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Terminamos o 5.º ano de existência. A abrangência do verbo indica que
muitos são os responsáveis por termos chegado até aqui. Muitos têm sido os
colaboradores e outros surgirão. As ajudas têm sido... apenas as suficientes,
mas espera-se que persistam e que outras surjam.
Há dois aspetos a realçar neste editorial:
• O congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva acontece em novembro e se saúda. Superiormente presidido pela Sra. Prof.
Dra. Maria João Cascais, será sem dúvida um fórum de conhecimento
médico-desportivo, mas também de encontro dos agentes envolvidos no
apoio ao praticante de exercício físico.
• Prevê-se a realização do exame para a obtenção do título de especialista
em Medicina desportiva no início de 2015. O prazo se candidatura é de 01
a 31 de janeiro. Mais informações sobre os requisitos e os procedimentos para o exame serão fornecidas pelos serviços da Ordem dos Médicos
(OM). Entretanto, alguma informação pode ser vista nesta edição nas
páginas 30 (transcrição de texto do site da OM) e 32 (livros recomendados). O caminho volta a ser caminhado. Basil Ribeiro, diretor.
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Entrevista

Susana Feitor
Atleta campeã de
marcha atlética

Há quantos pratica a Marcha
atlética e quantos kms já
caminhou?
Pratico Marcha desde os meus 13
anos, iniciei o atletismo aos 11 e
pouco mais de um ano depois experimentei a marcha atlética. Quantos
aos kms, não sei responder, mas
talvez tenha dado a volta ao Mundo
mais que uma vez!
É certamente uma das atletas mais
medalhadas no atletismo português.
Como conseguiu tantos êxitos?

e o verdadeiro massagista… Há
outros profissionais que também
são importantes e que se encontram
com regularidade nas federações e
nos clubes, como os nutricionistas,
psicólogos e fisiologista. Para mim,
todos eles devem fazer parte da
equipa pluridisciplinar da Medicina
Desportiva e da ciência do treino.
Em termos específicos de abordagem às lesões e a outras questões
associadas, também notei grandes
evoluções, nomeadamente em competição na pro-atividade da performance, nos meios complementares
de diagnóstico, na abordagem e no
protocolo na recuperação de determinadas lesões, antes consideradas
muito graves e de difícil recuperação, mas agora não tanto. Apesar de
ainda assistir a algumas diferenças
entre métodos e abordagens (protocolos de recuperação) com profissionais de outros países, penso que Portugal nesta matéria evoluiu imenso
e não considero que estejamos longe
do que se pratica ao melhor nível
internacional.
… o treino também…

Com muito empenho, busca constante por fazer cada tarefa melhor
que a anterior e ter ao meu lado
profissionais que me ajudaram no
planeamento, na recuperação e na
gestão das minhas características
físicas e psicológicas… mas não foi
de todo fácil!
O apoio médico melhorou ao longo
destes 23 anos. Que diferenças
mais realça?

Sim, também. Nomeadamente na
recolha e uso de dados fisiológicos
para o apoio ao planeamento do
treino, para melhor gestão das intensidades e recuperações do corpo.
O conhecimento evoluiu, mas em
especial os meios disponíveis, onde a
maior facilidade de acesso às novas
tecnologias teve um papel fundamental.

os treinos de maior intensidade foi
adaptada, em especial em função
do tempo e das características do
esforço. Novos alimentos foram
introduzidos na alimentação, que
apesar de serem típicos noutras culturas, foram popularizados em Portugal, como as proteínas de origem
vegetal, como é o caso da soja.
O uso de suplementos alimentares tem tido um papel relevante
na vida dos atletas, para o bem e,
infelizmente, também para o mal
quando existe o abuso do consumo e
o consumo de produtos/substâncias
proibidas para melhorar a performance. O importante continua a ser
o mesmo: alimentação variada (com
forte aposta no que é mais natural e
menos processado), boa hidratação e
agradável ao paladar!
Desde 1991 que coleciona títulos.
Foi campeã do Mundo, da Europa,
ganhou várias medalhas de prata.
Tantos anos depois está de saída…
difícil?...
Sim. Existem momentos que parecem que, sem esta rotina e esta
vida, não sou eu, nem sei fazer outra
coisa, mas estou na fase final de
uma carreira de alto rendimento.
Tenho consciência disso e estou
preparada para sair na hora certa,
quero sentir na hora de terminar
que ao olhar para trás a minha
memória mais recente é boa e completa em relação a tudo o que tenho
feito desde a primeira vez que vesti
a camisola da seleção nacional em
1989.

E a alimentação?
Algumas… O conhecimento melhorou muito, as experiências internacionais destes profissionais também
foi relevante. As mudanças que
verifiquei foram várias, nomeadamente na proximidade dos médicos
ao terreno, em especial nas modalidades individuais e na constituição
de equipas, mais pluridisciplinares
nas quais, além das competências
melhoradas de cada profissional,
vários se juntam na recuperação,
prevenção da lesão e na otimização
da performance. Há três profissionais de base nestas equipas: o
médico de medicina desportiva (MD),
de fisiatria ou de família, mas com
pós-graduação em medicina Desportiva; o fisioterapeuta/osteopata
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Sim, também, nomeadamente a desmitificação de alguns dados adquiridos ao longo de muitos anos. É difícil
de resumir em poucas palavras…
Nas modalidades de resistência,
como é a minha, os hidratos de carbono (massa, arroz, batata) sempre
foram considerados como os principais constituintes da alimentação
base e em maiores proporções. Hoje
sabe-se que essas proporções devem
ser alteradas em função do tipo de
treino e esforço em causa e inclusive outras fontes de melhor índice
glicémico devem ser privilegiadas
em detrimento destas que referi.
Também a reposição energética e de
fluidos em competição ou durante

O que vai fazer agora depois
de terminar tão extraordinária
carreira?
Continuar a colaborar no meio
desportivo, nomeadamente na ajuda
e no acompanhamento de atletas,
para que tenham ao seu lado equipas
que de facto os acompanham, em
especial na conciliação das rotinas do
alto rendimento com as académicas
e depois na inserção no mercado de
trabalho. Quero também experimentar a área do Exercício em populações especiais, com enfase na área da
saúde e com o desenvolvimento do
negócio do turismo desportivo/saúde.
Uma das minhas grandes paixões é
sem dúvida o “Exercício e a Saúde”.

Notícias

of Medical Hydrology, a qual juntamente com a publicação periódica
de Newsletters são as publicações
científicas de destaque da ISMH.
Felicitamos esta eleição, mais uma
prestigiante para o Dr. Pedro Cantista e também para Portugal.

muita disciplina e de… muitas lesões
e contrariedades. Mas nunca desistiu
e lutou sempre. Agora, em Rio Maior,
aos 38 anos, continua os treinos para
os próximos Jogos Olímpicos. A Susaninha não desiste!

A Unidade da Anca do Hospital
da Arrábida – V N Gaia

Esta unidade é liderada pelo Dr. Cruz
de Melo que é um experiente ortopedista, com particular enfoque na
anca. A sua experiência em artroscopia da anca é muito grande e
reconhecida, quer em Portugal, quer
no estrangeiro, como o demonstra
os muitos médicos estrangeiros
que a frequentam para melhorar os
seus conhecimentos e evoluírem na
experiência. Na respetiva página web
pode ler-se: “A Unidade da Anca é
formada por uma equipa multidisciplinar altamente reconhecida em
Portugal no tratamento das Patologias da anca. A elevada formação e
experiência permite-nos dar uma
assistência integral, desde o diagnóstico diferenciado, até o melhor e
mais avançado tratamento disponível na atualidade para a patologia
do Conflito Femoroacetabular, Anca
de Ressalto, Trocanterite, Artrose da
Anca (Prótese da Anca) ou da Patologia da Anca no adulto jovem.” É uma
instituição de referência, sem dúvida.

O Dr. Pedro Cantista, médico fisiatra
do Porto e distinto colaborador desta
Revista, é o Presidente eleito da
International Society of Medical Hydrology – ISMH (Sociedade Mundial de
Hidrologia Médica). Esta nomeação
ocorreu na última Assembleia Geral
realizada durante o Congresso Mundial em Quioto, Japão (13 de Maio
de 2014). Acumula o cargo com o de
membro do comité científico desta
Sociedade e de Editor Associado
da Balneology, a revista oficial, que
surgiu na continuação do Annals

Dr. Augusto Roxo, médico especialista
em medicina desportiva e também responsável clínico da federação portuguesa
de andebol.

A alegria de vencer. Portugal no alto!

Susana Feitor, uma campeã na
Marcha atlética há mais de 20 anos!
A entrevistada desta edição é a
Susana Feitor. A Susaninha como
a tratava (e trato), como tem sido
tratada pelos amantes do atletismo.
É de facto uma campeã há mais
de 20 anos. Começou em 1990, na
Bulgária, por ser campeã do Mundo
nos 5 km na categoria júnior (tinha
15 anos de idade), depois em 1993,
em S. Sebastian, foi campeã da
Europa (em 1991 havia sido vice-campeã) e no ano seguinte, em
Lisboa, foi vice-campeã do Mundo na
mesma prova e categoria. Em 2001 foi
recordista mundial em pista: “caminhou” 20 km em 1h29’36”! Nesse ano
bateu o record de Portugal com o
tempo de 1h27’55”! Foi medalha de
bronze no campeonato da Europa
(10 km) e em 2005 foi medalha de
bronze no campeonato do Mundo
(20 km). Foram títulos invejáveis, mas
que resultam de uma conjugação
de muito treino, muito sofrimento,

Centro de Medicina do Exercício e
do Desporto
Coimbra está de parabéns pelo
nascimento deste importante Centro
de apoio ao praticante desportivo,
dinamizado pelo Dr. Augusto Roxo,
médico especialista em medicina
desportiva e também responsável
clínico da federação portuguesa de
andebol. No seu discurso de apresentação justifica o seu aparecimento também pelo encerramento
do Centro de Medicina Desportiva
de Coimbra e pela necessidade de
garantir qualidade na assistência
médica ao praticante desportivo.
Prevê a existência de várias especialidades médicas, onde se inclui
a imagiologia. O exame médico
desportivo, o tratamento da lesão e o
aconselhamento para a prática desportiva podem ser lá realizados. Este
Centro surge do empenhamento do
grupo Sanfil®, com parceria com a
Urgicentro, entidades com muita
experiência na área da saúde na
região centro do país.

A 1.ª medalha internacional
em 1998
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Caso clínico
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Pancreatite aguda após
trauma desportivo
Dra. Ámara Ibrahimo1, Dra. Marília Teixeira2, Dr. José Guerreiro3
Interna de Cirurgia Geral, 2Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral, 3Assistente Hospitalar Graduado de
Cirurgia Geral. Serviço de Cirurgia 1, Hospital S. Francisco Xavier, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

1

RESUMO / ABSTRACT
O traumatismo do pâncreas é raro. O desenvolvimento de pancreatite está associado a
lesão do canal pancreático e aumenta a morbilidade e a mortalidade. Os autores apresentam o caso de um doente do sexo masculino, 23 anos de idade, jogador profissional
de râguebi. Foi vítima de traumatismo abdominal fechado durante jogo, do qual resultou
lesão pancreática e lesão renal esquerda. Teve evolução para pancreatite. O diagnóstico
da estenose do canal pancreático foi determinante para o tratamento.
Pancreatic trauma is rare. The development of pancreatitis is associated to an injury to the pancreatic duct and increases the morbidity and the mortality. The authors present a case of a 23 years
old male, a professional rugby player who suffered a blunt abdominal trauma during a game, from
which he developed a pancreatic and left renal injury. The pancreatic lesion evolved to a pancreatitis. The diagnosis of a stenosis in the pancreatic duct was determinant to guide the treatment.
Este Caso Clínico foi apresentado sob a forma de Poster no Congresso Nacional de Cirurgia.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Trauma abdominal fechado, pancreatite.
Blunt abdominal trauma, pancreatitis.

Introdução
A lesão do pâncreas ocorre em 3 a
12% de todos os doentes com traumatismo abdominal1 e em 1 a 5%
dos casos de traumatismo abdominal fechado2. De acordo com o tipo
e a importância das lesões pancreáticas, a evolução pode fazer-se para
uma pancreatite3. O aparecimento
desta complicação aumenta a morbilidade e a mortalidade dos traumatismos do pâncreas3.
A particularidade da pancreatite
pós-traumática reside na dificuldade
do diagnóstico precoce, na associação a lesões de outros órgãos e à
eventual lesão dos canais pancreáticos3.

Caso clínico
G.A.M., sexo masculino, 23 anos,
jogador profissional de râguebi.
Sem antecedentes patológicos
relevantes.
Recorreu ao Serviço de Urgência
(SU) após queda durante jogo de
râguebi, da qual resultou traumatismo toraco-abdominal fechado.
4 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

Ao exame objetivo apresentava dor
à palpação do epigastro. Analiticamente salientava-se a leucocitose
com neutrofilia (16.000/90%) e a
elevação da amílase (300 UI/ml) e da
lípase (2260 UI/ml).
A tomografia computorizada (TC)
mostrou “contusão/fratura com
ausência de nefrograma no polo
superior do rim esquerdo, contusão
da glândula suprarrenal esquerda e
contusão pancreática entre o corpo
e a cauda. Densificação hemática
da gordura adjacente a estes órgãos
e latero-aórtica. Sem evidência de
pneumo ou hemoperitoneu”.
Foi internado para vigilância e
tratamento conservador. AS TC’s
de controlo revelavam evolução
fibrótica da lesão renal e coleção
peri-pancreática distal, mas sem
alterações do canal de Wirsung.
Esteve sob alimentação parentérica
total durante longo período, ocorrendo picos de hiperlipasemia a
cada tentativa de retoma da alimentação oral.
Foi realizada colangiopancreatografia por ressonância magnética
(CPRM), a qual mostrou “estenose
segmentar do canal de Wirsung por

lesão traumática, dilatação distal,
com coleção encapsulada adjacente e póstero-inferior à cauda do
pâncreas”. Foi efetuada colangiopancreatografia endoscópica retrógrada
(CPRE) com colocação de endoprótese pancreática, removida após 3
semanas, obtendo-se dilatação da
zona estenosada. Desde então, com
normalização dos valores analíticos
e a tolerar dieta oral.
Manteve seguimento em consulta
externa. Retomou os treinos cerca de
2 meses e meio após a alta. Realizou
TC de controlo aos 6 meses após o
traumatismo , que mostrou alterações residuais mínimas, pelo que
retomou a competição sem restrições.

Discussão
A localização retroperitoneal fixa do
pâncreas torna-o particularmente
propenso a lesões após traumatismos do abdómen superior por desaceleração1. Nas crianças, a causa
mais comum deve-se a acidentes de
bicicleta e nos adultos a acidentes
de viação4. Dois terços das lesões
ocorrem no corpo do pâncreas,
estando as restantes igualmente
distribuídas entre a cabeça, istmo e
cauda4.

A

B
Fig 1. TC abdomina: A – contusão polo
superior rim esquerdo (seta); B – contusão pancreática distal (seta).

As pancreatites pós-traumáticas
são raras e desenvolvem-se em 2 a
6% dos casos após um traumatismo
pancreático. O risco de desenvolvimento de uma pancreatite está
ligado à presença ou não de uma
lesão dos canais pancreáticos3.
A particularidade das pancreatites pós-traumáticas reside no seu
intervalo livre. Em todos os casos, o
atraso no aparecimento dos sintomas clínicos está ligado à natureza
da lesão do canal pancreático: pode
tratar-se de uma lesão completa
com derramamento livre do suco
pancreático, e aqui o intervalo é
curto, ou tratar-se de uma fibrose
consequente dos canais pancreáticos, conduzindo a um atraso que
pode ser de alguns meses após o
traumatismo3.
A manifestação clínica mais
frequente é a dor abdominal epigástrica. Os exames complementares de
diagnóstico baseiam-se na dosagem
sérica, urinária ou peritoneal de amílase e lípase, mas têm falta de sensibilidade e especificidade, sobretudo
no contexto traumático. Contudo, a
persistência ou reaparecimento de
alterações é muito sugestivo da sua
origem pancreática3.
A TC seriada é o exame habitualmente utilizado para o diagnóstico
e seguimento destas pancreatites.
No entanto, já existem estudos a
mostrar a sua sensibilidade e especificidade limitadas para a deteção
de lesões pancreáticas4, dependentes
da técnica utilizada, da experiência
do observador e do momento da
avaliação5. O exame nas primeiras
24h após o traumatismo pode não
detetar anomalias devido à ausência

A

de alterações inflamatórias1. A pesquisa duma lesão do canal pancreático é uma etapa fundamental na
avaliação de um traumatismo do
pâncreas, com ou sem pancreatite
associada3. O canal pancreático
é mais rígido que o parênquima,
cápsula e vasos pancreáticos, pelo
que uma lesão do canal pode ocorrer
sem sinais visíveis de hemorragia
ou rotura da cápsula. Um atraso no
diagnóstico resulta num atraso terapêutico, com consequente acréscimo
na morbilidade e mortalidade1.
A ressonância magnética é uma
ferramenta cada vez mais utilizada
na avaliação do pâncreas4. No contexto traumático, tem sensibilidade
para detetar lesões do parênquima
e avaliar a integridade do canal de
Wirsung, permitindo identificar
algum tipo de rotura e/ou derramamento de suco pancreático. Numa
fase posterior, pode também avaliar
as complicações decorrentes do
trauma (coleções, pseudoquistos,
fístulas)4. Pode ser usada para ajudar
a tomar decisões terapêuticas4.
Sempre que há suspeita de lesão
do canal pancreático, deve ser
realizada uma CPRE. Esta não é

habitualmente feita em contexto de
urgência1. A injeção direta de contraste através da papila permite a
visualização completa de todo o trajeto do canal pancreático, incluindo
pequenos ramos através da glândula. Desta forma, realiza-se uma
cartografia canalicular completa,
com uma sensibilidade de 100% para
a deteção de anomalias3. A CPRE
pode também diminuir ou eliminar
a necessidade de tratamento cirúrgico se o tratamento endoscópico da
lesão canalicular for possível, pela
realização de esfincterotomias e/ou
a colocação de stents1.
Os episódios recorrentes de pancreatite podem requerer cirurgia,
mas a abstenção cirúrgica deve ser
levada a cabo quanto mais jovem for
o doente3. Existem relatos de bons
resultados a longo prazo com uma
abordagem conservadora, mesmo
num pâncreas seccionado, em doentes pediátricos2.
As indicações cirúrgicas iniciais
são dominadas pelo grau da lesão
(Tabela 1) ou pela dúvida diagnóstica
perante um quadro de abdómen
agudo. Ao longo da evolução da
pancreatite, a infeção da necrose e

Tabela 1. Classificação dos traumatismos pancreáticos da American Association of the Surgery of Trauma AAST3.
Grau

Tipo de lesão

Descrição

I

Hematoma

Contusão minor sem lesão do canal

Laceração

Laceração superficial sem lesão do canal

Hematoma

Contusão major sem lesão do canal ou perda tecidular

Laceração

Laceração major sem lesão do canal ou perda tecidular

III

Laceração

Secção distal ou rotura parenquimatosa com lesão do canal

IV

Laceração

Secção proximal ou rotura parenquimatosa

V

Laceração

Rotura massiva da cabeça do pâncreas

II

B

Fig. 2 Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética (CPRM ): A – zona de contusão pancreática (seta grossa) com ausência
de contraste no Wirsung (seta fina); B – coleção encapsulada correspondendo a foco de pancreatite (seta).
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A

B

Fig. 3 Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE): (A) Pancreatografia
mostra estenose marcada do Wirsung na transição corpo/cauda por ausência de
contraste na porção mais distal do canal (seta); (B) Introdução de fio guia (seta) para
colocação de endoprótese.

a formação de abcessos tornam-se
igualmente indicações3.
Faroudy at al3 descreveram o caso
de uma criança de 11 anos, vítima
de acidente desportivo com queda
e traumatismo epigástrico por uma
bola. Foi admitida no SU por dor
abdominal e vómitos. Apresentava
ligeiras alterações analíticas e a TC
às 48 horas mostrava pancreatite
edematosa. Foi submetida a pausa
alimentar e tratamento sintomático
e teve boa evolução clínica.
Custer, D.6 apresentou o caso
clínico de um rapaz de 15 anos de
idade, vítima de colisão durante um
jogo de futebol, do qual resultou um
traumatismo direto no abdômen.
Apresentava importantes alterações analíticas à entrada, pelo que
realizou TC, a qual mostrou líquido
livre intra e retro-peritoneal, com
dilatação da 2ª porção do duodeno
e ligeiro aumento da cabeça do
pâncreas. Foi submetido a laparoscopia exploradora que revelou
extenso hematoma do retroperitoneu, assim como à volta do duodeno
e da cabeça do pâncreas e extensa
inflamação peri-pancreática, mas
sem evidência de laceração ou
tecido desvitalizado. Foi realizada
jejunostomia de alimentação e colocados 2 drenos aspirativos à volta
do pâncreas. Ao retomar dieta oral
no 6º dia pós-operatório, houve um
aumento significativo do volume das
drenagens. Foi suspensa a alimentação oral e iniciada terapêutica
com octreótido e.v. para diminuir a
secreção pancreática. Repetiu TC ao
15º dia pós-operatório que mostrou
algum líquido peripancreático e
uma laceração na cabeça do pâncreas. Realizou CPRE que mostrou
6 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

defeito de preenchimento do canal
de Wirsung para além da cabeça do
pâncreas, mas sem derramamento
de contraste. O doente apresentava-se clinicamente bem, pelo que foi
mantido tratamento conservador.
Teve alta ao 25º dia pós-operatório,
sob alimentação entérica e com os
drenos peripancreáticos. Por manter drenagens entre 250-400 cc / 24
horas um mês após a alta, repetiu a
CPRE, que teve resultado sobreponível. Manteve-se atitude expectante
e a situação resolveu-se nos 2 meses
seguintes. O doente ficou bem,
retomou dieta oral e foram removidos os drenos. Regressou à atividade
desportiva 1 ano após o acidente.
Healey et al7 descreveram o caso
de um jovem de 17 anos, jogador
de râguebi, vítima de traumatismo
abdominal fechado durante um
jogo. Apesar do traumatismo, este
terminou a partida e só procurou
assistência médica cerca de 24 horas
depois, por dor abdominal intensa
e náuseas. A TC mostrou secção
completa do pâncreas para fora dos
vasos mesentérios, com hematoma
envolvente. Foi submetido a cirurgia, tendo-se verificado hematoma
mesentérico extenso, até ao cólon
sigmoide, hematoma retroperitoneal
e secção pancreática distal. Foi efetuada pancreatectomia distal com
conservação do baço e drenagem
do hematoma retroperitoneal, sem
complicações. A antibioterapia só
tem indicação se houver evidência
de infeção. A alimentação por via
entérica precoce deve ser favorecida,
desde que não existam lesões associadas que a impeçam3.
As complicações da pancreatite,
nomeadamente, necrose, infeção ou

formação de pseudoquistos, tendem
a ser mais precoces e mais severas
que nas outras etiologias. Aparecem
em doentes com lesões do Wirsung e
agravam o seu prognóstico. A maior
sequela de lesões do canal pancreático não diagnosticadas é a fistulização persistente1. As lesões pancreáticas isoladas são raras e, num
contexto de pancreatite, a existência
de lesões associadas constitui um
critério de mau prognóstico3.

Conclusão
O trauma é uma causa rara de
pancreatite e existem poucos casos
descritos de pancreatite associada a
trauma desportivo. A sua evolução
é variável e depende da existência
de uma lesão do canal pancreático.
O diagnóstico imagiológico por TC
é o mais frequente, mas pode ser
insuficiente, pelo que a CPRM tem
um papel cada vez mais relevante.
Sempre que há suspeita de lesão do
canal pancreático, deve ser realizada
CPRE que, para além de diagnóstica, pode ser também terapêutica.
A cirurgia só tem indicação nos
casos mais graves.
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Neuromuscular training programs can decrease
anterior cruciate ligament injuries in youth soccer
players
Campbell, C. J. et al. Clin J Sport Med, 24:263–267,
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Os funcionários de escritório e
outros que permanecem muito
tempo na mesma posição, por
vezes agressivas, têm com muita
frequência dores cervicais. Os
autores neste texto apresentam um protocolo de exercícios
destinado a esses sofredores
com dores cervicais agudas ou
crónicas. Referem que pode ser
aplicado no escritório durante
as horas de trabalho, sentado ou em
pé, sem necessidade de equipamento
especial ou necessidade de mudar de
roupa e que a sua eficácia está relacionada com a frequência usada pelo
sujeito. São apresentadas algumas
figuras com exercícios, com a recomendação de os realizar 5-10 minutos, com a frequência de 2-3 horas.
Falta saber se a entidade patronal o
permitirá, mas certamente que o funcionário sem queixas cervicais será
depois mais rentável que o sofredor,
que se desconcentra com a dor e sem
posição antálgica para trabalhar.

• Identificar a apresentação clínica
• Diferenciar as causas
• Descrever o tratamento e o prognóstico.
O tratamento de urgência é
cirúrgico, a fasciotomia, que tem por
objetivo restabelecer a circulação
sanguínea.

Na Introdução os autores referem
que esta posição oficial reviu a literatura e concluiu que os jogadores
jovens de futebol e os seus treinadores podem diminuir a incidência de
lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) através da implementação
de programas de treino neuromuscular. Propõem ainda a adoção de
um programa nacional canadiano
de prevenção desta lesão, mas que
naturalmente pode ser replicado a
nível mundial.

Concussion guidelines Step 1:
Systematic review of prevalent
indicator

Standing and mortality in a
prospective cohort of canadian
adults

Carney, N. et al. Neurosurgery, 75(3)S3-S15: Setembro
2014

Katzmarzyk, P. T.: Med. Sci Sports Exerc, 46(5);940–
946, 2014

De acordo com os autores o objetivo
desta publicação foi fazer uma revisão sistemática de toda a literatura
de alta qualidade sobre a concussão
e colher informação sobre a prevalência e associação de indicadores
de concussão. O objetivo foi também
estabelecer um suporte baseado na
evidência e a partir do qual criar no
futuro uma definição, critérios de
diagnóstico e indicadores de prognóstico para a concussão cerebral.
Indicadores prevalentes e consisAcute and chronic compartment
syndromes: Know when to act fast tentes de concussão são a desorientação e a confusão que ocorre
Nancy McLaughlin, N, et al. Journal of the American
Academy of Physician Assistants, 27(6):23-26, Junho 2014
imediatamente após o trauma, o que
é muito importante para tomada de
De acordo com os autores, a síndecisão em relação à continuação
drome do compartimento dos
membros é comum em situações de no jogo ou desporto, pois na grande
fraturas ou de esmagamento (agudo) maioria das situações não há perda
de consciência.
ou em atletas (crónico), em que
ocorre edema e aumento da pressão intracompartimental, os quais
levam à isquemia. Os objetivos da
aprendizagem em relação à síndrome do compartimento nas fases
aguda e crónica são:

Numa altura em que permanecemos
cada vez mais sentados e menos
em pé, o autor quis examinar a
associação entre o tempo diário de
permanência em pé (auto-reportado)
e a mortalidade em 16586 canadianos adultos (18-90 anos de idade).
Concluiu que estar em pé não tinha
relação com a mortalidade por
cancro e dado que as taxas de mortalidade em geral diminuíram com
níveis superiores de permanência
na posição de pé, esta pode ser uma
alternativa saudável aos períodos
excessivos na posição de sentado.
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A transmissão do vírus de
Ébola e o desporto
Grupo Vitalino

Dr. Basil Ribeiro
Rio Ave F. C., C. H. V. N. Gaia-Espinho, EPE. V. N. Gaia

RESUMO / ABSTRACT
A infeção por vírus de Ébola é na maior parte das vezes fatal. A transmissão exige contacto
direto com secreções, fluidos corporais do doente infetado, mas sintomático. A transmissão por via aérea não está implicada. A adoção de medidas de proteção individual e
quarentena de pessoas com contacto com sujeitos infetados são medidas que ajudam
prevenir a disseminação da doença. Na Europa não existe (para já) preocupação com a
eventual infeção dos atletas que se deslocam a outros países para competirem. Contudo,
devem evitar o contacto com as pessoas que parecem estar com gripe, com febre, especialmente se provenientes de um país endémico.
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Ebola virus disease is in most cases fatal. For the transmission it is necessary to have
a direct contact with the body fluids of the infected symptomatic patient. There is no
airborne transmission. The implementation of measures for individual protection and
the quarantine of the people that contact with the patients are useful tools to stop the
virus dissemination. So far, in Europe there is no need to be worried with the possibility
of an athlete become infected when (s)he travels to other countries to play. However, they
should avoid the contact with people with flu-like symptoms, with fever, especially if
arriving from an endemic country.
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Introdução

chegar. Há motivo para tanta preocupação? Não, não há! Pode-se ignorar
o que se passa “lá fora”, em África,
principalmente? Não, não se pode!
CY

CMY

O vírus de Ébola é altamente contagioso e tem uma taxa de mortalidade que varia entre 50 a 90%. São já
vários milhares de pessoas infetadas
e também alguns milhares que já
morreram. Não existe tratamento e
não há ainda vacina. Nos casos em
que há sobrevivência, a recuperação
é rápida e completa, mas poderão
ficar complicações a longo prazo
quando a doença é mais duradoura.

A preocupação
A globalização e os compromissos
desportivos internacionais, a nível de
clube e também de seleção nacional,
obrigam os atletas/jogadores a realizarem viagens para outros ambientes, outros países, e ao contacto com
outras pessoas, conhecidas ou não,
mas eventualmente infetadas e/ou
doentes. Estes jogadores receiam ser
infetados durante as viagens e, no
regresso, são os seus próprios colegas
que manifestam receio de serem
infetados pelos colegas acabados de

K

Surtos de infeção
O atual surto epidémico começou
na Guiné-Conacri em Dezembro de
2013 e alastrou à Libéria, Serra Leoa e
Nigéria. São já mais de 9191 pessoas
infetadas e 2705 mortos (OMS, na
Medscape em 22/10/2014), havendo
mais de 120 profissionais de saúde
principalmente por falta de equipamentos e de muitas horas de exposição. A OMS (Organização Mundial de
Saúde) declarou o estado de emergência de saúde pública internacional em 9 de agosto deste ano.
A infeção por vírus de Ébola surgiu
pela primeira vez em 1976, simultaneamente no Sudão e na República
Democrática do Congo (ex-Zaire),
sendo rapidamente neutralizado
através de medidas específicas (quarenta, esterilização de equipamentos,
roupas de proteção, etc.). Yambuku
é o nome do rio que atravessa a

O seu Parceiro na área
médico-hospitalar
O Grupo Vitalino comercializa, em Portugal
Continental e Ilhas, equipamentos e consumíveis
médicos e hospitalares, para unidades e profissionais
de saúde e público em geral, apostando na melhoria
contínua, assim como na distribuição de marcas
conceituadas e assistência técnica própria.
O Cliente usufrui de um parceiro de qualidade,
especializado nas diferentes áreas médicas,
repartidas da seguinte forma pelas marcas do Grupo:

Vitalino - fisioterapia, ortopedia, consultório, emergência
Vitalmédica - assistência técnica
Vitagnosis - med. desportiva, med. no trabalho, diagnóstico
Vitalcare - dentária, podologia, estética
Vitalsenior - cuidados seniores, creches, desinfecção

Rua das Tulipas, 160 - 170 4510-679 Fânzeres (GDM)
email vitalino@vitalino.pt web www.grupovitalino.pt
tel 22 466 48 89 fax 22 483 22 02
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How does Ebola spread?
Person at risk
Person not at risk

Reservoirs
Bats and other wild
animals are the suspected
reservoirs of Ebola.

Infectious sick person
Infected, asymptomatic
person (not infectious)

Movement

Contact tracing

Infection

Isolation

 Transmission to humans

Infected bushmeat is brought to
the villages by hunters.

 Only symptomatic people are infectious
The incubation period can range between
two and 21 days. People are infectious as
long as their blood and bodily fluids
contain the virus.

 Hospitals as amplifiers

When infectious people who
enter a hospital are not cared
for under strict infection
control measures, hospitals
can become a major amplifier
of the disease.

 Unsafe burial practices

Funerals where mourners touch the
deceased are one of the main
amplifiers for spreading the virus.

 Strict protocols

O Dr. Peter Piot o cientista envolvido na
descoberta dos vírus da SIDA e de Ébola
(saber mais em http://www.lshtm.ac.uk/
aboutus/people/piot.peter)

pequena aldeia do Zaire onde a infeção surgiu pela primeira vez.
A equipa do microbiologista belga
Peter Piot (também um dos primeiros cientistas a descobrir o vírus da
SIDA) quiseram dar o nome do rio
mais próximo dessa aldeia e descobriram no mapa o nome de Ébola,
para mais tarde constatarem que o
rio mais próximo tinha outro nome.
Mais surtos se seguiram:
• 1995 – República Democrática do
Congo – 315 pessoas infetadas –
254 mortes
• 2000 – Uganda – 425 pessoas infetadas – 224 mortes
• 2003 – República Democrática do
Congo – 143 pessoas infetadas –
128 mortes.

Vigorous hospital infection
control measures are applied
in designated Ebola
treatment units.

 Seeking medical help

People who have been
exposed to Ebola or have
symptoms should seek
medical care immediately.

 Safe burial practices
 Medical equipment

Doctors and nurses wear
sterilised protective clothing,
such as gloves, masks, gowns
and eye shields, and are
trained in the safe donning
(putting on) and doﬃng
(taking oﬀ) of protective gear.

All contact with the
bodies of those who
died from Ebola is
avoided. Prompt and
safe burial of the dead
minimises the risk of
infection.

 Contact tracing

Identifying and following-up
those who had contact with an
ill person is essential to curb the
spread of the disease.

How can it be stopped?

The control of the outbreak relies on breaking the chain of transmission
through containment measures and changing people's behaviour.

Ebola: reducing the risk of transmission
As long as the epidemic of Ebola virus disease is continuing and expanding in West Africa, the risk of importation of contagious cases
to European and other countries increases. The risk of further transmission in Europe is extremely low, but cannot be excluded. To
minimise this risk, public health eﬀorts in the EU focus on early case detection and isolation.

Contact tracing

Person at risk

Exit screening
Passengers departing from aﬀected
countries have their temperature
checked to prevent a contagious
case from boarding a plane.

Person not at risk

Isolation

Infected, asymptomatic
person (not infectious)

Movement

Infectious sick person

Information to travellers
At the point of entry,
travellers coming from
aﬀected areas are informed
about the disease and
advised to seek medical
care if they experience
symptoms.

1, 2, 3 …
al

from arriv
Days

From first symptoms to detection
The incubation period ranges from 2 to 21
days. As soon as symptoms appear, people
become infectious and can spread the virus to
others. People can only get infected if they
come in contact with contaminated blood or
bodily fluids. Healthcare workers and close
contacts are therefore at higher risk of getting
infected. Identifying infectious sick persons as
soon as possible ensures that the chain of
transmission is stopped.

Os vírus de Ébola
Existem cinco espécies de vírus
Ébola, sendo que apenas quatro provocam a febre hemorrágica de ébola
(FHE) (o da espécie Reston não parece
ser perigoso para os humanos):
• Ébola-Zaire, o mais virulento
• Ébola-Sudão
• Ébola-Bundibugyo
• Ébola-Costa do Marfim

Fatores de risco:
• Viagem a África, especialmente
para as zonas onde ocorrem os
surtos de infeção
• Fazer investigação animal, por
exemplo, em macacos provenientes de África ou das Filipinas
10 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

Travelling from aﬀected areas
An infected person not
experiencing symptoms is not
contagious and therefore does
not pose a risk to other
travellers.

Putting medical staﬀ on alert
Frontline medical staﬀ asks
patients about recent travel.
Patients with a compatible travel
history and Ebola-like symptoms
are immediately isolated.

Medical evacuation
Patients are safely isolated
during medical evacuation
and do not pose a risk to
others.

• Proporcionar tratamento médico
(se não usar material de proteção
adequado) ou cuidados pessoais
(quando se tratam os familiares
doentes)
• Preparar os cadáveres que morreram de Ébola para o funeral, os
quais continuam contagiosos.

Contact tracing
Identifying and following-up
those who had contact with an
ill person is essential to prevent
the spread of the disease.

Healthcare facilities
Infected patients are isolated
under vigorous infection
control measures.

Transmissão
Apenas os doentes sintomáticos
são contagiosos e a transmissão
exige contacto direto. Quanto mais
avançada a doença, maior a possibilidade de transmissão. Apesar de
ser uma infeção que tem causado

grandes preocupações, o risco de
infeção através de contactos casuais
nos países endémicos é baixo desde
que se adotem as medidas específicas de prevenção. Por outro lado,
considera-se atualmente que o risco
de transmissão na Europa é baixo,
mas não se deve relaxar na prevenção da disseminação da doença.
Consideram-se os morcegos como
reservatório natural, os quais não têm
sinais clínicos, mas também algumas
plantas e aves o poderão ser, assim
os macacos e os antílopes. A transmissão aos humanos faz-se através
do contacto com fluídos corporais do
animal infetado e, depois, a transmissão entre humanos faz-se através do:
• contacto direto com o sangue ou
de fluidos corporais das pessoas
infetadas (urina, fezes, sémen), em
vida ou no funeral.
• contacto direto com toalhas, roupa
contaminadas.
A transmissão da doença por via
sexual pode ocorrer até três meses
depois da recuperação clínica, ao
passo que a transmissão por via aérea
é pouco provável, mas poderá ser
transmitido através de grandes gotículas (produzidas em laboratório). O
risco de transmissão através de superfícies é baixo, embora o vírus possa
manter-se ativo até dois dias, especialmente em ambientes mais frios. Em
suma, importa realçar que a doença é
transmitida por contacto direto com
os fluídos de sujeitos infetados, mas
com sinais de doença, o que permite
de algum modo adotar atempadamente medidas de segurança.

Sintomatologia
O período de incubação varia entre
2 e 21 dias após o contágio e os
primeiros sintomas podem aparecer
entre 4 e 40 dias após o contágio.
Inicialmente, esta infeção de Ébola
apresenta-se como uma gripe e pode
ser confundida com a malária, o

inicial da doença, já que o mecanismo de atuação do vírus consiste
na destruição do sistema imunitário.
Entretanto, parece que os anticorpos
circulantes no sangue da pessoa
sobrevivente são úteis no tratamento de outras pessoas infetadas.

dengue ou a febre-amarela, pois a
apresentação clínica inicial é inespecífica.
Os primeiros sintomas são:
• Intensas dores de cabeça
• Mau estar e fadiga
• Dor de costas, artrites
• Náuseas, vómitos e diarreia
• Conjuntivite, dor de garganta
• Manchas vermelhas na face
• Febre

Conclusão

Uma semana depois o doente
começa a sangrar das membranas
mucosas (olhos, nariz, boca e ânus). O
vírus destrói o revestimento dos vasos
sanguíneos, pelo que é difícil parar as
hemorragias. O quadro clínico agrava-se cada vez mais, com hemorragias
cada vez maiores, com hematémeses
e melenas. O agravamento progressivo leva ao choque e à morte.

Tratamento
Não existe ainda tratamento ou
vacina disponível para combater ou
prevenir esta doença. A Organização
Mundial de saúde prevê usar duas
vacinas em África em Janeiro. De
diferentes países, 500 voluntários
estão já a participar em ensaios
clínicos e os resultados apenas serão
conhecidos em dezembro. O tratamento é essencialmente paliativo:
controlo da dor, das náuseas, da febre
e da ansiedade. A administração de
líquidos por via oral ou endovenosa
faz parte do tratamento. As transfusões de sangue são necessárias.

Prevenção

Embora a infeção por vírus de Ébola
seja atualmente motivo de grande
preocupação, e de acordo com as
instituições internacionais e nacionais, não existe (ainda) motivo para
grande preocupação de contágio dos
atletas que se deslocam a outros
países para treinarem e competirem.
Dado que a transmissão exige o contacto direto com secreções e fluidos
corporais de pessoas infetadas, mas
sintomáticas, deve haver cuidado no
relacionamento com pessoas que
apresentem queixas sugestivas de
gripe, especialmente se regressaram
de um país onde a doença é endémica. O facto de não haver transmissão por via aérea deve promover
alguma tranquilidade (atenta).
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A quarentena é importante para
travar a propagação da infeção. As
pessoas com suspeita de contacto
com pessoas infetadas são
Oito bolsas no valor de 5 000€;
isoladas. A utilização de
candidaturas de 01 de setembro
equipamento de proteção
a 5 de dezembro de 2014
individual (batas, óculos,
luvas, máscaras, etc.) e a
desinfeção são medidas
estruturais de prevenção.
Também a lavagem frequente das mãos é importante. O facto de algumas
pessoas sobreviverem tem
a ver com facto do seu
sistema imunitário conseguir resistir melhor à fase
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RESUMO / ABSTRACT
A atividade física no idoso diminui a mortalidade, a incidência de doenças crónicas não
transmissíveis e do risco de quedas. Procuraram-se recomendações para a prescrição
de exercício físico no idoso através de uma pesquisa em sítios de medicina baseada na
evidência. O exercício físico deve incluir 150 minutos por semana de atividade aeróbia de
intensidade moderada e atividades de fortalecimento muscular dois dias da semana, ou 75
minutos de atividade aeróbia de intensidade vigorosa por semana e atividades de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana (AI).
In the elderly, physical activity reduces mortality, the incidence of chronic diseases and the risk
of falls. Were sought recommendations for prescribing physical exercise in the elderly through a
survey of sites in evidence-based medicine. Physical exercise should include 150 minutes per week
of moderate aerobic intensity activity and muscle-strengthening activities two days a week, or 75
minutes of vigorous-intensity aerobic activity each week and muscle strengthening activities at least
two days a week (AI).

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Idoso, exercício físico
Elderly, physical exercise

Introdução
A mudança da demografia associada
ao aumento da longevidade trouxe
uma consciência crescente da
importância da atividade física nos
mais velhos. Em reconhecimento
deste facto, vários países têm vindo
a elaborar guidelines que promovem
o exercício físico no idoso1. O exercício físico regular diminui a mortalidade, a incidência de doenças
cardiovasculares, da diabetes tipo 2,
das neoplasias e da osteoporose2. De
igual forma, o treino de resistência,
de equilíbrio e de força são eficazes no aumento do turnover ósseo
em pessoas com baixa densidade
óssea, retardando a progressão para
osteoporose3. Foram descritos efeitos
benéficos na redução da dor articular em pessoas com artrite reumatoide e osteoartrite do joelho4 ou na
diminuição da dispneia na doença
pulmonar obstrutiva crónica5.
O exercício físico está associado à
otimização do estado de saúde mental, incluindo a perceção de bem-estar mental, aumento da autoestima e melhoria da capacidade
de lidar com o stress6. Além disso,
reduz o risco de demência e melhora
12 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

o desempenho cognitivo7. Está também associado ao alívio de sintomas
associados à depressão, ansiedade e
distúrbios do sono comuns na idade
avançada, podendo ser tão eficaz
como o tratamento farmacológico
no tratamento de depressão leve,
moderada e grave8,9.
Um treino de resistência de
média-alta intensidade melhora a
função física quotidiana e a mobilidade, tais como a velocidade de
caminhada e tempo para levantar de
uma cadeira. Os exercícios cardiorrespiratórios compensam o declínio
na resistência física e da falta de ar e
da fadiga no idoso10.
A perda da capacidade de equilíbrio foi identificada pela evidência atual como um dos principais
fatores de risco para as quedas em
idosos. Estas são uma importante
fonte de morbilidade e de mortalidade nos mais velhos e o tratamento e reabilitação associados
comporta avultados custos. Embora
o exercício físico regular de um
modo geral possa ser usado para
manter o equilíbrio, as sessões de
atividade física estruturada, que
incidam sobre a melhoria da estabilidade postural, são necessárias

para a obtenção de benefícios em
indivíduos suscetíveis1.
Assim, a prática de exercício físico
em adultos mais velhos vem sendo
cada vez mais comum, melhorando
a sua qualidade de vida. Por se tratar
de uma faixa etária com algumas particularidades, o profissional de saúde
deverá estar informado dos exercícios
mais adequados, para poder recomendar um programa de treino adaptado
às características e limitações do
indivíduo. Como tal, o objetivo deste
trabalho foi rever a melhor evidência
disponível sobre a prescrição de exercício físico nos adultos idosos.

Métodos
Foram pesquisadas as palavras
MeSH “exercise AND prescription
AND aged OR aged 80 and over”, e o
entry-term “older” em publicações
dos últimos 5 anos, nas línguas
português, inglês e espanhol. Foram
incluídos estudos realizados em
humanos com mais de 65 anos, sem
comorbilidades graves, que avaliassem a qualidade da prescrição de
exercício físico em idosos.

Resultados
Após seleção e leitura dos artigos
incluídos no estudo, verificaram-se
as recomendações a seguir expostas,
que por sua vez foram reunidas e
expostas de forma sucinta na conclusão deste artigo1,11,12,13,14,15.

As guidelines
Os idosos devem procurar ser
ativos diariamente. Ao longo de
uma semana, o exercício físico deve

somar pelo menos 150 minutos de
atividade aeróbia de intensidade
moderada em sequências de 10
minutos ou mais, podendo na prática
aplicar-se no esquema de 30 minutos, durante cinco dias por semana
[I(A)]. Se já existe prática regular
de exercício físico de intensidade
moderada, podem ser conseguidos
benefícios através de 75 minutos
de atividade aeróbia de intensidade
vigorosa durante pelo menos 20
minutos, três dias por semana [I(A)].
Uma combinação de atividade física
de intensidade moderada e vigorosa
pode ser realizada para satisfazer
esta recomendação [IIa(B)].
Segundo a World Health Organization, para a obtenção de benefícios adicionais de saúde, os idosos
deverão aumentar o exercício físico
aeróbio de moderada intensidade
para 300 minutos por semana, ou
150 minutos por semana de exercício físico aeróbio de intensidade
vigorosa, ou uma combinação equivalente de exercício físico de intensidade moderada e vigorosa.
Recomenda-se a realização de
8-10 exercícios que mantenham ou
aumentem a força e a resistência
muscular, utilizando os principais
grupos musculares, realizados em
dois ou mais dias não consecutivos
por semana [II-A (A)]. Devem ser
realizados exercícios de flexibilidade
pelo menos dois dias por semana,
durante pelo menos 10 minutos,
para manter a flexibilidade necessária para as atividades de vida diária
e exercício físico [IIa(B)].
Os idosos com risco aumentado
para quedas (com quedas frequentes
ou problemas de mobilidade) devem
realizar exercícios para manter ou
melhorar o equilíbrio [IIa(A)]. Deve
ser fornecido um plano de treino
que englobe os diferentes tipos de
exercício físico recomendados [II-A
(C)], devendo estar especificado
como, quando e em que quantidade
cada exercício deverá ser realizado.
Para aqueles que não atingem os
níveis de exercício físico recomendados, deverão ser feitos planos de
treino com incrementos graduais
de exercício ao longo do tempo. Os
indivíduos inativos deverão começar
com pequenas quantidades de exercício físico e, gradualmente, aumentarem a duração, a frequência e a
intensidade ao longo do tempo.

As revisões sistemáticas
Foram encontradas três revisões sistemáticas de acordo com os critérios
de pesquisa definidos. Em 2009, a
Cochrane Database of Systematic
Reviews publicou “Progressive resistance strength training for improving
physical function in older adults”17
onde 121 ensaios controlados
randomizados (num total de 6700
participantes) avaliaram o efeito
do treino progressivo da resistência
muscular em indivíduos idosos, o
qual consistiu em exercícios com
máquinas, pesos e bandas elásticas,
realizados duas a três vezes por
semana. Os resultados mostraram
que este tipo de exercícios melhora o
desempenho em atividades simples,
como caminhar, subir escadas e
levantar de uma cadeira, assim como
na execução de tarefas complexas,
como tomar banho e preparar uma
refeição. Contudo, não foi emitido
nenhum parecer relativo aos riscos
e efeitos a longo prazo deste tipo de
treino [I(A)].
Em 2010, o International Journal
of Behavioral Nutrition and Physical
Activity publicou “Physical activity
and functional limitations in older
adults: a systematic review related
to Canada’s Physical Activity Guidelines”17, esta revisão recomenda
que os indivíduos idosos pratiquem
exercício físico acima dos níveis da
atividade diária normal, nomeadamente exercício aeróbio de intensidade moderada a vigorosa (3.3 to 4.2
METS; 4,8-6,4 km/h, marcha> 50%
VO2max), num total de 150 a 180
minutos por semana (ou três horas
a um ritmo moderado ou 2,5 horas
a ritmo vigoroso de marcha) e um
ganho de 0,5 MET (2ml/Kg/min) em
exercício cardiorrespiratório [I(A)].
Em 2011, foi publicada “Exercise
for improving balance in older
people”18 pela Cochrane Database
of Systematic Reviews que revelou
existir fraca evidência do treino de
marcha, equilíbrio e de exercícios
de força muscular na eficácia da
melhoraria do equilíbrio em idosos,
imediatamente após a intervenção. No entanto, são consideradas
atividades seguras. De igual forma, é
reportada inexistência de evidência
suficiente para concluir acerca do
benefício da atividade física (como
caminhar ou andar de bicicleta) ou
Revista de Medicina Desportiva informaNovembro 2014 · 13

de placas de vibração, sendo necessários estudos de maior qualidade,
com melhor quantificação de resultados e vigilância adequada [I(A)].

Conclusões
A promoção da atividade física em
adultos mais velhos deve evitar o
preconceito de que o idoso não deve
ou não beneficia da prática de exercício físico.
Várias áreas devem ser enfatizadas na promoção da atividade física
na 3ª idade, tais como:
• Reduzir comportamentos sedentários.
• Aumentar a frequência de exercício físico de intensidade moderada,
dando menos ênfase a altos níveis
de atividade. A realização de uma
atividade aeróbia moderada, 30 a
60 minutos por dia, é um objetivo
bastante realista, ao passo que a
atividade vigorosa tem maior risco
de lesões e menor aderência. Contudo, este tipo de atividade poderá
ser apropriada para idosos selecionados, com aptidão, experiência e
motivação suficientes.
• Aconselhar um incremento gradual da intensidade e frequência
do exercício físico, no sentido
de minimizar o risco de lesão de
esforço, tornando o exercício mais
agradável e permitindo o reforço
positivo para pequenos passos que
levam à obtenção de metas intermediárias.
• Reavaliação dos planos de treino
aquando de alterações no estado
de saúde do indivíduo.
• Realizar todos os tipos de exercício
físico recomendados.
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• O exercício físico mínimo para
alcançar benefícios importantes
inclui:
✓ 150 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada
por semana (caminhada, por
exemplo), além de atividades
de fortalecimento muscular
pelo menos dois dias da
semana ou
✓ 75 minutos de atividade aeróbia de intensidade vigorosa por
semana (jogging, corrida), além
de atividades de fortalecimento
muscular em pelo menos dois
dias da semana (A2).
Dada a amplitude e força das
evidências, o exercício físico deverá
ser uma das mais altas prioridades
para a prevenção e tratamento da
doença e invalidez em adultos mais
velhos. Como tal, medidas deverão
ser implementadas no sentido de
promover o exercício físico nesta
faixa etária.
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Luxação da articulação
acromioclavicular
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RESUMO / ABSTRACT
A luxação acromioclavicular é uma das lesões mais frequentes no ombro do desportista,
nomeadamente nos desportos de combate, ciclismo e futebol. Nas luxações AC de tipo
I e II o tratamento é conservador e nos tipos IV,V e VI o tratamento cirúrgico é regra. A
controvérsia surge no tipo III, embora, na atualidade, seja quase consensual a abordagem
cirúrgica, sobretudo em trabalhadores braçais e desportistas, no sentido de melhor cicatrização ligamentar e o tempo de regresso á atividade desportiva.
The acromioclavicular dislocation is one of the most frequent shoulder injuries in sports, namely
in combat sports, cycling and soccer. In type I or II injuries the recommended treatment is
conservative. In type IV, V and VI the most recommended treatment is surgical and, despite the
controversy regarding the treatment approach in type III injury, it seems that, in athletes and
young hard workers, the surgery must be the choice in order to have a better healing process and
a faster return to sports.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Acromioclavicular, luxação, ombro.
Acromioclavicular joint, dislocation, shoulder.

Introdução

Incidência

Desde a Grécia Antiga que as luxações acromioclaviculares despertam interesse no que diz respeito à
abordagem terapêutica. Hipócrates
(400 A.C.) propôs o tratamento com
ligaduras compressivas1 e Galen,
em 129 D.C., documentou e tratou
a sua própria luxação acromioclavicular (AC) após a prática de luta
greco-romana1. Na atualidade esta
lesão ocorre principalmente em
doentes jovens no contexto da prática desportiva, representando cerca
de 40% a 50% de lesões no ombro
do jovem atleta. O mecanismo de
lesão é geralmente um trauma
direto sobre a região súpero-lateral
do ombro com o braço junto ao
corpo em acidentes com velocípedes nas várias modalidades e
na prática de outros desportos,
individuais ou coletivos. O incremento dos desportos de verão e das
atividades desportivas de inverno,
bem como a precocidade da prática
desportiva nas crianças, tem vindo
a aumentar o número destas lesões
neste escalão etário.

Futebol, râguebi, luta nas várias disciplinas, hóquei e ciclismo nas suas
diversas variantes são as modalidades mais envolvidas. De acordo com
Rockwood2, o sexo masculino tem
maior risco (são cinco a dez vezes
mais frequentes no género masculino, ocorrendo a maioria na 3ª
década de vida. Em média a paragem desportiva varia entre 10 dias
e 10 semanas nos casos de maior
gravidade. Nestes casos a taxa de
tratamento cirúrgico (reparação/
reconstrução) ronda 71% de acordo
com o estudo de Pallis, Cameron
e colaboradores3. No estudo de
Eduardo Figueiredo e colaboradores, em 42 atletas as modalidades
envolvidas foram bicicross (21,4%),
seguido de futebol e de basquetebol
(11,9%), jiu jitsu, atletismo e esqui
(9,5%), ténis (7,14%), musculação
(4,76%), judo, natação, golfe, voleibol,
motociclismo e remo (2,3%)4.

de movimento, realizando deslizamentos em consonância com a
movimentação da articulação gleno-umeral. Os meios de sustentação
e congruência são constituídos por
cápsula, dois ligamentos principais
e um disco que pode ou não estar
presente. A função primária da AC
é manter a relação entre a clavícula
e a escápula nos estadios iniciais
de elevação do membro superior
e permitir à escápula uma maior
rotação no tórax nos estadios finais
de elevação.

Etiopatogenia e classificação
Os sistemas de classificação de
Allman e Tossy5 alargados por
Rockwood em 19986, demonstram a
base anatómica da lesão e orientam na conduta de tratamento
apropriado das lesões acromioclaviculares.
O mecanismo lesional mais
frequente é o traumatismo direto
(queda sobre o ombro com membro
superior em adução)6. Apesar de
menos frequente, o traumatismo
indireto também poderá originar
luxação AC – traumatismos ascendentes (queda sobre a mão com
cotovelo em extensão) ou descendentes (força de tração violenta ao
longo do eixo do membro superior
ou queda de um objeto sobre o
ombro).
Rockwood classifica a luxação
AC em 6 tipos, de acordo com a
extensão de dano infligido (Figura 1).
· Tipo I: rotura parcial dos ligamentos acromioclaviculares (os
ligamentos coracoclaviculares

Anatomia
A articulação AC une a escápula
à clavícula. É uma articulação
sinovial plana com 3° de liberdade

Figura 1 – Tipologia da luxação AC de
acordo com classificação de Rockwood
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depende do grau
de deslocamento
clavicular).

A

Avaliação clínica e
radiológica

B

O exame físico é
variável segundo
o tipo de lesão, observando-se desde
deformidade discreta (nas lesões
tipo I e II) a deformidade acentuada
(nas lesões tipo III, IV e V), enquanto
na lesão do tipo VI o ombro apresenta deformação marcada e característica.
Na luxação AC do tipo III, a
ascensão da clavícula em relação
ao acrómio (instabilidade vertical)
é redutível por simples pressão de
cima para baixo, reaparecendo ao
deixar de fazer pressão (mobilidade
em “tecla de piano”) e pode verificar-se instabilidade ântero-posterior da
clavícula distal.
Há dor, não só na palpação local,
como à mobilização, especialmente
nos movimentos de abdução. O teste
de adução cross-arm ajuda a diferenciar a lesão da acromioclavicular das
lesões da glenoumeral.
A avaliação radiológica inclui Rx
com incidências ântero-posterior
(Figura 2) e transaxilar. O Rx AP em
stress é controverso. A incidência
radiográfica AP de Zanca7 é realizada
com 10 a 15° de inclinação cefálica e
é o estudo radiológico mais apurado
para a visualização da articulação
AC e extremidade distal da clavícula.
A ressonância magnética é um
exame importante para avaliar com
rigor a especificidade ligamentar
lesional ligamentar (Figura 3).

Figura 2 – A. Luxação AC tipo III; B. Luxação AC tipo IV

estão intactos e há estabilidade
da clavícula);
· Tipo II: rotura completa dos ligamentos acromioclaviculares, com
rotura parcial dos ligamentos
coracoclaviculares (a articulação
pode apresentar instabilidade
ântero-posterior na manobra de
stress);
· Tipo III: rotura completa de
ambos os complexos ligamentares e, por vezes, desinserção do
trapézio e do deltoide da extremidade distal da clavícula (a articulação apresenta instabilidade
vertical e horizontal, com deslocamento superior da clavícula e
espaço coracoclavicular aumentado em 25 a 100%); (Figura 2 A)
· Tipo IV: luxação posterior através
do músculo trapézio (desinserção
dos músculos trapézio e deltoide
da clavícula) (Figura 2B)
· Tipo V: idêntico ao tipo III, mas
com aumento do espaço coracoclavicular entre 100 a 300%
(desinserção do trapézio e do
deltoide da metade distal da
clavícula);
· Tipo VI: lesão muito rara, com
luxação inferior da clavícula sob
o acrómio ou coracoide (a integridade das inserções do músculo
trapézio e deltoide da extremidade distal da clavícula e dos
ligamentos coracoclaviculares

A

Tratamento
Poucas lesões em ortopedia tiveram
tantas e tão diferentes opções de
tratamento como as da articulação
AC. Na realidade, são descritas mais
de 35 formas de tratamento conservador e centenas de tipos de tratamento cirúrgico estão referenciados
na literatura8.
É geralmente aceite que o tratamento das luxações dos tipos
I e II é conservador. Os pacientes
respondem bem ao tratamento
sintomático e a suspensão braquial
pode ser prescrita para conforto.
Exercícios de reabilitação começam
logo que o paciente tolere e as
infiltrações com anestésico ou
corticoides podem ser usadas para
reduzir o desconforto. A maioria dos
pacientes com lesões do tipo I pode
retomar a sua atividade às 3 semanas, enquanto nas lesões de tipo II
o intervalo de recuperação é entre 2
a 12 semanas. Estas lesões podem,
ainda assim, estar associadas a
incapacidade tardia e a problemas
crónicos de natureza degenerativa.
Estão descritos múltiplos procedimentos cirúrgicos para a reparação
e a estabilização da luxação AC
(tipos III, IV, V, e VI). A finalidade
de qualquer um destes procedimentos é a de redução da luxação,
promoção de uma boa cicatrização
e estabilização da clavícula distal.
O recurso ao tratamento cirúrgico
parece ser consensual nas luxações
dos tipos IV, V e VI. Nas luxações
tipo III, o tratamento suscita ainda
alguma controvérsia. Alguns autores
defendem sempre o método conservador, outros preconizam sempre
a reparação cirúrgica e um terceiro
grupo só intervém em situações

B

Figura 3 – A. Rx em AP de luxação AC tipo III; B. RMN – Cortes
coronais, sequência T2 FS mostrando alargamento do espaço
articular, elevação da clavícula em relação ao acrómio e
indefinição dos ligamentos acromioclaviculares com derrame
articular presente e edema peri-articular.
16 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

Figura 4 – Algumas técnicas mais utilizadas: A. Técnica de
Phemister – redução e fixação com fios de Kirshner; B. Sistema Tight Rope.
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especiais, como na falência do
tratamento conservador, em casos
de doentes jovens trabalhadores
braçais ou desportistas. Fixação
com fios de Kirshner inicialmente
preconizada por Phemister9, botões
e suturas10, placas em gancho, parafusos coracoclaviculares, suturas
metálicas, são algumas das variantes utilizadas na cirurgia da luxação
AC (Figura 4).
Atualmente os procedimentos
artroscópicos, utilizando técnicas
que reduzem o intervalo coracoclavicular através do uso de dois botões
metálicos interligados por uma
sutura de alta resistência, não absorvível, começam a ganhar popularidade cada vez mais (Figura 5)11,12.
Independentemente das correntes
de opinião, parece-nos consensual
que no caso de desportistas de
competição a luxação AC tipo III, ou
de maior gravidade, deverá ter uma
abordagem cirúrgica no sentido de
uma adequada reparação ligamentar e de um regresso mais precoce á
atividade desportiva.

Conclusão
A articulação acromioclavicular é,
na atualidade, uma articulação com
uma incidência lesional elevada face
ao incremento da prática de desportos de contacto e de ciclismo, nas
suas diferentes variantes. A precocidade da prática desportiva faz com
que esta lesão comece a aumentar
na criança e no adolescente. Se no
caso das lesões mais frequentes e
menos graves (tipos I e II) o tratamento preferencial é conservador,
a partir do tipo III a tendência é
cada vez mais para a abordagem

Avançando para
o seu bem estar!

www.interorto.pt
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Figura 5 – Artroscopia no tratamento da luxação AC: botão metálico na base da coracoide

cirúrgica, tendo como objetivos uma
melhor qualidade cicatricial e um
regresso mais precoce á atividade
desportiva.
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RESUMO / ABSTRACT
Os relvados sintéticos têm adquirido interesse e popularidade crescentes como alternativa aos relvados naturais na prática do futebol por motivos económicos e de resistência
a condições climatéricas adversas. Têm sido associados a eventual risco elevado de lesões
traumatológicas, mas a maioria dos estudos recentes defende que, apesar da limitada evidência científica, os riscos de lesão traumatológica não são diferentes de forma estatisticamente significativa nos dois tipos de campo, pelo que são necessários mais estudos.

Biomecânica do relvado sintético

Artificial turfs are becoming more popular as an alternative to natural grass in soccer practice
because of economic factors and the resistance to adverse climacteric conditions. The artificial turf
has been eventually associated with an elevated risk for trauma injuries, but the majority of the
recent studies show that the injury risk is not statistically different between the two types of pitch,
although the limited scientific evidence and for this reason more studies are needed.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Relva natural, relvado sintético, futebol, lesão, trauma.
Natural grass, artificial turf, soccer, injury, trauma.

Introdução
Na maioria dos países, o futebol é
praticado em piso de relva natural1.
No entanto, os relvados sintéticos, inicialmente fabricados para
aumentar o espaço verde disponível
para as crianças em meio urbano2,
têm adquirido interesse e popularidade crescentes como alternativa
aos relvados naturais por variadas
razões. O relvado sintético de última
geração é idêntico ao relvado natural, tendo propriedades biomecânicas semelhantes. Tem a vantagem
de ser viável e a capacidade de fácil
manutenção, mesmo em condições
climatéricas ou de infra-estruturas
do estádio adversas que impedem a
instalação e os cuidados de manutenção de um relvado natural de
qualidade. Em certos países do norte
do globo, devido
às características
do seu clima, é
impossível praticar futebol por
mais de poucos
meses por ano,
sendo necessário
um piso sintético
alternativo1. É também uma opção
economicamente mais favorável em

foram desaparecendo à medida que
se foram aperfeiçoando os pisos,
ficando mais próximos do relvado
natural2.
No entanto, a evidência científica
sobre a incidência, natureza, etiologia e tipo de lesões que ocorrem nos
pisos sintéticos no futebol permanece insuficiente nos praticantes dos
dois sexos, sendo o seu risco de lesão
desconhecido1,4,7. Realizou-se, então,
uma revisão da literatura científica
sobre este tema, de modo a clarificar
se os relvados sintéticos têm ou não
maior risco de lesões traumatológicas no futebol, em comparação com
o relvado natural.

custos de manutenção em comparação à relva natural, sendo um piso
duradouro, versátil e muito resistente ao uso e a alterações climáticas1,3,4,5.
Apesar das vantagens referidas,
a expansão recente deste tipo de
superfície tem levantado questões e
preocupações sobre a sua segurança
e o seu impacto no tipo e gravidade
de lesões desportivas4. Apesar de
muitos clubes de futebol utilizarem
um relvado sintético, sobretudo em
campos de treino, a sua aceitação
para jogos de competição tem sido
limitada, pelo facto de ser frequentemente associado a risco elevado
de lesões6. Os primeiros relvados
sintéticos eram rígidos, havendo elevada tração entre o piso e o calçado
do jogador, mas estas características

A primeira geração de relvados
sintéticos surgiu na década de 1970
e desde então tiveram uma considerável evolução1,4. Estes primeiros
pisos eram rasos, tinham fibras
curtas e delgadas, superfície abrasiva
e apresentavam rigidez e resistência elevadas. No final da década de
1980, surgiu a segunda geração de
relvados sintéticos, já com fibras
mais espessas, preenchimento com
areia e uma base de borracha, o
que lhes permitiu adquirir menor
rigidez e resistência. Estes foram os
primeiros pisos sintéticos desenvolvidos especificamente para o
futebol, mas as suas características
biomecânicas ainda continuavam
distantes da relva natural, pelo que
estavam associados a risco elevado
de lesões músculo-esqueléticas dos
membros inferiores1,8. A terceira
geração de relvados sintéticos surgiu
na Noruega em 2000, consistindo em
fibras mais longas, entre 50 a 60 mm
de comprimento, intercaladas por
areia silicosa e grânulos de borracha,
de modo a aproximarem-se mais
das características da relva natural

Figura 1 – Constituição do relvado sintético base de terceira geração: fibras longas,
areia silicosa, grânulos de borracha3.
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a nível de flexibilidade e capacidade
de absorção de choques1. Ainda
assim, apesar das francas melhorias
biomecânicas, que estão a inverter a
noção da associação do piso artificial
a lesões desportivas, este continua a
ter manifestamente menor capacidade de amortecimento de choques
em relação ao relvado natural.
O futebol é um desporto caracterizado por movimentos de arranque,
corrida, paragens, cortes, dribles,
entre outros, pelo que a interacção
da interface calçado-superfície é
essencial, devendo a resistência
de fricção do piso estar a um nível
adequado à prática desportiva
saudável9. A rigidez e qualidade da
superfície, bem como a sua fricção
com o calçado são factores chave
das lesões relacionadas com o
piso9,10. A rigidez do piso e a fricção
piso-calçado excessiva afetam as
forças de impacto e podem provocar
sobrecarga de tecidos, como osso,
cartilagem, músculo, tendão e ligamento, conduzindo a lesões4,9,11,12. É
normal afirmar-se que mudanças no
tipo e nas características da superfície levem a alterações no padrão
da lesão desportiva9, pelo que é
aconselhada a utilização de calçado
adequado próprio para a prática de
futebol em relvado sintético.
No que se refere ao desgaste
físico, Nédélec, M. et al, no estudo
comparativo entre recuperação da
capacidade física no futebol profissional em relvado natural e relvado
sintético, verificaram nos testes de
avaliação física que o piso artificial não induz fadiga, nem atrasa o
processo de recuperação física em
comparação com a relva natural13.

Traumatologia associada ao
relvado sintético
Os estudos comparativos sobre incidência e causa de lesões traumatológicas no futebol ocorridas nos relvados sintéticos e nos naturais são
escassos9. A maioria das lesões em
relvado sintético está associada à
adaptação do movimento à superfície mais rígida, provocando aumento
da atividade muscular excêntrica e
mudanças nos padrões de movimentos articulares dos membros inferiores14. Além disso, no piso artificial
as forças de tracção são maiores e
20 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

a uniformidade e rigidez do terreno
permitem ao atleta atingir velocidades superiores, o que também pode
estar associado a lesões traumáticas14. A menor absorção do impacto
deste piso em relação ao natural
está associada a degeneração da
cartilagem articular, osteoartrose
precoce e lombalgias14.
Em 1989, Ekstrand e Nigg num
trabalho de revisão concluem que
os relvados sintéticos estão associados a mais lesões abrasivas em
relação aos relvados naturais e não
verificam diferença com significado
estatístico no número de lesões
traumáticas entre os dois tipos de
pisos. Colocam ainda a hipótese de
haver maior risco de lesão associada à mudança frequente entre
diferentes tipos de piso, não permitindo um período de adaptação, e
ainda a existência de diferenças nos
padrões e mecanismos de lesão nos
dois tipos de pavimento9. O trabalho
epidemiológico de 1990 de Skovron
ML et al concluiu que, em jogadores
de futebol americano, a prática em
piso sintético está provavelmente
associada a aumento do risco relativo de lesão dos membros inferiores, mas refere-se a necessidade de
haver mais estudos controlados para
clarificar esta associação15.
Por sua vez, Árnason et al, ao
investigarem as causas e tipos de
lesões no futebol profissional da
Islândia durante a época de 1991,
verificaram de forma estatisticamente significativa que ocorrem
mais lesões em relvado sintético em
comparação com o natural e em correlação com o número de horas em
jogos e treinos. Verificaram, ainda,
que as equipas que tiveram a pré-época com maior duração apresentam menor taxa de lesões durante a
temporada8. Lees, A. et al, em 1998,
num trabalho de revisão sobre a
biomecânica do futebol, sugerem
que, em relação ao piso de relva
natural, o piso sintético está associado a padrões de lesão diferentes,
referindo que a relva artificial tem
tendência para menos lesões graves
e mais incidência de lesões minor16.
Referem ainda que os jogadores
adaptam-se à superfície após uma
série de jogos, pelo que a mudança
constante de tipo de superfície constitui um favor de risco major para
lesões relacionadas com o piso.

Os ensaios realizados com os relvados sintéticos da nova geração utilizados durante os Campeonatos do
Mundo de futebol masculino sub-17
da FIFA em 2003 e em 2005 (total de
42 jogos) não mostraram diferença
significativa (ns) na incidência, gravidade e etiologia entre os dois tipos
de piso (em comparação com o total
de 86 jogos de 3 torneios em relvado
natural). No entanto, o estudo teve
amostra insuficiente para ter resultados com significado estatístico17.
O número de lesões por 1000 horas
de jogo foi 77 em relvado natural,
em comparação com 79 em relvado
sintético. Verifica-se, também, que
o número de lesões sem contacto
foi ligeiramente superior no piso
artificial (22%) em relação piso
natural (14%). Por sua vez, na relva
natural predominaram as lesões
de contacto (86% vs 78% na relva
artificial)17. Ekstrand et al, agora em
2006, não verificaram diferença (ns)
na incidência global e na gravidade
de lesões entre pisos durante uma
época desportiva18. O seu estudo
comparou 290 jogadores de 10 ligas
profissionais de futebol europeu
(piso sintético), com um grupo de
controlo de 202 jogadores (relvado
natural). Apesar de terem baixa incidência, verificaram que em relvado
sintético a incidência de entorses
do tornozelo foi quase o dobro em
relação aos relvados naturais.
Fuller CW et al, em 2007, publicaram um estudo prospectivo que
envolveu 106 equipas amadoras masculinas e 136 femininas pertencentes
às “American college and university
teams” e concluíram que não existem
diferenças (ns) na incidência, índice
de gravidade e natureza ou causa
das lesões nos jogos realizados em
pisos naturais ou artificiais de última
geração, tanto em homens como
em mulheres7. A incidência total de
lesões por 1000 horas de jogo foi de
25,4 no relvado sintético e 23,9 no
relvado natural para homens e 19,2
para 21,8 em mulheres. Os três tipos
mais frequentes de lesão que ocorreram no piso sintético para homens
(entorse externa do tornozelo, rotura
dos isquiotibiais, concussão) e para
mulheres (entorse externa do tornozelo, concussão, rotura do ligamento
cruzado anterior) são também os
tipos de lesões mais comuns que
ocorrem no relvado natural7. Apenas
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as lacerações abrasivas são de forma
estatisticamente significativa mais
prevalentes no relvado sintético em
comparação com a relva natural.
Verificaram ainda que a incidência de entorses dos tornozelos em
homens não apresenta diferença nos
dois tipos de pavimento. No entanto,
a incidência desta lesão em mulheres é significativamente menor no
piso sintético em comparação com o
natural. Os mesmos autores compararam as lesões ocorridas em piso
artificial e natural durante os treinos
e tiveram conclusões semelhantes19.
Também em 2007, Steffen, Kathrin,
et al publicaram um estudo prospectivo realizado em 2010 jogadores de
futebol do sexo feminino com média
de idades de 15,4 anos, pertencentes
a 109 equipas, durante a temporada
de 20051. Compararam-se as lesões
entre jogos e treinos em piso natural
e piso sintético e não se verificam
diferenças (ns). Nos jogos verificou-se incidência significativamente
mais elevada de lesões graves no piso
sintético. A entorse do tornozelo foi
a lesão mais frequente e verificou-se mais frequentemente no piso
sintético (ns)1.
Em 2010, Aoki H et al publicaram
um estudo prospectivo sobre lesões
ocorridas durante o ano de 2005 nos
dois tipos de pisos em 332 jovens
jogadores de futebol entre os 12 e
17 anos, pertencentes a 6 equipas20.
Concluíram que não existe diferença
(ns) nas lesões agudas ocorridas nas
duas superfícies, em treino e em
competição. No entanto, o grupo
do piso sintético apresentou taxa
superior de incidência de lombalgia
crónica durante os treinos.
Em 2011, de novo Ekstrand et al,
publicaram um estudo prospectivo
em 20 equipas profissionais, masculinas e femininas, e identificaram 2105 lesões durante 246.000
horas de prática de futebol. Não foi
encontrada diferença (ns) no risco
lesional na prática em piso natural
ou piso sintético de terceira geração,
nos dois sexos. Verificou-se, apenas,
que nos jogos, os homens apresentam menos risco de estiramento do
quadricípite femoral e maior probabilidade de entorse do tornozelo
em piso sintético, em comparação
com a relva natural, com significado
estatístico21. Em 2012, um estudo
prospectivo norueguês também não
22 · Novembro 2014 www.revdesportiva.pt

verificou diferenças em lesões agudas em piso natural e piso sintético
de última geração, numa população
de 60.000 jovens jogadores entre
os 13 e 19 anos, seguidos durante 4
torneios22. Por sua vez, Kristenson, K.
et al, em 2013, comparam durante
2 anos a incidência de lesões a nível
individual e a nível clubístico, num
total de 32 clubes de futebol das
ligas profissionais sueca e norueguesa, em piso natural e em piso
sintético de última geração23. A nível
individual, não encontram diferenças entre os 2 tipos de pavimento,
mas nos clubes com estádio próprio
e com relvado artificial tiveram
taxas de lesões agudas e de sobre-uso superior ás dos clubes com
estádio com relva natural23.
Almutawa, M. et al, em 2014,
publicaram um estudo prospetivo
realizado em 49 jogadores profissionais de futebol da seleção da Arábia
Saudita e compararam o índice de
lesões no piso natural e no piso sintético. Verificaram que as taxas de
lesões foram superiores no relvado
natural em comparação com o piso
sintético de 3ª geração, defendendo
que este último não tem risco adicional de lesão associado. As lesões
dos membros inferiores, as lesões de
contacto e as lesões graves tiveram
incidência superior na relva natural, enquanto as lesões musculares
apresentam incidência similar nos
dois tipos de pisos24.
Um estudo de 2014 avaliou a opinião de 99 jogadores profissionais de
futebol da Major League Soccer (EUA)
e verificou que 93 a 95% dos atletas
afirmaram que o tipo de pavimento
afeta o risco de lesões e que o piso
sintético está mais associado a
lesões sem contacto. Os jogadores
associaram como factores de risco
a maior rigidez, a maior fricção e o
superior esforço metabólico25.

Conclusão
A maioria dos estudos mais recentes defende que os riscos de lesão
traumatológica em piso sintético da
última geração não são diferentes
de forma significativa dos relvados naturais7,22,26,27. Referem que os
relvados sintéticos evoluíram, tendo
agora características biomecâncias que lhes garantem segurança,

mimetizando proximamente a
relva natural2,7. A exceção parece
ser o risco acrescido de entorse do
tornozelo ocorrida nos pisos sintéticos de última geração, o que deve
focar a prioridade destes atletas em
estratégias de prevenção deste tipo
de lesões28. Vários autores defendem
que a falta de período de adaptação
ao piso e a constante alternância
entre vários tipos de pavimento está
associada a risco de lesão superior,
mas esta hipótese não está comprovada em estudos epidemiológicos1,8,9,16. Os atletas devem então ser
incentivados planos de prevenção
lesional e de adaptação gradual ao
piso, bem como o uso de calçado
desportivo adequado ao mesmo.
A evidência científica sobre o risco
lesional dos relvados sintéticos é
ainda limitada, havendo muitos
estudos com resultados contraditórios e pouco conclusivos5,26,28, sendo
necessária a realização de mais
estudos prospetivos comparativos
controlados de grande dimensão, de
modo a compreendermos a segurança destes pisos artificiais de uso
crescente na prática do futebol.
Estes estudos devem ter em conta a
dificuldade em atribuir o risco lesional a determinado piso ou superfície, devido à variedade de fatores
associados difíceis de isolar, tais
como condições climatéricas, tipo de
calçado, tipo de desporto, movimentos excessivos, entre outros4,5.
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1. Você tem dor ou desconforto na(s) perna(s) quando
anda?
Sim
Não
Eu sou incapaz de andar
• Se você respondeu Sim na questão 1, por favor,
responda às seguintes; caso contrário não precisa
continuar.
2. Essa dor alguma vez começa quando você está em
pé parado ou sentado?
Sim
Não
3. Você tem essa dor ao subir uma ladeira ou quando
anda rápido?
Sim
Não
4. Você tem essa dor quando anda no seu ritmo
normal, no plano?
Sim
Não
5. O que acontece com a dor quando voçê pára?
Geralmente continua por mais 10 minutos
Geralmente desaparece em 10 minutos ou menos
6. Onde você sente essa dor ou desconforto?
Marque com "x" o(s) lugar(es) no diagrama abaixo.
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Exercício físico
supervisionado na doença
arterial periférica
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RESUMO / ABSTRACT
A doença arterial periférica (DAP) é predominantemente silenciosa, sendo por isso desvalorizada pelos doentes e subdiagnosticada pelos médicos. O índice tornozelo-braço é
o método padrão para o diagnóstico da DAP e pode ser realizado durante as consultas de
rotina. Quanto ao tratamento desta patologia, quando sintomática e ligeira, o exercício
físico supervisionado em ambiente hospitalar constitui uma medida terapêutica de primeira linha com eficácia comprovada.
Peripheral arterial disease (PAD) is often silent and, because of that, undervalued by patients and
underdiagnosed by doctors. The ankle-brachial index is the standard method for PAD diagnosis
and can be performed during routine consultations. Regarding the treatment of this disease, when
symptomatic and mild, supervised exercise in hospital environment is a first-line therapy with
proven efficacy.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Doença arterial periférica, índice tornozelo-braço, exercício físico.
Peripheral arterial disease, ankle-brachial index, physical exercise.

Introdução
As doenças cardiovasculares são a
principal causa de mortalidade e
morbilidade na Europa, implicando
elevados custos económicos e sociais1.
As doenças coronária, cerebrovascular
e vascular periférica podem coexistir:
a aterosclerose é uma doença crónica
sistémica e, como tal, também afeta
as artérias periféricas1,2.
De acordo com vários estudos
epidemiológicos, a prevalência da
Doença Arterial Periférica (DAP) nos
membros inferiores varia entre 3 a
10%, aumentando para 15-20% em
indivíduos com idade superior a 70
anos2. Tipicamente, apenas um terço
dos doentes com DAP são sintomáticos1.
Os fatores de risco para a DAP
conhecidos são: idade, diabetes
mellitus, tabagismo (dose dependente), género masculino, hipertensão arterial, dislipidemia (colesterol total elevado e HDL-c baixo),
hiperhomocisteinémia, raça negra,
hiperviscosidade e estados de hipercoagulação2.
A aterosclerose nas artérias periféricas desenvolve-se lentamente

causando a diminuição do leito
vascular1. A severidade dos sintomas varia com o grau de estenose
e muitos doentes permanecerão
assintomáticos em toda a sua vida1.
Ocasionalmente ocorrem eventos
agudos associados a trombose e/ou
embolismo e/ou oclusão de uma
artéria1.

Diagnóstico
No diagnóstico da DAP a história
clínica é fundamental na avaliação
vascular e deve incluir a inquisição
sobre a história de fatores de risco e
comorbilidades, história familiar de
doenças cardiovasculares, limitação
da marcha [por exemplo, fadiga,
dorido, cãibra, dor (nádega, coxa,
perna ou pé), particularmente se os
sintomas desaparecem rápido com o
repouso], feridas de difícil resolução,
entre outras questões1,3. Atentar que
muitos doentes, mesmo com doença
avançada, não referem sintomas
ou reportam sintomas atípicos. O
Questionário de Claudicação de
Edimburgo, validado para português
(Figura 1), pode ser um bom auxiliar,

Figura 1. Questionário de Claudicação
de Edimburgo. Resultado POSITIVO
(presença de claudicação) se as respostas
forem 1 = “sim”, 2 = “não”, 3 = “sim”, 5 =
“geralmente desaparece em 10 minutos
ou menos” e 6 = “perna” e/ou “coxa” e/ou
“região glútea” (independentemente de
terem sido assinalados outros lugares);
resultado NEGATIVO se assinalada
qualquer combinação diferente da
descrita acima. A questão 4 é utilizada
para definir a gravidade da claudicação:
“Não” = Grau 1 (menor gravidade); e “Sim”
= Grau 2 (maior gravidade).

considerando a sua elevada sensibilidade (91,3%) e especificidade
(99,3%) e a boa reprodutibilidade aos
6 meses4,5.
Apesar de pouco sensível, específico e reprodutível por si só, o exame
objetivo sistematizado é mandatório
e deve incluir a avaliação da pressão arterial em ambos os membros
superiores, palpação dos pulsos
arteriais nos vários segmentos dos
membros inferiores, inspeção dos
pés e regiões gemelares (distribuição
pilosa, características da pele), entre
outras atitudes1,3.
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O Índice Tornozelo-Braço (ITB)
é um teste simples, barato e não
invasivo, com elevada validade para
a identificação de estenoses superiores a 50% (sensibilidade 80%; especificidade 96%) e excelente reprodutibilidade entre médicos treinados6,7.
Este teste deve ser realizado em
todos os indivíduos com sintomas
em esforço, com feridas de difícil
resolução, com idade ≥ 50 anos e
fatores de risco cardiovascular (particularmente tabagismo e diabetes),
com idade ≥ 65 anos ou com score
Framingham 10-20%2,3. Preconiza-se a realização de um protocolo
uniformizado que demora cerca de
15 minutos e calcula-se dividindo a
pressão arterial sistólica do tornozelo pela pressão arterial sistólica
mais elevada medida em ambos
os braços (Figura 2). O resultado
deve ser categorizado como: >1,40
(artéria não compressível); 1,00-1,40
(normal); 0,91-0,99 (borderline); e
≤0,90 (anormal – indicativo de DAP)
[Recomendação Classe 1; Nível de evidência B] 3. Na presença de um valor
borderline, o ITB deve ser calculado
após uma prova de esforço.
A prova de esforço em tapete é
recomendada para facultar uma evidência mais objetiva da magnitude
da limitação funcional decorrente da
claudicação e para medir a resposta
à terapia [Recomendação Classe I; Nível
de evidência B] 3. Para tal, um protocolo de exercício estandardizado
(seja contínuo ou progressivo), realizado em tapete motorizado, deve

Tabela I. Equiparação das classificações de Fontaine e Rutherford.
Classificação de Fontaine
Estadio
I
II

Sintomas

Grau Categoria

Assintomático

↔

Claudicação intermitente

↔

III

Dor Isquémica em repouso

↔

IV

Ulceração ou gangrena

↔

ser usado para garantir a reprodutibilidade das medições da distância
percorrida sem dor e da distância
máxima percorrida [Recomendação
Classe I; Nível de evidência B]3. O teste
de marcha em 6 minutos também
pode providenciar uma avaliação
objetiva da limitação funcional
resultante da claudicação e da resposta à terapêutica em indivíduos
idosos ou outros em que a prova de
esforço em tapete não seja opção
[Recomendação Classe IIb; Nível de evidência B]3. Existem ainda disponíveis
outros exames complementares de
diagnóstico (por exemplo, o ecodoppler arterial).
Por fim, a DAP pode ser qualificada segundo duas classificações
(Tabela I).

Tratamento
Os indivíduos com DAP assintomática devem ser identificados (exame
objetivo e/ou ITB) para que se

Figura 2. Quadro para cálculo do índice tornozelo-braço.
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Classificação de Rutherford
Sintomas

0

0

Assintomático

I

1

Claudicação ligeira

I

2

Claudicação moderada

I

3

Claudicação severa

II

4

Dor Isquémica em repouso

III

5

Perda de tecidos minor

III

6

Perda de tecidos major

possam oferecer medidas terapêuticas que diminuem o risco elevado de
enfarte agudo do miocárdio (EAM),
de acidente vascular cerebral (AVC)
e de morte [Recomendação Classe I;
Nível de evidência B]3. Recomenda-se
a cessação tabágica e o controlo da
dislipidemia, diabetes e hipertensão
arterial [Recomendação Classe I; Nível
de evidência B]3. Além disso, a terapêutica de anti-agregação plaquetária está indicada para reduzir o risco
de evento cardiovascular isquémico
[Recomendação Classe I; Nível de evidência C]3.
Os indivíduos sintomáticos – doentes com claudicação intermitente
– devem ter uma incapacidade
funcional com probabilidade razoável
de melhoria sintomática e ausência de outras doenças limitantes
do exercício físico, mesmo que a
claudicação melhore antes de serem
propostos para revascularização.
Aqueles que são propostos para
tratamento endovascular ou cirurgia
devem ter incapacidade significativa,
sendo incapazes
de desempenhar
o seu trabalho ou
outras atividades importantes
e uma anatomia
lesional em que o
procedimento de
revascularização
tenha baixo risco
e elevada probabilidade de sucesso
a curto e longo
prazo. [Recomendação Classe I; Nível de
evidência C]3.
Uma das medidas terapêuticas
necessárias é a redução do risco
cardiovascular, nomeadamente3.
• Dislipidemia: a terapêutica com
estatina está indicada em todos os
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doentes com DAP para alcançar
valores de colesterol-LDL <100mg/
dL [Recomendação Classe I; Nível de
evidência B];
• Hipertensão arterial: a terapêutica
anti-hipertensiva deve ser administrada a doente hipertensos
com DAP para alcançar valores
de PA sistólica <140 mm Hg e PA
diastólica <90 mm Hg (indivíduos
não diabéticos) ou de PA sistólica <130 mm Hg e PA diastólica
<80mm Hg (indivíduos diabéticos
ou com doença renal crónica)
para reduzir o risco de EAM, AVC,
insuficiência cardíaca congestiva
(ICC) e morte de causa cardiovascular [Recomendação Classe I; Nível
de evidência A]; os ß-bloqueantes
são fármacos anti-hipertensivos
efetivos e não estão contraindicados em doentes com DAP [Recomendação Classe I; Nível de evidência A];
• Diabetes mellitus: cuidados
apropriados com os pés (incluindo
calçado adaptado, inspeção diária,
limpeza da pele) devem ser encorajados e as lesões cutâneas devem
ser tratadas urgentemente em
todos os doentes com diabetes e
DAP [Recomendação Classe I; Nível de
evidência B]; o tratamento farmacológico da diabetes em indivíduos
com DAP para alcançar valores de
HbA1C <7% pode ser efetivo na
redução de complicações microvasculares [Recomendação Classe I;
Nível de evidência B];
• Tabagismo: doentes que são fumadores ou ex-fumadores devem
ser questionados sobre os hábitos
tabágicos em todas as consultas
[Recomendação Classe I; Nível de
evidência A]; os doentes devem
ser aconselhados e assistidos no
desenvolvimento de um plano para
deixar de fumar que pode incluir
farmacoterapia e/ou referenciação a um programa de cessação
tabágica [Recomendação Classe I;
Nível de evidência A]; na ausência

de contraindicações, um ou mais
fármacos (vareniclina, bupropiona,
terapia de substituição de nicotina)
deve ser oferecido [Recomendação
Classe I; Nível de evidência A];
• Anti-agregação: a terapia anti-agregante está indicada para a
redução do risco de EAM, AVC e
morte de causa vascular [Recomendação Classe I; Nível de evidência A];
a aspirina, em doses diárias de 75
a 325 mg, ou o clopidogrel (75 mg/
dia) em alternativa, estão recomendados como terapêuticas seguras e efetivas na redução do risco
supracitado [Recomendação Classe I;
Nível de evidência B].
A instituição de medicação também pode ser essencial e a Pentoxifilina (400 mg 8/8h) pode ser considerada como alternativa de 2ª linha
ao Cilostazol (não disponível em
Portugal) para aumentar a distância
percorrida em doentes com claudicação intermitente (na ausência de
insuficiência cardíaca) [Recomendação
Classe IIb; Nível de evidência A]3.

Exercício físico supervisionado
No tratamento da claudicação
intermitente, a prática de exercício
físico é tão ou mais eficiente que as
intervenções já referidas. Os programas de exercício físico supervisionado em ambiente hospitalar são
recomendados como modalidade
terapêutica inicial destes doentes,
considerando que o exercício físico
supervisionado deve ser realizado no
mínimo 30–45 minutos, em sessões
realizadas pelo menos 3 vezes por
semana num mínimo de 12 semanas [Recomendação Classe I; Nível de
evidência A]3. Estes programas têm
por objetivo aumentar a distância
percorrida sem sintomas, sejam eles
à base de marcha intensidade elevada e intervalada ou de intensidade

Tabela II. Adaptações secundárias ao exercício físico que ocorrem em doentes com DAP
Sistema

Adaptação

Bioquímico

Redução do colesterol total e das lipoproteínas de baixa densidade

Cardiorrespiratório

Aumento da circulação colateral
Aumento da densidade capilar

Circulatório

Aumento da frequência cardíaca máxima
Diminuição da resistência vascular periférica durante o exercício físico

Músculo-esquelético

Aumento da eficiência do movimento
Aumento da concentração das enzimas aeróbicas
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baixa e contínua8. Certo é que qualquer programa de exercício é melhor
que nenhum em doentes com PAD
ligeira (Tabela II)8.
Os programas de exercício físico
são precedidos por uma avaliação
funcional com uma prova de esforço
em tapete [Recomendação Classe I;
Nível de evidência B], no sentido de
determinar a capacidade funcional,
avaliar limitações não-vasculares
do exercício e demostrar a segurança do exercício3,9. O protocolo de
Gardner é comummente utilizado na
prova de esforço [velocidade constante (3,2 km/h), com inclinação
inicial a 0%, subindo 2% a cada 2
minutos até ao teste terminar por
claudicação ou fadiga]; durante a
sua realização aplica-se a Escala de
Dor na Claudicação (1 – sem dor, 2 –
início de dor da claudicação, 3 – dor
ligeira, 4 – dor moderada, 5 – dor
severa) e os doentes são monitorizados (traçado eletrocardiográfico e
pressão arterial)3,9.
O programa de exercício físico
supervisionado deve consistir numa
sessão de uma hora (5 minutos de
aquecimento + 50 minutos de sessão
terapêutica + 5 minutos de arrefecimento) que se repete três vezes
por semana durante três ou mais
meses9.
Uma possibilidade de prescrição
de exercício físico uniformizada
passa pelos seguintes parâmetros9:
• Velocidade inicial: 3,2 km/h;
• Inclinação inicial: inclinação em
que ocorreu o início de dor da claudicação (pontuação 2 na Escala de
Dor na Claudicação) na prova de
esforço;
• Cada doente deve andar até ter dor
ligeira a moderada (pontuação 3-4
na Escala de Dor na Claudicação) e
então parar, sentar-se para descansar até a dor desaparecer e depois
retomar a marcha;
• Objetivo da 1ª sessão: acumular
15 minutos ou mais de marcha
efetiva (excluindo aquecimento e
arrefecimento);
• Objetivo para as sessões subsequentes: tolerar a sessão de
exercício de 50 minutos (incluindo
períodos de repouso).
A prescrição inclui os seguintes
critérios de progressão, sempre
entre sessões9:
• Se o indivíduo conseguir andar 8

minutos ou mais sem ter dor moderada, aumenta-se a inclinação 2%
de cada vez (até tolerar os 10%);
• Se o indivíduo conseguir andar 8
minutos ou mais com uma inclinação de 10% sem ter dor moderada, aumenta-se a velocidade em
0,3 km/h de cada vez (até tolerar
4,8 km/h);
• Se o indivíduo conseguir andar 8
minutos ou mais a 4,8km/h com
uma inclinação de 10% sem ter dor
moderada, aumenta-se a inclinação 2% de cada vez (até tolerar
15% – última progressão com
aumento de 1%);
• Se o indivíduo conseguir andar 8
minutos ou mais a 4,8km/h com
uma inclinação de 15% sem ter dor
moderada, aumenta-se a velocidade em 0,3km/h de cada vez (até
à maior velocidade tolerável).
A avaliação do programa de
exercício supervisionado consiste
na repetição da prova de esforço em
tapete (e/ou teste de marcha em 6
minutos) e pode incluir a aplicação
do The Peripheral Artery Questionnaire
– questionário que avalia a funcionalidade, a incapacidade e a satisfação com o tratamento10.

Conclusão
A presença de doença num leito vascular aumenta a probabilidade de
doença, sintomática ou não, noutro
ponto da rede vascular. É importante
reconhecer que a maioria dos casos
de DAP é assintomática! O diagnóstico desta patologia deve fundar-se
na realização do Índice Tornozelo-Braço – método padrão de diagnóstico da DAP – na prática clínica do
dia-a-dia. Sempre que necessário,
o tratamento de primeira linha da
claudicação intermitente ligeira
deve incluir o controlo de fatores de
risco cardiovascular e um programa
de exercício físico supervisionado
em ambiente hospitalar.
Os serviços hospitalares com
valências no recondicionamento ao
esforço, ainda que insuficientes para
a realidade nacional, permitem aos
doentes com DAP o acesso a uma
intervenção terapêutica cuja eficácia
e eficiência é atualmente amplamente reconhecida e que aparenta
ter uma relação custo-benefício

muito favorável para os doentes e
para a sociedade.
José Carlos
Noronha
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An observational study
of erectile dysfunction,
infertility and prostate
cancer in regular cyclists:
cycling for Health UK study
Hollingworth, M. et al, Journal of Men’s Health, 11(2):75-79, 2014

A popularidade da prática de
ciclismo tem vindo a aumentar
substancialmente por razões de
saúde, lúdicas e turísticas. Neste
texto afirma-se que em 2012 foram
mais 600 milhões de milhas pedaladas no Reino Unido em relação ao
ano de 1993. O impacto favorável
na morbilidade e mortalidade tem
sido realçado, mas importa também
averiguar eventuais consequências
nefastas para a saúde no domínio urogenital, tendo a literatura
abordado a disfunção eréctil (DE), a
infertilidade, os cancros da próstata
e testicular, a hematúria, a lesão de
tecidos moles no períneo, o priapismo, a compressão dos nervos
pudendos e a estenose da artéria
iliaca externa. A compressão pelo
selim, os produtos químicos por ele
emanados e as alterações do fluxo
venoso poderão justificar o aparecimento daquelas patologias.
Os autores levaram a cabo o
estudo transversal observacional
denominado The Cycling for Health
UK study com o objetivo de avaliar
os hábitos de prática de ciclismo e o
estado de saúde corrente numa população de ciclistas habituais através de
um questionário administrado online.
Foram recolhidas informações sobre a
idade, hábitos tabágicos e alcoólicos,
índice de massa corporal (excesso de
peso entre 25 e 30 e obesidade > 30
kg/m2), hipertensão arterial diagnosticada por um médico e outros
hábitos de exercício físico. Foi recolhida informação de 5282 ciclistas,
dos quais 56 foram excluídos por não
possuírem informação sobre a DE.
Os Resultados revelaram:
✓M
 édia de idades = 48.2 anos
(16 – 88 anos)
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✓ Média de anos de prática regular
de ciclismo = 22.9±18.5 (1–78 anos)
✓ Média do IMC = 25.3 kg/m2 (10.1%
de obesos)
✓ Fumadores no momento = 3.8%
✓ Consumo de álcool - 58.6% da
amostra consumia menos de 21
unidades por semana
✓ Hipertensão arterial = 13.5%
✓ Média prática de ciclismo =
4.2±1.9 dias/semana, durante 6.5 ±
4.2 horas/semana
✓ Prevalência de disfunção eréctil =
8.4%
✓ Prevalência de infertilidade = 1.2%
✓ Prevalência de cancro da próstata
= 0.8%
✓ Prevalência do cancro da próstata
(> 50 anos de idade) = 1.8%
A análise estatística através da
regressão logística múltipla revelou
que em relação à disfunção eréctil
não se verificou relação direta:
✓ com o número de horas de prática
semanal
✓ com o número de anos de prática
regular de ciclismo,
MAS verificou-se associação com:
✓ a hipertensão arterial: odds-ratio
= 1.94; 95% CI, 1.53–2.46
✓ o consumo de tabaco: odds-ratio =
2.34; 95% CI, 1.46–3.73,
✓ a idade superior a 60 anos: odds-ratio = 8.70; 95% CI, 4.78–15.85.
Em relação à infertilidade, também não se verificou associação
linear com a prática de ciclismo,
mas a prática entre 3.75 e 5.75 horas
/ semana esteve associada a diminuição da fertilidade (odds-ratio =
0.44; 95% CI, 0.21–0.94).

Já em relação ao cancro da próstata diagnosticado por um médico
nos praticantes com mais de 50 anos
de idade, verificou-se uma relação
direta dose-resposta com o número
de horas semanais de prática de
ciclismo, após a correção para os
outros fatores potencialmente
causadores do cancro (em relação
à prática de menos de 3.75 horas/
semana):
✓ Prática entre 3.75–5.75 h/sem:
2.94(95% CI, 0.74–11.64),
✓ Prática entre 5.76–8.5 h / sem: 2.89
(95% CI, 0.76–10.96)
✓ Prática de mais de 8.5 h / sem:
6.14 (95% CI, 0.74–11.64)
Apesar dos “resultados deste
estudo não poderem confirmar a
causalidade em si própria”, os autores consideraram que este projeto
foi o “maior estudo realizado sobre
a saúde do praticante de ciclismo”
e que forneceu informação importante nas associações entre o volume
reportado de prática ciclística e as
patologias analisadas. Concluíram
referindo que “não se verificou
nenhum gradiente biológico entre
o tempo de prática de ciclismo e a
disfunção eréctil ou a infertilidade”,
mas os dados sugerem haver uma
associação gradativa entre ciclismo e
cancro da próstata, a qual necessita
de mais investigação.
Neste sentido, e para percebermos
melhor a eventual existência ou
ausência de relação, foram convidados três distintos urologistas e um
médico que tem dedicado parte da
sua vida ao ciclismo para apresentarem um comentário a este texto.
Dr. Basil Ribeiro, diretor

Prof. Dr. Arnaldo
Figueiredo
Urologista – Faculdade de
Medicina de Coimbra

A crescente popularidade da prática do ciclismo tem provocado um
aumento do número de publicações
explorando os seus benefícios para
a saúde, mas também os potenciais
riscos. Sendo indiscutível que os ganhos superam, em larga margem, os
problemas associados ao ciclismo, os
efeitos a nível urogenital são aqueles

em relação aos quais a balança é
menos favorável. Contudo, os achados deste estudo sugerindo um risco
aumentado de carcinoma da próstata
não tem correspondência evidente
com o que se conhece da etiopatogenia da doença. Os efeitos do ciclismo
nos níveis de PSA circulante podem
constituir parte da razão para este
resultado. De facto, ao aumentar
os níveis de PSA em cerca de 10%
nas primeiras 24 a 48h, a prática do
ciclismo poderá promover um maior
número de biópsias e de diagnósticos. Tanto mais que, de acordo com
alguns estudos, a fração livre do PSA
desce mais rapidamente do que a do
PSA total, reforçando ainda mais a
propensão para realizar uma biópsia.
Admitindo-se que o aumento do PSA
pudesse estar de algum modo relacionado com inflamação prostática e
sabendo-se da associação entre inflamação e risco de neoplasia, poder-se-ia encontrar aqui uma ligação
possível. Mas também a ejaculação
aumenta os níveis de PSA circulante,
não havendo no entanto qualquer
evidência de relação entre atividade
sexual e risco de carcinoma da próstata. Uma outra justificação para os
achados deste estudo pode residir no
facto de que, globalmente, a prática
do ciclismo regular tem subjacente
um maior cuidado com a saúde. Este
levaria a maior iniciativa em medidas
de diagnósticas, incluindo as conducentes a um precoce de carcinoma da
próstata.
Assim sendo, sou levado a concluir
que o aparente aumento da incidência de carcinoma da próstata nos
praticantes regulares de ciclismo
verificado neste estudo não passará
de uma coincidência, ou de uma
promoção do seu diagnóstico fruto
dos efeitos a nível do PSA.

Prof. Dr. Paulo
Dinis Oliveira
Urologista – Faculdade de
Medicina do Porto

O presente estudo mostra uma associação entre a prática de ciclismo
e o diagnóstico de cancro da próstata que aumenta com o número
de horas de prática da atividade. O

achado neste estudo é muito provavelmente verdadeiro dada a correção
quer do seu desenho quer da sua
execução. Curiosamente em relação
à disfunção eréctil e infertilidade,
mais frequentemente vista como
possíveis consequência daquela prática, não foi encontrada correlação.
A correlação com o cancro da
próstata pode, no entanto, não ser
um dado preocupante. Com efeito,
as queixas urogenitais e perineais
de vária ordem são frequentes nos
ciclistas, como é o caso das alterações sensitivas locais, da hematúria
ou lesões de partes moles. Estas
queixas podem fundamentar uma
maior procura de cuidados médicos
urológicos e esta, por sua vez, ao
aumento do diagnóstico de cancro
da próstata. Se tivermos em conta a
elevadíssima prevalência histológica
de cancro da próstata dito indolente, nomeadamente acima dos
cinquenta anos, então esta é uma
hipótese a ter claramente em conta.
Tratou-se de um inquérito “online” e
não é possível aprofundar esta questão. Seria interessante, por exemplo,
avaliar o grau de agressividade histológica nos cancros diagnosticados.
O aumento do risco com o número
de horas de ciclismo poderá por em
causa este raciocínio. Mas o maior
número de horas de ciclismo poderá
estar também associado a maior frequência de queixas génito-urinárias
daí decorrentes e logo maior número
de diagnósticos.
Por outro lado, há uma relação
estabelecida entre cancro da próstata e inflamação prostática crónica. Múltiplos estudos sugeriam
que não havia alteração dos níveis
de PSA com o ciclismo. Contudo,
outros mais recentes demonstram a
sua subida, pelo menos numa fase
aguda. O exposto levanta a hipótese
de relação causa efeito ciclismo/
cancro da próstata. No entanto, a
inflamação está longe de ser ubíqua
em próstatas com neoplasia maligna
e desconhece-se se existe uma correlação entre inflamação crónica e
cancro da próstata em ciclistas.
A procura de marcadores de agressividade clínica da neoplasia prostática torna-se ainda mais premente
com o presente estudo, bem como a
necessidade de obediência estrita às
normas de orientação clínica existentes, em termos de abordagem ao

diagnóstico e tratamento de cancro
da próstata. Embora os dados presentes não pareçam representar um
perigo comprovado com a prática
do ciclismo moderado, prevejo um
aumento exponencial da procura e
desenvolvimento de selins “amigos
do períneo”.

Dr. Luís Feraz
Urologista – Centro
Hospitalar V N GaiaEspinho

Em relação ao efeito do ciclismo em
anomalias urogenitais, não tem sido
provada a relação causa-efeito, pelo
que a maioria das publicações sobre o
tema não passam das interrogações.
Analisando cada uma das patologias do artigo em causa, podemos
dizer que em relação à disfunção
erétil não há razão para preocupações, bem pelo contrário. A causa
mais frequente da disfunção erétil
é a lesão arterial, pelo que o ciclista
está parcialmente protegido, pois
associa a realização do exercício
físico regular a uma vida saudável. A
única alteração que se tem verificado em alguns casos é um adormecimento do pénis após longas horas
de estar sentado no selim. Esta diminuição da sensibilidade é provocada
pela compressão ao nível do períneo
e tem levado à colocação de selins
apropriados e/ou uso de calções com
proteção.
Em relação à infertilidade não
encontraram significado estatístico.
Aqui, poderíamos ter alguma relação, pois o aumento de temperatura
a nível das bolsas escrotais poderia
deprimir a espermatogénese. Sabe-se que a espermatogénese para funcionar bem precisa de uma temperatura á volta dos 35º C, razão pela
qual as nossas gónadas estão numa
bolsa e fora da cavidade abdominal.
Se o aumento da temperatura for
durante várias horas e por tempo
prolongado certamente a alteração
aparecerá.
Quanto ao carcinoma da próstata,
é patologia muito prevalente após
os 50 anos, mas que ainda não tem
etiologia definida, por isso todas
as hipóteses podem ser colocadas.
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Critérios de avaliação de
candidaturas a Exame
de Medicina Desportiva*
Para avaliação curricular de admissão a Provas para obtenção do título
de especialista em Medicina Desportiva este colégio propõe que os candidatos devem preencher os seguintes requisitos (Art. 92°, ponto1):
1) Licenciatura e exercício da Medicina com mais de 6 anos;
2) Frequência com aprovação de
curso de Pós-Graduação ou
mestrado em Medicina Desportiva reconhecido pela Ordem dos
Médicos;
3) Prática diferenciada de Medicina
Desportiva por período não inferior a quatro anos, envolvendo
valências indicadas na Portaria
302/2009, de 24 de Março;
4) Atividade científica e formativa
sob a forma de trabalhos apresentados/publicados e/ou participação em reuniões ou estágios
de índole científica no âmbito da
Medicina Desportiva;
5) Experiência no acompanhamento médico de atletas/
equipas devidamente atestada
por médico diretamente relacionado/envolvido com as atividades documentadas.
Apresentação de candidatura
O médico que se candidata a
exame de especialidade à Ordem
dos Médicos, ao abrigo do art.
92º n.º 1 do EOM e do art. 29º do
Regulamento Geral dos Colégios de
Especialidade, deve dirigir-se à sua
Secção Regional (SR) e entregar a
seguinte documentação:
✓R
 equerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo
✓1
 1 exemplares do currículo (1 em
suporte papel, 10 em suporte
informático)
✓ Documentação comprovativa das
afirmações contidas no currículo,
incluindo certificação do título
de especialista, caso exista, devidamente traduzida e legalizada
O pedido de admissibilidade
a exame à OM é apresentado na
SR em que o médico está inscrito
entre os dias 1 e 31 de Janeiro de
cada ano.
*Transcrição do site da Ordem dos
Médicos
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Como diz o artigo, e estou totalmente de acordo, “pode ser que o
ciclismo aumente a taxa de diagnóstico, mais do que o risco de desenvolver a patologia”
Em conclusão: não há motivo para
preocupação.

Dr. Benjamim
Carvalho
Centro de Saúde de
Barroselas, Viana do
Castelo

Trata-se de um estudo que incide
sobre variáveis dependentes teoricamente resultantes da influência de
vários e hipotéticos fatores externos
e deste modo sujeitas a contestação
cientificamente legítima.
O dispêndio energético semanal
não ultrapassa as 2000 calorias,
sendo este o valor aceitável para
a promoção da saúde em todas as
suas vertentes, nomeadamente a
vascular e neuro-endócrina, da qual
resulta um bom funcionamento
orgânico geral, nomeadamente a
nível urogenital.
Os resultados referenciados á
prevalência não se afastam da prevalência geral das patologias quando
observadas sob o ponto de vista do
exercício diário da medicina, o que
não é surpreendente, dado o pouco
suporte científico, sobretudo em
relação á disfunção eréctil e á infertilidade, tendo também em conta
a baixa carga de treino indicada, a
qual é de importância relevante.
A disfunção erétil não foi caracterizada, sabendo-se que existe de
forma diminuta, moderada e completa, cuja prevalência na população
geral é estimada em 32, 12 e 2%,
respetivamente.
Não é invulgar durante a época,
no ciclismo, ouvir queixas de problemas com a líbido e com a ereção,
reversíveis, e certamente relacionadas com diminuição dos níveis de
testosterona resultantes do treino
prolongado e com as variações da
percentagem de massa gorda.
O impacto no perfil hormonal leva
á infertilidade por interferência na
espermatogénese (e na ovulação).
Contudo, tal acontece quando o
volume de treino semanal é superior

a 20 horas, o que não aconteceu no
estudo em análise, cujo volume é
muito pequeno. A prevalência da
infertilidade igual a 2% referida
neste estudo é semelhante à verificada na infertilidade masculina que
ocorre na população em geral, a qual
ronda os 3%.
O cancro da próstata, tal como
o cancro do colon, é menos prevalente em praticantes de exercício
físico moderado, conforme vários
estudos reportam, embora de modo
não significativo. Este tipo de cancro
aumentou seis vezes nos últimos 20
anos em indivíduos abaixo dos 61
anos de idade, apresentando-se até
mais agressivo, ao que se pensa por
alterações genéticas, que se tornam
hereditárias, como comprova a
maior incidência em grupos familiares.
No que é referenciado á associação entre o cancro da próstata
e o número de horas de prática de
ciclismo, não conheço literatura que
sugira a causa traumática como
fator predisponente. Já a manipulação do perfil hormonal poderá teoricamente ser questionada, mas se os
atletas de endurance normalmente
apresentam níveis mais baixos de
testosterona, e sendo a passagem
desta a diidroepiandrosterona
um dos hipotéticos causadores de
cancro de próstata, o lógico seria o
exercício físico ser um fator protetor
e não facilitador, aliás com é amplamente descrito.
Gostaria, também, deixar aqui um
alerta em relação ao eventual abuso
do consumo de antioxidantes, sendo
estes utilizados como moda pelos
ciclistas, e que são perturbadores do
natural balanço oxidação / anti-oxidação celular, alterando o equilíbrio
REDOX (transferência de eletrões)
e estimulando a carcinogénese. Os
radicais livres de oxigénio produzidos pela própria célula são protetores da oncogénese na mesma.
Concluo, dizendo que em 35 anos
de exercício de medicina geral e
desportiva, onde as patologias referenciadas são de observação com
alguma frequência, e conhecedor do
histórico ao longo anos de praticantes de ciclismo de todos os níveis
(amador e profissional), não constatei ainda a maior prevalência dessas
patologias nos ciclistas, amadores
ou profissionais.

Coca-Cola é Notícia” nº 11 de Junho de 2014 com o apoio da Fundação para a Investigação Nutricional.
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Agenda

1300 páginas,
4.ª edição,
2012

Este livro tem
sido considerado a bíblia
da medicina
desportiva,
onde se pode
encontrar
quase tudo sobre o diagnóstico
e atuação nas lesões do desporto,
de competição e de recreação. Mas
também inclui várias secções onde o
rendimento, as populações desportivas
especiais (o jovem, a grávida, o militar,
o idoso, o deficiente), a dopagem, a prevenção da morte súbita, a ética desportiva, a doença crónica e prática desportiva, a diabetes mellitus, os problemas
das doenças respiratórias ou renais
no exercício físico, etc. são discutidos.
O capítulo dos “Problemas regionais”
aborda várias patologias e problemas,
como a concussão cerebral, a dor
de costas, a dor na virilha, as lesões
agudas do joelho ou do tornozelo, a
dor torácica ou na perna. É sem dúvida
uma boa obra para a obtenção de boa
formação em medicina desportiva.
456 páginas,
9.ª edição,
2014

É um livro editado
pelo Colégio Americano de Medicina
Desportiva, com
três secções, todas
importantes, mas
das quais se destaca
a relacionada com a prescrição do
exercício físico para 18 tipos de patologias (diabetes, artrite, fibromialgia,
doença e Parkinson, cancro, doenças
pulmonares e renais, etc.) e também para diferentes faixas etárias e
condições ambientais. Para cada uma
descreve-se a avaliação e a prescrição
do exercício, assim como se relatam
as considerações especiais. Realçam-se ainda os cinco apêndices no final,
nos quais se abordam as medicações
habituais, a emergência médica ou a
interpretação do eletrocardiograma. A
temática do exame médico-desportivo,
onde se inclui a avaliação da aptidão
física, com composição corporal, é
exaustivamente explicada. É, pois,
uma obra importante para os que se
interessam pela prescrição do exercício físico.
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XIII Simposio Internacional Clínica CEMTRO
“Avances y Actualizaciones en Traumatología
y Ortopedia”

The 2015 Sports Science Summit

Local: Madrid, Espanha

XXV curso de Reabilitação e Traumatologia
do Desporto
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Local: Barcelona, Espanha

Handball Injuries Congress
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Trauma Society
Local: Telavive, Israel
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D’Arthroscopie
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Barcelona knee meeting - BKM’2015
Local: Barcelona, Espanha
ACSM’ team physician Course – Part II
Local: San António, Texas – EUA
IX Curso de Medicina y Traumatología del
Deporte: Patología lesional en la práctica del
triatlón
Local: Barcelona, Espanha

Local: Luxemburgo

Março

1º Congreso Ibero-Latinoamericano de
Ortopedia y Traumatología

American Academy of Orthopedics Surgeons
Annual meeting

51º Congreso Argentino de Ortopedia y
Traumatología

Local: Las Vegas, EUA

Local: Buenos Aires, Argentina

ACSM Health & Fitness Summit & Exposition
Local: Phoenix, Arizona, EUA

XII Congresso da Sociedade Portuguesa de
Medicina Desportiva
Local: Lisboa, Portugal
Advanced Team Physician Team course
Local: Tampa, EUA
ISENC14 International Sport + Exercise
Nutrition Conference 2014
Local: New Castle, Reino Unido

COXA

Abril
5th Asian Football Confederation Medical
Conference
Local: Nova Deli, Índia
Mountain medicine course
Local: British Columbia, Canadá
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