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Doença Venosa e Exercícios Físicos
Marcondes Figueiredo

Não se pode afirmar que a pratica de exercícios físicos , seja ela com o objetivo de perda de peso
ou para atividade cardiovascular (aptidão física) , provoque ou agrave Varizes nos membros
inferiores.
Ao contrario , as atividades físicas quando bem orientadas , aliviam os sintomas , melhorando o
retorno venosos e a atividade da bomba muscular dos membros inferiores.
Alguns fatores tais com gestações múltiplas , obesidade , sedentarismo , permanecer longos
períodos em pé entre outros , agravam a doença venosa em pessoas que já tem a predisposiçõ de
desenvolve-las .Epara essas pessoas portadoras de Varizes Membros Inferiores , existem exercícios
físicos que são benéficos , pouco favoráveis ou proibidos.

1 ) C a m i n h a d a : A caminhada ativa a articulação
tíbio-társica e a bomba muscular da panturrilha ,
mantendo a estrutura do pé. Desde que seja feita em
horário adequado e em , superfície plana .Pode ser
feita como lazer , mais lenta (20 passos /min) ou
para perda de peso (30 passos/min).O calçado ideal
é o tenis e quando a superfície permitir , por exemplo
praia , caminhar descalço é preferivel.
2) Exercício Físico e Dança : São esportes que
mais benefícios tem para pacientes com doença
venosa . Desde que bem orientadas estas atividades
são benéficas para retorno venoso e bomba
muscular da panturrilha .
3) Corrida : Desde que feita por pessoas jovens sob
o ponto de vista cardiovascular, e praticadas
diariamente ou 3 vezes na semana , em locais
planos , com o uso de tênis confortáveis , é
extremamente benéfica.
4 ) N a t a ç ã o : A pressão hidrostática da água
beneficia o retorno venoso e a atividade muscular
dos membros inferiores complementa melhorando os
sintomas. (Retorno venoso e bomba muscular da
panturrilha).

5 ) Hidroginástica : Pode ser feita caminhando ou
fazendo o exercício físico , pois ambos melhoram o
retorno venoso , aliviando os sintomas , a
temperatura da água ideal é de 30 graus.
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1) Hipismo : As pernas ficam pendentes , sem
atividade na bomba muscular da perna , dificultando
o retorno venoso.
2) Canoagem : Os longos períodos sentados ,
dificultam o retorno venoso nos membros inferiores ,
apesar do benefício da aptidão física
(cardiovascular).

3) Arco e Flecha : Ficar em pé parado por longos
períodos na prática da atividade , sem trabalhar a
bomba muscular da perna dificultam o retorno
venoso.
4) Volleyball e Basketball : Devem ser praticados
com moderação e aquelas pessoas que tem
insuficiência venosa instalada podem ter os
sintomas agravados pelos impactos repetidos com
paradas abruptas.

1) Maratona : Pelo nível de resistência muscular que
precisa ser atingido e o grande esforço muscular , é
prejudicial para pessoas com doença venosa
instalada.
2) Halterofilismo : O levantamento de peso
constante exige muito da musculatura abdominal
que exercem considerável pressão nas veias
pélvicas e membros inferiores , agravando muito a
doença venosa.

Os esportes de uma maneira geral são benéficos para os pacientes com doença venosa , como
viram acima existem aqueles recomendados com restrições.
Sempre que possível , portadores de doença venosa sintomática devem ao praticar exercícios
físicos , usar uma Meia de compressão elástica nos membros inferiores, orientada pelo seu
médico Angiologista pois a compressão elástica no membro amplifica a força do músculoV
Marcondes Figueiredo
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