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Introdução. A osteoartrite (OA) é uma patologia comum, acometendo entre 44% e 70% de pessoas com mais de 
50 anos, e 85% das pessoas com mais de 75 anos. Exercícios e diminuição dos fatores mecânicos na articulação 
proporcionam melhora. O sucesso do tratamento de síndromes degenerativas do joelho depende de exercícios de 
fortalecimento do complexo póstero-lateral do quadril. No entanto, essa terapia pode ter uma alta demanda metabólica 
(DM) devida à idade dos sujeitos. Objetivos. Avaliar e comparar a DM através da análise da frequência cardíaca 
(FC), concentração do lactato e glicemia e escala de dor (EVA), no início e no fim de uma sessão de terapia ao e final do 
protocolo de exercícios de fortalecimento dos músculos do joelho e quadril. Método. Foram avaliados 10 participantes 
(68.60±7.68 anos, 155.60±4.97cm, 77.90± 11.68kg), idosos, com OA (grau 1 e 2), sem comprometimento neurológico, 
limitações articulares graves. Durante 4 semanas, 3 vezes por semana, os exercícios foram realizados em 3 séries 
de 10 repetições com 70% da carga de uma repetição máxima, exercícios para os músculos flexores e extensores do 
joelho e flexores plantares, músculos abdutores, extensores e rotadores-laterais do quadril. Foi utilizada a EVA para 
mensurar a dor, frequencímetro para a FC (Polar®), e fitas reagentes para lactato e glicose (Accutrend GCT Roche®). 
Foi utilizado Teste t de Student, com p<0,05. Resultados. Houve um aumento significativo de lactato apenas na 
primeira intervenção (p= 0,0108), a glicemia apresentou diferença na segunda intervenção (p=0,0152) e entre as duas 
(p=0,0067), a FC (0,0448) e a EVA (p=0,0007) mostraram diferença apenas entre as duas intervenções. Conclusão. 
O aumento do lactato na primeira intervenção e não na segunda mostra que os sujeitos se adaptaram ao exercício. O 
maior consumo de glicose na segunda intervenção mostra um maior esforço quando os sujeitos estavam “treinados”, o 
leve aumento da FC pode se atribuir a redução da dor (EVA).  Explica-se a adaptação dos sujeitos ao exercício, como 
a redução do lactato comparando a primeira com a segunda intervenção, contrário da glicemia, o leve aumento da 
FC, condizente com a redução no valor da EVA. Isso mostra que os participantes reduziram a dor e tiveram melhores 
condições para realizar o protocolo, evidenciando a relação entre a dor, a capacidade física e a demanda metabólica. 
Novos estudos com uma maior população são necessários.
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