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Um Completo diagnóstico infravermelho, das 
condições dolorosas, in� amações, alterações 
vasculares, lesões ligamentares, tendíneas,  
articulares, musculares e diversas outras lesões.
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O Instituto de Tratamento da DOR dispõe de tec-
nologia e uma equipe especializada para tratar as diver-
sas lesões traumato-ortopédicas e desportivas. Temos 
protocolos de tratamento e� cazes com resultados rápi-
dos e seguros que podem reduzir o tempo do tratamen-
to nos quadros de dores, in� amações, descompensa-
ções posturais etc. .

Nossos sistemas de avaliação podem ajudar a 
prevenir lesões como tendinites, bursites, dores articu-
lares, lesões de menisco e ligamentos, tensões muscu-
lares e diversas outras disfunções.

Utilizamos da Termogra� a Computadorizada e 
da Baropodometria Computadorizada para auxiliar no 
diagnóstico e atualmente contamos com a Anodyne 
Therapy que consiste em uma terapia através de infra-
vermelho para melhorar a regeneração celular e contro-
lar quadros in� amatórios.
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ão é necessário grande esforço para perceber 
que nos últimos anos a prática esportiva têm feito 
a cada dia mais parte no cotidiano das pessoas. 

Basta ir cedinho ao calçadão da beira-mar, aos parques 
e grandes avenidas para perceber a grande quantidade 
de praticantes de corrida, caminhada e outros esportes. 
O grande problema é que a maioria dos praticantes de 
atividade física não passam por uma avaliação criterio-
sa para iniciar o esporte. Isso traz como conseqüência 
lesão e até mesmo baixo rendimento durante a prática 
esportiva. 

A atividade física manifesta um conjunto de ca-
pacidades psicomotoras e desempenhos metabólicos, 
adquiridos durante o desenvolvimento, mas potencial-
mente moduláveis com a organização e sistematização 
progressiva de um processo de treino.

As solicitações impostas no decorrer do gesto 
desportivo determinam alterações funcionais em dife-
rentes sistemas orgânicos, independentes da idade do 
praticante e que genericamente aumentam à e� ciência 
dos mesmos, particularmente referidas as áreas cardio-
vascular e respiratória.

A incidência de lesões na prática esportiva tem 
aumentado nos últimos anos devido às grandes exi-
gências físicas que ela pressupõe. Muitas lesões são 
decorrentes da má postura, uso do tênis inadequado, 
má execução dos movimentos e até mesmo mau condi-
cionamento cardíaco e pulmonar. O uso do equipamen-
to adequado tem grande importância num programa 
de prevenção de lesões e de otimização do treino às 
características de cada uma das especialidades. Para 
que haja condicionamento cardíaco é necessário que 
seja executado um trabalho aeróbico dentro dos limites 
seguros do treinamento. Se possível de forma monito-
rada, mas não com um simples frequencímetro como os 

PORQUE É IMPORTANTE FAZER O EXAME
DA ESPIROMETRIA
As funções pulmonares também são muito importantes. 
Cada indivíduo tem um padrão respiratório e este deve 
atender as necessidades de cada prática esportiva. A 
ESPIROMETRIA é um exame do pulmão que também é 
conhecido como Prova de Função Pulmonar ou Prova 
Ventilatória. Ela permite o registro de vários volumes e 
� uxos de ar. De forma simples, a espirometria mede a 
velocidade e a quantidade de ar que um indivíduo é ca-
paz de colocar para dentro e para fora dos pulmões. 

usados de rotina que são transmissores de freqüência 
cardíaca que � cam no pulso e na região torácia. Para 
executar esse trabalho com segurança o ideal é ter um 
monitor cardíaco multiparamétrico onde seja possível 
veri� car não só a freqüência cardíaca, mas também o 
eletrocardiograma e a saturação de oxigênio %SpO2 
no momento em que esteja executando a trabalho de 
condicionamento. Dessa forma, o treinamento pode ser 
realizado de forma segura e com melhores resultados.

Prevenção de lesão e melhora 
no rendimento esportivo
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O exame não é invasivo e é indolor. Em praticantes de 
atividade física é possível acompanhar os volumes pul-
monares, a velocidade do � uxo respiratório e propor um 
trabalho da musculatura respiratória com a � nalidade 
de melhorar a função pulmonar o que por conseqüên-
cia também ira aumentar o rendimento no esporte. Este 
exame é bastante preciso devido ser um teste funcional 
das funções pulmonares. Ele não substitui os exames 
de imagem, muito embora para a prática esportiva ele é 
mais importante, pois se está avaliando não a imagem, 
mas a função do pulmão. Todo e qualquer atleta deveria 
ser submetido ao Teste da Função Pulmonar (espirome-
tria) antes de iniciar a atividade física. E após o início as 
avaliações deveriam ser de rotina para acompanhar a 
melhora no desempenho da musculatura e das funções 
respiratórias.

Por Prof. Levi Lima | Educador Físico
CREF: 5.999

85.3091-6062 / 85.9994-6485
www.institutodetratamentodador.com.br

O � sioterapeuta dispõe de uma série de técnicas 
que podem melhorar a função pulmonar. Desta pode-
se destacar uma conduta reexpansiva e o uso de diver-
sos incentivadores respiratórios. Esse trabalho pode ser 
acompanhado através da espirometria onde se observa 
a evolução de cada atleta. Este tipo de condicionamen-
to também deve ser executado em uma academia sob 
supervisão de um pro� ssional de educação física e este 
trabalho é importante ser acompanhado por um monitor 
cardíaco multiparamétrico onde seja acompanhado du-
rante o treinamento o eletrocardiograma, a saturação de 
oxigênio %SpO2 e a pressão arterial.
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dor é uma condição de alerta ao nosso orga-
nismo que algo está errado. Pode ser de um 
simples trauma ou condições mais complexas 

do nosso corpo. Grande parte dos tratamentos não são 
bem direcionados devido o diagnóstico não ser con-
clusivo. Dessa forma, o � sioterapeuta trabalha sem um 
direcionamento correto e os resultados também � cam 
comprometidos. Existem muitas formas de chegar ao 
diagnóstico desde a consulta clínica aos exames com-
plementares. É importante que o pro� ssional tenha essa 
experiência clínica para que ele passa solicitar os exa-
mes corretos e chegar a conclusão de qual tratamento 
é mais adequado.  

Escuta-se falar, e com bem verdade, que a ava-
liação clínica é soberana. Mas os exames complementa-
res como Rx, ressonância magnética, ultrassonogra� a, 
tomogra� a computadorizada e diversos outros são de 
grande importância no fechamento do diagnóstico como 
também na condução do tratamento. Outro exame com-
plementar é a Termogra� a Clínica. Esta traz importantes 
informações para o diagnóstico das condições dolorosas, 
in� amações, alterações vasculares, lesão ligamentar, 
tendínea, articular, muscular e diversas outras lesões.

Uma câmera termográ� ca é um aparelho que 
capta através de infravermelho as alterações de tem-
peratura. Toda e qualquer lesão promove uma alteração 
vascular no local sendo que a vascularização pode estar 
diminuída ou aumentada. Na maioria dos casos onde 
há presença de dor, também há presença de in� amação 

Sente DOR? 
O importante é 
o diagnóstico

A
6

INSTITUTO DO TRATAMENTO DA DOR

ANO 1
2ªEd.
JUL
2013 �  .institutodetratamentodador.com.br

Revista_Goes_ITD Junho_23x27,5cm.indd   6 04/06/13   15:35



 Não é invasiva
 Não tem radiação
 Não traz danos aos paciente
 Não tem contraste
 Pode ser realizada quantas vezes for necessária
 Ajuda a orientar o tratamento
 Ajuda a orientar a acupuntura

Por Dr. José Góes  | Fisioterapeuta
Rua Cel. Jucá, 1295/Aldeota

Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br

e esta por sua vez também aumenta a temperatura do 
local. Esta alteração de temperatura é captada pelo ter-
mógrafo e com isso é possível visualizar de forma pre-
cisa o local exato da lesão, facilitando o diagnóstico e o 
tratamento.

A sensibilidade do aparelho é tamanha que antes 
mesmo do paciente estar reclamando da dor, já é possível 
observar regiões do corpo onde têm mais sobrecarga ar-
ticular, muscular, ligamentar, tendínea ou vascular. Dessa 
forma, antes mesmo de começar a praticar atividade fí-
sica é importante realizar um exame termográ� co para 
que seja observado quais as áreas que não devem ser 
sobrecarregadas na prática esportiva.  Diversos atletas 
procuram o exame termográ� co como uma forma de pre-
venção, já que antes mesmo de sentir a lesão a área de 
sobrecarga é observada.

Durante o tratamento diversas imagens termo-
grá� cas podem ser feitas como forma de acompanhar a 
evolução do paciente. Isso dá parâmetros para observar 
a melhora do paciente. Dessa forma é possível conduzir 
melhor o tratamento mantendo ou não a conduta tera-
pêutica selecionada anteriormente.

Mais sobre a Termografi a

 Termografi a VASCULITE

 Termografi a FASCITE PLANTAR

 Termografi a SOBRECARGA MUSCULAR
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Tratamento e Controle do Estresse 
com a Fisioterapia Manipulativa

O

Por Dr. Mario Almino Lopes  | Fisioterapeuta
Rua Cel. Jucá, 1295/Aldeota
Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br

estresse é um estado de de-
fesa natural do nosso corpo. É 
um mecanismo � siológico do 

organismo que provoca reações para 
que, diante do perigo, consigamos en-
frentar, lutar ou fugir. Este mecanismo 
é composto de respostas � siológicas, 
psicológicas e comportamentais que 
dão ao indivíduo a capacidade de se 
adaptar ao meio que vivi se ajustando 
às pressões internas e/ou externas.

Tudo se inicia quando a pessoa 
se depara com uma situação onde ela 
tem que reagir com rapidez. Neste mo-
mento o cérebro estimula o organismo 
a liberar uma enxurrada de hormô-
nios do estresse na corrente sanguí-
nea, incluindo cortisol e a adrenalina. 
Esses hormônios do estresse causam 
uma série de alterações � siológicas no 
corpo, como o aumento da frequência 
cardíaca e da pressão arterial, desligar 
o seu sistema digestivo, aumenta a ca-
pacidade de contração da musculatura 
e alterao sistema imunológico. Uma 
vez que a ameaça tenha cessado, os 
níveis hormonais na corrente sanguí-
nea caem, e a frequência cardíaca, a 
pressão arterial e todas as suas outras 
funções do corpo voltam ao normal. 
Entretanto, o estresse do mundo atual 

é muito diferente. Vivemos em estado 
de alerta permanente. A violência, as 
exigências do trabalho, as pressões 
sociais e o transito resulta em um acú-
mulo de pequenos problemas que se 
repetem diariamente e trazem conse-
quências nefastas para o organismo. 
Embora a tendência do indivíduo seja 
elaborar estratégias para resolver os 
problemas, hoje, estas adversidades, 
muitas vezes, impede que o organismo 
reaja e o individuo acaba se “adaptan-
do” às exigências do dia a dia. Neste 
ponto, ao não conseguir criar essas 
estratégias de defesa para solucionar 
os problemas e con� itos, o organis-
mo da sinais de cansaço que podem 
afetar vários sistemas, dentre eles o 
cardíaco, o imunológico, o nervoso, o 
muscular e o psíquico. Caso aja a con-
tinuidade dessa situação o indivíduo 
exauri suas forças e acaba caído em 
um estado de exaustão, que não ses-
sa com uma noite de sono, entrando 
num estado de estresse permanente. 
Nesse ponto de exaustão o corpo se 
demonstra cansado e dolorido, muitas 
vezes com dores de cabeça, no pesco-
ço, nas costas, apresenta disfunção da 
articulação temporomandibular (ATM), 
insônia, problemas digestivos, altera-
ções do humor e etc. Outro dos efeitos 

do estresse crônico é a tensão muscu-
lar prolongada. Esta tensão muscular 
pode criar pressões desiguais sobre as 
estruturas ósseas do corpo, que muitas 
vezes pode levar ao desalinhamento 
da coluna vertebral, afetando a pos-
tura e gerando dores nas articulações. 
A � sioterapia manipulativa oferece 
ferramentas que permitem ajudar no 
controle sobre as reações ao estres-
se. Dentre essas ferramentas estão às 
técnicas osteopáticas, a acupuntura e a 
micro� siotarapia. O � sioterapeuta ma-
nipulativo trabalha realizando mano-
bras de ajuste e deliberação muscular 
e articular que ajudam o corpo a re-
tornar a um estado de relaxamento e 
equilíbrio. Os ajustes também reduzem 
a irritação sobre o sistema nervoso 
ajudando a melhorar a circulação san-
guínea. Essas manipulações podem 
ser o su� ciente, em muitos casos, para 
convencer o cérebro a desligar a res-
posta de luta ou fuga, dando início ao 
processo de auto normalização, sendo 
uma chave para gerir e� cazmente o 
estresse.
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rande parte da população sente 
dor nos pés. Estes são a base 
de sustentação do nosso cor-

po e é constituído por 26 ossos e 31 
articulações. Importante perceber que 
uma estrutura tão pequena é bastan-
te complexa. Durante o dia é comum 
passar a maior parte do tempo usan-
do calçado e principalmente as mu-
lheres fazendo uso do salto alto. O tipo 
de calçado pode interferir diretamente 
na pisada podendo provocar alte-
rações signi� cativas nos pés e como 
conseqüência a dor. 

Na parte inferior dos pés exis-
tem estruturas de sustentação dos 
ossos do pé que são formadas por 
um conjunto de tendões, ligamentos 
e músculos. Esta estrutura é chamada 
de fáscia plantar e quando há sobre-
carga, a sua in� amação é chamada de 
fascite ou fasceíte plantar. As dores são 
muito fortes e interferem diretamente 
na caminhada, na posição em pé e 
principalmente na prática esportiva. 
Sua evolução pode ser a formação de 
pequenas estruturas ósseas na região 
inferior do osso do calcâneo o mes-
mo na região posterior onde se insere 

Dor nos pés, da fascite plantar 
ao esporão de calcâneo 

G o tendão do calcâneo. Esta condição 
patológica é chamada de esporão de 
calcâneo ou mais popularmente de 
esporão de galo. Ambos os proces-
sos dolorosos (fascite plantar como 
esporão do calcâneo) o paciente sente 
muita dor ao acordar, principalmente 
ao colocar o pé no chão. Esta condi-
ção dolorosa ocorre devido durante a 
noite e quando o corpo passa muito 
tempo sem se movimentar, as fascias 
tendem a aderir aos músculos, pele, 
ligamentos e tendões. Dessa forma, 
no momento em que o paciente co-
meça a se movimentar, a fascia vai 
soltando aos poucos e as dores ten-
dem a diminuir. Quando as dores têm 
mais uma característica de cansaço 
ou queimação no � nal do dia, é de-
vido maior sobrecarga no pé prova-
velmente encurtamento muscular. O 
exame da baropodometria e o da ter-
mogra� a infravermelha podem ajudar 
bastante no diagnóstico e orientar o 
tratamento que pode ser desde � sio-
terapia como o uso de uma palmilha 
estabilizadora da pisada. A � sioterapia 
aborta métodos analgésicos e antii-
n� amatórios com diversos recursos 
como a iontoforese (administração de 

antiin� amatório através da corrente 
galvânica) como a fonoforese (tam-
bém administração de anti in� amató-
rio só que desta vez através do uso de 
um aparelho de ultra-som). Se o pé 
for cavo (aumento do arco plantar), as 
dores têm características de queima-
ção e casaco. Estas ocorrem devido 
ao aumento da tensão nos músculos 
e ligamentos da região inferior do pé. 
Neste caso o tratamento geralmente é 
voltado para alongamentos e mani-
pulações � sioterápicas para diminuir 
a tensão e melhorar a mobilidade o 
pé, já que nestes casos os pés são 
bastante rígidos. Se o pé for plano 
(diminuição do arco plantar), as dores 
ocorrem devido ao grande estiramen-
to dos músculos, tendões e ligamen-
tos da região inferior do pé. Neste 
caso o pé apresenta um aumento de 
mobilidade e nas duas situações é 
fundamental o uso de uma palmilha 
estabilizadora e corretiva para pé cavo 
ou pé plano.

Por Dr. José Góes  | Fisioterapeuta
Rua Cel. Jucá, 1295/Aldeota
Fone: 85 3091.6062 / 85 9994.6485 
www.institutodetratamentodador.com.br
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