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Apesar do repto, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude não quis falar-nos um pouco do que está fazendo pela
Medicina Desportiva. Nem era obrigado, mas seria uma cortesia se o tivesse feito. Teve (e terá sempre) uma oportunidade
para falar connosco. Das suas palavras poderiam ter surgido motivação, expetativa positiva e apaziguamento das massas.
Não fez, refugiou-se no gabinete e, provavelmente, fez muito bem.
O Departamento de Medicina Desportiva (DMD) do IPDJ fez um inquérito aos médicos das Federações desportivas (FD)
sobre o atual impresso utilizado aquando da realização do exame médico-desportivo. Felicita-se tal iniciativa, pois parece-nos que ele deverá ser alterado. Contudo, parece que não correu muito bem. Dos 56 inquéritos apenas responderam 31,
i.e., 44,6% não respondeu. E dos que responderam, 7 respostas vieram de… pessoas não médicas! Cerca de 1/3 dos que
responderam consideraram que o boletim de exame não está adequado à sua modalidade, mas as sugestões (questões
e exames) eventualmente apresentadas por cada FD não foram apresentadas nos Resultados. Estes são preocupantes. O
médico de uma FD não existe apenas para acompanhar as seleções nacionais aquando dos jogos ou das provas. Porque
representa uma FD deverá ter uma intervenção mais pró-ativa e dar opinião em questões tão importantes como esta, para
que os associados dessa FD sejam beneficiados. Aguardemos, sentados, as alterações vindouras. Ou o inquérito foi apenas
para fazer currículo?
Entretanto, nem tudo é mau. Felicite-se a AMEF que vai realizar uma formação sobre “Emergências no terreno de jogo: competências e responsabilidades do médico de equipa” para médicos de equipas de futebol. O Colégio de MD da Ordem tem
vindo a trabalhar nas idoneidades formativas e na melhoria na formação específica nesta área. A SPMD está a preparar as
suas Jornadas anuais. Está-se a andar. Basil Ribeiro, Diretor
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Prof. Dra. Maria João
Cascais

Entrevista

Especialista em Patologia Clínica e em Medicina Desportiva
Professora da Faculdade de Ciências Médicas, médica do
SL Benfica

Há muitos anos que também
é especialista em Medicina
Desportiva (MD). Como
começou esta paixão?

A paixão começou quando
comecei a trabalhar no laboratório de análises de dopagem
e este trabalho despertou a
minha curiosidade sobre esta
população testada. Nessa
altura começou o 1.º Curso de
Mestrado / Pós-gradução em
MD, vi o programa e inscrevi-me no 2.º Curso, ao mesmo tempo
que comecei a observar atletas.
Era um tempo em que o Centro de
Medicina Desportiva (CMD) tinha
uma vasta população de atletas de
alta competição de todas as camadas de formação. Junto com os Drs.
Fonseca Esteves, Joaquim Aguiar,
Pedro Barradas, Miguel Manaças e o
Diretor nessa altura, o Dr. João Paulo
Almeida, fui aprendendo e gostando
cada vez mais, e fazendo o meu percurso até hoje. Algumas atividades
que pratiquei, como esgrima e tiro,
ou que ainda pratico, como equitação e corrida, tambem foram uteis
para a minha atividade médica.
O apoio médico ao atleta é
certamente diferente ao dado ao
cidadão em geral...
O apoio médico ao atleta combina a
boa preparação em clínica médica
com o conhecimento das condições
específicas de quem pratica desporto de forma recreativa ou profissional. Cada atleta e cada desporto
tem características bioquímicas,
fisiológicas, biomecânicas e nutricionais muito próprias, que requerem
conhecimentos próprios.
Tem estado envolvida como
dirigente na Sociedade Portuguesa
de Medicina Desportiva (SPMD) e
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na Ordem dos Médicos. Consome
muito tempo, mas tem sido útil e
gratificante, não tem?
O tempo não é muito, poderia fazer
muito melhor na SPMD, mas dadas
as circunstâncias tenho colaborado em reuniões, congressos e
nos orgãos sociais. No entanto, é
importante pertencer a esta Sociedade, porque é um centro de decisão
importante e de formação académica muito necessario para a nossa
especialidade. A Ordem é o único
organismo que deveria decidir sobre
todos os novos especialistas e temos
feito o melhor possível para tornarmos o Colégio mais forte e mais
numeroso. Nesse sentido, participei
como Júri em várias Provas e congratulo-me por isso.
Sabemos que é pioneira na
formação pré-graduada em MD
com uma disciplina na Faculdade
de Ciências Médicas de Lisboa
(FCML). Como surgiu esta
oportunidade?
A formação pré-graduada é um
sonho que começou quase quando
comecei o curso de pós-graduação,
uma vez que já era desde 1991
asssistente convidada na FCML da
Universidade Nova. A minha formação foi feita na Faculdade de
Medicina de Lisboa, onde lecionei
Anatomia. Interroguei–me se não
teria sido a minha opção de vida
caso tivesse despertado para a MD
durante o Curso. O futuro fazia
prever, e assim se verificou, uma
necessidade explosiva de conhecimentos diferenciados nesta matéria
e de recursos humanos, mas como
os conseguir? A resposta seria atuar
como nas outras áreas, ou seja, ter
uma disciplina durante o Curso, hoje
chamado de Mestrado Integrado em
Medicina (MIM).

Ao longo dos anos foram feitas
várias propostas à Faculdade e,
finalmente, a oportunidade surgiu
com o MIM e com uma disciplina
opcional, cujo programa já há
muito que estava preparado. Foi
uma aposta em algo de novo e que
nenhuma Faculdade teve coragem
de apoiar. Penso que as inscrições
esgotadas foram até agora o melhor
prémio obtido pela minha persistência e espero que possa corresponder
ás expetativas dos alunos.
Quantos alunos tem, qual a
duração da disciplina e quais são
os objetivos?
Embora saiba que houve muito mais
inscrições do que vagas,decidi abrir
apenas 30 vagas, porque tenho de
lecionar aulas práticas e estou no
início de um novo ciclo. Os objetivos estão expressos nas respostas anteriores, mas como síntese
gostaria de ter no fim do ano mais
alunos com vocação para este tema
e ainda demonstrar que se trata de
uma área nova, em expansão, com
caracteristicas únicas e que poderá
ser mais uma saída profissional para
a geração de novos médicos.
Pensa que esta dinâmica ajudará a
MD no futuro?
Esse é o meu objetivo major, mas
gostaria tambem que pudessemos
ser vistos como especialistas com
uma formação académica adequada e que isso se traduzisse em
melhores cuidados de saúde para as
populações.
O que gostaria que de facto
melhorasse na MD?
Gostaria que aqueles que agora
se dedicam a esta área pudessem
trabalhar com a dignidade e respeito de toda a população e, “the last
but not least”, com o respeito dos
restantes colegas. O Colégio de MD
da Ordem dos Médicos tem tambem
um papel importante na admissão
de novos especialistas mas ainda
sou dos que acreditam que um dia…
quem sabe… surja um Secretário de
Estado que faça cumprir e melhore o
que está legislado.

Investigação
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Fatores determinantes da
resposta funcional num
programa de reabilitação
cardíaca
Dr. Sílvio Torra Carvalho1, Dra. Sofia Viamonte1, Dr. João Amaro1, Dra. Sandra Magalhães1, Dra. Ana
Barreira3, Dr. Preza Fernandes2
1
Serviço de Fisiatria do Centro Hospitalar do Porto; 2Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar do Porto;
3
Unidade de Reabilitação e Prevenção Cardiovascular do Centro Hospitalar do Porto.

RESUMO / ABSTRACT
As intervenções contempladas nos Programas de Reabilitação Cardíaca com base no exercício adquiriram grande relevância no contexto da prevenção da doença cardiovascular.
O seu impacto sobre a capacidade funcional dos pacientes é de reconhecida importância
pelas implicações no prognóstico vital. Neste estudo pretendeu-se avaliar os fatores que
poderão determinar a resposta funcional em pacientes incluídos num Programa de Reabilitação Cardíaca e as potenciais variáveis preditoras de resposta funcional (idade, sexo,
hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, tabagismo, categorias de Índice de Massa Corporal – IMC, classificação no International Physical Activity Questionnaire e valores analíticos
de Proteína C Reativa e pro-BNP). Constatou-se que a variável IMC>35 kg.m-2 demonstrou
ser o fator preditor de resposta menos positiva ao programa de reabilitação cardíaca. A
determinação dos fatores associados a resposta menos favorável poderá conduzir à implementação de estratégias preventivas com vista à sua melhoria.
The interventions contemplated in the programs of cardiac rehabilitation based on exercise acquired
great relevance in the context of the prevention of the cardiovascular disease. Its impact on the
functional capacity of the patients is of recognized importance for the implications on the vital
prognosis. In this study it was intended to evaluate the factors that might determine the functional
outcome on patients enrolled on a program of cardiac rehabilitation and the potential variables that
can predict the functional outcome (age, sex, hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, smoke
habits, categories of the index of body mass – IMC, classification in the International Physical
Activity Questionnaire and analytical values of Protein C Reactive and pro-BNP). The variable
IMC>35 kg.m-2 was found to be the less positive predictor factor of the rehab cardiac program. The
determination of the factors associated with a less favorable outcome might lead to the implementation of preventive strategies to achieve its improvement.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Reabilitação cardíaca, fatores preditores, capacidade funcional.
Cardiac Rehabilitation, Predictors, Functional Capacity.

Introdução
O impacto das doenças cardiovasculares é bem conhecido no nosso
país. De acordo com dados de 2007
ocorreram 11.909 episódios de
internamento por enfarte agudo do
miocárdio, resultando em 10.606
altas hospitalares1. Os programas
de reabilitação cardíaca (PRC)
diminuem a mortalidade global de
causa cardíaca2 e visam assegurar as melhores condições físicas,
mentais e sociais aos pacientes
portadores de patologia cardíaca
para que estes consigam, pelos seus

próprios meios, a reinserção precoce
na comunidade1. Permitem ainda
educar e acompanhar estes pacientes no que se refere ao controlo dos
seus fatores de risco cardiovascular.
Apesar de muitos estudos científicos
terem já demonstrado a eficácia dos
PRC na prevenção de novos enfartes
de miocárdio3,4, redução da taxa de
reinternamento5, redução de custos
com a saúde e diminuição da taxa
de mortalidade2,3,7, a percentagem de
pacientes admitidos nestes programas em Portugal em 2004 foi de apenas 1,8%, com a cardiopatia isquémica a representar 94% dos casos7.
Diversas publicações reportam
também aumentos significativos da

capacidade funcional nos pacientes
que participam em PRC, traduzindo
um importante impacto na sua
sobrevida. Está descrito que a cada
aumento de 1 MET (equivalente
metabólico) na capacidade funcional
poderá corresponder um aumento
de cerca de 12% na sobrevida do
paciente de acordo com um estudo
científico que incluiu 6213 pacientes
seguidos durante 14 anos8. Atendendo à importância do exercício
regular na prevenção da doença
cardiovascular9, o incremento obtido
nos níveis de atividade física após
realização de PRC vem sustentar
a importância que a participação
nestes programas tem na alteração
do estilo de vida dos pacientes.
Uma das formas de avaliar a evolução funcional dos pacientes nos
PRC é através da realização da prova
de esforço, podendo ser estimada
em MET’s ou em tempo de esforço
registado durante a prova. Apesar dos resultados dos PRC serem
globalmente muito positivos, são
escassos os dados sobre que subtipos de doentes apresentam evolução
funcional menos favorável após um
destes programas. Assim, o objetivo
deste trabalho foi avaliar quais os
fatores que poderão determinar a
resposta funcional em pacientes que
realizaram um PRC.
Material e Métodos: Estudo de
coorte prospetivo de doentes que
completaram um PRC com supervisão médica (fase II do PRC) entre
Janeiro de 2009 e Agosto de 2012 na
Unidade de Prevenção e Reabilitação
Cardiovascular do Centro Hospitalar
do Porto. A intervenção incluiu sessões de exercício físico com periodicidade bissemanal, aconselhamento
nutricional, suporte psicossocial e
intervenção a nível comportamental,
Quadro de abreviaturas
Designação

PT

ENG

Programa de Reabilitação
Cardíaca

PRC

CRP

Equivalente Metabólico

MET

MET

Hipertensão Arterial

HTA

HT

International Physical
Activity Questionnaire

IPAQ

IPAQ

Hemoglobina Glicosilada

HgbA1c HgbA1c

Proteína C Reativa

PCR

C-RP

Índice de Massa Corporal

IMC
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Probabilidade

p

p

Número de observações

n

n
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com controlo agressivo dos fatores
de risco cardiovascular.
No início do programa foi recolhida informação relativa às seguintes variáveis: idade e género do
doente, diagnóstico de admissão,
presença de fatores de risco cardiovascular modificáveis (hipertensão
arterial (HTA), hábitos tabágicos, dislipidemia, Diabetes Mellitus), dados
antropométricos (peso, Índice de
Massa Corporal, perímetro abdominal) e hábitos semanais de atividade
física através da aplicação do questionário International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), validado para
a população portuguesa10. Foram
também recolhidos dados analíticos
relativos aos valores de hemoglobina glicosilada (HgbA1c), Proteína
C Reativa (PCR) e Pro-BNP. Todas as
avaliações foram conduzidas pelo
médico responsável pela orientação
do programa.
A capacidade de exercício foi
avaliada através de prova de esforço,
registada em tempo (duração da fase
Tabela 1
Caraterização da amostra
Idade, média (DP)

60,27 (±11,07)

Sexo, n(%)
Feminino
Masculino

(26,3%)
(73,7%)

Diagnóstico, n(%)
Síndrome coronário
agudo
Após Angioplastia
Após Cirurgia Valvular
Angina Pectoris
Após CABG
Insuficiência Cardíaca
Controlo FRCV

(60,8%)
(17,1%)
(2,5%)
(3,1%)
(11,0%)
(4,9%)
4 (0,7%)

História de Dislipidemia,
n(%)

(65,1%)

História de HTA, n(%)

(61,2%)

História de Diabetes
Mellitus, n(%)

(37,6%)

Tabagismo, n.º de cig./d,
n(%)
Não fumador
Entre 1 e 5
Entre 6 e 10
Entre 11 e 20
Mais do que 20
IPAQ inicial, n(%)
Sedentarismo
Atividade moderada
Atividade vigorosa
IMC inicial, n(%)
<20
20-25
25-30
30-35
≥35

(67,1%)
(4,3%)
(4,9%)
(13,7%)
(10,1%)

de esforço) e em METs (equivalentes
metabólicos).
Procedeu-se à realização de uma
análise de regressão linear de forma
a identificar o melhor modelo explicativo para identificar os determinantes da evolução da capacidade
funcional ao PRC. Foi escolhida como
variável dependente a diferença
entre o resultado obtido na Prova
de Esforço, em MET’s, no início e no
final do programa (0 e 12 semanas).
A escolha das variáveis preditoras foi baseada na comparação do
melhor ajuste dos vários modelos
criados, após tratamento diagnóstico
de observações influentes e da confirmação dos pressupostos necessários à análise de regressão linear.

Resultados
A caraterização da amostra é apresentada na tabela 1 (ver anexo). O
estudo incluiu 556 pacientes com
uma idade média de cerca de 60
anos e com 73,7% de indivíduos do
sexo masculino. 48,2% da amostra
apresentava excesso de peso (IMC
entre 25-30), 15,5% obesidade grau I
(IMC entre 30-35) e 3,8% obesidade
grau II (IMC >35). O diagnóstico de
admissão mais frequente foi síndroma coronária aguda (60,8%).
Existia história pregressa de dislipidemia em 65,1% dos casos, HTA em
61,2% e Diabetes Mellitus em 37,6%.
Cerca de 1/3 da amostra (32,9%)
apresentava história de tabagismo.
De acordo com o resultado do IPAQ,
a maioria (54,1%) apresentava baixo
índice de atividade física (sedentarismo) previamente ao programa.
Dos 556 pacientes iniciais, ocorreu
perda de dados no follow-up em 42
resultando numa amostra final de
514 pacientes.
Verificou-se uma melhoria da
capacidade funcional média de 8,45

Tabela 2
Variável

(54,1%)
(40,5%)
(5,2%)
9 (1,6%)
(30,9%)
(48,2%)
(15,5%)
(3,8%)
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Coeficientes
estandardizados

p

Sexo

0,067

0,168

HTA

0,087

0,077

PCR

0,077

0,112

IMC > 35

-0,101

0,038

Diabetes
Mellitus

-0,078

0,109

MET’s (no início do PRC) para 9,88
MET’s (no final do PRC) que foi estatisticamente significativa (p<0,001).
O modelo melhor ajustado,
baseado nos resultados dos 514
pacientes que concluíram o PRC,
incluiu as variáveis sexo, HTA, PCR,
Diabetes Mellitus e IMC>35 (F=2,862
p=0,015, R2 ajust.=0,021), tal como se
apresenta na tabela 2 (ver anexo).
Apesar de significativo, o modelo
revelou um ajustamento muito
baixo e apenas a variável IMC > 35
foi estatisticamente significativa.
Os autores optaram por manter
as restantes variáveis (sexo, HTA,
Diabetes Mellitus e PCR) porque
além de terem um efeito próximo
da significância estatística, a sua
exclusão implicava perda de ajustamento. Todas as outras variáveis
inicialmente incluídas no modelo de
regressão linear (idade, antecedentes
de dislipidemia, hábitos tabágicos,
classificação IPAQ, IMC <20, IMC
entre 25-30, IMC entre 30-35, e pró-BNP) não revelaram significância
estatística.
A análise diagnóstica não revelou observações suficientemente
influentes e na análise gráfica
cumpriram-se os pressupostos de
normalidade dos resíduos, homocedasticidade e linearidade de resposta. A multicolinearidade elevada
não constituiu um problema neste
modelo.

Discussão
Apesar da eficácia dos PRC estar
largamente comprovada, é ainda
necessário identificar os subtipos de
pacientes que apresentam respostas
menos favoráveis com este tipo de
programas, necessitando de estratégias dirigidas.
No nosso estudo, a variável IMC>
35 demonstrou ser fator preditor de
evolução funcional menos positiva ao
PRC. Está descrita a relação inversa
entre a obesidade e a capacidade
aeróbia11, assim como o impacto
negativo da sobrecarga ponderal
sobre os ganhos de capacidade funcional e qualidade de vida após um
PRC12. Mais ainda, uma baixa capacidade aeróbia tem um maior impacto
na taxa de mortalidade em doentes
obesos13. Estas premissas sugerem
que a integração de um programa de

redução de peso, entre outras medidas, poderá melhorar a resposta funcional ao PRC e consequentemente o
prognóstico nestes doentes. Simultaneamente é possível que valores de
IMC baseline mais elevados traduzam
um padrão comportamental de
menor adesão a medidas preventivas,
nomeadamente no que se refere aos
hábitos de exercício14.
As variáveis sexo masculino, HTA,
Diabetes Mellitus e PCR apresentaram um efeito próximo da significância estatística enquanto preditores
da evolução da capacidade funcional.
Está descrita a associação inversa
entre a capacidade aeróbia e a HTA15
e marcadores inflamatórios como
a PCR16. Assim, o facto destas duas
variáveis serem fatores preditivos
de uma resposta mais favorável ao
PRC de acordo com os resultados
obtidos no nosso estudo pode ser
explicado por estes dois subtipos de
doentes apresentarem uma capacidade funcional antes do início do PRC
inferior à média geral da coorte. Está
igualmente descrita a relação inversa
entre a capacidade aeróbia e Diabetes Mellitus17. No entanto a melhoria
da capacidade aeróbia neste subtipo
de doentes promove a redução da
taxa de mortalidade global18.
As restantes variáveis testadas
não influenciaram a resposta funcional após PRC. Verificou-se ainda
um baixo ajustamento do modelo,
apesar de apresentar significância
estatística. Estes achados sugerem
que existe uma melhoria funcional
global de todos os subtipos de doentes após realização do PRC no nosso
estudo (com exceção do subtipo de
doentes com IMC> 35). Isto poderá
ser explicado pelo facto do programa
ser individualizado, com estratégias
específicas dirigidas a cada doente.
Perante estes resultados coloca-se
também a hipótese de que a resposta funcional a um PRC é multifatorial e pouco dependente de fatores
endógenos.

Conclusão
Uma resposta favorável aos PRC está
estritamente relacionada com a adesão dos doentes às diversas medidas
recomendadas. É importante identificar os preditores de resposta aos PRC
para que a implementação destes

programas possa ser realizada de
forma otimizada e individualizada.
Atendendo ao impacto da capacidade funcional na sobrevida destes
pacientes, é importante determinar
os fatores associados a uma resposta
menos favorável nos PRC de forma a
implementar estratégias preventivas
com o objetivo de potenciar a eficácia da reabilitação. Os resultados
encontrados no nosso trabalho sugerem ainda a importância da individualização dos PRC a cada doente e
a importância de uma intervenção
multifatorial nestes programas.
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Intensidade do esforço físico.
Mas quanto?
Dr. Basil Ribeiro

Mandam-nos fazer exercício
físico de intensidade moderada
e às vezes até de intensidade
elevada. Mas o que significa
isto? Como se operacionaliza?
A intensidade tem a ver com
o nível de esforço necessário
para levar a cabo uma tarefa.
Poderá ser descrita em termos
relativos ou absolutos. A intensidade relativa (IR) corresponde
ao esforço necessário para
realizar uma tarefa e está relacionada com uma percentagem
da capacidade física individual,
estritamente relacionada com a
resposta cardiovascular, pulmonar e muscular de cada um.
Já intensidade absoluta (IA) corresponde à energia gasta pelo corpo em
cada minuto para levar a cabo uma
atividade ou esforço físico.
O teste da fala é um instrumento
adequado para medir a IR enquanto
se pratica exercício físico. Com
intensidade moderada, consegue-se
falar, mas já não se consegue cantar,
ao passo que com intensidade elevada a fala fluente já não é possível,
sendo apenas permitida a emissão
de algumas palavras, pois a necessidade de respirar / ventilar é maior e
não tempo para “falas”.

No que se refere à intensidade
absoluta, onde é necessário produzir
um débito de energia por minuto,
imposto pelo exercício, ela poderá
ser moderada ou elevada:
a) Atividades de intensidade moderada
· Caminhar rápido, mais de 5 km/h
(mas não correr)
· Hidroginástica
· Andar de bicicleta a menos de
16 km/h
· Jogar ténis (pares)
· Danças de salão
· Jardinagem em geral
b) Atividades de intensidade elevada
Marcha atlética, jogging ou corrida
a pé
· Natação (fazer “piscinas”)
· Jogar ténis (single)
· Dança aeróbia
· Ciclismo (mais de 16 km/h)
· Saltar à corda
· Jardinagem pesada
· Subir montanhas
Nem sempre é possível medir com
exatidão a intensidade do esforço
físico em evolução. Há vários modos

Valor na escala
6

de fazer a prescrição e o advento
dos relógios que captam e registam
os batimentos cardíacos veio dar
uma grande ajuda na orientação da
intensidade do treino a partir da frequência cardíaca (FC) alvo. Existe a
possibilidade de balizar a FC mínima
e máxima desejada para aquele dia,
havendo um sinal sonoro sempre
que os limites são ultrapassados.
Mas nem sempre existe esta tecnologia disponível, pelo que a criação
da Escala de Perceção do Esforço,
produzida pelo fisiologista sueco
Gunnar Borg, veio dar uma grande
ajuda à prescrição da intensidade.
Ela é baseada em sensações, na perceção que se tem da dificuldade do
esforço físico. A perceção da dificuldade respiratória e muscular ajuda a
“quantificar” a intensidade. Curiosamente, apesar de ser avaliada com
base em sensações, esta escala tem
relação direta com a FC de momento
no esforço físico, bastando multiplicar por 10 o valor da escala para se
obter um valor aproximado da FC.
Este valor é apenas um valor aproximado e deve ser usado com algumas reservas, principalmente nos

Perceção do esforço

FC (±bpm)

Sem esforço físico

60

Extremamente ligeiro

75

9

Muito ligeiro

90

11

Ligeiro

110

13

Moderado (ainda OK!)

130

15

Pesado / difícil

150

17

Muito pesado / difícil

170

19

Extremamente pesado

190

20

Esforço máximo

200

7.5

Intensidade

% FC reserva (*) ($)

% FC máxima

30 – 39

57 – 63

09 – 11

Moderada

40 – 59

64 – 76

12 – 13

Elevada

60 – 89

77 – 95

14 – 17

(*) FC reserva = FC máxima – FC basal; ($) ligeiramente inferior ao valor da %VO2máx

6 · Março 2014 www.revdesportiva.pt

Escala de Borg

Ligeira

sujeitos medicados (β-bloqueadores,
por exemplo).
Voltando à prescrição da Intensidade, considera-se o intervalo entre
12 e 14 como correspondente a intensidade moderada, a qual é adequada
para a quase totalidade das pessoas
saudáveis. Também poderá ser
interessante alternar períodos mais
longos com esta intensidade, com
períodos mais curtos a intensidade
mais elevada, com valores da escala
entre 14 e 17, no sentido de melhorar a forma física e/ou de encurtar o
tempo de treino naqueles dias onde
não há muita disponibilidade temporal para fazer exercício físico.
Em Julho de 2011 o Colégio
Americano de Medicina Desportiva
(ACSM) publicou as recomendações
sobre as necessidades de exercício
físico para adultos (Quantity and
quality of exercise for developing and
maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in
apparently healthy adults: guidance for
prescribing exercise):
• “Os adultos devem obter por
semana pelo menos 150 minutos
de exercício físico de Intensidade
moderada
• As necessidades de exercício físico
podem ser satisfeitas:
·3
 0-60 minutos de intensidade
moderada (5 dias / semana)
·2
 0-60 minutos de intensidade
elevada (3 dias / semana)
· As necessidades diárias podem
ser satisfeitas através de uma
sessão contínua ou através de
várias pequenas sessões (mínimo
10 minutos / sessão)
• Recomenda-se a progressão em
intensidade e duração para melhorar a adesão ao programa e minimizar o risco de lesões
• As pessoas incapazes de satisfazem
estes mínimos também beneficiam
de algum exercício”.
Nesse texto também se definem
as várias intensidades relativas utéis
para prescrição individual:

A FC máxima deve(ria) ser obtida
a partir de prova de esforço máxima,
já que as várias fórmulas de predição da FC máxima que utilizam
a idade apresentam desvio-padrão
elevado, pelo que o valor obtido
pode estar correto, ser aproximado, mas também pode estar
sobre ou subvalorizado. A primeira
fórmula a predizer a FC máxima
foi publicada em 1938, por Robinson: [212 – (0,77 x idade)]. A mais
“famosa” é a [220-idade] que, curiosamente, ninguém sabe a sua origem e nunca foi encontrada investigação que suportasse esta fórmula.
Apesar de ter também o nome de
Fórmula de Karvonen, este investigador já declarou publicamente nada a
ter a ver com a fórmula(!). O próprio
Astrand negou a sua autoria e da
sua investigação resultou a fórmula
[216.6 – (084 x idade)], bastante diferente. Mas existem outras: [214-(1,02
x idade)], [202 – (0,72 x idade)], [205
– (0,687 x idade)], etc. São conhecidas pelo menos 14 fórmulas para
predizer a FC máxima em homens (!)
e seis para aplicação em mulheres!
De referir que o ACSM também
recomenda a realização de exercícios resistidos, vulgo de musculação, e de flexibilidade para
aumento das amplitudes articulares
(2-3 vezes / semana), assim como
de treino neuromuscular (20-30
minutos / dia), o qual deve incluir
exercícios de equilíbrio, agilidade,
coordenação e marcha, no sentido
de aumentar a funcionalidade e
prevenir as quedas, especialmente
entre os mais idosos. As sessões de
musculação devem ser espaçadas
de 48 horas e os mais idosos ou mais
descondicionados devem iniciar com
cargas baixas.
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Luxação posterior do ombro
associado ao ténis
Dr. João Vide1, Dr. Diogo Gomes2, Dra. Joana Ovídio2, Dr. Afonso Frade3
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Interno Complementar de Ortopedia, Pós-graduação em Medicina Desportiva; 2Interno Complementar de
Ortopedia; 3Assistente Hospitalar Graduado. Serviço de Ortopedia 1 do Centro Hospitalar do Algarve. Faro.

RESUMO / ABSTRACT
Os autores apresentam um caso de luxação glenoumeral posterior por um mecanismo
de lesão invulgar, provocado por um movimento vigoroso em rotação interna e extensão,
com o braço em abdução, durante uma partida de ténis. O diagnóstico foi estabelecido pela
avaliação clínica, associada aos sinais radiológicos caraterísticos. A redução fechada pelo
método de DePalma, com utilização da alavancagem após analgesia intra-articular, foi de
fácil execução e isento de complicações.
The authors present a case of posterior glenoumeral dislocation by an unusual mechanism, caused
by a vigorous movement of internal rotation and extension, with the arm in abduction, during a tennis match. The diagnosis was established by clinical evaluation, associated with the characteristic
radiological signs. The closed reduction by DePalma’s method, using a lever effect, after intra-articular analgesia, was easy to perform and free of complications.

Procedeu-se à infiltração intra-articular por via anterior de 20 cc
de lidocaína a 2% e realizou-se a
redução pela manobra descrita
por DePalma6: aumento da rotação
interna e realização da translação
lateral da região proximal usando
alavancagem com adução do cotovelo, voltando a recolocar a cabeça
umeral na cavidade glenoideia com
rotação externa suave (Fig. 3). A
redução foi de fácil execução e permitiu recuperar um arco de mobilidade simétrico e estável. As radiografias de controlo demonstraram
reposição anatómica sem fraturas
associadas (Fig. 4). Foi realizada uma
imobilização tipo Gilchrist durante
3 semanas, após a qual iniciou um
programa de reabilitação, tendo
recuperado a função sem limitações.

Discussão

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Luxação posterior, ombro, ténis.
Posterior luxation, shoulder, tennis.

Introdução
A luxação posterior do ombro é
uma lesão rara, correspondendo a
menos de 5% das luxações1. Apesar
de raras, as luxações posteriores
podem ser classificadas pela posição
da cabeça umeral em subacromiais
(97,5%), subespinhosas (2,25%) ou
subglenoideias (0,25%). Os mecanismos de lesão são por trauma
(58%), convulsões (33%) ou choques
elétricos (9%). Das causas traumáticas, as mais frequentes correspondem a traumatismos de alta energia
– queda de altura e acidentes de
viação. O trauma desportivo corresponde apenas a 8% das causas
traumáticas2, que ocorre habitualmente por traumatismo indireto
com o membro superior em flexão,
adução e rotação interna2,3. Até 50%
dos casos o diagnóstico passa despercebido4, tornando-se crónico e de
difícil resolução5.

Objetivo
Os autores descrevem um caso de
luxação glenoumeral posterior por
um mecanismo de lesão invulgar.
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Caso clínico
Um doente do sexo masculino, de 23
anos de idade, recorreu ao serviço
de urgência por omalgia direita,
intensa e súbita, ao realizar um
arremesso durante uma partida
de ténis. Referiu que o movimento
fora em abdução, com extensão e
rotação interna violenta. Era previamente saudável, tendo tido apenas
um episódio de luxação anterior do
ombro contralateral no ano anterior.
É um estudante e pratica de forma
regular treino de força para hipertrofia muscular.
Ao exame físico apresentava limitação funcional marcada, o membro
em rotação interna e limitação da
rotação externa passiva. Não era
possível palpar a cabeça umeral na
face antero-lateral do ombro direito
e observava-se uma deformação da
região posterior comparativamente
ao lado oposto (Fig. 1).
No estudo radiológico inicial foi
possível observar o sinal da lâmpada
na radiografia ântero-posterior e
o sinal de crescente na incidência
ântero-posterior verdadeira. Na incidência de perfil em Y da omoplata
visualizava-se a cabeça umeral em
posição posterior à glenoide (Fig.2).

Para o diagnóstico de luxação
glenoumeral posterior é necessário
ter a suspeita clínica com base no
mecanismo da lesão e da apresentação clínica. No caso apresentado
a lesão ocorreu em extensão, abdução e rotação interna em oposição
ao mecanismo habitual em flexão,
adução e rotação interna. Na nossa
pesquisa, este é o primeiro caso
descrito com este mecanismo de
lesão. Este movimento não é frequente no ténis profissional, pelo
que é pouco provável a sua ocorrência neste contexto. Acreditamos
que também contribuiu para esta
lesão a hipertrofia marcada dos
rotadores internos em relação aos
antagonistas, que neste caso de
contração vigorosa e súbita foram
insuficientes para contrariar o
desvio posterior da cabeça umeral7.
Realçamos ainda que na avaliação
em caso suspeita de luxação posterior, a limitação em rotação externa
deve ser realizada suavemente para
evitar a fratura por impacção da
superfície articular no bordo posterior da glenoide. As radiografias
inadequadas e o exame objetivo
insuficiente são os fatores que mais
contribuem para a falha de diagnóstico destas lesões. As radiografias com incidências ântero-posteriores (AP) verdadeiras e perfil em
Y da omoplata, associada quando
necessário a incidências axilares
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A infiltração articular
com lidocaína
e a manipulação firme
e gradual
descrita neste
caso foram
eficazes para
a redução
indolor e sem
complicações.
Não devem
Fig. 1 – Ausência da cabeça umeral à palpação (esq.) e deformidade posterior do ombro direito (dir).
ser tentadas
as manobras
clássicas descritas para a
redução da
luxação anterior, nem forçar a redução
sob risco de
complicar a
Fig. 2 – Rx do ombro inicial: incidência AP com sinal da lâmpada (esq), luxação com
AP verdadeiro com sinal do crescente (meio) e perfil em Y da omofratura. A
plata, com cabeça em posição posterior à cavidade glenoide (dir.).
redução sob
anestesia
geral é habitualmente
necessária,
com 42%
de taxa de
sucesso em
luxações agudas. Acreditamos que no
caso apresentado a redução
Fig. 3 – Manobra de redueficaz e sem
ção com (1.º ) aumento da
dificuldade
rotação interna, (2.º) tração
longitudinal ligeira e (3.º)
sob anestesia
translação lateral da cabeça
local foi possído úmero com utilização de
vel pela baixa
alavanca manual e posterior
energia do
recolocação suave em rotatraumatismo,
ção externa.
pelo que não
se observou
também a
Figura 4 – Rx de controlo: AP (esq),
perfil em Y da omoplata (meio) e
habitual fraaxilar (dir).
tura impacção
da superfície
articular umeral anterior – Lesão
ou de Velpeau são fundamentais8
de Hill-Sachs invertida – que repree indispensáveis à caraterização e
senta um dos principais obstácudocumentação de fraturas associadas. A incidência AP é de difícil ava- los à redução. Outros fatores de
obstáculo são a fratura do colo
liação, sendo o sinal da lâmpada e
anatómico, o atraso no diagnóstico
o sinal de crescente os sinais radiolevando a contratura das partes
gráficos bem descritos e que devem
moles10,12 ou interposição de partes
ser pesquisados9. O estudo com TC
é útil em caso de dúvida, falência
moles, como o tendão do infraespida redução fechada ou suspeita de
nhoso13 ou do bicípite braquial14.
10,11
fraturas associadas
.
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Conclusão
A luxação posterior é uma lesão rara
que deve ser excluída em traumatismos do ombro que se apresentem
com limitação da rotação externa.
Para tal é importante um exame
radiográfico com boa qualidade e se
necessário o estudo com TC. A redução fechada pode ser tentada com
analgesia adequada e com gestos
suaves para evitar complicações. O
mecanismo do caso apresentado,
embora invulgar, pretende alertar
para a possibilidade destas lesões
com este tipo de movimento.
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RESUMO / ABSTRACT
A atividade física regular pode condicionar alterações adaptativas cardíacas com expressão no
eletrocardiograma (ECG). O facto de muitas destas alterações fisiológicas se sobreporem a alterações típicas de situações patológicas potencialmente fatais, torna muitas vezes o diagnóstico
diferencial desafiante. O não reconhecimento de alterações patológicas no ECG de um atleta
pode ter consequências clínicas graves, enquanto os falsos-positivos condicionam a realização
de exames adicionais, podendo culminar na desqualificação desnecessária do atleta. Além da
tradicional controvérsia do papel do ECG no rastreio de atletas e da sua custo-efetividade, permanecem por validar critérios universais que caracterizem as suas alterações. Os critérios de
Seattle constituem a tentativa mais recente de estandardizar a interpretação do ECG do atleta,
sugerindo critérios para distinguir as alterações normais (fisiológicas) das potencialmente
patológicas. Neste artigo faz-se uma breve atualização do papel do ECG na avaliação do atleta
e apresentam-se de uma forma simplificada os critérios de Seattle.
Regular physical activity can induce cardiac adaptations manifested in the electrocardiogram (ECG).
The overlap of these physiological alterations with potentially fatal cardiac conditions, makes the
diagnosis challenging. Under-diagnosis of pathological entities in athletes can have important clinical impact, while false-positives can lead to additional unnecessary investigations and improper
disqualifications. Besides the traditional controversy about the role of ECG in the athletes’ screening
and its cost-effectiveness, universal criteria to characterize the ECG changes in athletes remain
to validate. The Seattle Criteria is the most recent attempt to standardize the interpretation of the
athlete’s ECG, suggesting criteria to distinguish normal (physiological) from potentially pathological
changes. This paper is a brief update about the role of ECG in the athlete’ evaluation, with a simply
presentation of the Seattle Criteria.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Atleta, eletrocardiograma, critérios de Seattle.
Athlete, electrocardiogram, Seattle criteria.

Introdução
A avaliação cardiológica dos atletas
é um dos temas mais controversos
da Medicina Desportiva. Se poucas
dúvidas existem quanto à necessidade do rastreio pré-competitivo
de atletas, o mesmo não se verifica
relativamente ao tipo de rastreio a
adotar. No centro desta controvérsia
está a inclusão do eletrocardiograma
(ECG) nestes protocolos de avaliação, recomendada em alguns países
europeus, contrariamente ao que
ocorre nos Estados Unidos da América. Os pros e contras são diversos,
mas a escassez de estudos randomizados e a reduzida dimensão das
amostras dos registos publicados,
não permitem retirar conclusões
definitivas acerca do real papel do
ECG na avaliação do atleta1,2.

Diversas patologias cardíacas associadas ao aumento do risco de morte
súbita, nomeadamente miocardiopatias ou doenças arrítmicas primárias,
apresentam muito frequentemente
alterações no ECG4. Este facto realça
a importância do ECG na avaliação
do atleta – a identificação subclínica
de indivíduos com patologia cardíaca
potencialmente fatal que poderão ser submetidos a intervenções
preventivas e terapêuticas eficazes,
se atempadamente diagnosticadas.
Desta forma, várias organizações
internacionais, como o Comité
Olímpico Internacional e a Sociedade
Europeia de Cardiologia, recomendam
a inclusão deste exame nos protocolos de rastreio de atletas3. No entanto,
a elevada taxa de falsos positivos
resultante das alterações fisiológicas induzidas pelo exercício e de

variantes da normalidade, principalmente decorrentes de caraterísticas
demográficas, despoleta a realização
de exames adicionais, desnecessários,
que aumentam os custos da avaliação e poderão levar à desqualificação
inapropriada de atletas saudáveis.
A adoção de critérios estandardizados para a interpretação do ECG
em atletas e o treino/qualificação
dos médicos com a responsabilidade
da sua avaliação são pontos fundamentais para melhorar a acuidade
deste exame.
Os critérios de Seattle constituem
a tentativa mais recente de uniformização da interpretação do ECG no
atleta, através da definição de critérios que permitam a distinção entre
alterações fisiológicas induzidas pelo
exercício, consideradas normais, e
alterações patológicas, consideradas
anormais5-8.
Neste artigo faz-se uma breve
atualização do papel do ECG na
avaliação do atleta e apresentam-se, de uma forma simplificada e
para aplicação na prática clínica, os
critérios de Seattle.
Alterações eletrocardiográficas
induzidas pelo exercício
A prática regular e intensa de exercício físico pode provocar alterações
cardíacas fisiológicas a vários níveis:
estrutural, funcional e elétrico.
Mais de 80% dos atletas envolvidos
em alta competição apresentam
alterações no ECG que refletem
adaptações cardíacas induzidas pelo
exercício, resultado do aumento
do tónus vagal e da remodelagem
estrutural9,10. O aumento do tónus
vagal é responsável por alterações,
como bradicardia sinusal, arritmia
sinusal, perturbações da condução
auriculoventricular ou repolarização
precoce, enquanto a remodelagem
se pode manifestar por critérios de
voltagem para hipertrofia ventricular esquerda, dilatação biauricular,
desvio do eixo cardíaco ou bloqueio
incompleto do ramo direito11.
A frequência destas alterações
não é transversal a todos os atletas,
dependendo de vários fatores, principalmente demográficos ou relacionados com o exercício.
• Relativamente à idade importa
realçar que, com o aumento do
espectro dos atletas envolvidos
em competição (desde crianças
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a atletas veteranos), devem ser
conhecidas as variações da normalidade dos vários estratos etários,
como o padrão juvenil em desportistas com menos de 16 anos12,13.
• A remodelagem cardíaca é mais
pronunciada em atletas do género
masculino14. Apesar de estarem
envolvidos fatores hormonais, o
tipo e a intensidade de exercício
podem justificar as diferenças
entre géneros. Os homens estão
mais frequentemente envolvidos em desportos de intensidade
elevada, competições de elite
e treinam mais tempo que as
mulheres. Contudo, esta evidência
baseia-se em estudos com amostras constituídas preferencialmente
por homens e o alargamento do
desporto competitivo feminino nos
últimos anos, incluindo em disciplinas caraterizadas por intensidade extrema, permitirá esclarecer
melhor esta associação.
• Uma das principais caraterísticas
que condiciona as alterações no
ECG dos atletas é a etnia. Quando
comparados com atletas caucasianos, os de origem Africana apresentam alterações mais exuberantes,
decorrentes da remodelagem cardíaca mais acentuada15. Este facto
é evidente na extensão das alterações da repolarização ventricular,
nos critérios de voltagem para
hipertrofia ventricular esquerda e
na repolarização precoce.

•

 uanto ao tipo de exercício, os
Q
desportos de maior intensidade
associam-se a remodelagem
ventricular mais marcada, concêntrica nas atividades com elevado
componente isométrico e excêntrica nas de predomínio de esforço
isotónico. Como muitas disciplinas
partilham caraterísticas destes dois
tipos de exercício, torna-se muitas vezes difícil determinar qual o
componente hemodinâmico predominante e correlacioná-lo com as
alterações no ECG16.

O papel do eletrocardiograma no
rastreio de atletas
O risco de morte súbita em atletas é cerca de três vezes superior
ao dos indivíduos não atletas4. O
exercício físico não constituirá por
si só o mecanismo responsável, mas
nos atletas com patologia cardíaca,
nomeadamente com miocardiopatias ou doenças arrítmicas primárias, a descarga adrenérgica induzida pelo exercício poderá precipitar
a ocorrência de eventos arrítmicos
fatais. Desta forma, a identificação
dos atletas com maior risco constitui
o principal objetivo dos programas
de rastreio. O protocolo proposto
pela Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda, além da história
clínica e do exame físico, a realização de ECG (Figura 1)3.
A evidência que justifica a inclusão do ECG no rastreio de atletas

A tleta jovem
(c ompe tiç ã o)

H is tór ia pe s s oa l e fa milia r, exa me fís ic o,
E C G de 12 de r iva ç ões

Ava lia ç ã o negativa

E legível pa ra
c ompe tiç ã o

Ava lia ç ã o pos itiva

S em evidê nc ia
de doe nç a C V

Inves tiga ç ões a dic iona is

Dia gnós tic o de doe nç a C V

Or ie nta ç ã o de a c ordo c om os
protoc olos e s ta belec idos

Figura 1. Protocolo proposto pela Sociedade Europeia de Cardiologia para o rastreio de
atletas envolvidos em competição (adaptado de 3).
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resulta da experiência Italiana,
onde se verificou uma redução de
89% da taxa de morte súbita após a
implementação de um programa de
rastreio com ECG (3,6 mortes para
0,4 mortes/100.000 pessoas-ano)17.
Entre as limitações atribuídas a este
estudo destaca-se o facto da taxa
de mortalidade comparada (antes e
após a implementação do rastreio)
ter sido baseada em períodos de
tempo muito díspares: dois anos
antes com duas décadas após o rastreio. Como a taxa anual de morte
súbita é muito variável, o período
em análise deverá ser mais alargado. Noutra análise realizada em
Israel, quando comparados apenas
dois anos antes com 12 anos após a
implementação de um rastreio com
ECG, também se verificou redução
significativa na taxa de mortalidade, mas o mesmo não se verificou
quando foi comparada a mesma
duração de tempo (12 anos antes
e após)18. No entanto, este estudo
tem várias limitações, nomeadamente o facto de se basear num
registo obtido através de notícias
dos media e do número de atletas
ter sido estimado. Por outro lado,
dados provenientes dos Estados
Unidos da América, onde o rastreio
de atletas inclui apenas a história
clínica e o exame físico, revelam que
esta metodologia provavelmente
também não será a mais adequada.
A exemplificar este facto está uma
análise de 115 atletas vítimas de
morte súbita, nos quais a suspeita
de doença cardíaca com o uso desta
metodologia apenas ocorreu em 3%
dos casos19. Estes estudos são exemplo da controvérsia que envolve a
inclusão do ECG na avaliação pré-competitiva de atletas.
Apesar de todos os argumentos
que são advogados para o uso ou
não do ECG nos rastreios de atletas,
de facto, a morte súbita é muitas
vezes a primeira manifestação de
patologia cardíaca. Neste sentido, o
papel do ECG assume maior relevância pela potencial identificação
de alterações subclínicas, prévias
à ocorrência de sintomatologia ou
de alterações fenotípicas. A grande
maioria dos casos de morte súbita
(mais de 2/3) devem-se a patologias que se podem manifestar por
alterações no ECG (ex. miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia

arritmogénica do ventrículo direito,
síndrome de Brugada ou síndrome
de QT longo). Adicionalmente, o
diagnóstico destas entidades, maioritariamente de transmissão hereditária, vai desencadear o rastreio de
familiares diretos com a potencial
identificação de novos casos.
Apesar das inúmeras questões
que continuam por responder, as
principais organizações desportivas
internacionais recomendam a inclusão do ECG na avaliação dos atletas.
Muito provavelmente a discussão
não deverá ser sobre incluir ou não o
ECG no rastreio de atletas, mas sim
sobre qual a metodologia e quais os
critérios a seguir para melhorar a
sua especificidade.
Critérios de Seattle
A grande dificuldade da interpretação do ECG no atleta é o diagnóstico
diferencial entre alterações fisiológicas induzidas pelo exercício e
alterações patológicas. A experiência
na interpretação do ECG em atletas
é crucial – várias alterações exuberantes são normais em atletas,

enquanto outras minor poderão ter
significado patológico.
Apesar de algumas recomendações terem sido previamente
publicadas, a sua aplicabilidade
não é a ideal, da qual resulta uma
estandardização deficiente e a consequente percentagem significativa
de falsos-positivos10,21. Este facto
poderá ter repercussões socioeconómicas muito importantes. Se por um
lado o não diagnóstico de patologia
cardíaca pode ter impacto clínico,
podendo culminar na morte súbita
do atleta, o seu diagnóstico inapropriado em atletas saudáveis vai ter
um grave impacto socioeconómico.
A este nível não será apenas afetado
o atleta, com a paragem temporária
e/ou a desqualificação definitiva
de competição, mas também a sua
família, os clubes e a sociedade em
geral, que suportará os custos da
realização desnecessária de exames
auxiliares de diagnóstico adicionais.
Os critérios de Seattle resultam
de um consenso de vários experts
em Cardiologia Desportiva e Medicina Desportiva, que estabeleceram

critérios para classificar as alterações do ECG no atleta em: normais
(fisiológicas) ou anormais (potencialmente patológicas)5-8. Desta
forma pretende-se simplificar e
uniformizar a interpretação do ECG.
Os critérios sugeridos como normais,
resultantes das adaptações fisiológicas ao exercício físico encontram-se
representados na Tabela 1, enquanto
na Tabela 2 estão representados os
critérios compatíveis com a presença de patologia e que necessitam da realização de investigações
adicionais.
Adicionalmente também foi
publicado um documento que define
as alterações no ECG do atleta
sugestivas de doenças arrítmicas
primárias8. Neste caso os critérios
diagnósticos para pré-excitação
ventricular ou síndrome de Brugada
são os mesmos dos indivíduos não
atletas, mas são sugeridos novos
valores para definir QT longo ou
QT curto em atletas. Apesar da
evidência ser escassa, os autores
sugerem definir QT longo como QTc
≥470ms no homem e QTc ≥480 ms
na mulher, enquanto QT curto como
QTc ≤320 ms.
A interpretação pormenorizada
destes critérios ultrapassa o âmbito
deste artigo, remetendo-se a leitura
para os respetivos documentos6,7.
No entanto, salientam-se alguns
aspetos importantes para aplicação
prática:
1. M
 esmo sem alterações no ECG
ou com alterações consideradas
normais, a presença de sintomatologia cardíaca associada à prática
de exercício (ex. toracalgia, palpitações, dispneia, fadiga desproporcionada ao esforço realizado
ou síncope) deverá ser sempre
investigada.
2. A idade e a etnia dos atletas

Tabela 1. Critérios de Seattle – alterações consideradas normais em atletas (adaptado de6).
1. Bradicardia sinusal (≥30 bpm)
2. Arritmia sinusal
3. Ritmo auricular ectópico
4. Ritmo juncional
5. BAV 1.º Grau
6. BAV 2. º Grau Mobitz Tipo I (Wenckebach)
7. Bloqueio incompleto de ramo direito
8. Critérios de voltagem para HVE isolados
·E
 xcepto: Presença de critérios de voltagem para HVE na presença de qualquer outro critério
de HVE como: dilatação da aurícula esquerda, desvio esquerdo do eixo, depressão do segmento ST, inversão de ondas T ou ondas Q patológicas.
9. Repolarização precoce (elevação do segmento ST, elevação do ponto J, ondas J ou slurring
terminal do QRS)
10. Elevação convexa do segmento ST (domed) com inversão de ondas T de V1-V4 em atletas
de raça negra.
BAV: Bloqueio Auriculoventricular; bpm: batimentos por minuto; HVE: Hipertrofia Ventricular Esquerda.

Tabela 2. Critérios de Seattle – alterações consideradas patológicas em atletas (adaptado de7).
1. Inversão de ondas T

>1 mm em 2 ou mais derivações V2-V6, II e aVF ou I e aVL (excluídas III, aVR e V1)

2. Depressão do segmento ST

≥0,5 mm em duas ou mais derivações

3. Ondas Q patológicas

>3 mm ou duração >40ms em duas ou mais derivações (excepto III e aVR)

4. Bloqueio completo de ramo esquerdo

≥120ms, QRS predominantemente negativo em V1 (QR ou QS) e onda R monofásica em I e V6

5. Atraso na condução intraventricular

Qualquer QRS ≥140ms

6. Desvio esquerdo do eixo

-30º até – 90º

7. Dilatação da aurícula esquerda

Onda P >120 ms em I ou II com porção negativa da onda P ≥1mm e duração ≥40ms em V1

8. Hipertrofia ventricular direita

R-V1+S-V5>10,5 mm E desvio direito do eixo >120º

10. Extrassístole ventricular

≥2 extrassístoles num traçado de 10 segundos

11. Arritmia ventriculares

Pares, triplets e taquicardia ventricular não mantida
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ECG 1. Síndrome de Brugada – Tipo 1.

ECG 2. Traçado de um atleta de alta competição (canoagem) do sexo masculino, de
raça negra, 24 anos. Assintomático. Exemplo extremo de ECG com inúmeras alterações em atleta sem patologia diagnosticada.
Repolarização precoce, inversão de onda T de V1 a V3 e critérios de voltagem para
hipertrofia ventricular esquerda.
Ecocardiograma apenas com alterações típicas de 'coração de atleta'. Este ECG é
exemplificativo das alterações mais exuberantes nos indíviduos de raça negra.

devem ser características valorizadas durante a interpretação do
ECG, sendo fundamental o conhecimento das variantes da normalidade.
3. Critérios eletrocardiográficos de
hipertrofia ventricular esquerda
isoladamente não têm significado
patológico no atleta.
4. Os critérios de hipertrofia ventricular direita deverão ser valorizados na presença concomitante de
desvio direito do eixo (>120º).
5. Todos os padrões de repolarização
precoce no atleta são considerados normais.
6. Inversão das ondas T nas derivações laterais ou infero-laterais
(V5-V6, I e aVL; II e aVF), independentemente da etnia, é um achado
considerado anormal, devendo ser
excluída a presença de miocardiopatia hipertrófica.
7. Extrassistoles ventriculares (≥2 em
traçado de 10 segundos) com
padrão de bloqueio completo de
ramo esquerdo e eixo superior
(negativas nas derivações inferiores), constituem critério major
para o diagnóstico de miocardiopatia arritmogénica do ventrículo
direito.
8. Os critérios para o diagnóstico
de QT longo no atleta diferem
consoante o género: ≥470ms no
masculino e ≥480ms no feminino.
9. As alterações do ritmo consideradas fisiológicas deverão normalizar com o aumento da frequência
cardíaca durante o esforço.
10. O
 s atletas com alterações
potencialmente patológicas no
ECG e subsequente investigação
negativa, deverão ser mantidos
em seguimento. As alterações
no ECG podem ser as primeiras manifestações fenotípicas
de algumas miocardiopatias,
podendo mesmo preceder a
hipertrofia ventricular esquerda.

Direções futuras
ECG 3. Traçado de um atleta do sexo masculino, jogador profissional de rugby, de 28
anos, raça caucasiana – alterações da repolarização ventricular nas derivações precordiais - diagnosticada miocardiopatia hipertrófica. Apesar de menos exuberantes
que o traçado 2, a raça caucasiana inversão de onda T em pelo menos 2 derivações
contiguas (excepto DIII e V1) são alterações compatíveis com patologia que deverão
ser investigadas.
Estes ECGs são cortesia do Department of Cardiovascular Sciences – St. George's University of London.
14 · Março 2014 www.revdesportiva.pt

O estabelecimento de critérios
de fácil aplicação na prática clínica ajuda a tomada de decisões e
permite a uniformização da prática médica. Os critérios de Seattle decorrem principalmente do
resultado de estudos retrospetivos
ou das opiniões de peritos. Desta

forma, apesar de ser um consenso
de peritos experientes nesta área,
provavelmente não representarão
adequadamente a realidade, porque
alguns dos critérios classificados
como anormais continuam a associar-se a uma taxa elevada de falsos
positivos. Este facto foi demonstrado
recentemente em relação à presença isolada de desvio esquerdo
do eixo cardíaco e à dilatação da
aurícula esquerda, duas caraterísticas responsáveis por uma elevada
percentagem das referenciações
para avaliação de atletas. Gati S et
al21 demonstraram que estas alterações não se associam à presença
de patologia cardíaca estrutural e se
consideradas normais, a especificidade e a relação custo-efetividade
do rastreio pré-competitivo com a
inclusão de ECG vão melhorar.
É imperiosa a realização de
estudos e registos multicêntricos
que incluam amostras representativas e com avaliações prognósticas
para esclarecer quais os critérios
que realmente deverão ser valorizados no ECG do atleta. Enquanto
se aguardam estas respostas, os
critérios de Seattle constituem uma
ferramenta útil e de fácil aplicação
prática.
Apesar da controvérsia quanto
à inclusão do ECG na avaliação
do atleta se manter, outra está no
horizonte – a inclusão sistemática
do ecocardiograma transtorácico no
rastreio pré-competição, já advogada
por organismos como a FIFA.

Conclusão
A necessidade de um exame de
rastreio pré-competitivo em atletas é hoje consensual. A avaliação
limitada à história clínica e ao
exame objetivo, como proposto
pela American Heart Association, é
reconhecidamente pouco eficaz na
identificação de atletas em risco. O
ECG realizado sistematicamente,
aumenta a eficácia do rastreio, mas
à custa de um número excessivamente elevado de falsos positivos,
com custos adicionais de avaliação
subsequente e desqualificações
indevidas. É hoje consensual que a
taxa de falsos positivos associada ao
ECG do atleta depende dos critérios
utilizados na sua interpretação e

do conhecimento que temos das
variantes da normalidade, relacionadas não só com a remodelagem
do treino fisico, mas também com
a idade, género, etnia e modalidade
desportiva. Neste sentido, os critérios de Seattle representam um
esforço importante de “refinar” a
análise e interpretação do ECG,
tornando-o mais específico, sem
perda de sensibilidade, constituindo
assim uma ferramenta útil e de
fácil leitura. Se aplicados de forma
uniforme, poderão melhorar a capacidade para identificar os atletas em
risco. Aguardam-se dados mais consistentes e decorrentes de análises
prospetivas que permitam identificar as alterações a valorizar.
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RESUMO / ABSTRACT
O efeito estimulante da cafeína é sobejamente conhecido e o seu consumo dietético tem
como finalidade principal aumentar o desempenho de atividades cognitivas e funcionais.
Assim, o seu consumo no intuito de melhorar o rendimento desportivo não é de estranhar.
Com esta revisão bibliográfica pretende-se avaliar o mecanismo de ação ergogénica da
cafeína, bem como os eventuais efeitos adversos.
The stimulating effect of caffeine is widely known and the main purpose of its dietary intake is
to increase the performance of the cognitive and functional activities. Therefore, its consumption
in order to improve athletic performance is not surprising. The aim of this literature review is to
find out the physiological mechanisms of the ergogenic actions of the caffeine and its eventual side
effects as well.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Cafeína, desempenho desportivo.
Caffeine, sports performance.

atingindo o pico de concentração
plasmática 15 a 120 minutos após a
sua ingestão (mais frequentemente
entre os 40 a 60 minutos), sendo
esta variabilidade dependente da
velocidade de esvaziamento gástrico6. A absorção oral não é afetada
pela forma como é ingerida, pois
são atingidos níveis semelhantes
quando consumida em diversas
formulações8. É principalmente
metabolizada no fígado e eliminada
na urina9. O peso corporal, género,
idade, fatores genéticos, etnia, ingestão de medicamentos ou estado de
hidratação podem interferir na sua
farmacodinâmica6,7. A altura mais
benéfica para a sua ingestão parece
ser pelo menos uma hora antes ao
exercício, devendo ser ingeridas
novas doses quando se prevê que a
sua duração seja mais longa.
A co-ingestão de cafeína com
refeição rica em carbohidratos ou
rica em gordura não parece ter efeito
aditivo na utilização do substrato
energético ou no rendimento10.

Introdução
Desde há longa data que a cafeína
faz parte dos nossos hábitos alimentares1. Uma elevada percentagem da
população consome cafeína diariamente o que a torna na substância
psicoativa (já que carece de valor
nutricional) mais consumida. É
provável que o seu uso não diminua, pois é acessivel, clinicamente
parece segura e está presente em
vários produtos de consumo diário

(tabela I)2,3, e em grande quantidade no café, fazendo este parte
integrante dos hábitos sociais da
população.
Os efeitos na atenuação da fadiga
são conhecidos desde o início do
século passado. No início da década
de 70 trabalhos mostravam melhoria no desempenho de exercício
físico com a ingestão de cafeína, o
que tornou popular o seu uso como
ergogénico4,5.

Tabela I – Conteúdo de cafeína em diferentes produtos.
Produto
Café

Quantidade

Conteúdo em
cafeína (mg)

ml

106-164
47-68

Café instantâneo

ml

Café descafeinado

ml

2-5

Chá preto

ml

25-110

Chá verde

ml

8-36

Coca-Cola®

ml

42

Pepsi®

ml

35

7 Up®

ml

0

Leite achocolatado

gr

2-8

Chocolate preto

gr

5-25

Red Bull®

ml

80

Gel com cafeína

gr

25

65gr

50

1 Comprimido

100/200

Barra com cafeína
Comprimidos de
cafeína
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Farmacodinâmica
A cafeína, ou 1,3,7-trimetilxantina, é um alcaloide que
pertence a um grupo de substâncias denominadas genericamente de metilxantinas3,
podendo ser encontrada
naturalmente em mais de 60
plantas. É eficazmente absorvida através do aparelho
gastrointestinal, tem biodisponibilidade de quase 100% e
pode ser também absorvida
pelas vias transdérmica,
subcutânea, intramuscular ou
intraperitoneal6,7.
O tempo de semi-vida da
cafeína é de 3 a 5 horas4,6,

Mecanismos de ação
Várias hipóteses têm sido propostas na tentativa de esclarecer os
mecanismos subjacentes ao poder
ergogénico da cafeína, não sendo
ainda consensuais. Vários mecanismos fisiológicos cuja ação se localiza
a nível do sistema nervoso central,
periférico ou diretamente a nível
neuromuscular têm sido apontados,
entre os quais:
· a acção antagónica nos recetores de adenosina, existentes na
maioria dos tecidos, como cérebro,
coração, adipócitos, músculo liso
e estriado11 (a cafeína tem uma
estrutura muito semelhante à
adenosina, podendo ligar-se de
forma não seletiva aos seus recetores), sendo atualmente este o
mecanismo mais convincente para
explicar os efeitos ergogénicos da
cafeína. As doses necessárias para
bloquear os recetores de adenosina
são muito inferiores às necessárias
para provocar a maioria dos outros
efeitos fisiológicos da cafeína4.
· a poupança das reservas de glicogénio através da maior oxidação
de gordura12 (com aumento dos
níveis de ácidos gordos livres) e de
hidratos de carbono exógenos13,14,

sendo no entanto esta hipótese
controversa10.
·a
 umento da libertação de catecolaminas, especialmente a epinefrina15-17, não observado em todos
os casos onde existiu melhoria no
rendimento desportivo16,18.
·m
 aior eficácia no mecanismo de
excitação-contração muscular através da regulação de níveis de potássio11,19 e de cálcio intracelular6.

Doses de cafeína/efeito ergogénico
A dose ideal para exercer este efeito
parece ser entre 2 a 6 mg/kg de
peso, sendo que em doses superiores a 9 mg/kg parece não existir
benefícios adicionais, aumentando
a probabilidade de efeitos adversos, como taquicardia, cefaleias
e distúrbios gastrointestinais16,20.
A magnitude e duração do efeito
ergogénico parecem ser superiores
em indivíduos que não consomem
regularmente cafeína21. Num estudo,
que avaliou a ingestão de cafeína
1, 3 e 6 horas antes de um teste até
à exaustão (intensidade igual 80%
VO2máx), em utilizadores regulares
e não utilizadores, verificou-se que
o efeito ergogénico era maior e mais
duradouro no grupo dos não utilizadores regulares21.
A cafeína quando consumida sob
a forma anidra parece ter um
potencial ergogénico maior, além de
ser mais facilmente doseável. Alguns
estudos mostram que o potencial
ergogénico da cafeína é independente do modo de apresentação.
Num destes estudos22 avaliou-se os
efeitos da cafeína na dose igual a
4,45 mg/kg de peso corporal, em
corridas levadas até à exaustão, com
intensidade igual a 85% do VO2max e
administrada de diversas formas:
cápsulas de cafeína + água, café,
café descafeínado, café descafeínado

+ cápsulas de cafeína e placebo. As
cápsulas de cafeína ingeridas com
água permitiram tempo de corrida
significativamente maior, com maior
distância percorrida22.

da diurese em repouso, não estão
descritas alterações significativas
na sudorese, volume de urina, água
total perdida ou volume plasmático
durante o exercício14,24,25.

Efeitos fisiológicos e adversos

Cafeína e o desporto

Em geral, a cafeína não parece ter
efeitos adversos graves. A maioria dos
efeitos laterais parece ser, no entanto,
dose dependente (tabela II)2,7.
Estes mecanismos podem ajudar
a explicar a ação estimulante da
cafeína: aumenta o nível de alerta, de
atenção, de concentração e diminui a
perceção subjetiva de dor e de esforço,
pelo que atrasa a sensação de fadiga.
Ao provocar insónia e ansiedade a
cafeína pode influenciar a qualidade
e duração do sono, interferindo na
recuperação do atleta, deste modo
influenciando negativamente o rendimento desportivo. A interrupção do
seu consumo crónico pode levar ao
aparecimento da síndrome de abstinência, originando sintomas como
cefaleias, irritabilidade, fadiga, sonolência, diminuição do estado de alerta
e dificuldade de concentração23.
Apesar do consumo de cafeina
poder estar associado a aumento

A cafeína é ergogénica em desportos com elevada componente
aeróbia, como é o caso de desportos
de resistência13,14,16,22,26-28, sendo por
isso, onde a literatura é mais abundante. Nestes estudos, a duração
das provas físicas variou entre 30 e
150 minutos e foram realizadas em
várias modalidades como atletismo
e ciclismo.
Graham et al calcularam o tempo
de corrida até à exaustão num tapete
rolante com intensidade constante
de 85% do VO2max em 8 atletas
de resistência bem treinados, do
sexo masculino, após a ingestão de
cafeína em cápsulas (3, 6 e 9 mg/kg)
e de placebo, uma hora antes da
prova. Todos se abstiveram da
ingestão de qualquer tipo de cafeína
nas 48 horas anteriores. O tempo de
corrida aumentou com as doses de 3
e 6 mg/kg (aumentos de 22 ± 9 e 22 ±
7%, respetivamente, ambos p <0.05)
em relação ao tempo na avaliação
com placebo (49.4 ± 4.2 minutos),
enquanto não houve aumento significativo com a dose de 9 mg/kg16.
Com o objetivo de avaliar o rendimento na resistência aeróbia e
cognitiva, Hogervorst et al utilizaram 24 ciclistas bem treinados que
ingeriram cafeína sob a forma de
barra energética antes (100 mg de
cafeína) e durante a avaliação (100 +
100 mg) num teste de 2,5 horas (60%

Tabela II – Doses de cafeína versus efeitos adversos.
Quantidade de cafeína

Consequências fisiológicas

100 a 200 mg

Maior agilidade mental, velocidade de pensamento mais
rápido, inquietação, redução da fadiga, necessidade de sono é
atrasada

1 grama

Ansiedade, insónia, alterações de humor, arritmias cardíacas,
distúrbios gastrointestinais, náuseas

1,5 gramas

Agitação, ansiedade, tremores, alucinações, delírio

5 a 10 gramas

Pode ocorrer a morte

Mais de 10 gramas

Dose letal
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VO2máx), a que se seguiu período até
à exaustão (75% VO2máx). O teste
até à exaustão teve maior duração
(p <0.05) após o consumo da barra
energética que continha cafeína
comparativamente aos testes realizados com consumo de carboidratos
ou do placebo. Observou-se também
melhoria significativa na componente cognitiva, o que poderá ser
importante no desempenho desportivo onde a concentração é crucial27.
Outros estudos também apoiam
a existência de efeito ergogénico
em desportos de alta intensidade
com curta duração (até 30 minutos,
habitualmente entre 3 e 8 minutos)17,20,29,30, assim como em desportos de equipa31-35. Estes últimos,
geralmente possuem elevada duração, com períodos de alta intensidade envolvendo também agilidade.
Del Coso et al simularam uma
partida de futebol, após a ingestão
de uma bebida energética que forneceu a cada atleta cafeína na dose de
3mg/kg de peso. Cada participante
efetuou dois jogos separados por
uma semana. As bebidas fornecidas
(uma possuindo cafeína e a outra
sem cafeína), foram apresentadas
como possuindo o mesmo efeito
ergogénico. No final, a distância total
percorrida, assim como a distância
percorrida em sprint, foi superior
no grupo que ingeriu a cafeína. Os
autores apontam como uma das
limitações deste estudo a presença
de taurina, entre outras substâncias,
na bebida energética e que estavam
ausentes na bebida controlo 35.
Um estudo realizado com corredores bem treinados e corredores de
recreação (a pé), que ingeriram uma
dose de cafeína (5 mg/kg) uma hora
antes da prova, constatou existência
de benefício com a sua ingestão. A
magnitude da melhoria no rendimento foi idêntica nos dois grupos
(1,0 e 1,1%, respetivamente). Os autores concluíram que a ingestão prévia
da cafeína pode “produzir significativos, mas possivelmente pequenos
ganhos no rendimento na corrida de
5 km, em corredores treinados e de
recreação” 30.
Quanto aos desportos de força/
potência, a literatura disponível é
menor e contraditória 36-41. Como
exemplo, existe um estudo em que
a ingestão de cafeína resultou no
aumento numa repetição máxima

(1 RM) na avaliação da força da parte
superior do tronco, avaliada no teste
de supino, enquanto não existiu
benefício na realização de repetições
até á exaustão com intensidade igual
a 60% de 1 RM36. No entanto, Astorino
et al tiveram o resultado inverso38.
Já no estudo realizado por Wolf et al
em atletas de equipa masculinos e
bem treinados, que ingeriram cafeína
na dose de 5 mg/kg de peso corporal,
revelou aumento significativo na
resistência muscular nos exercícios
de supino e no pico de potência no
teste de Wingate, mas sem aumento
na prensa de pernas41. Também Beck
et al constataram que doses baixas
de cafeína (2.1-3.0 mg/kg) melhoravam o rendimento de 1 RM no supino
(2,1%), mas não verificaram aumentos significativos na força membro
inferiores, quer para 1 RM, quer para
a resistência muscular39.

Substância dopante?
A cafeína foi removida da Lista de
Substâncias Proíbidas no desporto
em Janeiro de 2004 pela Agência
Mundial de Antidopagem (AMA) ou
WADA (World Anti-Doping Agency),
fazendo atualmente parte do
programa de monitorização. Este
programa inclui substâncias que
não são proibidas no desporto, mas
que a AMA usa para monitorizar
os padrões de consumo, avaliando
possíveis abusos42.

Conclusão
O consumo de cafeína para a
obtenção de benefício no rendimento desportivo parece ser prática
comum. O efeito ergogénico desta
substância está demonstrado em
alguns estudos. O papel antagónico
nos receptores de adenosina parece
ser o mais constantemente aceite,
embora estes mecanismos não estejam claramente estabelecidos.
A opinião dos autores dos estudos
apresentados nesta breve revisão é
que a diferença nos protocolos utilizados, sejam eles a dose / momento
/ forma como a cafeína é consumida, o consumo regular ou não
desta, a condição física dos participantes, a suscetibilidade á cafeína
e forma como os resultados são

apresentados (grupo ou individuais)
poderá ajudar a explicar algumas
das divergências entre estudos. A
cafeína parece não ter efeitos adversos significativos em doses capazes
de melhorar o rendimento desportivo, mas a suscetibilidade individual
deve ser tida em conta.
Embora a AMA não inclua esta
substância na lista de substâncias
dopantes, a sua monitorização
poderá estar relacionada, não só
com o potencial estimulante, mas
também como eventuais efeitos
adversos.
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RESUMO / ABSTRACT
Ao longo das últimas décadas a Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) tem sido
aplicada no âmbito da prática desportiva, assumindo uma posição de relevo na reabilitação pós-lesional. No entanto, a EENM foi também muito usada como método para atingir
maiores performances no contexto da preparação do atleta saudável, levando inclusivamente a uma copiosa polémica no decorrer dos Jogos Olímpicos de Munique, em que foi
questionado o seu uso como passível de ser considerada prática dopante, o que não veio
a confirmar-se. A comparação de eficácia da EENM face aos programas de fortalecimento
muscular voluntário ainda não se encontra definitivamente estabelecida, devendo a sua
utilização ser sempre integrada num programa de treino/reabilitação com vista à maximização duma determinada função. A heterogeneidade dos estudos impossibilita alcançar
conclusões seguras quanto aos parâmetros ideais para atingir os objetivos pretendidos.
Over the past decades Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) has been applied in the context
of sport, taking a prominent position in the post-injury rehabilitation. However, NMES was also
widely used as a method to achieve higher performances in the context of preparing the healthy
athlete, leading to a copious controversy over the Munich Olympics, when it was questioned if
its use was considered doping, which did not come to be confirmed. The comparison of efficacy of
NMES compared to voluntary muscle strengthening programs is not yet fully established and its use
should always be integrated in a training/rehabilitation program aimed at maximizing a particular
function. The heterogeneity of the studies makes it impossible to reach firm conclusions regarding
the optimal parameters to achieve the desired goals.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Estimulação elétrica neuromuscular
Neuromuscular electrical stimulation

Introdução
Na prática clínica (desportiva ou não
desportiva), a estimulação elétrica
neuromuscular (EENM) é um procedimento rotineiramente utilizado
com o intuito de promover o ganho
de força muscular e de performance
ou de combater o processo amiotrófico decorrente de um período de
imobilização prolongada. Existe evidência crescente que a EENM é um
complemento eficaz e legal (ao contrário do uso de substâncias ilícitas)
aos programas de fortalecimento
muscular voluntário, especialmente
no contexto pós-lesão.

Principios fisiológicos
O padrão de recrutamento das
unidades motoras durante uma
20 · Março 2014 www.revdesportiva.pt

contração voluntária segue o princípio de Henneman, segundo o qual
unidades motoras de contração
lenta, associadas a motoneurónios
de pequeno diâmetro, são recrutadas primeiro que as unidades
motoras de contração rápida, as
quais estão associadas a motoneurónios de maior diâmetro1. Ao longo
da contração voluntária existe a
ativação assíncrona das unidades
motoras, que protege o músculo
da fadiga. Durante várias décadas
foi veiculada a mensagem que o
recrutamento das unidades motoras
através da EENM apresentava uma
ordem inversa à evidenciada nas
contrações voluntárias. Atualmente,
os estudos sugerem um padrão de
recrutamento síncrono, não seletivo, preferencialmente das fibras
mais superficiais, fixo no espaço e
tempo, caraterísticas que favorecem

a fadiga muscular2,3. De forma a
maximizar o recrutamento espacial durante uma sessão de EENM e
minimizar a fadiga foram recomendadas algumas medidas, nomeadamente:
·a
 umento progressivo da intensidade da corrente;
· alterações do comprimento muscular durante o período de estimulação;
· alteração do local dos elétrodos.
Relativamente à produção de força
rotacional máxima (torque), vários
estudos demonstraram que a EENM
é menos eficaz comparativamente
à contração voluntária4. As grandes forças de contração apenas são
possíveis aplicando intensidades de
corrente extremamente elevadas,
que geram um enorme desconforto
à passagem da corrente. Tal só é possível em atletas treinados, resilientes
e motivados. Esta diferença encontrada é atribuída ao facto da EENM
recrutar uma menor percentagem de
fibras musculares em comparação
com uma contração muscular voluntária, dado que apenas as fibras mais
superficiais são estimuladas. Por
outro lado, numa contração voluntária estão envolvidos outros músculos
sinérgicos, que contribuem com uma
determinada percentagem para o
torque produzido.

EENM no adulto não desportista e
no atleta saudável
A EENM tem vindo a ser aplicada,
com relativo sucesso, com o intuito
de aumentar a força de contração
máxima. Infelizmente a fraca
qualidade metodológica dos estudos, nomeadamente uma amostra
reduzida, a ausência de grupo de
controlo e a não uniformização dos
parâmetros das correntes utilizadas,
limita as conclusões. A maioria dos
estudos avalia a força isométrica do
músculo quadricípite. Uma recente
revisão verificou que a EENM poderia promover um ganho de força
isométrica máxima do quadricípite
entre os 9 e os 48%5.
Os benefícios da EENM são inegáveis, não só em adultos não desportistas, mas também em atletas de
elite. Contudo, a sua superioridade
face aos programas de exercício

tradicionais ainda contínua por ser
demonstrada. Exemplo disso, é o
estudo de Bax, L et al que efetuaram
uma revisão sistemática envolvendo
35 estudos e 1345 adultos, na qual
concluíram que a EENM era apenas
mais eficaz quando comparada
com a ausência de exercício e que o
exercício voluntário era mais eficaz
na maioria das situações6. Filipovic
A. et al analisaram 80 estudos onde,
demonstraram de forma inequívoca
a eficácia da ENMM em atletas no
aumento da força máxima, força
velocidade e potência em atletas,
bem como da capacidade de salto e
de sprint. Estes autores concluíram
também que os resultados da utilização de EENM não seriam superiores aos do exercício voluntário,
especialmente quando se pretendia
promover um aumento da força
máxima dinâmica ou performance
numa atividade (salto ou sprint)7.
A vantagem de realizar EENM
associada a contração muscular
voluntária simultânea em indivíduos
saudáveis ainda não está estabelecida6,8-10. Esta técnica não parece
aumentar o número de unidades
motoras recrutadas comparativamente com a contração voluntária,
exceto nas contrações excêntricas
em indivíduos sedentários e não em
atletas8.
Quanto ao ganho de força dinâmica (concêntrica ou excêntrica)
o número de estudos publicados é
menor e os resultados são controversos5, estando no entanto relatados
benefícios discretos com a aplicação
de EENM nalguns músculos para
determinadas velocidades angulares. A fraca expressão em termos
de força dinâmica vai de encontro
ao conceito de “training mode-dependence”, segundo o qual a performance muscular é máxima quando
as condições de teste se assemelham
ao modo de treino usado. Como
habitualmente a EENM é executada
em condições isométricas, o ganho

de força estará limitado aos movimentos isométricos e dinâmicos a
baixas velocidades5.
Assim, em qualquer programa
de fortalecimento muscular que
envolva EENM é sempre necessário
associar o treino da função pretendida, com o objetivo de melhorar
a coordenação neuromuscular e
aperfeiçoar o gesto técnico, promovendo o aumento da performance
desportiva. Como exemplo, Babault
et al estudaram os efeitos da aplicação de EENM em jogadores de
râguebi, durante 12 semanas, tendo
verificado um marcado aumento
da força muscular do quadricípite,
dos músculos nadegueiros e tricípete sural, sem que tal se tenha
repercutido na melhoria do sprint ou
da formação (Scrum)11. Num outro
estudo12, a combinação da EENM
com exercícios pliométricos melhorou a força máxima do quadricípite,
bem como o salto vertical e o sprint,
mas a EENM isoladamente diminuiu
a velocidade de sprint.
Ao longo dos últimos anos vários
têm sido os equipamentos de
eletroestimulação comercializados
que visam promover o aumento
do trofismo muscular dalgumas
áreas anatómicas, nomeadamente,
a região abdominal, nadegueira e
coxas, muitas vezes por motivos
estéticos. Esta assume-se como
uma forma atrativa de alcançar os
objetivos pretendidos em indivíduos
sem tempo disponível ou motivação
para participarem ativamente num
programa de exercício tradicional.
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EENM durante períodos de
imobilização
No contexto da lesão desportiva, a
amiotrofia resultante da inibição do
motoneurónio alfa poderá ter um
impacto negativo no processo de
reabilitação e atrasar o regresso do
atleta à prática desportiva. O papel
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Tabela 1: exemplo de parâmetros mais frequentemente utilizados.
Forma

Correntes bifásicas, retangulares

Frequência

Treino de resistência: 20Hz; Treino de força: > 50Hz

Duração do impulso

Treino de resistência: 100-500µs; Treino de força: 20-50 µs

Intensidade

Crescente até à máxima tolerável pelo atleta

Ciclo de ativação/repouso

10-15 seg de estímulo (ON) e 20-50 seg de repouso (OFF)

Duração da sessão

10-20 minutos

Sessões por semana

Dias alternados para cada músculo
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da EENM na Medicina Desportiva
talvez tenha o seu paradigma nestes
períodos de imobilização (relativa
ou absoluta). No período inicial da
reabilitação após lesão, um conjunto
de elementos (sinais inflamatórios
locais ou alterações propriocetivas) pode contribuir para o menor
recrutamento voluntário de unidades motoras e, consequentemente,
menor força muscular máxima
gerada. Assim, a EENM promove a
manutenção do trofismo muscular e
das caraterísticas inerentes do músculo envolvido, particularmente o
ratio fibras tipo I/fibras tipo II, assegurando desta forma a qualidade
muscular necessária para retomar o
desempenho da função.
A maioria dos estudos analisou o
efeito da EENM no quadricípite, no
período duma imobilização secundária a cirurgia ou traumatismo13-16.
Várias revisões demonstraram a
eficácia da EENM nestes indivíduos,
quando comparada com a sua não
utilização, diminuindo a perda de
força muscular durante os períodos
de imobilização6,14-15. Os ganhos
obtidos estão relacionados com a
intensidade e frequência de estimulação16. A EENM combinada com
contração voluntária (simultânea
ou não simultânea) parece ser mais
eficaz quando comparada com exercício voluntário isolado8.

EENM na recuperação após
exercício
Atendendo ao curto período de
intervalo existente entre as várias
provas, a recuperação máxima do
atleta torna-se um desafio aliciante,
mas por vezes difícil de alcançar.
Várias estratégias têm sido propostas para acelerar o processo de recuperação (ativas ou passivas), entre
as quais a estimulação elétrica17.
O tipo de correntes estudadas é
diverso:
· microcorrentes;
· correntes pulsadas e alta intensidade;
· TENS de baixa ou alta frequência.
A sua aplicação baseia-se sobretudo em dois efeitos fisiológicos das
correntes elétricas: estimulação das
fibras aferentes que proporciona um
efeito analgésico; vasodilatação que
22 · Março 2014 www.revdesportiva.pt

promove um washout das moléculas
responsáveis pela dor e diminuição
da performance muscular. Babault,
N. et al verificaram que a estimulação elétrica apresenta alguns
resultados favoráveis na diminuição
da perceção da dor, remoção de
lactato e na atividade da creatina-cinase, mas continua a não existir
evidência da sua eficácia na recuperação dos parâmetros de performance, como por exemplo a força
muscular18. A estimulação elétrica
parece ser uma alternativa válida
quando a dor muscular é o principal
fator limitante e o tempo de recuperação é demasiado curto, como,
por exemplo, durante o intervalo
dum jogo ou entre as várias séries
de natação.

Parâmetros
Ao longo das últimas décadas
múltiplos estudos têm sido realizados no sentido de definir quais
os parâmetros que originam os
maiores ganhos19,20. No entanto, a
fraca qualidade metodológica dos
estudos produzidos não permite a
extrapolação de conclusões seguras.
A seleção dos parâmetros deverá
ter em consideração os objetivos
pretendidos (treino de resistência ou
de força), necessitando de ajustamento frequente. Apenas a título de
exemplo, e de modo algum podendo
constituir regra, apresentamos na
tabela 1 alguns dos parâmetros mais
frequentemente utilizados.

Conclusão
A EENM em indivíduos saudáveis e
atletas poderá ser uma ferramenta
complementar aos programas de
fortalecimento clássicos. É fundamental associar ao treino de força
à realização do gesto técnico. Nos
períodos de imobilização a EENM
assume um papel de extrema importância no processo de recuperação.
Futuramente são obviamente necessários mais estudos de qualidade
que permitam documentar a eficácia da EENM e definir os parâmetros
de estimulação mais adequados
para cada objetivo.
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RESUMO / ABSTRACT
Este trabalho analisa a ocorrência de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) nos desportos
aquáticos. Identificaram-se 21 casos: 12 no mergulho, sete na natação, um no wakeboard
e um no esqui aquático. Destes, seis deveram-se a embolia gasosa, 12 a disseção arterial e
um a ambos. Onze doentes recuperaram a autonomia e um voltou a praticar desporto. Os
AVC foram classificados segundo o sistema TOAST. A maioria dos AVC ocorreu no mergulho. Os mecanismos mais comuns foram a embolia gasosa e a disseção arterial.
This paper analyses the cases of stroke that have occurred during the water sports. A total of 21
cases were identified: 12 in diving, seven in swimming, one in wakeboarding and one in waterskiing. Six of these cases were due to gas embolism, 12 to arterial dissection and one to both mechanisms. Eleven patients regained independence and one restarted practicing water sports regularly.
Strokes were classified according to the TOAST system. Most strokes occurred in diving. The gas
embolism and the arterial dissection were the most common mechanisms involved.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
AVC, desporto aquático.
Stroke, water sports.

Introdução
Com o aumento da popularidade
dos desportos aquáticos, a incidência de lesões neurológicas associadas a estas modalidades parece ter
aumentado. O presente trabalho é
uma revisão bibliográfica que estuda
a associação entre a prática de
desportos aquáticos e a ocorrência
de AVC.

Métodos
Efetuou-se uma pesquisa na PubMed
com os termos sports, water sports,
underwater sports, surfing, swimming,
diving, scuba diving, rowing, kayak,
canoe, synchronized swimming, water
polo, waterskiing, wakeboard, sailing,
doping, stroke, patent foramen oval
e dissection. Pesquisaram-se ainda
livros e revistas científicas e a plataforma Google. Consideraram-se
todas as publicações com informação individualizada dos pacientes
estudados. De cada doente retirou-se: 1) modalidade desportiva; 2)
idade; 3) género; 4) prática amadora
ou profissional; 5) tempo entre início
da atividade e AVC; 6) sintomas;

7) traumatismo; 8) fatores de risco
vascular; 9) dopagem; 10) exames de
diagnóstico; 11) tipo, 12) território e
13) mecanismo do AVC; 14) tratamento; 15) tempo de seguimento;
16) resultado e 17) retoma da prática
desportiva. Consideraram-se os
items 1), 2), 3) e 11) como informações mínimas necessárias à inclusão
de um artigo no estudo. Analisou-se e classificou-se cada doente
individualmente segundo o sistema
TOAST1. Por fim, avaliou-se a recuperação funcional dos doentes pela
Escala de Rankin Modificada2. Todo o
trabalho foi executado por dois examinadores. Eventuais divergências
resolveram-se por consenso.

Resultados

Descoberto em 1965, é um
adoçante usado há mais de 30
anos em mais de 6000 produtos
diferentes, alimentos e bebidas: refrigerantes, sobremesas,
iogurtes, batidos, cereais de
pequeno-almoço, adoçantes de
mesa e medicamentos. O aspartame é 200 vezes mais doce que a
sacarose, pelo que pode ser usado
como substituto do açúcar, revelando-se importante no controlo
do peso corporal ou na glicemia
dos diabéticos.
Por vezes pode levantar-se a
questão da segurança do seu consumo. A Ingestão Diária Aceitável
(IDA) identifica “a quantidade
diária que pode ser ingerida de
um determinado aditivo durante
toda a vida de uma pessoa, sem
representar risco para a sua
saúde”. Uma instituição europeia
responsável pela vigilância dos
aditivos alimentares definiu o IDA
de 40 mg / kg de peso corporal.
De acordo com um artigo científico, para se atingir este valor
um adulto de 60 kg de peso teria
de ingerir diariamente cerca de
4 litros de bebidas refrigerantes
durante toda a sua vida. Refere-se
ainda que a maioria das pessoas
ingere menos de 10% do valor da
IDA. Contudo, nem todas as pessoas podem ingerir o aspartame e
que são as que não metabolizam
a fenilalanina (fenilcetonúria).
Ref. http://www.cocacolaportugal.
com/pdf/NL-9.pdf

Geraram-se 3120 resultados para
stroke AND sport, 212 para water
sport, 65 para underwater sport, 1058
para as modalidades, 90 para patent
foramen ovale E diving e 419 para
dissection E sport. Após a leitura das
publicações selecionadas, escolheram-se 24 casos, sendo 3 deles
posteriormente eliminados, pois
o diagnótico final de AVC não foi
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Dez doentes tiveram AVC durante
a prática desportiva5-7,9,11,12,14,18,20
(Tabela 2):
• cinco na primeira hora após a
atividade5,8,14,17,19,
• três após a primeira hora e
durante o primeiro dia10,13,21,
• dois no segundo dia15,16 e
• num caso desconhece-se esta
relação temporal22.

devidamente estabelecido3,4,5. Assim,
integrou-se um total de 21 casos no
estudo (4 mulheres6-9).
Doze dos casos de AVC ocorreram
durante a prática de mergulho6,9,10-17,
sete de natação5,7,8,18-20, um de wakeboard21 e um em esqui aquático22
(Tabela 1).
A idade média dos doentes foi de
33 anos (o mais velho de 52 anos17
e o mais novo de 719). Cinco doentes eram profissionais6,12-14 e cinco
amadores experientes7,10,11,17,19. Os
sintomas mais comuns foram:
cefaleias5-7,9-11,15-17,21,22, défices motores5,6,8,11,12,14,17,19,20,21, alterações sensitivas11-14,20,21 e do discurso7,10,14,17,19,21,
náuseas/vómitos5-7,9,13,14,21, défices do
campo visual12,15,18,21, síncope6,14,19,
vertigens7,9,15, diplopia13,14, miose e
ptose10,22, anisocoria16,22, confusão e
desorientação5,6.
Em quatro casos houve história de
traumatismo18,20-22. Dois dos doentes
fumavam12 e nenhum dos outros
tinha fatores de risco vascular identificados. Nenhum doente tomava
substâncias dopantes.

O intervalo desde o início dos
sintomas até à chegada ao hospital
variou:
• 3 horas (h) em 3 doentes5,18
• 4 a 24h em 56,7,13,17,21
• 48h em 311,15,16
• 1 semana em 39,10,22
• 2 semanas em 1 doente 14 e
• mais do que duas semanas noutro14.
Considerando os exames de diagnóstico, recorreu-se à
• ressonância magnética nuclear
(RMN) em 19 doentes5-7,10-19,20-22,
• tomografia computorizada (TC)
em 135-10,14,16-19,20,21,

Nº de AVCs por modalidade desportiva
Mergulho
14

Natação

Wakeboard

Ski aquático

12

12
10

7

8
6
4

1

2

1

0
Nº AVCs

Tabela 1: total de AVCs ocorridos na prática de desportos aquáticos
agrupados por modalidade desportiva.

Tempo entre o início da actividade e o aparecimento
dos sintomas
0

Nº de doentes

12
10

1h

1-24h

24-48h

N/A

10

8
6

•
•
•
•
•

angio-RMN em 95,6,10,12,13,16,18,21,22,
angiografia em 75,7,9,11,15,17,19,
punção lombar em 55,8,9,11,
ecografia carotídea em 45,10,11,20 e
angio-TC em 36,18,20.

O mecanismo dos AVCs foi
• embolismo gasoso em 6 casos11-14,
• disseção arterial em 12,
• ambos os mecanismos numa
situação17,
• em três dos casos não tinham esta
informação5,22.
Os AVCs por embolismo gasoso
deveram-se a doença de descompressão11-14.
Os AVCs por disseção arterial
ocorreram na
• artéria carótida interna em sete
casos6,8,10,16,17,20-22,
• artéria vertebral em quatro
casos7,15,18,19,
• em ambas as artérias num caso9 e
na artéria cerebelosa posterior-inferior em outro5.
Segundo o sistema TOAST1, um
dos casos deveu-se a cardioembolismo11, doze a “outra etiologia”5,7,8,10,13,15,16,19,20-22 e oito a “etiologia
indeterminada”5,9,12,14,17.
Quanto ao tratamento, usou-se
• heparina em 7 doentes6,9,10,16,20-22,
• anticoagulação oral em 96,9,10,1517,19,21,22
,
• aspirina em 47,15,19,20 e
• corticoides em 112.
• Nos AVCs por embolia gasosa, a
principal estratégia foi oxigénio
hiperbárico6,12,13,17.
O seguimento variou de um mês,
em 7 casos5,10,12,14,17,18, a um ano, em
36,13,22, e a mais de um ano em outros
65,8,9,15,16,19.
O resultado foi avaliado em 12
doentes pela Escala de Rankin Modificada,
• nove dos quais como grau
08,9,10,11,13,14,16,22,
• dois como grau 112 e
• um como grau 517.

5

4

3

2

2

1

0
Tempo

Tabela 2: número de casos agrupados por intervalo de tempo entre o
início da atividade e o aparecimento dos primeiros sintomas; 0 – no
decurso da atividade.
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Em 2 casos houve informação
acerca da retoma da prática de
desportos aquáticos pelo doente18,22,
em que um destes voltou a praticar
desporto regularmente22. Nenhum
dos doentes estudados faleceu na
sequência do episódio de AVC.

Discussão

Conclusões

A prática de desportos aquáticos
não está associada a importante
aumento do risco de AVC. Não
existe associação entre as horas de
exercício e o risco de AVC: apenas 6
doentes eram profissionais.
O AVC isquémico durante a prática
de desportos aquáticos é essencialmente relatado no mergulho e na
natação. No wakeboard e no esqui
aquático há uma relação entre AVC e
a ocorrência de traumatismos, sendo
que o wakeboard parece ser mais perigoso que o esqui aquático pelo maior
risco de traumatismo craniano.
Segundo o sistema TOAST, classificou-se a maioria dos casos estudados como “outra etiologia”. Os principais mecanismos de AVC foram
o embolismo gasoso e a disseção
arterial. Os êmbolos gasosos ocorreram no decurso de mergulho11,13,14. A
passagem de microbolhas de gás formadas em ambiente de altas pressões, dos alvéolos pulmonares para a
corrente sanguínea, a sua embolização e oclusão de capilares cerebrais
causou este tipo de AVCs13,14,17.
No mergulho existe o risco de
lesão cervical e disseção arterial por
hiper-extensão cervical e traumatismos minor repetidos provocados
pelo material transportado. Na
natação, os movimentos bruscos
repetidos podem também levar a
traumatismos minor das artérias
cervicais16.
Considerando a patência do
foramen oval (PFO), sabe-se que
mergulhadores com PFO têm maior
predisposição para desenvolver
enfartes cerebrais silenciosos e
lesões na substância branca cerebral. A dimensão (32 vs 11%)23,24, o
grau do shunt (44 vs 22%)25, a idade e
o número de mergulhos contribuem
para esse aumento. Como o encerramento do foramen oval previne
o aparecimento de novas lesões26,
ecocardiogramas trans-esofágicos
devem fazer parte do algoritmo
diagnóstico dos AVC isquémicos em
mergulhadores, sempre que outras
abordagens diagnósticas não revelem uma etiologia clara.
Apesar das limitações deste
estudo – a pequena dimensão da
amostra e a variabilidade do seguimento o resultado foi, em regra,
favorável.

A prática de desportos aquáticos
é causa rara de AVC. O mergulho é
a modalidade mais associada e os
mecanismos mais comuns são a
embolia gasosa e a disseção arterial. Pela inexistência de estudos
populacionais, desconhece-se o risco
relativo de AVC associado a estes
desportos.

José Carlos
Noronha
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e torná-los alvo de um programa de
prevenção.

Prevenção de lesões do
ligamento cruzado anterior
na mulher desportista

Fatores anatómicos: A anatomia própria do sexo feminino implica diferenças biomecânicas, que em última
instância alteram a performance e
a função. Uma das principais diferenças é a maior largura da bacia
na mulher, condicionando diferente
alinhamento dos membros inferiores
entre os dois sexos (angulo Q maior),
o que conduz à anteversão femoral,
ao genu valgum e à consequente hipoplasia do vasto medial oblíquo1.
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RESUMO / ABSTRACT
As lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) na mulher são um importante problema na
prática desportiva, acarretando consequências graves a curto e a longo prazo, na economia
e na saúde do atleta. Decorrem tipicamente de mecanismos sem contacto, em que fatores
anatómicos e neuromusculares são favorecedores da sua ocorrência. A abordagem destas
lesões deve centrar-se na prevenção primária, na qual o treino neuromuscular parece ter
um papel preponderante.
Women’s anterior cruciate ligament (ACL) injuries are a relevant issue in sports practice, with
serious short and long term consequences, both financially and regarding the health of the athletes.
These injuries typically elapse from no-contact mechanisms, where anatomic and neuromuscular
elements are risks factors for its occurrence. The approach to these injuries must be focused on
primary prevention. In this regard, neuromuscular training seems to have a decisive role.

Fatores neuromusculares: Segundo
Hewett et al., existem quatro fatores
neuromusculares identificados que
explicam o aumento da lesão do
LCA nas mulheres: valgus dinâmico,
predominância da contração do quadricípite, maior inclinação lateral do
tronco e dominância de um membro
inferior na receção ao solo. Embora
estas alterações também possam
estar presentes no homem, são mais
importantes na mulher5.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Lesão ligamento cruzado anterior, mulher, fatores neuromusculares, estratégias de prevenção.
Anterior cruciate ligament injuries, women, neuromuscular factors, prevention strategies.

Introdução
Ao longo dos últimos anos a mulher
tem-se tornado parte integrante do
desporto, em que um número crescente de atletas femininas começa a
competir a nível recreativo, competitivo ou profissional1, o que origina
aumento das lesões do LCA. As consequências destas lesões são devastadoras, decorrentes a curto prazo
da interrupção da época desportiva e
da necessidade de tratamento reabilitador e eventual cirurgia e a longo
prazo da incapacidade permanente e
do risco de gonartrose precoce2.
Estas lesões acarretam ainda em
termos financeiros consequências
graves, com custos nos Estados Unidos da América estimados em 17-25
mil dólares por lesão, decorrentes
dos exames complementares de
diagnóstico, cirurgia e reabilitação3 .
Considerando o mesmo gesto
desportivo, a incidência de lesão
do LCA na mulher atleta é quatro a
seis vezes superior ao verificado no
sexo masculino,4;5 sendo superior
nos desportos que impliquem gestos
26 · Março 2014 www.revdesportiva.pt

técnicos como o salto, o corte e o
pivô (70% das lesões do LCA ocorrem
por mecanismos de desaceleração,
de lateral pivoting ou em movimentos de receção ao solo)6. A etiologia
subjacente a esta discrepância na
incidência entre géneros é multifatorial. Várias teorias têm sido
propostas para explicar os mecanismos subjacentes à lesão e englobam
variáveis extrínsecas (condições
meteorológicas, superfície de jogo,
tipo de calçado e a própria modalidade desportiva) e intrínsecas, onde
se incluem fatores anatómicos,
hormonais, neuromusculares e biomecânicos5.

Fatores de risco intrínsecos para a
lesão do LCA
Os fatores anatómicos e neuromusculares parecem ser os que mais
contribuem para a diferente incidência destas lesões entre os dois
sexos7. A identificação de padrões
de movimento incorretos poderá
permitir uma intervenção específica

O desequilíbrio neuromuscular
observado mais frequentemente
na mulher é o valgus dinâmico.
Na receção ao solo o joelho tende
a “curvar” medialmente durante a
fase de apoio no solo e de suporte
do peso corporal da atleta. Nesta
posição os músculos não absorvem
adequadamente as forças de reação
ao solo, transmitindo-as à articulação e ligamentos (estabilizadores
estáticos), predispondo os ligamentos a potenciais roturas5.
Assim, os músculos da cadeia posterior (grande e médio glúteo, isquiotibiais, gémeos e solear) parecem
ser de extrema importância para o
adequado controlo da estabilidade
do membro inferior, não só devido às
variadas inserções tendinosas (que
podem ser seletivamente recrutadas
no controlo muscular), mas também
porque quanto mais fortalecidos
estiverem melhor será o seu recrutamento para a absorção das forças
de reação ao solo, poupando desde
modo a articulação e os ligamentos5.
Outro fator neuromuscular identificado é a contração predominante do
quadricípite nas mulheres. Comparativamente ao atleta masculino, estas
tendem a fazer o ataque ao solo após
um salto com menor flexão do joelho,

ASC, UM COMPROMISSO COM A QUALIDADE E COM O DESPORTO
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intervenções,
como o treino
propriocetivo,
os exercícios de
estiramento e
de pliometria,
os exercícios de
fortalecimento
5
Figura 1 – Exercícios de fortalecimento muscular dos isquiotibiais (concêntricos e excêntricos) .
muscular do
core, isto é, dos
músculos abdominais, estabilizadores da
cintura pélvica
e do ráquis, e o
treino do equilíbrio, resistência
Figura 2 – Exercícios de estabilização dinâmica da musculatura da coluna vertebral e da cintura pélvica5.
e velocidade5,6.
sobre um dos membros.
Segundo Sugimoto et al, os fatores
Além disso, as diferenças
de risco associados ao controlo
entre membros inferiores
neuromuscular são potencialmente
tendem a ser maiores na
modificáveis e podem reduzir o risco
mulher no que respeita ao
das lesões de não-contacto. A aborpadrão de recrutamento
dagem deve ser individual, dirigida à
muscular, força e flexibilicorreção dos desequilíbrios neurodade muscular5.
musculares identificados6. Os vários
Figura 3 – Exercícios em plataformas
A inclinação lateral do tronco/
estudos realizados parecem indicar
instáveis5.
instabilidade do tronco é a incapacimaior benefício nos programas de
dade de controlo do tronco no plano
treino que englobam a aplicação
tridimensional por ativação reduzida conjunta de vários componentes
o que parece dever-se à tendência a
da musculatura do tronco e dos
(treino propriocetivo, treino de
estabilizar a articulação pela contraestabilizadores da cintura pélvica
pliometria, treino de força, análise
ção predominante do quadricípite.
(também chamada core) e insufibiomecânica e posterior correção da
É nesta posição de maior extensão
ciente proprioceção. Estes músculos
técnica de salto e de receção ao solo,
do joelho que ocorre a maioria das
treino de exercícios para melhoria
lesões do LCA porque, dada a inserção são moduladores críticos do alinhamento dos membros inferiores e das
da técnica individual) comparativaanatómica dos tendões quadricipicargas destes exercidas em tarefas
mente à sua aplicação isolada6,10,11.
tal e patelar, se verifica a translação
dinâmicas. O insuficiente controlo
anterior da tíbia relativamente ao
Na atleta feminina o controlo dos
do tronco cria momentos de adução
fémur aquando da contração do quafatores neuromusculares, nomeadada coxa e de instabilidade mediodricípite, colocando em stress biomemente da contração predominante
-laterais para o joelho, que poderão
cânico o LCA, o qual é o limitador da
do quadricípite, pode ser conseguido
estar na origem de uma lesão do
translação anterior da tíbia5.
através de exercícios com co-contraLCA5. Segundo Zazukat et al este
ção isquiotibiais/quadricípite e exerReforça-se novamente o papel dos
músculos isquiotibiais, considerados
fator é preditivo de lesões do LCA em cícios de fortalecimento muscular
dos isquiotibiais (concêntricos e
sinérgicos do LCA, os quais realizam
atletas do género feminino, mas não
excêntricos), utilizando preferenciala translação posterior da tíbia, dimicom o género masculino8.
mente ângulos (Figura 1) de flexão
nuem o stress sobre o LCA e permielevados para maximizar o efeito
tem maior flexão do joelho aquando
agonista dos isquiotibiais no LCA5.
da receção ao solo.
Prevenção da lesão do LCA na
O uso predominante de um dos
mulher desportista
A correção da inclinação lateral/
membros inferiores é outro eleinstabilidade do tronco pode ser
mento biomecânico identificado.
alcançada com exercícios de estaNas últimas décadas têm surgido
Todos os atletas têm um membro
bilização dinâmica da musculatura
estudos que suportam o treino
dominante na receção ao solo,
da coluna vertebral e cintura pélvica
neuromuscular como modelo para
no remate e na mudança de dire(Figura 2)5.
diminuição das lesões do joelho,
ção. Nas tarefas que requerem o
nomeadamente do LCA. Programas
A correção da técnica de saltouso simétrico de ambos os memde treino abrangentes como o DNA
-receção ao solo (Figura 3), a melhobros inferiores verificou-se que as
(Dynamic Neuromuscular Analysis
ria do equilíbrio e estabilização do
mulheres tendem a recrutar pretraining), PEP (Prevent Injury and
tronco pode ser conseguida através
ferencialmente um dos membros.
Enhance Performance) e o 11+ da
de exercícios em plataformas instáAssim, aquando da lesão do LCA a
FIFA9 têm vindo a ser desenvolvidos
veis e exercícios pliométricos5.
maioria do seu peso corporal está
e incluem uma vasta variedade de
A prevenção passa ainda por
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programas educacionais para a
modificação/correção da técnica
individual, discussão do gesto desportivo em grupo, análise de vídeo e
recondicionamento aeróbio12.

Avançando para
o seu bem estar!

Conclusão
As lesões do LCA na mulher têm
incidência superior ao género
masculino. Acarretam consequências graves a curto e a longo prazo.
Decorrem sobretudo de mecanismos
de não contacto, em gestos técnicos
como salto, corte e pivô. A etiologia subjacente a esta discrepância
entre géneros nas lesões do LCA é
multifatorial, mas os fatores neuromusculares parecem ser os que mais
contribuem para a esta diferença.
A abordagem destas lesões deve
centrar-se, portanto, na prevenção
primária, na qual os programas de
treino neuromuscular que englobem a aplicação conjunta de vários
componentes de exercícios (treino
propriocetivo, treino de pliometria,
treino de força, análise biomecânica
do gesto técnico e treino de exercícios para melhoria da técnica individual) demonstram ter um papel
preponderante.

COM PLACAS TERMOPLÁSTICAS
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Dezembro de 2014
Dr. Rui Hernâni Gomes
Nutricionista do Rio Ave Futebol Clube

Este congresso realizou-se em
Madrid, em Dezembro, e contou
com a presença de muitas centenas de congressistas. Foram
apresentadas dezenas de comunicações, interessantes, atuais e
de grande valor científico. Nas
próximas edições desta Revista
serão partilhados alguns resumos de comunicações apresentadas pelos os principais
investigadores mundiais na área
da hidratação. Participar neste
congresso foi uma oportunidade
excelente, que se agradece também ao organizador do evento.

Hydration in the healthy:
challenges and opportunities
Susan Shirreffs, PhD. Cientista “New Product
Research”. GSK Consumer Healthcare. Londres. Reino
Unido.

A maioria das pessoas provavelmente consome a maior parte da
água por intermédio de bebidas,
embora a contribuição dos alimentos possa ser significativa. Na
população adulta saudável o estado
euidratado deverá ser o estado habitual de hidratação. A hipo ou hiperidratação temporária, em condições
normais, deverá ser corrigida por
mecanismos homeostáticos: sede
para estimular a ingestão de água,
ausência de sede para atenuar o
consumo e aumento ou diminuição
na formação de urina para modificar as perdas de água. Contudo, a
ingestão de água pode ocorrer na
ausência de sede ou estar ausente
na presença de sede se os sinais
fisiológicos forem ignorados.
As causas de hipoidratação podem
ser variadas, incluindo perda de
suor, diurese, diarreia e ingestão
30 · Março 2014 www.revdesportiva.pt

restrita de água, o que pode ocorrer
de forma deliberada ou inadvertida. Desafios para a euidratação
podem ocorrer quando as perdas
de água são exageradas (exercício
intenso, altitude, imersão na água...)
ou quando o consumo de água é
reduzido. Normalmente a perda de
água pelo corpo ocorre com perda
de eletrólitos, pelo que a ingestão de
eletrólitos com a água é benéfica.
Beverage and water intake in
European countries: measurement
techniques
Mariela Nissensohn, PhD. Departamento de Ciências
Clínicas da Universidade de Las Palmas de Gran
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, Espanha.

No campo da nutrição tem sido
sempre um desafio avaliar adequadamente a ingestão de líquidos. Os
questionários nutricionais são difíceis
de comparar devido às suas diferentes metodologias. Os biomarcadores
de ingestão de bebidas são capazes
de avaliar a ingestão alimentar/
estado de hidratação sem o viés de
erros de auto-reportação da ingestão
alimentar. Contudo, até à data não há
consenso sobre quais os biomarcadores que verdadeiramente refletem
mudanças do estado de hidratação
em resposta à ingestão de bebidas.
Os autores examinaram as técnicas
utilizadas para avaliar a ingestão de
bebidas em estudos epidemiológicos
europeus e descreveram o método
mais frequentemente aplicado para a
avaliar. A informação sobre a ingestão de bebidas, disponível a partir de
inquéritos europeus e de investigações epidemiológicas nutricionais,
foi obtida da literatura. Doze artigos
foram incluídos. Os estudos selecionados foram realizados em adultos
saudáveis com diferentes tipos de
avaliações. A ferramenta de avaliação
mais utilizada foi o registo alimentar
de 7 dias. Apenas um estudo alemão
usou uma ferramenta de avaliação específica de bebidas (História
Alimentar de Bebidas). De seguida,
os autores procuraram questionários
de ingestão de bebidas disponíveis
na literatura científica para avaliar
a ingestão de bebidas e o estado de
hidratação, bem como a sua validade em relação a biomarcadores de

hidratação. Após ter sido conduzida a
pesquisa na literatura científica apenas dois artigos foram selecionados.
Dois questionários diferentes foram
concebidos para recolher o consumo
habitual de bebidas. Os questionários
foram validados usando o biomarcador da Gravidade Específica da Urina
(GEU). A primeira ferramenta foi o
“Questionário de Balanço Hídrico”
(QBH) e foi reportada nenhuma
correlação com a GEU. O segundo
questionário foi o “Questionário de
Ingestão de Bebidas”, um questionário de frequência alimentar (QFA)
quantitativo, sendo que foi encontrada uma correlação negativa com a
GEU. A partir da limitada informação
disponível, os autores concluíram
que o consumo de bebidas é muito
diferente entre países europeus,
sublinhando a necessidade de uma
ferramenta válida de avaliação da
ingestão de bebidas. Os atuais estudos epidemiológicos da Europa, com o
foco na ingestão de bebidas, são ainda
escassos. Os autores concluíram também que o QFA parece medir a ingestão de bebidas com mais precisão do
que o QBH quando comparado com
biomarcadores. No entanto, o QBH
parece ser um método mais completo
para avaliar o balança hídrico de uma
dada população.
Hydration and aerobic exercise
performance: impact of
environment and physiological
mechanisms
Michael N. Sawka, PhD. Professor na Escola de
Fisiologia Aplicada. Instituto de Tecnologia da
Georgia. Atlanta, Estados Unidos da América.

A água corporal total é estreitamente regulada, com variação diária
normal inferior a 1 % da massa corporal. Os défices hídricos superiores
a 2% da massa corporal são definidos como hipoidratação e podem
ocorrer como consequência de perda
de suor (hipovolemia hiperosmótica) e de diurese causada pelo frio,
hipóxia ou fármacos (hipovolemia
iso-osmótica). A hipovolémia híper-osmótica geralmente provoca redução do volume plasmático proporcional ao défice de água, enquanto
a hpovolemia iso-osmótica resulta
em maior perda de plasma para um

determinado défice hídrico devido à
redução do gradiente osmótico para
tirar água do compartimento líquido
intracelular para o extracelular. O
impacto da hipoidratação na performance física recebeu considerável
atenção da investigação e resultou
em muita controvérsia científica,
apesar dos resultados relativamente
consistentes para qualquer conjunto de condições experimentais.
A hipoidratação não prejudica de
forma consistente a performance
anaeróbia ou a força muscular
esquelética. No entanto, pode ter
impacto adverso sobre o desempenho aeróbio, particularmente em
situações acompanhadas de grande
vasodilatação vascular.
O desempenho aeróbio pode ser
quantificado através da intensidade
máxima (por exemplo, a potência
aeróbia máxima) ou da intensidade
sub-máxima (contra-relógio ou
tempo até à exaustão). Os estudos
de intensidade máxima são relativamente poucos, mas demonstraram
que a hipoidratação geralmente
prejudica o VO2máx em ambientes
quentes (com défices hídricos maiores induzindo maiores decrementos
do VO2max), mas nem sempre em
ambientes temperados.
Os estudos realizados em laboratório demonstraram que a hipoidratação geralmente não prejudica o
desempenho de intensidade submáxima em ambientes frios a temperados. Contudo, em ambientes quentes,
a hipoidratação prejudica de forma
consistente o desempenho aeróbio
de intensidade submáxima. Infelizmente, estudos anteriores têm utilizado protocolos experimentais muito
diferentes, pelo que os seus resultados são difíceis de combinar em
tendências. O laboratório dos autores
conduziu uma série de experiências
que empregam procedimentos semelhantes, mas alterando sistematicamente a temperatura da pele, desde
20° C a 38° C. No âmbito deste trabalho, definiu-se pele fria com temperatura <30°C, pele moderadamente
quente (30 a 34,9° C) e pele quente se
superior a 35°C. São reconhecidos os
efeitos da temperatura da pele sobre
o fluxo/volume sanguíneo cutâneo, com a pele quente associada
a elevado fluxo sanguíneo cutâneo
e redução do enchimento cardíaco,
enquanto a hipoidratação está

associada a reduzido enchimento
cardíaco. Os autores descobriram que
a hipoidratação começa a prejudicar
o desempenho aeróbio quando a
temperatura da pele excede os 27°C
e pele ainda mais quente exacerba a
diminuição da performance aeróbia
de intensidade sub-máxima (decréscimo adicional de – 1,5% por cada
cada 1°C de elevação da temperatura
da pele acima 27°C).
A exposição aguda a alta altitude
provoca vasodilatação sistémica, que
pode ser acompanhada por défices
hídricos corporais, como resultado de
diurese mediada pela hipoxia, acompanhada por grandes perdas de suor.
Recentemente, os autores examinaram o impacto da exposição a elevada
altitude (3048 m) e hipoidratação em
performance aeróbia de intensidade
submáxima num ambiente quente
(provocando temperaturas de pele de
cerca de 33°C). A exposição a elevada
altitude prejudicou o rendimento
aeróbio submáximo em cerca de 10%
em relação aos sujeitos euidratados
ao nível do mar, em cerca de 19% em
relação hipoidratação ao nível do mar
e em cerca de 34% como resultado da
hipoidratação e exposição a elevada
altitude. Concluíram que hipoidratação e exposição a elevada altitude
combinam-se para prejudicar de
forma aditiva a performance aeróbia
submáxima.
Vários mecanismos fisiológicos
são provavelmente responsáveis 
pelos decréscimos da performance
aeróbia submáxima resultantes do
estado de hipoidratação, e incluem:
1. a tensão cardiovascular da perda
de volume plasmático (hipovolemia absoluta) e vasodilatação
(hipovolemia relativa) que são
detetados por barorecetores;
2. as elevadas temperaturas teciduais no músculo ativo, no
sistema nervoso central e na pele
que são detetados por recetores
térmicos;
3. as mudanças metabólicas (dos
tecidos sob perfusão e efeitos
Q10), incluindo a elevada utilização de glicogénio que é detetada
por recetores metabólicos;
4. a estrutura cerebral alterada e a
carga de trabalho da redistribuição da água;
5. pistas percetivas alteradas.
Todos estes mecanismos são integrados através do Sistema Nervoso

Central para reduzir o estímulo
motor dos músculos esqueléticos.
Dehydration, thirst mechanisms,
and fluid intake in the elderly
W. Larry Kenney, PhD. Professor de fisiologia
e cinesiologia na Universidade do estado da
Pensilvânia, Estados Unidos da América.

Em condições de ausência de stress
da vida diária, a ingestão de líquidos
é regida por outros fatores que não a
sede. A maioria dos grandes inquéritos mostra que o consumo diário
de fluidos é o mesmo em adultos
de 65 a 80 anos de idade, saudáveis
e a viver de forma independente, e
em adultos de 20-35 anos de idade.
No entanto, o tempo de ingestão e
a bebida escolhida frequentemente
variam. A desidratação nos idosos (1)
acompanha ou resulta de condições
clínicas e/ou uso de medicamentos
ou (2) reflete uma resposta à privação de líquidos ou perda de líquidos.
A sensação de sede é atenuada em
indivíduos mais velhos durante e após
situações de desidratação induzida
pelo exercício ou pelo calor, mas não
por infusão salina. A sede é um fenómeno fisiológico complexo. Os principais impulsionadores da sensação
de sede são a elevada osmolalidade
sérica (detetada por osmorecetores
no cérebro) e a baixa pressão arterial (detetada por barorrecetores de
baixa pressão na vasculatura central).
Dados recolhidos em seres humanos
e em animais suportam a hipótese de
que o défice de sede em idosos se deve
a redução da capacidade de sentir
um défice de volume, ou seja, hipotensão ou baixo volume de sangue.
A osmoregulação mantém-se relativamente intacta com o envelhecimento
progressivo, mas novas evidências
mostram que o processamento central de sinais através de centros de
saciedade no cérebro é alterado com
o envelhecimento. Idosos saudáveis 
acabam eventualmente por restaurar todas as perdas de fluido, mas
a reposição é mais lenta do que em
jovens adultos. Este efeito da idade
parece ser progressivo, embora a taxa
de declínio seja muito variável (sem
dados longitudinais disponíveis).
(Continuação na próxima revista).
Organização:
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Agenda

XI Jornadas
Médico-Desportivas
11 e 12 de Abril
Paços de Ferreira

Março
XXIII International Conference on Sports
Rehabilitation and Traumatology
Local: Milão, Itália
13.º Curso teórico-prático SORECAR
Atualização em reabilitação respiratória
Local: Barcelona, Espanha

Abril
ACSM Health & Fitness Summit & Exposition
Local: Atlanta, Georgia, EUA
IV Seminário SAMEDE: Avances en la
Nutrición del Deportista
Local: Córdoba, Espanha
International colloquium on sports science,
exercise, engineering and technology
Local: Penang, Malásia
IOC World Conference: prevention of injury
and illness in sport
Local: Grimaldi Fórum, Mónaco
6th Exercise & Sports Science Australia
Conference and Sports Dieticians Australia
Update “Research to Practice

33éme Seminaire de Traumatologie –
Cardiologie
Local: ilha de Creta, Grécia
High Altitude Medicine and Physiology &
Mountain Emergency Medicine
Local: Bolzano, Itália
7th International Scientific Conference on
Kinesiology
Local: Opatja, Croácia
ACSM Annual Meeting
Local: Orlando, Florida, EUA

Junho
8th World Congress of the International Society
of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM)
Local: Cancun, México
XIII Congreso Internacional de la Asociación
Argentina de Artroscopia (AAA)
II Congreso Conjunto com la Sociedad
Americana de Ortopedia y Medicina del
Deporte (AOSSM)
Local: Buenos Aires, Argentina
36.º Congresso da Sociedade Espanhola de
Medicina e Cirurgia do pé e do tornozelo
Local: Castelldefells, Espanha

Local: Adelaide, Austrália

6th IWG World Conference on Women and
Sport

XII International Symposium Biomechanics
and Medicine in Swimming

Local: Helsínquia, Finlândia

Local: Camberra, Austrália

XXXIII FIMS World Congresso f Sports
Medicine

Maio

Local: Quebeque City, Canada

52.º Congresso da Sociedade Espanhola de
Medicina Física e Reabilitação

Local: Amesterdão, Holanda

Local: Bilbau, Espanha
XIV Congreso Nacional y I Internacional
de Psicología de la Actividad Física y del
Deporte
Local: Cáceres, Espanha

Amesterdam Foot & Ankle Course

47ème Congrès de la Société d’Orthopédie et
de Traumatologie de l’Ouest (S.O.O)
Local: Lorient, França
Mais informação em:
www.revdesportiva.pt – Agenda

Temas previstos para a próxima edição
Entrevista: Selecionador Nacional de Futebol – Paulo Bento – Lisboa

Jornadas de Medicina
Desportiva
Data: 24 de Maio
Local: Vila do Conde

Caso clínico: Diagnóstico de discopatia lombar após aula de surf – Dr. Diogo Moura, Dr. Marcel
Sincari, Prof Dr. Fernando Fonseca – Coimbra
Simpósio: Conflito femoro-acetabular
Diagnóstico clínico: Dr. Moisés Henriques – Lisboa
Tratamento médico e cirúrgico: Dr. Fernando Leal, Dr. Domingues Rodrigues, Enf. Manuel
Padim, Dr. J. Cruz de Melo – Santa Maria da Feira
Reabilitação pós-operatória: Dra. Rita Tomás, Dr. Tiago Esteves Carvalho – Lisboa
Temas:
Patologia Obstrutiva Respiratória em ORL e a performance desportiva – Dr. Cristiana Coimbra, Dra.
Edite Ferreira – V N Gaia
Abordagem da fibrilação auricular no desportista – Dra. Alexandra Castro, Dra. M.ª Conceição
Queirós, Dra. Paula Pinto – Penafiel
Olhar e ver: O alinhamento dos membros inferiores – Dra. Cátia Saavedra, Prof. Dr. João Espregueira-Mendes – Porto
Resumos: Congresso Internacional de Hidratação
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