencialmente da
forma das superfícies que entram em contato e dos meios de
união que podem limita-lo.

• Na dependência destes fatores as articulações podem realizar
movimentos de um, dois ou três eixos.

• Este é o critério adotado para classifica-las funcionalmente.
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Monoxial
movimentos apenas 
em torno de um eixo 
(1 grau de liberdade). 

flexão e extensão
Ex.: cotovelo 

Biaxial
movimentos em torno de 

dois eixos (2 graus de 
liberdade).

extensão, flexão, adução 
e abdução,

Ex.: rádio-cárpica

Triaxial - movimentos em 
torno de três eixos

Flexão, extensão, abdução 
e adução, a rotação,

Ex.: as articulações do 
ombro e do quadril



Formações fibrocartilagíneas, intra-articulares:

Servem para melhor adaptação das superfícies que
se articulam (tornando-as congruentes)

seriam estruturas destinados a receber violentas
pressões, agindo como amortecedores.

Meniscos, tem forma de meia lua, são encontrados
na articulação do joelho.

Exemplo de disco intra-articular encontramos nas
articulações esternoclavicular e ATM.
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• Os ligamentos são constituídos por fibras
colágenas dispostas paralelamente ou
intimamente entrelaçadas umas as outras.

• São maleáveis e flexíveis para permitir
perfeita liberdade de movimento, porém são
muito fortes, resistentes e inelásticos (para
não ceder facilmente à ação de forças.
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Segundo dados da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), grande
parte das lesões em atletas não estão associadas a colisões ou quedas, e
sim à rotação e explosão muscular.

• “A maior incidência em esportistas são lesões por repetição, esforço
exagerado e/ou falta de preparo para a prática do exercício”, explica o
fisioterapeuta especializado em esportes e sócio-fundador da club físio,
André Nogueira.

• Apenas 24,1% dos atletas se lesionam em choques, contra 39,2% com
lesões musculares e 17,9% que sofrem torções.
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Entorse de tornozelo grau 

III
85% das entorses acometem a 

região lateral do pé

Lesão do menisco medial

Ruptura do ligamento cruzado anterior

Lombalgia

Ruptura do manguito rotador



• O colágeno é uma proteína que representa 25% de toda proteína do
corpo humano, sua principal função é dar sustentação e elasticidade à
pele, ossos, cartilagens, tendões e ligamentos.

• Utilizado (para manutenção da saúde) nos órgãos de maior necessidade
como articulações e ossos e nossa pele, cabelos e unhas.

• Várias pesquisas têm mostrado a importância

do colágeno e seus derivados na manutenção

e reconstituição da pele, dos ossos, dos tecidos

cartilaginosos e de sustentação, porem devem

ser consumidos com vitamina C.
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Benefícios de consumir pé de galinha

1.Ajudam na cicatrização;
2.Aumentam a imunidade;
3.Fortalecem ossos, unhas e cabelos;
4.Melhoram a saúde das gengivas;
5.Auxiliam na absorção de cálcio;
6.Previnem osteoporose;
7.Evitam flacidez na pele;
8.Não alteram a pressão arterial;
9.Previnem rugas e marcas de expressão;
10.Contribuem para diminuição do estresses;
11.Evitam o aparecimento de estrias.
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Esse movimento geralmente não traumatiza a articulação e, portanto,
não ‘engrossa’ os dedos nem causa nenhum dano aos ligamentos,
cartilagens e tendões.

No entanto, se o ato de estalar os dedos for feito de modo
compulsivo, há risco de causar frouxidão ligamentar e até uma doença
articular degenerativa. Portanto, é só não exagerar.
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O que é e como tratar a artrite reumatoide?
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