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OSTEOARTROSE e 
EXERCÍCIO 
DA CARTILAGEM ao TREINO PARA A SAÚDE ARTICULAR 

 
 
Descrição geral:  
 
Na verdade, e contrariamente ao senso comum, a articulação humana apresenta uma anatomia e 
fisiologia altamente preventiva de desgaste. Assim, a associação entre os fatores longevidade, sexo 
feminino e obesidade, como causas da osteoartrose, poderão ser secundários. Os fatores causais 
primários da osteoartrose aparentam ser mecânicos: alterações anatómicas, excesso de carga ou 
fraqueza muscular. Destes, a fraqueza muscular é o fator mais associado à osteoartrose, tendo 
como principais causas a inatividade física e lesão articular. Neste contexto, o treino com 
resistências apresenta-se como uma solução viável para evitar a osteoartrose ou controlar a sua 
progressão. Contudo, as recomendações do American College of Sports Medicine, apesar de 
amplamente usadas em indivíduos com esta condição, não se demonstram suficientemente 
credíveis – outras recomendações serão feitas com base em revisões de outros autores.  
 
 
Decorrente do artigo de uma opinião escrita recentemente pelo autor (parte da documentação de 
apoio entregue aos alunos), esta ação de formação representa o culminar de uma extensiva 
pesquisa e estudo sobre a anatomia e fisiologia articular, bem como do papel do fortalecimento 
muscular na prevenção e controlo desta prevalente condição patológica – que tão grande 
população afecta. Após uma exposição teórica, acerca das propriedades essenciais da cartilagem e 
da caracterização da osteoartrose, serão apresentadas algumas recomendações baseadas na 
lógica e evidência científica, que visam dotar os profissionais do exercício de meios seguros para 
poder lidar com o treino em clientes que sejam portadores desta patologia. Num workshop teórico-
prático o aluno ficará a dominar a abordagem do exercício na osteoartrose – nas articulações 
habitualmente mais afectadas. Com intuito de colocar cada vez mais credibilidade no sector do 
fitness, urge que a abordagem dos treinadores seja criteriosamente analisada à luz da ciência e 
sempre com o cliente – as suas particularidades – no centro de todo o processo. 
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Formador: João Moscão 
 

 

Fundador da REP Exercise Institute, criador do curso Resistance Exercise 
Performance - REP e da metodologia TOMM - Treino de Otimização 
Muscular e da Mobilidade. Iniciou actividade como treinador particular em 
2005 e é formador profissional desde 2011. Desde então, desempenhou 
vários cargos de coordenador e consultor técnico em vários health clubs em 
Lisboa, foi um dos fundadores da EXS - Exercise School, em 2014, onde 
criou e desenvolveu conteúdos, desempenhando funções de Director 
Pedagógico e Professor, e, durante o ano de 2018, também criou e 
ministrou cursos para a Master - Science Lab. Nos últimos anos palestrou 
em 12 congressos e colaborou como Professor convidado em aulas 
de Mestrado. Foi o primeiro certificado Master da Resistance Training 
Specialist em Portugal (RTS - E.U.A.), escola que representou entre 2014 e 
2017. Foi um dos primeiros certificados em Portugal 
no Entrenamiento Resistencias Avanzado (ERA - 
Espanha; actual Resistance Institute) e no Muscle Activation 
Techniques (MAT - E.U.A.). Dedica o seu estudo à filosofia e às ciências da 
mobilidade humana, no que respeita ao exercício com resistências 
na otimização do sistema neuro-músculo-articular. 

 
Carga horária:  

• 6 horas 
 

Modalidade: online 
 
Creditação (IPDJ): sim 
 
Dossier formativo: 

• eBook – artigo de opinião baseado em evidência: MI 0,001 – 3ª edição. 
 

 

 
 



 

www.repinstitute.com / conacto@repinstitute.com 3	

Objetivos de aprendizagem: 
 

• Conhecer os processos envolvidos na manutenção e desgaste do tecido cartilagíneo. 
• Entender o papel do fortalecimento muscular na prevenção e controlo da osteoartrose. 
• Construir exercício adaptados a esta patologia, de forma a evitar acelerar a degeneração – 

se possível a melhoria da função. 
 

Programa: 
 

1. Caracterização da cartilagem: 
a. Tolerância à compressão 
b. Tolerância à fricção 

2. Osteoartrose: 
a. Causas 
b. Intolerância e desgaste 
c. Importância do exercício 

3. Aplicação: 
a. Conceitos de congruência e incongruência articular 
b. Como treinar com osteoartrose: 

i. Ombro 
ii. Coluna  

iii. Anca 
iv. Joelho 


