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A SPMD organiza a 10 de Maio mais umas Jornadas. Um dos painéis é sobre o Exame
médico-desportivo de sobreclassificação. Será um fórum de diálogo e de discussão e
do qual se esperam conclusões sensatas, exequíveis e cientificamente válidas, e que
não sirvam apenas para validar uma lei que não faz qualquer sentido, que prejudica
o atleta e empobrece o clube. Vejamos o que os especialistas de Lisboa têm para dizer.
A FEMEDE, de Espanha, está preocupada com a prescrição do exercício físico, “que é
um ato médico, que requere um diagnóstico prévio, a planificação de um tratamento
global, … e em que o prescritor deve ser um médico com conhecimentos científicos na
matéria”. A questão da formação adequada do médico nesta área preocupa a FEMEDE e
também a nós. Esta Revista tentará dar uma ajuda e prepara já um painel com médicos
de todo o país para abordar a prescrição do exercício físico nas várias patologias. Mas é
necessário o empenhamento atempado de todos os convidados.
O Rio Ave F C está em grande este ano. Vai à final da Taça da Liga, da Taça de Portugal,
à Supertaça e ainda à Liga Europa. A nível médico tem tido grande actividade científica. Terminou em Abril uma série de 6 sessões mensais “Ás Quintas é sobre Saúde no
Desporto”. Foram 12 palestrantes e cerca de 45-50 participantes por sessão. Também
em Abril fez formação em SBV e DAE para 16 colaboradores, clínicos e não clínicos. Fez
publicações e apresentou temas em Congressos e Jornadas. Teve uma mesa redonda,
de 2 horas, no Congresso da APNEP, em Abril, onde os 3 palestrantes mostraram o que
se faz no clube. Brevemente terá idoneidade formativa para o estágio de 6 meses da
especialidade de Medicina Desportiva (será o 2.º clube em Portugal). Termina com as
1.as Jornadas de Medicina Desportiva em 24 de Maio. Basil Ribeiro, director/editor
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Paulo Bento

Entrevista

Selecionador Nacional de futebol

Foi jogador e agora é
treinador. São dois momentos
certamente apaixonantes.
Qual é o que tem mais
encanto?
Enquanto jogador nem sempre pensei em ser treinador.
Olhando para trás, eu gostei
muito da minha carreira de
futebolista mas também gosto
muito das tarefas de treinador.
Encerrei o ciclo como jogador
em paz e hoje tenho muito
orgulho e prazer em exercer a
profissão de treinador.

É um técnico de futebol, mas é
também um líder de uma equipa,
de pessoas. Como operacionaliza a
sua função?
Através de princípios simples nos
quais acredito. Tenho confiança no
trabalho dos meus colaboradores
e dos meus jogadores. Também
acredito na expressão que diz que à
máxima liberdade deve corresponder a máxima responsabilidade.

Tomar uma decisão é um ato de
sabedoria e de coragem. Tem sido
difícil?
Não. Tomar decisões faz parte de
qualquer profissão. E as pessoas responsáveis e adultas tomam milhares
de decisões nas suas vidas pessoais
e profissionais.

A equipa médica é uma estrutura
importante na dinâmica da
equipa. O que é preciso para que a
cooperação funcione bem?
Em qualquer estrutura, é necessário que as áreas de intervenção
estejam bem definidas à partida. Um
médico não dá instruções táticas e
um treinador não faz diagnósticos
médicos. Isso implica que haja uma
boa relação entre todos os elementos, incluindo nessa área muita
vezes tão delicada como a médica.
Tem que haver uma forte relação de
confiança entre as pessoas.

O que lhe doi quando doi ao
jogador e ele não pode dar a sua
contribuição?
Tenho experiência, como jogador
de futebol, em lidar com lesões. São

sempre momentos difíceis para o
jogador e, como treinador, parece-me que nesses momentos o mais
importante é fazer sentir que tem o
apoio de toda a equipa técnica e dos
seus companheiros.

Vem aí o Campeonato do Mundo.
O que o preocupa na preparação e
recuperação dos jogadores?
A Seleção Nacional tem ao seu dispor uma equipa de profissionais com
capacidade para fazer face a todos
os desafios que se lhe colocarem. O
final de uma época desgastante, as
distâncias entre cidades, os vários
climas, os diferentes fusos horários e
o número elevado de jogos em poucas semanas são alguns dos desafios
que o Campeonato do Mundo colocará a todas as seleções presentes.

Quando o jogador chegar à seleção,
o que procura e como determina
o seu estado geral? (Perspectiva
física, fisiológica, psicológica etc.)
O estado geral do jogador é avaliado
conjuntamente entre a equipa técnica, os médicos, os fisioterapeutas
e os próprios jogadores. Tem que
haver uma perspetiva global sobre
os jogadores que, antes de qualquer
coisa, são seres humanos.

Está com muita expectativa, não
está?
Estou muito motivado e satisfeito
por ter a oportunidade de ser o Selecionador Nacional numa prova da
importância do Mundial.
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Diagnóstico de discopatia
lombar após aula de surf
Dr. Diogo Moura1, Dr. Marcel Sincari2, Prof Dr. Fernando Fonseca3
1
Interno Complementar de Ortopedia e Traumatologia; 2Especialista em Neurocirurgia; 3Diretor do
Serviço de Ortopedia e Traumatologia. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

RESUMO / ABSTRACT
O surf é um desporto popular que está associado a lesões graves, sobretudo a nível da
cabeça e da coluna vertebral. A lombalgia está mais associada a determinadas modalidades e é cada vez mais encontrada em jovens desportistas. Apresenta-se o caso clínico
de uma jovem de 20 anos, a quem foi diagnosticada uma discopatia lombar degenerativa
depois de ter iniciado episódio de lombalgia aguda após a primeira aula de surf. O tratamento inicial num doente sem sinais de alarme é conservador, mas a sua ineficácia leva à
opção de tratamento cirúrgico, para o qual também existem várias técnicas descritas.
Surf is a popular sport that is associated with severe injuries, mostly at the head and spine. The
back pain is mostly found in some sport and its incidence is increasing on young sport practitioners.
This paper is based on a clinical case of a twenty year old girl that was diagnosed with a degenerative lumbar discopathy, on a setting of an acute back pain episode on her first surf lesson. The initial
treatment of a patient without any alarm symptoms is conservative, but the absent of success leads
to the surgical treatment option, which has a several different techniques.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Surf, lombalgia, discopatia degenerativa lombar.
Surf, back pain, degenerative lumbar discopathy.

Introdução
O surf é um desporto muito popular
em todo o mundo que pode estar
associado a lesões graves, sobretudo a nível da cabeça e da coluna
vertebral. A maioria das lesões vertebromedulares são de causa traumática, por colisão com a prancha ou
com o solo1. O tipo de lesões mais
frequente são as lacerações (41%)
e as lesões de tecidos moles (35%),
havendo também elevada incidência
de lesões musculares dorso-lombares e dos ombros2. Em Portugal o
surf é um desporto com aumento

Figura 1 – Postura em hiperextensão da
coluna vertebral.
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significativo do número de praticantes nos últimos anos3.
A incidência de lombalgia em
desportistas varia entre 10 e 30% e,
destes, 90% melhoram com o tratamento conservador4. Os desportos
mais associados a lesões lombares
são a ginástica desportiva, o halterofilismo, o atletismo, o golfe, o
basebol, os desportos de combate, o
râguebi, o andebol e o voleibol5.
Nos desportistas as causas
mais frequentes de lombalgia são
o estiramento muscular, a lesão
do disco inter-vertebral, a bursite
inter-espinhosa e a espondilólise5.
A maioria das lombalgias em atletas
jovens são causadas por estiramentos miofasciais benignos. A espondilólise é a causa osteoarticular
mais frequente6. A patologia discal
lombar ocorre mais frequentemente
em indivíduos acima dos 40 anos de
idade, mas à medida que o número
de jovens praticantes de desporto
aumenta, também aumenta nestes
desportistas mais jovens6. A predisposição para a lesão depende das
caraterísticas, intensidade e repetição dos movimentos que executam7.
Apenas 10% dos casos de hérnia

discal lombar têm indicação cirúrgica, em desportistas e não desportistas.

Caso clínico
Indivíduo do género feminino,
20 anos de idade, estudante, praticante recreativo de futebol. Como
antecedentes pessoais referia ter
enxaqueca. Durante a primeira
aula de surf, cerca de uma a duas
horas depois, apresentou lombalgia
intensa na região lombo-sagrada
sem qualquer irradiação álgica, que
se agravava com os movimentos
de rotação e de extensão do tronco
e aliviava com a flexão anterior
do tronco. Dirigiu-se ao Centro de
Saúde local e, após observação
clínica, foi medicada com analgésico por via intramuscular, tendo
havido alívio sintomático. Foi
admitido o quadro de lombalgia
mecânica aguda, saindo medicada
para ambulatório com analgésico,
relaxante muscular e recomendação
de repouso.
Dois dias depois, sem qualquer
esforço ou trauma reportados, a
lombalgia reapareceu, com agravamento progressivo e sem melhoria
com o tratamento prescrito. Após
uma semana de evolução apresentava uma lombalgia mecânica
localizada, difícil de tolerar, sem
irradiação álgica para os membros
inferiores e iniciou queixas de parestesias bilaterais nas pernas e dedos
dos pés. Negou outros sintomas.
Face a este agravamento clínico,
dirigiu-se ao Serviço de Urgência
local.
Ao exame objetivo apresentava
dor à palpação das apófises espinhosas das vértebras L4, L5 e S1,
sem queixas de irradiação álgica.
Revelava sinal de Laségue positivo a
30° de elevação de ambos os membros inferiores e não apresentava
qualquer défice neurológico. Tinha
amplitude mantida dos movimentos
de flexão e de extensão da ráquis
lombar. Realizou raio-X convencional e dinâmico da coluna lombo-sagrada, o qual não apresentou
alterações osteo-articulares agudas
evidentes, nem desvio vertebral
translacional. A curvatura lordótica
da coluna lombar estava normal,
com alinhamento correto das peças

vertebrais e distâncias inter-somáticas preservadas, sem estenoses
evidentes do canal vertebral ou dos
foramina. Foi novamente sujeita a
medicação analgésica e relaxante
muscular, com melhoria sintomática, pelo que teve alta hospitalar e
foi orientada para consulta externa,
com indicação para realizar estudo
imagiológico complementar (RM).
A ressonância magnética nuclear
da coluna lombo-sagrada (Figura
1-A,B) relevou ao nível de L5-S1
redução do híper-sinal em T2 do
disco inter-vertebral, com diminuição da distância inter-somática, a
traduzir degenerescência hídrica. Ao
mesmo nível identificava-se procidência discal circunferencial que
contribuía para a redução do calibre
dos buracos de conjugação, apesar
de não contactar com as raízes L5 no
trajecto intra-foraminal. Contudo,
admitia-se que dada a redução do
calibre dos buracos de conjugação
possa haver compressão destas raízes nervosas em situação de carga.
As raízes S1 encontravam-se livres
nos recessos laterais. O canal vertebral era estreito, mas não estenótico. Não eram visíveis conflitos de
espaço ou compressões radiculares a
nível de L3-L4 e L4-L5.
O diagnóstico foi então compatível com discopatia em estadio de
degeneração discal L5-S1 (figura
2-C-A), que justificava o quadro
clínico apresentado, sem apresentar
evidência imagiológica de compressão radicular.
Foi iniciado programa de fisioterapia e controlo álgico, com necessidade de anti-inflamatórios e analgésicos não narcóticos e narcóticos.
Foi efetuado ensino postural e de
evicção de cargas. Os exercícios de
fisioterapia consistiram sobretudo
em programas de reforço e alongamento lombar dinâmicos. Cumpriu
também programa de exercício aeróbio de baixo impacto e fez sessões de
termoterapia, com massagem local.
Após 12 meses do tratamento conservador não se registou melhoria
do quadro clínico álgico, mantendo
lombalgia mecânica, com crises álgicas incapacitantes pelo menos uma
vez por semana.
Decidiu-se intervir cirurgicamente,
sendo submetida a cirurgia mini-invasiva de colocação de espaçador
inter-espinhoso DIAM® (Device for

intervertebral assisted motion) de 14
mm no espaço L5-S1, sem intercorrências. No pós-operatório a doente
iniciou carga 24 horas após a cirurgia e teve alta hospitalar com indicação para evitar esforços durante
duas semanas.
Na consulta de seguimento um
mês após a cirurgia encontrava-se
assintomática e satisfeita com o
tratamento. Aos 11 meses de pós-operatório a jovem mantém-se
assintomática e a RM de controlo
(figura 3-C) revela degenerescência
discal L5-S1 sobreponível, mas com
aumento ligeiro do sinal deste disco,
estando nesta fase mais semelhante
ao dos outros discos inter-somáticos.
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Discussão
Na primeira aula de surf pretende-se
que o instruendo aprenda a navegar com a prancha, em posição de
decúbito ventral em cima da mesma,
que obriga a postura prolongada em
situação de decúbito ventral com
hiperextensão da coluna vertebral
(figura 1). No caso em apreço, o quadro sintomático iniciou-se cerca de
duas após o início do treino e supostamente a postura utlizada poderá
ter sido o fator desencadeande para
as queixas de lombalgia.
O quadro de lombalgia súbita
após a primeira aula de surf obriga
a incluir no diagnóstico diferencial,
além das mais frequentes etiologias
traumáticas ou traumático-degenerativas, também a etiologia neuro-vascular. A mielopatia do surfista
é uma patologia muito rara, descrita
pela primeira vez em 2004, e que
consiste numa lesão medular aguda
não traumática, de provável causa
isquémica, que atinge mais frequentemente a coluna dorso-lombar.
Pensa-se que poderá ser causada
por compressão vascular medular
devida à tensão provocada por postura prolongada em hiperextensão
da coluna vertebral, posição que é
típica dos praticantes de surf em
fase de aprendizagem. Carateriza-se por dorso-lombalgia súbita após
aula de surf, acompanhada progressivamente de sinais de disfunção
neuro-medular, tais como alterações
sensitivo-motoras dos membros
inferiores e disfunção vesical e/ou
intestinal, evoluindo para paraplegia
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O seu Parceiro na área
médico-hospitalar
O Grupo Vitalino comercializa, em Portugal
Continental e Ilhas, equipamentos e consumíveis
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marcas conceituadas e assistência técnica própria.
O Cliente usufrui de um parceiro de qualidade,
especializado nas diferentes áreas médicas,
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grupo:

Vitalino - fisioterapia, ortopedia, consultório, emergência
Vitalmédica - assistência médica
Vitagnosis - med. desportiva, med. no trabalho, diagnóstico
Vitalcare - dentária, podologia, estética
Vitalsenior - cuidados seniores, creches, desinfecção
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Figura 2: A, B – Ressonância magnética coluna vertebral T2
sagital (A) e transversal (B). Seta indica degeneração discal
L5-S1. C – Estadios de discopatia: A – Degeneração; B – Protrusão; C – Extrusão; D – Fragmento livre ou hérnia destacada. NP
– Núcleo pulposo; AF – Anel fibroso. Fonte: http://emedicine.
medscape.com/article/305720-overview

em horas8. No entanto, a jovem do
caso clínico descrito apresentou
após a aula de surf apenas queixas
álgicas lombares e não sinais de
disfunção neurológica, o que torna
improvável este diagnóstico. Face ao
quadro de lombalgia súbita pós-aula de surf, sem sinais de alarme
de disfunção neurológica e, tendo-se
conseguido controlo álgico a nível
dos cuidados de saúde primários, foi
adequada a opção de manter tratamento em ambulatório.
O reaparecimento e agravamento
da lombalgia e o aparecimento de
parestesias nos membros inferiores apontam para outra causa e
não apenas uma lombalgia mecânica simples. A clínica e os exames
complementares confirmaram o
diagnóstico de discopatia degenerativa L5-S1, situação pouco frequente
nesta faixa etária. Provavelmente já
existiriam alterações degenerativas

discais prévias, tendo a postura
utilizada desencadeado o quadro clínico enxertado na patologia prévia.
A presença de degeneração discal
marcada numa jovem de 20 anos
é provavelmente de etiologia multifatorial, com componentes tanto
intrínsecos genéticos, como extrínsecos mecânicos. Este processo
degenerativo tem elevada variabilidade inter-individual9. Em termos de
fatores de risco não existia lombalgia prévia ou traumatismo anterior
local. O índice de massa corporal era
normal. Apesar de tudo, a posteriori,
a jovem refere pouca prática de
exercício físico (menos de uma vez
por semana) e admite erros posturais, permanecendo muito tempo ao
longo do dia na posição de sentada.
Face ao diagnóstico, e na ausência
de défices neurológicos, é adequado
iniciar uma abordagem terapêutica
conservadora, com controlo álgico e

Figura 4 – Espaçador inter-espinhoso DIAM®14.
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Figura 3 – A, B – Raio-x pós-operatório. Seta indica implante
inter-espinhoso. C – RM coluna vertebral T2 sagital aos 11 meses
pós-operatório. Seta indica degeneração discal L5-S1.

fisioterapia programada, mantendo
vigilância. A opção de infiltração epidural com corticoides não foi aplicada, mas tem tido bons resultados
no tratamento de discopatia lombar
dolorosa em desportistas10.
Perante a resistência ao tratamento conservador por período
superior a seis meses e a perda de
capacidade funcional, foi optado
por tratamento cirúrgico. A jovem
pertence então ao grupo de 10% das
discopatias lombares que requerem
tratamento cirúrgico. Surge a necessidade de optar pela técnica cirúrgica mais adequada, que depende
essencialmente da clínica, do tipo de
morfologia da lesão e das caraterísticas do doente.
O conceito de neutralização dinâmica (não rígida) da coluna vertebral surgiu da necessidade de ter
alternativa para a artrodese rígida
na instabilidade vertebral ligeira11.
Os implantes inter-espinhosos, ao
preencherem e promoverem distração do espaço inter-espinhoso,
vão permitir alargar os buracos de
conjugação, aliviando assim síndromes de compressão nervosa. Vão
ainda retirar carga e stress mecânico
aos outros elementos, o que permite proteger e evitar a progressão
natural de alterações degenerativas
nos discos inter-vertebral e facetas
articulares. O implante é flexível,
absorve cargas e limita os movimentos de flexão-extensão e lateralidade do segmento vertebral11,12. As

indicações para uso destes implantes ainda estão pouco definidas,
baseiam-se sobretudo na opção
individual de cada cirurgião. Têm
sido sobretudo usados em casos
de hérnia discal, estenose espinhal
e síndromes facetário e discal13. É
uma técnica preferida em doentes
que preferem uma técnica menos
invasiva ou em doentes com co-morbilidades que impedem um
procedimento cirúrgico de maior
dimensão14.
Buric, Josip et al12 estudaram prospectivamente 52 doentes com idades
entre 29 e 77 anos com lombalgia
por doença discal degenerativa e que
foram submetidos a cirurgia com
implante inter-espinhoso DIAM®
(Figura 4). O follow-up mínimo foi
de um ano e verificaram melhoria clínica significativa em 88%
da população, não identificando
qualquer complicação pós-cirúrgica.
Hrabálek L et al15 fizeram um estudo
prospetivo com total de 68 doentes
com idades entre 23 e 75 anos. Todos
eles apresentavam doença degenerativa da coluna lombo-sagrada, com
sinais de envolvimento radicular por
hérnia discal ou estenose foraminal,
e foram submetidos a colocação do
implante inter-espinhoso DIAM®.
Verificaram num follow-up de 1 a
3 anos que nenhum dos doentes
necessitou de cirurgia de revisão ou
teve recidiva da hérnia discal. Todos
os doentes apresentaram melhorias clínicas, comprovando assim a
evidência da eficácia do espaçador
DIAM na proteção do segmento
operado. Anthony Kim et al11 num
estudo com 62 doentes e follow-up
de um ano também obtiveram bons
resultados com esta técnica cirúgica.
Os autores dos estudos apresentados
negaram conflito de interesses com
o produto aplicado.
Trata-se de uma classe de implantes relativamente nova e promissora.
Dados recentes de estudos biomecânicos e clínicos comprovam eficácia
e segurança a curto prazo, mas os
dados a médio e longo prazo são
ainda insuficientes14. Face à lesão
degenerativa deste caso, uma degenerescência hídrica do disco L5-S1
com procidência circunferencial, e
sem protrusão ou hérnia evidentes,
o cirurgião optou por uma técnica
biomecanimente mais favorável e
menos invasiva, em comparação

com outras opções como a discectomia. Seriam também técnicas
indicadas para esta lesão degenerativa de um único disco, sem sinais
de radiculopatia, a estabilização
dinâmica com implantes inter-pediculares ou mesmo artroplastia
discal, entre outras técnicas16.
Aos 11 meses de pós-operatório
a jovem continua assintomática e
a RM de controlo demonstra que a
lesão degenerativa não está agravada, pelo contrário, o disco L5-S1
tem um sinal mais homogéneo em
comparação com os outros discos, o
que demonstra que a sua descarga
parcial teve consequências positivas.

Conclusões
A exposição deste caso clínico tem
como objetivo realçar a necessidade
de não menosprezar a lombalgia
após a prática desportiva em indivíduos jovens e sobretudo pós-surf
(pela postura mantida de hiperextensão da coluna na prancha). Na
Medicina Desportiva, apesar de não
ser a lesão mais frequentemente
encontrada, a lombalgia é uma das
patologias mais desafiantes para
diagnosticar e tratar. Por vezes, estão
associadas a um quadro de lombalgia aparentemente inocente, condições graves com necessidade de
tratamento cirúrgico e/ou urgente
ou emergente. A lombalgia pode ser
o primeiro sintoma de uma patologia que impede a prática desportiva
e a sua não interrupção pode ter
consequências graves e progressivas.
Conflito de interesses: Os autores declaram que não existe qualquer conflito de interesses com a
empresa que comercializa o produto
DIAM (Device for Intervertebral Assisted
Motion) referido neste artigo.
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cabeça femoral estaria na génese da
osteoartrose da anca em indivíduos
jovens7. Em 1965, Murray sugeriu
haver uma relação entre a presença
de uma pequena deformidade no
fémur proximal – deformidade tilt
– e o subsequente desenvolvimento
de osteoartrose da anca3-5. Posteriormente Stulberg et al. caraterizaram
Dr. Moisés Henriques
Médico Naval, Centro de Medicina Naval, Almada; Médico Interno de Medicina Física e de Reabilitação,
melhor a deformidade tilt observada
Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, Lisboa.
nas radiografias antero-posteriores
usando outras incidências e denominaram-na de deformidade pistol
RESUMO / ABSTRACT
grip (presente em 40% dos doenO conflito femoro-acetabular é uma entidade nosológica relativamente recente e por vezes
desconhecida dos médicos. Ainda assim é atualmente considerada a principal causa de
tes que desenvolvem osteoartrose
osteoartrose precoce da anca, devendo o seu diagnóstico ser o mais atempado possível.
da anca)3-5. Em 1979, Demarais e
Os desportistas parecem constituir um grupo de risco para esta patologia. A apresentaLequesne descreveram a dor na
ção equívoca desta patologia constitui um risco para diagnósticos incorretos e por isso a
anca associada a anormalidades
avaliação clínica revela-se de extrema importância. Para além da anamnese cuidada e do
estruturais do colo do fémur em
exame objetivo exaustivo, existem vários testes de provocação de indubitável utilidade
nos casos de dor referida à anca em indivíduos jovens e ativos. Considerando que o teste
atletas de hóquei, futebol, râguebi,
de conflito anterior é quase universalmente positivo em indivíduos com conflito femoroartes marciais e ténis8. Por fim, em
-acetabular, a sua realização não pode ser negligenciada quando houver suspeita desta
2003, Ganz et al. descreveram o CFA
patologia.
como o mecanismo mecânico responsável pela osteoartrose da anca
The femoroacetabular impingement is a relatively new disease and sometimes unknown to the
doctors. Yet, it is considered the leading cause of early hip osteoarthritis, so the diagnosis must be
em casos de deformidades subtis do
as timely as possible. Sportsmen seem to be a risk group for this disease. The equivocal presentaacetábulo e/ou fémur proximal após
tion of this pathology constitutes a risk for misdiagnosis and therefore clinical evaluation reveals
desenvolverem uma técnica cirúritself of extremely important. In addition to a careful medical history and to an exhaustive physical
gica de luxação da anca sem o risco
examination, there are several provocation tests of undoubted usefulness in cases of referred pain
de necrose avascular3,4,7-9. Esta nova
to the hip in young and active individuals. Considering that anterior impingement test is almost
universally positive in individuals with femoroacetabular impingement, its realization cannot be
entidade nosológica motivou até
neglected when this disease is suspected.
hoje um crescente interesse clínico,
o qual se reflete no crescimento
PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
quase exponencial do número de
Conflito femoro-acetabular, diagnóstico, desportistas
publicações científicas sobre este
Femoroacetabular impingement, diagnosis, athletes
tema9,10.
O CFA não é uma doença per se,
mas sim um processo mecânico
patológico que induz osteoartrose
Introdução
Conceito
na anca3,10-12. O processo patológico
baseia-se mais no movimento e
A osteoartrose da anca é uma patoA origem do conceito de conflito
conflito de espaço do que na carga
logia com grande impacto no indivífemoro-acetabular (CFA) remonta
axial da anca. Ao contrário do que
duo e na sociedade. A sua etiologia
a 1913 quando Miculicz propôs
anteriormente era preconizado, a
é multifatorial, podendo coexistir
que uma alteração na forma da
lesão do labrum e da
vários fatores: genéticos, mecânicartilagem acetacos, anatómicos, bioquímicos, entre
Quadro 1 – Causas de osteoartrose da anca no
bular é causada por
outros1-3. Tal como qualquer tipo
adulto jovem.
uma incongruência
de osteoartrose, a da anca pode ser
Causas de osteoartrose da anca no adulto jovem
entre fémur e acegenericamente classificada como
Etiologia desconhecida (OA primária): 10%
tábulo no final do
secundária ou primária (idiopática),
· Genéticas, metabólicas, etc.
arco de movimento
conforme as causas são ou não
Etiologia conhecida (OA secundária): 90%
da anca, originando
conhecidas2,4. As artroses idiopáticas
· Biológica (15%)
assim osteoartrose
eram classicamente a causa mais
Osteoporose
precoce e progrescomum de osteoartrose da anca,
Doença de Perthes
siva1,2,4,7-10,13-16. A
mas atualmente considera-se que a
Doenças reumáticas
Doenças
sistémicas
maioria das artroses idiopáticas da
origem do mismatch
Neuropatias centrais e periféricas
anca sejam na verdade secundárias
fémur-acetábulo
· Mecânicas (75%)
a alterações subtis da anatomia aceestá nas alteraDisplasia residual da anca
tabular e/ou femoral previamente
ções da morfologia
Sequelas de necrose avascular e doença de Perthes
subestimadas ou não reconhecidas
normal do fémur
Sequelas de epifisiólise
Sequelas de artrite sética da anca
(Quadro 1)1,4-6.
proximal e/ou acetáAlterações femoro-acetabulares: morfotipo, pós-trauma
bulo6,12.

Simpósio
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Conflito femoroacetabular:
diagnóstico clínico

Conflito femoro-acetabular
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Epidemiologia
O CFA pode ocorrer em indivíduos
com alterações morfológicas do
acetábulo e/ou do fémur proximal,
mas também em indivíduos sem
estas alterações que submetem a
articulação a movimentos bruscos
e/ou repetitivos em amplitudes de
movimento supra-fisiológicas (p.e.
mulheres jovens com hiperlaxidão
ligamentar que praticam ballet ou
ginástica acrobática, praticantes de
artes marciais)2,6,10,13,17. Independentemente da causa subjacente, o CFA
induz lesão no labrum e na cartilagem acetabular6,9.
Estima-se que a prevalência de
CFA seja de 10-15% na população
em geral, sendo mais prevalente
no sexo masculino (10% vs 2% sexo
feminino)7,13,14,17. O CFA tem maior
incidência em adolescentes e adultos jovens, normalmente entre os 20
e 55 anos de idade, é a maior causa
de osteoartrose precoce da anca e,
em indivíduos ativos, é a principal
causa de dor na anca, de redução da
amplitude articular da coxo-femoral
e de diminuição da performance em
desportistas5-7,13,17,18. Sabe-se hoje
que a coxartrose em indivíduos com
idade inferior a 55 anos é causada
por CFA em 60 a 70% dos casos13,17.
Tendo em conta que 2 em cada
3 doentes com CFA praticam atividades desportivas, faz sentido que
os desportistas sejam considerados
um grupo de risco5,7. De facto, 36%
dos atletas profissionais de nível
olímpico que foram submetidos a
artroscopia da anca entre Setembro
de 2000 e Abril de 2005 necessitaram
de correção de CFA18.

Classificação
Existem basicamente dois tipos de
CFA consoante a localização da alteração morfológica: tipo CAM (fémur)
e tipo PINCER (acetábulo)4,5,7,9,12-16,18,19.
Estes ocorrem geralmente em simultâneo (CFA misto) em cerca de 70 a
86% dos casos, com ligeiro predomínio de um dos tipos, mais frequentemente do tipo CAM1,2,4,5,7-9,13,14.
Posto isto, e uma vez que pode haver
sintomas na ausência de alteração
estrutural, podemos considerar a
existência de 4 tipos de CFA diferentes (Figura 1)3,14,17. O padrão de lesões
10 · Maio 2014 www.revdesportiva.pt

do labrum e cartilagem acetabular
varia conforme o tipo de CFA2,5,8,15.

Diagnóstico clínico
O CFA é um diagnóstico de exclusão
que assenta na clínica e na imagiologia. Sendo a base do CFA a existência
de alterações morfológicas ósseas, a
radiologia convencional é geralmente
suficiente para a identificação dessas
alterações da anatomia normal10.
Existem três incidências radiológicas
básicas para a identificação do CFA:
antero-posterior da bacia (em carga,
sem rotação e com rotação interna
de 15º ou rotação externa de 30º das
ancas), falso perfil da anca (incidência
de Lequesne e Sèze) e perfil do fémur
proximal (incidência de Rippstein-Dunn). Além de se saber que exames
pedir, é importante avaliar a sua qualidade e ter atenção redobrada na sua
interpretação tendo em conta que
muitas das alterações eram anteriormente consideradas “normais”.
A apresentação equívoca do CFA
constitui um risco para diagnósticos
incorretos, exames complementares de diagnóstico desnecessários
e, por vezes, mesmo intervenções
cirúrgicas inapropriadas6,7,15,17. Como
tal, é necessário conhecer os sinais
e sintomas de suspeição, bem como
saber realizar as manobras semiológicas que corroboram ou infirmam o
diagnóstico.

Anamnese
Tratando-se de um diagnóstico
de exclusão, interessa atentar no

diagnóstico diferencial nos casos de
anca dolorosa, nomeadamente no
adulto jovem (Quadro 2)3,6,7,20:
· dor referida à anca: hérnia inguinal, patologia da coluna lombar,
sacroileíte, pubalgia;
· dor extra-articular: bursite, tendinopatia;
· dor da articulação coxo-femoral:
· s em alteração estrutural – lesão
do labrum, alteração condral,
sinovite;
·c
 om alteração estrutural – epifisiólise, doença de Perthes, CFA,
necrose avascular da cabeça
femoral;
· osteoartrose avançada da anca.
Por norma o CFA surge em adolescentes ou adultos jovens ativos na
2.ª ou 3.ª décadas de vida2,5,9,13. Cada
2 em 3 doentes com CFA praticam
atividades desportivas, mas as pessoas sedentárias não estão imunes,
sendo o fator mais preponderante a
flexão mantida (conduzir ou estar
na posição de sentado por longos
períodos de tempo)7. É importante
esclarecer se existe algum antecedente pessoal de doença ou cirurgia
na anca sintomática5,19.
As queixas dos doentes podem
variar, mas a dor na virilha e a
limitação das amplitudes articulares
terminais da anca são o sintoma e
sinal chave para o diagnóstico8,10,15.
A dor pode ser considerada o principal sintoma e pode ter as seguintes
caraterísticas2,5-7,9,12,13,15,18,19:
· Localização: região inguinal, grande
trocânter, nádega – sinal em C;
· Início: com ou, mais frequentemente, sem evento traumático minor
desencadeante;

Quadro 2 – Diagnóstico diferencial na anca dolorosa no adulto jovem.
Etiologia

Entidades

Traumática

Fratura, lesão da cartilagem, rutura muscular, contusão de partes moles

Inflamatória

Bursite teocêntrica, tendinopatia dos adutores, artrite/sinovite pós-traumática
Artrite reumatoide, espondilartropatias seronegativas

Infeciosa

Artrite sética

Degenerativa

Osteoartrose

Vascular

Necrose avascular da cabeça femoral

Tumoral

Benigna: osteoma osteoide, osteocondroma, tumor das células gigantes
Maligna: osteoblastoma, osteossarcoma, condrossarcoma
Lesões metastáticas

Metabólica

Artropatia gotosa
Patologia da coluna, radiculopatia lombar, neuropatia compressiva,

Outras

osteopenia transitória da anca, conflito
metriose, doença psicossomática

femoro-acetabular, endo-

· Intensidade: moderada a elevada;
·F
 atores de agravamento: atividade
física e longos períodos na posição
de sentado, em pé ou a andar;
· Evolução: insidiosa.
Mediante as semelhanças nas
descrições da localização da dor em
doentes com CFA, foi descrito como
sugestivo da presença de CFA o sinal
em C (Figura 2)2,12. Tratando-se de
uma queixa com uma evolução insidiosa, é necessário ter um elevado
índice de suspeição para fazer o
diagnóstico precoce a tempo de um
tratamento que impeça a progressão
da doença.
A dor pode ser acompanhada de
outros sintomas, normalmente sintomas mecânicos, tais como a sensação de articulação presa (locking)
e falência de membro/falta de força
(giving away)5,8,15,19.
Os doentes podem referir uma
limitação moderada a grave das
atividades da vida diária, espelho da
sua dificuldade em realizar atividades simples, como por exemplo5,15,18:
· Calçar as meias e/ou sapatos;
· Entrar e/ou sair do carro ou
banheira;
· Andar, estar de pé ou sentado 15
minutos ou mais.
Antes destas últimas, estão as
limitações nas atividades desportivas, como a incapacidade de praticar
o desporto tal como desejado num

extremo e a incapacidade de correr,
saltar ou andar depressa no outro8,15.

Exame objetivo
Em até 30% dos casos durante o
exame físico podem encontrar-se
outras patologias, entre as quais a
bursite trocantérica e/ou tendinite
do glúteo médio12. Algumas destas
patologias eram tradicionalmente
consideradas a causa de dor na
anca, sendo o tratamento centrado
nas mesmas. Porém, hoje sabe-se que são patologias associadas
ao CFA12. É importante notar que
existem situações em que são efetivamente a causa primária de dor
na anca, pelo que é essencial uma
avaliação completa para destrinçar
ambas as hipóteses12. O CFA normalmente está presente bilateralmente,
apesar de ter uma apresentação
assíncrona – embora os sintomas
sejam unilaterais, interessa avaliar
ambas as ancas13.
No que concerne ao exame objetivo, tendo em conta que deve ser
um exame minucioso e completo,
este pode objetivar um padrão de
marcha normal ou antálgico com
claudicação da marcha, um pequeno
défice na força muscular dos músculos abdutores da anca (pequeno
e médio glúteos), rigidez e instabilidade articular5,6,12,18,19. Em termos
de amplitude articular da anca com

A

B

C

D

Figura 1 – Classificação do CFA: A) Anca normal (o CFA deriva de
movimentos extremos e repetidos de hiperextensão ou hiperflexão);
B) CFA tipo PINCER (excesso de parede no acetábulo); C) CFA tipo CAM
(anesfericidade da cabeça do fémur); D) CFA tipo MISTO (morfologia
combinada).

Ortótese estabilizadora
da anca com abdução
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Figura 2 – Sinal em C: localização das queixas álgicas nos casos de CFA.
Figura 3 – Teste de Trendelenburg: A)
negativo; B) positivo – ocorre descida da
espinha ilíaca contralateral quando o
doente se coloca em ortostatismo apenas
com um pé de apoio (lado testado).

Figura 4 – Teste de conflito anterior: rotação interna forçada da anca quando em
adução e flexão a 90°: é positivo quando
suscita dor.

Figura 5 – Sinal de Drehmanns: nos casos
extremos ocorre uma rotação externa
passiva inevitável durante a flexão da
anca.

Figura 6 – A) Teste de conflito anterior. B) Teste de descompressão de Ribas: alívio da
dor provocada pelo teste de conflito anterior ao fazer tração da anca para cima.

Figura 7 – Teste de conflito posterior:
rotação externa forçada da anca quando
em abdução e extensão máxima: é positivo quando suscita dor.
12 · Maio 2014 www.revdesportiva.pt

Figura 8 – Teste de FABER: positivo
quando existe um aumento na distância vertical entre a marquesa e a face
externa do joelho avaliado relativamente
ao contralateral.

CFA, por norma observa-se défice,
principalmente na flexão ativa
(<105°; muitos doentes com apenas 90°-100° na passiva), adução e
rotação interna, estando esta última
mais afetada quando avaliada com a
anca a 90° de flexão (<15° com anca
em flexão a 90°)5-7,9,13,15,18. Normalmente existe uma diferença média
de 10° na flexão e rotação interna
entre as duas ancas1,7,19.
Para além dos dados provenientes
do exame objetivo, podemos recolher
mais informação tendo uma atitude
pró-ativa ao realizar alguns testes ao
doente. Para além do teste de Trendelenburg (Figura 3) que avalia a força
dos músculos abdutores da anca
e pode ser positivo, especialmente
em casos de doença estabelecida,
existem outros testes denominados
de provocação pelo simples facto
de reproduzirem as queixas quando
executados na presença de CFA5,19.
Teste de conflito anterior
Este teste realiza-se com o doente
em decúbito dorsal e consiste em
mobilizar passivamente o membro
inferior suspeito5,9. Coloca-se a anca
em flexão a 90°, adução e rotação
interna (Figura 4). Considera-se o
teste positivo se a manobra despertar dor1-3,5-7,9,12,13,15,17,18. Este teste é
diagnóstico se a sua repetição após
injeção intra-articular de anestésico
local não despertar dor7. O teste de
conflito anterior é quase universalmente positivo em doentes com
CFA e tem uma elevada sensibilidade para o CFA e lesões do labrum,
sendo positivo em mais de 95% dos

casos, razão pela qual deve ser introduzido nas avaliações de rotina dos
desportistas5-7,9,13,15,19.
Durante a realização do teste de
conflito anterior pode observar-se
a presença de um sinal de gravidade – o sinal de Drehmanns – se
ocorrer uma rotação externa passiva
inevitável durante a flexão da anca
(Figura 5)13.
Teste de descompressão de Ribas
Este teste realiza-se colocando a
mão sob a região poplítea e exerce-se tração da anca para cima
aquando do ponto doloroso de
flexão a 90°/adução/rotação interna
que se obtém com o teste de conflito
anterior (Figura 6)7,17. Esta manobra
provoca o alívio imediato da dor7,17.
Teste de conflito posterior
Estão descritas várias formas para
a execução do teste de conflito
posterior3,5,7,19. O doente coloca-se
em decúbito dorsal (ou ventral) e
procede-se à mobilização passiva do
membro inferior suspeito colocando-se a anca em extensão completa,
abdução e rotação externa (Figura
7)5,7,13,19. O teste é considerado
positivo se a manobra despertar dor
(mais comum á medida que a doença
progride), tendo uma sensibilidade de
100% para lesão do labrum19.
O conflito posterior pode surgir no
decorrer da evolução da doença –
eventual sinal de gravidade – ou ser
secundário a traumatismo ou osteotomia reconstrutiva da anca5.
Teste de FABER (Forced ABduction and
External Rotation)
O teste é realizado com o doente
em decúbito dorsal e preconiza a
mobilização passiva do membro
inferior com estabilização da pélvis
no lado contralateral (Figura 8)7,15.
O doente coloca a perna a explorar
na posição de 4 (flexão, abdução
e rotação externa da anca), sendo
medida a distância vertical entre a
face externa do joelho e a marquesa
após se aplicar uma ligeira força
descendente sobre o joelho, o que
pode despertar dor4,7,15. O teste é
considerado positivo quando existe
aumento da distância em comparação com a anca contralateral, o que
acontece na maioria dos doentes
com CFA, podendo haver dor na
anca em simultâneo15,18.

Conclusão
O CFA não deve ser negligenciado
enquanto etiologia de coxalgia no
desportista. Mediante a diversidade
de sinais e sintomas presentes nos
casos de CFA, torna-se imperativo
realizar uma avaliação completa
e minuciosa, a qual deve abarcar
a anamnese e o exame objetivo.
Este obriga a contemplar várias
manobras de provocação. O teste de
conflito anterior deve ser realizado
sempre que houver suspeita de CFA
e poderá mesmo ser introduzido nas
avaliações de rotina dos desportistas.
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RESUMO / ABSTRACT
A dor na anca no desportista é uma queixa comum. O conflito femoroacetabular (CFA) é
uma causa frequente, devendo ser considerada na avaliação clinica. As alterações morfológicas são comuns e estão associadas com frequência a uma cascata de acontecimentos
traumáticos e degenerativos no labrum e na cartilagem. O diagnóstico e o tratamento
precoces são essenciais para a resolução do problema. No CFA sintomático, com falência
do tratamento conservador, está indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento pode ser
efetuado por técnicas cirúrgicas abertas ou por artroscopia. O tratamento artroscópico tem
ganho popularidade e é cada vez mais o gold standart no tratamento destas patologias.
Hip pain is a common complaint in the athletes. The femoroacetabular impingement (FAI)
is a frequent cause and must be considered in the clinical evaluation. The morphological
changes are common and are often associated with a cascade of traumatic and degenerative cartilage and the labrum lesions. The diagnosis and the early treatment are essential in the approach of these patients. In patients with symptomatic FAI, with failure of
conservative treatment, the surgical treatment is indicated. The treatment may be carried
out by open or arthroscopic surgical techniques. The arthroscopic treatment has gained
popularity and is becoming the gold standart in the treatment of these pathologies.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Conflito femoroacetabular, labrum acetabular, cartilagem, artroscopia da anca, dor na anca.
Femoroacetabular impingement, acetabular labrum, cartilage, hip arthroscopy, hip pain.

Introdução
Os desportistas com dor na região da
anca (nádega, púbis, inguinal, virilha, coxa) são, por vezes, um grande
desafio diagnóstico. Os sintomas e o

exame físico são muitas vezes inespecíficos e os exames pouco esclarecedores. A identificação da patologia
pode ser difícil.
A síndrome do conflito femoroacetabular (CFA) é uma causa frequente

Fig. 1 – Compartimento central. A) Cartilagem e labrum normais. B) Lesão cartilagínea,
com destacamento e fragmentação da cartilagem. C) limpeza cirúrgica e microfraturas. D) Destacamento de cartilagem, tipo III de Beck. E) Microfraturas e colocação de
cola de fibrina para estabilização do fragmento de cartilagem, F) sutura do labrum e o
resultado final.
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de dor na anca, e tem, frequentemente, como base a existência de
anormalidade óssea acetabular e/
ou femoral. De acordo com estas
deformidades ósseas é classificado
como CAM, PINCER ou misto. O CFA
é uma entidade dinâmica, na qual as
alterações ósseas combinadas com
cargas e movimentos, sobretudo nos
extremos do arco de mobilidade,
conduzem à existência de trauma,
agudo ou de repetição, que pode
levar a lesão do labrum acetabular
e da cartilagem acetabular e femoral1,2,3. Estas alterações, que inicialmente são focais, localizadas mais
frequentemente na vertente ântero-superior do acetábulo, iniciam uma
cascata degenerativa, levando a
alterações mais generalizadas, que
são a etiologia de uma coxartrose
precoce.
As alterações ósseas que conduzem à síndrome CFA são relativamente comuns na população em
geral. São descritas prevalências
que variam entre 14 e 35%4,5,6,7,8,9.
A evidência científica parece
demonstrar a hipótese de que
o efeito do stress sobre as fises
em desenvolvimento potencia as
deformidades ósseas que conduzem
ao CFA, sendo estas deformidades mais comuns em atletas4,10,11.
Gerhardt reporta em jogadores de
futebol profissionais nos EUA uma
prevalência de 68% de CAM em
homens e 50% em mulheres e de
PINCER 26,7% em homens e 10%
em mulheres10. Kapron no estudo
radiológico de 67 jogadores de futebol americano universitários (134
ancas) reporta a existência de CFA
em 95% e, destes, 72% com ângulo
alfa anormal11.
Apesar das anormalidades ósseas
típicas do CFA serem um achado
comum, não é possível saber quais
destes pacientes evoluirão para
um CFA sintomático e para uma
coxartrose precoce. Uma vez que
a evidência científica ainda não
permite estabelecer a evolução para
síndrome de CFA e para artrose, o
tratamento apenas está recomendado em indivíduos sintomáticos,
não fazendo sentido o tratamento
profilático do CFA tendo como objetivo final prevenir a coxartrose12.
Os atletas com CFA assintomático,
mas com limitação da mobilidade,
nomeadamente das rotações, podem

apresentar risco aumentado de lesão
adicional de partes moles e de distensões musculares na coxa, devido
à tentativa de compensar a limitação da rotação 13.
A tríade da anca do desportista
(lesão de labrum, lesão dos adutores
e lesão do reto femoral) foi descrita
numa Cohort de jogadores de futebol americano e suporta esta evidência13. Estes atletas são frequentemente diagnosticados e tratados
como portadores de pubalgia. Nestes
quadros deve ter-se sempre em
mente a possibilidade de um conflito
femoroacetabular11.

Tratamento
Tratamento conservador:
A dor da anca em atletas com CFA
deve ser encarada como um sinal
preocupante de dano progressivo na
articulação15. O tratamento conservador (não cirúrgico) deve ser o primeiro tratamento a ser considerado
em indivíduos com CFA sintomático.
Este consiste na modificação da atividade física, AINE, reforço muscular
dos músculos lombares, abdominais
e abdutores e otimizar a mobilidade,
aprendendo a respeitar o limite, o
momento da dor.
A fisioterapia deve ser individualizada com base na demanda funcional
de cada paciente, bem como do seu
estado muscular. Para além da ênfase
dada à região da anca, a terapia deve
reforçar a musculatura abdominal e
corrigir o balanço postural de forma a
produzir alterações subtis na pelve e
coluna lombar que evitem o conflito
na fase “terminal” do arco de mobilidade16. Exercícios como agachamentos devem ser evitados, uma vez que
perpetuam o conflito e consequentemente o dano articular.
A infiltração articular com corticosteroides pode ser usada para
controlar a inflamação e a dor, mas
não tem qualquer efeito na evolução
natural da doença17.
Em atletas, a modificação da atividade física ou até mesmo a redução
dessa mesma atividade é menos
aceitável, uma vez que o objetivo
é regressar o mais rapidamente
possível ao nível desportivo prévio,
tornando-se o tratamento cirúrgico
mais importante neste grupo de
indivíduos17,18,19.

Tratamento Cirúrgico
O tratamento cirúrgico da síndrome
CFA está indicado em pacientes
sintomáticos, com evidência na
imagiologia (Rx e RM) de CFA e
dano articular, nos quais o tratamento conservador não foi eficaz.
O tratamento cirúrgico tem como
finalidade a correção das deformidades ósseas causadoras do conflito, a
correção da patologia intra-articular
secundária, as lesões do labrum e as
lesões cartilagíneas e da patologia
associada da sinovial ou do psoas20.
O tratamento da síndrome de CFA
pode ser efetuado de 3 formas:
1. Abordagem cirúrgica aberta, pela
técnica de luxação segura da anca
2. Abordagem cirúrgica aberta, pela
técnica mini-invasiva anterior
3. Abordagem artroscópica da anca,
clássica ou out-inside.
A abordagem escolhida deve ser
individualizada, ter em conta o objetivo de melhoria da dor e da função, o retorno rápido à atividade, o
tratamento das lesões cartilagíneas
e de labrum, a correção das deformidades presentes e a prevenção da
degeneração articular20.
A opção está, obviamente, condicionada pela experiência do cirurgião, devendo ter em conta o objetivo de obter a resolução do quadro
com a menor morbilidade possível
e com um período de recuperação o
mais curto possível, uma vez que se
tratam maioritariamente de pacientes jovens, ativos, atletas, nos quais a
recuperação e o regresso à atividade
precoce são importantes.
O diagnóstico correto, identificando a patologia e as alterações
presentes, planear o tratamento, as
correções necessárias e efetuar correta e completamente o planeado, é
a “chave do sucesso”.
Técnica por luxação segura da anca
A “luxação-segura” da anca, descrita
por R. Ganz em 20012, foi a primeira
técnica descrita para correção do
CFA. Nesta técnica é realizada a
osteotomia do grande trocânter e a
luxação da anca com preservação
dos rotadores externos e da vascularização. Nesta abordagem há
exposição de toda a circunferência
acetabular e da cabeça e do colo
do fémur, permitindo a correção de
deformidades extensas, circulares2.
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Fig. 2 – A) Labrum contundido, hemorrágico, por conflito do ilío-psoas. B) e C) Rotura
do labrum. D) Tectoplastia acetabular e colocação de âncoras. E) Sutura de labrum,
com passagem de fio de sutura trans e peri-labral, F) Labrum reinserido.

Permite uma excelente exposição
da articulação. No entanto, são de
considerar as complicações, como
a pseudartrose do grande trocânter, a necrose da cabeça femoral,
as calcificações heterotópicas e a
fraqueza muscular do grupo abdutor16,21. A necessidade de osteotomia do grande trocânter impõe a
necessidade de descarga durante 6
a 8 semanas no pós-operatório. A
literatura reporta resultados bons
ou excelentes em cerca de 70% dos
pacientes3,22,23.
Artrotomia mini-invasiva anterior
A artrotomia mini-invasiva anterior
para o tratamento do CFA foi inicialmente descrita por Manuel Ribas
em 200724. É usada uma abordagem
anterior utilizando o espaço de Heuter (espaço entre o sartório e o tensor
da fáscia lata). A cápsula é exposta
sem qualquer dano muscular e
aberta em T entre as pregas sinoviais medial e lateral, preservando
a vascularização, permitindo assim
o acesso à articulação, sem necessidade de osteotomia trocantérica e
sem necessidade de luxação da anca.
Com a exposição acetabular e femoral é efetuada a resseção da deformidade óssea (CAM e/ou PINCER). Com
distração da anca é inspecionado
o compartimento articular central
e realizados os tratamentos necessários. Ribas reporta 35 pacientes,
todos atletas, com follow-up de 29,2
meses, conseguindo uma melhoria
significativa das mobilidades e da
dor, com um tempo médio de 5,8
semanas24. Na nossa experiência
com a abordagem mini-invasiva
16 · Maio 2014 www.revdesportiva.pt

anterior, realizada em 41 ancas no
período compreendido entre 2005 e
2012, aos 12 meses pós-operatório
os pacientes apresentam, em média,
uma melhoria de 31 pontos no
MHHS, pontuam 2 na escala visual
analógica da dor e uma melhoria de
11º na rotação interna da anca.
Artroscopia da anca
A artroscopia da anca apresenta-se
como a técnica menos invasiva para
tratamento do CFA. O seu desenvolvimento deu-se, sobretudo, com
o conhecimento e tratamento da
síndrome do CFA e da cirurgia conservadora da anca. Como qualquer
técnica minimamente invasiva tem
como objetivo conseguir resultados
sobreponíveis às técnicas “clássicas”, causando menos morbilidade
e proporcionando recuperação mais
rápida.
Pela via artroscópica, como na
via anterior, e uma vez que não é
realizada a luxação da anca, não é
possível o acesso de 360º ao rebordo
acetabular e cabeça femoral. No
entanto, e devido à consistência da
localização da deformidade óssea
e do conflito, esse acesso não é
necessário na grande maioria dos
casos17,25,26,27.
Para a realização da artroscopia da
anca é necessária distração da anca,
habitualmente conseguida em mesa
de tração. São usadas 2 a 4 portas.
Na artroscopia clássica (in-out) o
procedimento inicia-se pelo compartimento central. Com o paciente em
tração, e com apoio de fluoroscopia,
é conseguido o acesso à articulação,
sendo posteriormente realizada uma

capsulotomia com exposição do compartimento periférico (colo do fémur).
À semelhança dos procedimentos
“abertos”, são corrigidas as deformidades ósseas no rebordo acetabular
e colo do fémur, usando um burr, e as
lesões resultantes do conflito (lesões
condrais, lesões de labrum).
A artroscopia da anca pode ser iniciada pelo compartimento periférico,
como proposto por Laude e Margalet (técnica out-in)28,29. Esta técnica
mimetiza os passos da cirurgia mini-invasiva anterior. Inicialmente, e
sem aplicação de tração, é realizado
o acesso ao compartimento articular
periférico através do aproveitamento
do espaço de Heuter30. A cápsula é
identificada e é realizada a capsulotomia anterior em zona avascular
(respeitando os vasos retinaculares),
sendo visualizado o labrum na sua
vertente externa e o colo do fémur.
Se há indicação é realizada sinovectomia. Após esta fase, é aplicada
tração, ganhando-se acesso ao compartimento articular central, visualizando-se todo o labrum, rebordo
acetabular e cartilagem acetabular
e da cabeça femoral. São tratadas as
lesões Pincer, as lesões do labrum e
as lesões cartilagíneas.
Tentamos tanto quanto possível
preservar o labrum, reinserindo-o.
A cartilagem pode ser tratada por
regularização, microfraturas ou estabilização com cola de fibrina12,16,31.
Retirada a tração, voltamos ao compartimento periférico e efetuamos os
gestos terapêuticos no colo femoral,
com a correção das deformidades e,
como último gesto, se há indicação,
a tenotomia do psoas.
No pós-operatório os pacientes
são autorizados a realizar carga
parcial, passando a carga total após
3 semanas. A reabilitação precoce é
fundamental para o rápido retorno à
atividade.
As complicações mais frequentes
relacionadas com a artroscopia da
anca são a neuropráxia e as complicações resultantes do tempo de
tração17,32,33.
A literatura demonstra ainda que
os resultados deste procedimento,
no que diz respeito à correção das
deformidades causadoras do CFA, são
sobreponíveis aos conseguidos com
a luxação da anca16,34. Botser reporta
uma melhoria média no MHHS de
26,4 no grupo de artroscopia em

Fig 3: Compartimento periférico. A) Visualização do labrum e do colo femoral. Colo fémur
normal. B) Deformidade do colo femoral tipo
CAM. C) A osteocondroplastia femoral efetuada
seguindo o principio dos quadrantes e D) o
resultado final.

comparação com 20,5 nos pacientes submetidos a cirurgia “aberta”
(luxação da anca)35. O mesmo autor
apresenta ainda, em atletas profissionais, uma maior taxa de retorno
à atividade desportiva nos pacientes
submetidos a artroscopia da anca35.
Os nossos resultados são sobreponíveis. Na nossa experiência pessoal,
o retorno à atividade desportiva exigente apenas é conseguida entre os 4
e os 6 meses.
A artroscopia da anca é o melhor
procedimento para o tratamento
cirúrgico do CFA, havendo, obviamente, “espaço” para as outras
abordagens cirúrgicas, devendo essa
escolha ser individualizada e ser
sempre dependente da experiência
do cirurgião. Sendo um procedimento de grande exigência técnica
e com uma longa curva de aprendizagem, parece-nos que a técnica
“out-in”, ao mimetizar por via
artroscópica os passos da cirurgia,
será mais acessível a cirurgiões com
experiência prévia nessa abordagem.

Fig 4: Avaliação radiológica da anca . Deformidade tipo
CAM Incidência de Dunn a 45º. A) Marcação do ângulo CE
e da “giba” femoral. Pré-operatório e B) pós-operatório, com
correção da deformidade.

e da cartilagem e, naturalmente, ao
aparecimento de sintomas.
Deve ser efetuado o tratamento
conservador e caso este não seja
eficaz deve ser colocada a indicação
cirúrgica. Sabemos que os resultados
são melhores quando os pacientes
são tratados precocemente.
Na atualidade há uma crescente tendência para o tratamento
artroscópico, sendo as indicações
e a efetividade do tratamento cada
vez maiores, com o melhor conhecimento da patologia e uma crescente
experiência na técnica cirúrgica.
Esta é a nossa técnica de eleição. É,
no entanto, um procedimento difícil,
demorado, com curva de aprendizagem longa ainda reservado a apenas
alguns cirurgiões.
Os resultados dependem de um
diagnóstico correto e precoce, do
bom planeamento e do tratamento
adequado, podendo permitir o
regresso à situação sem dor, com
retorno à prática desportiva e prevenir a rápida evolução para alterações
degenerativas e coxartrose.

Conclusão
Bibliografia:
É vital um correto diagnóstico da
anca dolorosa do desportista. O diagnóstico de CFA deve ser sempre tido
em conta. As deformidades do colo
femoral ou acetábulo, são frequentes. No entanto, devemos ter em
conta que a síndrome de CFA é uma
entidade biomecânica, dinâmica,
podendo na sua evolução levar ao
aparecimento de lesões do labrum
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RESUMO / ABSTRACT
A artroscopia da anca é atualmente a abordagem cirúrgica de eleição para o tratamento
do conflito fémoro-acetabular. Na fase inicial, o programa de reabilitação tem como objetivo proteger os tecidos em cicatrização, manter as amplitudes articulares e minimizar a
atrofia muscular. Na fase intermédia é dada ênfase ao controlo lombo-pélvico e fortalecimento muscular e inicia-se o treino cardiovascular e propriocetivo. Na fase avançada
aumenta-se a intensidade e a dificuldade dos exercícios e no retorno à atividade desportiva devem ser incluídas habilidades motoras específicas da modalidade. O retorno à atividade desportiva deverá, no mínimo, após as 12 semanas, evitando desporto de contacto
até aos 6 meses pós-cirurgia.
Hip arthroscopy is the current preferred surgical approach to treat femoroacetabular impingement.
In the early phase, the goals of the rehabilitation program are protecting the healing tissues, maintaining range of motion and preventing muscle atrophy. In the intermediate phase, there is a focus
on lumbopelvic control and strengthening and cardiovascular and proprioceptive training begins. In
the advanced phase, the intensity and difficulty of the exercises are increased and the return to play
phase should include sports specific motor skills. The return to play should occur after a minimum of
12 weeks, avoiding contact sports in the first 6 months postsurgery.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Conflito fémoro-acetabular, artroscopia anca, reabilitação.
Femoroacetabular impingement, hip arthroscopy, rehabilitation.

Introdução
A utilização da artroscopia no tratamento cirúrgico do conflito fémoro-acetabular tem crescido nos últimos anos. O reconhecimento mais
precoce desta entidade clínica e o
aperfeiçoamento da técnica artroscópica têm contribuído para o crescimento do número de doentes que
necessitam de reabilitação após esta
cirurgia. Alguns dos pressupostos
utilizados em programas de reabilitação após outras cirurgias da anca ou
artroscopias em outras articulações
não se aplicam nesta situação.

Nesta cirurgia podem ser feitos
múltiplos procedimentos (Tabela 1),
abordando estruturas ósseas e
partes moles, o que vai determinar algumas particularidades do
programa de reabilitação, nomeadamente a carga autorizada no
membro operado e os limites da
mobilização articular nas primeiras
semanas de pós-operatório1,2.
É importante que o fisiatra tenha
acesso ao relato cirúrgico para saber
quais os procedimento realizados e
o que se encontrou nas estruturas
articulares (e.g. número e dimensão dos defeitos de cartilagem,

Tabela 1 – Procedimentos cirúrgicos na artroscopia da anca
Osteoplastia acetabular
Osteoplastia femoral
Reinserção/reparação do labrum
Resseção/desbridamento do labrum
Condroplastia/regularização das lesões da cartilagem
Microfraturas
Tenotomia psoas
Capsulorrafia

degenerescência do labrum). Isso
condicionará os tempos de recuperação e o resultado funcional
final. Não existe um protocolo de
reabilitação universalmente aceite e
ainda não foram publicados estudos randomizados controlados que
avaliassem o efeito de diferentes
programas de reabilitação. Está em
curso um estudo australiano que vai
comparar um grupo que realiza um
programa de reabilitação supervisionado (seis sessões supervisionadas
por fisioterapeuta em três meses)
com um grupo de controlo3.
Um estudo realizado na Mayo
Clinic avaliou retrospetivamente
44 doentes que completaram um
programa de reabilitação com cinco
fases. Um ano após a cirurgia, 81%
dos doentes referiu ter um nível de
atividade normal ou quase normal
e 61% tinha um Modified Harris Hip
Score excelente ou bom4.
Um outro trabalho revelou que,
apesar de satisfeitos com os resultados cirúrgicos, os doentes gostariam
de ter tido mais apoio e informação
durante o processo de reabilitação5.
A experiência dos profissionais de
saúde nesta área é ainda limitada, o
que pode contribuir para esta perceção por parte dos doentes.

Reabilitação após artroscopia da
anca
A reabilitação compreende classicamente cinco períodos: as fases
pré-operatória, precoce, intermédia, avançada e retorno à atividade
desportiva. A progressão entre fases
faz-se baseada em critérios clínicos.
Os intervalos de tempo são apenas
indicativos, devendo ser respeitados
os tempos mínimos de cicatrização6,7.

Fase pré-operatória
Se possível, deve ser feita uma
consulta pré-operatória para explicar as diferentes etapas do processo
de reabilitação, a duração, a gestão
de expetativas e o ensino de medidas de proteção articular (evitar
cadeiras baixas ou períodos prolongados de sedestação, períodos em
decúbito ventral para alongamento
das estruturas anteriores), exercícios para o domicílio (mobilização
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ativa-assistida, auto-passiva com
cicloergómetro, “ artromotor“), treino
de marcha com auxiliares. Deve ser
discutida a utilidade de material de
apoio e outros tais como: canadianas, ortótese imobilizadora, alteador
de sanita, “artromotor”, etc.

Fase precoce
No dia seguinte à cirurgia o doente
deverá iniciar mobilização passiva/
ativa assistida da anca operada. Isto
poderá ser feito com auxílio de 3.ª
pessoa, aparelho de CPM (“artromotor”) ou cicloergómetro (Figura 1 e 2).
A mobilização deverá ser sempre
indolor. O cicloergómetro deverá ter
o selim elevado (evitando flexão exagerada da anca) e sem carga4,6.
A marcha deve ser com carga
parcial no membro operado, com o
apoio de toda planta do pé no chão.
A carga a efetuar deverá ser segundo
a tolerância do doente (aproximadamente 9 kg)1. Deve ser evitado o
apoio apenas no ante-pé (toe-touch),
pois obriga à ativação dos flexores
da anca, o que não é desejável nesta
fase tão precoce8. Um estudo recente
revelou que os doentes submetidos
a artroscopia da anca que usaram
descarga parcial com canadianas
obrigatoriamente durante 4 semanas tiverem os mesmos resultados
funcionais Modified Harris Hip Score,
às 6 semanas e aos 6 meses, que os
doentes que só usaram canadianas
enquanto acharam necessário (em
média 13 dias)9.
Na primeira consulta após a
cirurgia é importante avaliar a
presença de lesão vascular (TVP),

Figura 1 – Cicloergómetro
(cortesia Vitalino Sousa Figueiredo, Lda.)
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lesão neurológica (neuropraxia
dos nervos fémoro-cutâneo lateral,
pudendo, ciático), hematomas na
região do períneo, rever o programa
de exercícios no domicílio, avaliação
das feridas operatórias e a adesão
à medicação prescrita (HBPM, AINE
para prevenção das calcificações
heterotópicas e controlo da dor).
A primeira fase tem como objetivo
o controlo da dor e da inflamação, a
promoção da cicatrização dos tecidos
e a proteção articular. Esta fase dura
normalmente 4-6 semanas ou até 8
semanas no caso de terem sido feitas
microfraturas. O controlo da dor e da
inflamação pode ser feito recorrendo
à crioterapia, TENS e fármacos.
Deve ser feita uma mobilização
ativa assistida da anca nas amplitudes articulares (AA) permitidas:
flexão até 80-90°, abdução 25-45°
(25º se plastia do labrum), rotação
interna sem flexão, extensão e
rotação externa neutras. Deverá ser
sempre indolor.
O fortalecimento muscular (FM)
do tipo estático é iniciado precocemente (glúteos, adutores, rotadores,
quadricípite, isquiotibiais, transverso
do abdómen). O FM dos flexores da
anca não deve ser iniciado antes das
4 semanas.
Logo que a cicatrização das feridas
operatórias o permita, pode ser feito
um programa de hidrobalneoterapia,
tirando partido da pressão hidrostática que possibilita o suporte parcial
do peso do corpo. O nível de imersão
inicial deve ser o mamilar. O doente
deve iniciar com marcha em linha
recta (sem mudanças de direção).
Deve ser feito alongamento das
estruturas musculares da cintura

pélvica. Pode iniciar-se o estiramento
suave dos flexores da anca na posição de quadrupedia.
É frequente o aumento do tónus
muscular nos músculos adutores
e flexores da anca, com o aparecimento de “pontos gatilho”. Um
programa de massoterapia e alongamento deve ser iniciado sempre
que necessário, podendo ser complementado por outras técnicas de
eletroterapia e acupunctura8. Os
autores têm acumulado resultados
positivos com mesoterapia nestes
casos.
Recomenda-se o uso de CPM
durante 4 a 6 horas por dia (30-70º).
Em alternativa, pode ser usado o
cicloergómetro, inicialmente por
períodos de cinco minutos, progredindo até 30 minutos por dia4,6.
A progressão para a fase seguinte
é feita quando o doente tolerar carga
total, sem dor nos exercícios, a AA
da anca operada for igual a 75% da
contralateral e o recrutamento neuromuscular for adequado6.

Fase intermédia
Esta fase normalmente decorre até
à 8-10ª semana de pós-operatório.
Nesta fase pode iniciar-se o FM estático dos flexores da anca e a progressão para exercícios dinâmicos nos
restante grupos musculares. Devem-se evitar exercícios de straight leg
raise (SLR) até às 6 semanas, por
colocar as estruturas anteriores sob
forças compressivas potencialmente
lesivas1.
Deve dar-se ênfase ao exercício de
controlo lombo-abdómino-pélvico, a

Figura 2 – “Artromotor” (Continous Passive Motion – CPM)
(cortesia SORISA.)

exercícios mais avançados de FM do
core (e.g. “prancha”, “super-homem”)
e dos glúteos (e.g. “ponte com apoio
unilateral”, utilização de resistência
elásticas em deslocamentos laterais)8,10,11. Podem iniciar-se exercícios
com apoio unipodal mediante a
tolerância do doente e o treino propriocetivo.
Nesta fase deve dar-se início ao
recondicionamento ao esforço,
com treino cardiovascular de baixo
impacto às 6-8 semanas. Podem ser
utilizadas diferentes opções: cicloergómetro com carga, jogging aquático, natação (estilo livre) e elíptica.
Devem ser preteridas atividades
como a corrida em passadeira e a
utilização de equipamentos do tipo
“Step Master®”3,4,6.
A progressão para a fase seguinte
é feita
• na ausência de dor,
•	com a AA da anca operada simétrica à contralateral,
•	a força muscular dos flexores da
anca igual a 60% dos contralaterais e
•	a dos restantes grupos musculares
da anca operada a 70% do lado
contralateral,
•	o padrão de marcha normal (por
exemplo: sem marcha de Trendelenburg por insuficiência do médio
glúteo)6.

Fase avançada
Nesta fase dá-se continuidade ao
tipo ao trabalho de FM, com exercícios mais avançados para os membros inferiores (leg press, com peso
superior ao corpo, agachamento
unilateral, lunge) e core (“prancha”
com bola suíça, ponte com apoio
unilateral, ponte e prancha em
suspensão com TRX®)12,13. É iniciado
o treino pliométrico e o trabalho de
agilidade. Nesta fase há aumento da
intensidade do treino de condicionamento cardiovascular. Habitualmente decorre até às 12-16 semanas.
O doente progride para a fase
seguinte quando:
•	a força muscular dos flexores da
anca é igual ou superior a 70% dos
contra laterais e
•	os restantes grupos musculares
da anca operada têm 80% da força
muscular do lado contra lateral;
•	a resistência cardiovascular é
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Tabela 2 – Complicações mais comuns e seu tratamento de reabilitação
Tendinopatia do psoas ilíaco

Diminuição da carga (utilização do meio aquático), evicção de exercícios que causem dor, agentes físicos, AINE
p.o.; mesoterapia

Bursite trocantérica

Mesoterapia, AINE tópico, alongamento dos glúteos e
rotadores externos, massoterapia

Tendinopatia dos m. ísquiotibiais

Agentes físicos, massoterapia, alongamento, diminuição da carga (utilização do meio aquático), AINE p.o.;
mesoterapia

Pontos gatilho nos m. adutores

Massoterapia, eletroacupunctura, mesoterapia

Distesia no local da incisão

Massoterapia com capsaícina

Cicatriz hipertrófica

LASER, massoterapia, aplicação de gel/placa de silicone

semelhante ao nível anterior à
cirurgia e
•	realização correta dos exercícios
de agilidade6.

Fase retorno à atividade desportiva
Esta fase nunca deverá ser antes das
12 semanas e nos desportos de contacto nunca deverão ser iniciados
antes dos seis meses6. É dada continuidade ao trabalho de agilidade e
de coordenação motora. Nesta fase
é dada ênfase para as habilidade
motoras específicas da modalidade.
Deve ser feita corrida com mudanças de direção (e.g. zigue-zague),
com obstáculos, deslocamentos na
diagonal, deslocamentos laterais
combinados (e.g. “cariocas”)10.
Não existem critérios universais para o regresso à competição.
Existem no entanto orientações de
alguns autores. Deverá haver
• ausência de dor em todo o arco do
movimento da anca operada,
•	força muscular dos flexores da
anca superior a 85% do lado contralateral e
•	capacidade para realizar exercícios específicos da modalidade à
velocidade normal e sem dor6.
Outros autores preferem critérios
mais baseados no desempenho de
diferentes tarefas, como exercício de
agachamento, saltos e agilidade13,14.
Durante o programa de reabilitação podem surgir algumas complicações, sendo a mais frequente
a irritação do psoas ilíaco, muitas
vezes por carga excessiva ou exercícios mais “agressivos” introduzidos
de forma demasiado precoce, como
o SLR15,16. Baseada na experiência
clínica dos autores, são referidos na
Tabela 2 os situações mais comuns e
possíveis abordagens de reabilitação.

Conclusão
O programa de reabilitação após
artroscopia da anca deve ser individualizado, de acordo com os procedimentos cirúrgicos realizados. A
progressão é baseada em critérios,
respeitando os tempos de cicatrização das estruturas ósseas e das
partes moles. É importante respeitar
sempre o limiar de dor do doente
e o tempo de recuperação entre as
sessões de reabilitação, evitando a
sobrecarga das estruturas intervencionadas.
O sucesso funcional após cirurgia do conflito fémoro-acetabular
depende do empenhamento do
doente e da equipa multiprofissional
no processo de reabilitação.
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RESUMO / ABSTRACT
A otorrinolaringologia e a cirurgia cérvico-facial (ORL) dedicam-se ao estudo, diagnóstico e
tratamento, não só mas também, da patologia das vias aéreas superiores, isto é, do trajeto
do ar desde o nariz até à traqueia. A ventilação normal de um indivíduo em repouso é
de 7-9 l/min, chegando aos 140-180 l/min durante a prática desportiva intensa. Para tal é
necessário que toda a via aérea superior esteja funcionante e desobstruída. Quando isso
não se verifica há limitação do aporte de ar aos pulmões, com consequente compromisso
da capacidade física, rendimento e descanso do atleta. O presente artigo descreve a patologia obstrutiva da via aérea da ORL, a sintomatologia associada e a influência na performance desportiva, enunciando as respetivas abordagens terapêuticas.
The otorhinolaryngology (ORL) dedicates itself to the study, diagnosis and treatment, not only but
also, of the upper airways pathology, from the nose to the trachea. At rest, the normal ventilation
is 7-9 l / min, reaching 140-180 l / min during high sports practice. To make this possible, one has
to have the entire upper airway tract functionable. When obstructed there is limited supply of air
to the lungs, with consequent impairment of the athlete’s performance and rest of the athlete. This
article describes the ORL obstructive airway pathology and its associated symptoms, as well as its
influence in the sportsman performance, outlining the respective therapeutic approaches.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Obstrução nasal, congestão nasal, rendimento desportivo, rinite, desvio septal, válvula nasal.
Obstruction, nasal congestion, sportive performance, rhinitis, septum deviation, nasal valve.

Introdução
Além do olfato, o nariz cumpre um
papel fulcral na respiração. Num
indivíduo normal a respiração é
nasal, pelo que a anatomia nasal
normal é um pré-requisito para
o correto funcionamento da via
aérea. O interior do nariz é dividido
medialmente pelo septo nasal, que
é composto por cartilagem anteriormente e osso posteriormente,
em duas câmaras simétricas. Cada
câmara, que toma o nome de fossa
nasal, tem uma abertura anterior/
exterior, a narina, e uma posterior, a
coana, que permite a comunicação
com a nasofaringe. Cada câmara é
ainda dividida, crânio-caudalmente,
em três espaços, os meatos, por
umas estruturas ósseas revestidas
de mucosa às quais se dá o nome de
cornetos1. Existem três cornetos em
cada fossa nasal: o superior, o médio
e o inferior, que permitem expandir
a superfície de mucosa, proporcionando uma maior superfície de

contacto com o ar inalado.
A porção mais anterior do nariz
toma o nome de vestíbulo e é
recoberta por pele, ao passo que a
restante mucosa é histologicamente
semelhante à das vias aéreas inferiores (epitélio colunar pseudoestratificado)1.
A correta anatomofisiologia nasal
é essencial à prática desportiva para
obtenção do máximo rendimento
do atleta. Quando tal não acontece,
surgem sinais e sintomas que são
maioritariamente mecânicos e que
têm influência, não só no período

Fig.1 Cornetos e meatos na cavidade
nasal

vespertino do doente, mas também
durante o período de repouso, o
sono. Comprometendo-se o descanso, a capacidade desportiva fica
ainda mais reduzida pelo cansaço
acumulado.
Consoante o desporto praticado
e a idade do doente, a patologia
obstrutiva respiratória varia e cabe
ao médico de ORL atentar aos sinais
e sintomas por forma a reverter esse
quadro. No atleta em idade pediátrica e adolescente a hipertrofia adenoamigdalina é frequente, devendo
ser pesquisada mediante o surgimento de sintomas e sinais sugestivos e corrigida cirurgicamente. A
rinite, alérgica ou não, é transversal
a todas as idades. Já no adulto, o
desvio septal e o colapso da válvula
nasal são frequentes, associados ou
não a traumatismo nasal prévio.

O nariz e a sua função
O nariz é primordial na respiração
pelas suas seguintes funções2:
1. filtração: os cílios do epitélio
deslocam posteriormente o muco
que recobre a mucosa nasal para
a faringe posterior1, arrastando
partículas inaladas, entre elas
alergénios, poluentes e irritantes;
2. humidificação e aquecimento
pelos vasos de capacitância da
mucosa. O ar frio promove a
broncoconstrição, diminuindo a
capacidade respiratória e provocando dispneia.
Os vasos da mucosa têm uma
regulação autonómica, cabendo ao
sistema parassimpático o seu ingurgitamento - condicionando menor
volume de secção da cavidade nasal
– e ao simpático a contração dos
vasos, com consequente redução
da resistência nasal, facilitando a
entrada de ar2. Esta autorregulação
determina um fenómeno natural
que ocorre a cada 3-4 horas, o ciclo
nasal, durante o qual uma narina
aumenta a sua resistência à passagem do ar e a narina contralateral a
diminui3. O ciclo nasal só é perceptível quando há obstrução nasal.
Durante o exercício, o intake de
O2 tem de ser muito superior ao do
estado basal, pelo que o indivíduo
normal tem necessidade de compensar respirando também pela boca. A
respiração bucal permite o bypass do

nariz, impedindo que este cumpra as
suas funções. Quando há obstrução
nasal, a passagem à respiração bucal
é muito mais precoce, não havendo
auxílio do nariz no processo respiratório, com as respetivas consequências. O cansaço é igualmente
precoce, limitando a performance do
atleta, determinada pela sua capacidade de treinar e de competir.

O exercício intenso, o sistema
imunitário e o nariz
O exercício físico intenso é um
evento stressante que acarreta
uma série de alterações no sistema
imunitário, durante e após a competição4, verificando-se no atleta de
alta competição um estado imunossupressão constante. Associado
ao bypass nasal que acontece na
presença de obstrução nasal, micro-organismos inalados depositam-se
nas vias aéreas inferiores, havendo
ainda maior propensão a infeções
respiratórias4. A correção da obstrução nasal induz, comprovadamente
em inúmera literatura, a diminuição
das infeções respiratórias e a melhoria dos sintomas respiratórios altos e
também brônquicos (asma induzida
pelo exercício)2.

esternutos, rinorreia e congestão com
sensação de obstrução nasal2. É alérgica nos indivíduos atópicos, somando
50% de todas as rinites, ou secundária
a infeções, alterações hormonais e fármacos, por exemplo2. É extremamente
frequente nos atletas, totalizando
num estudo com 2060 atletas suíços
de 68 modalidades diferentes, 16,8%
e, destes, 59% com necessidade de
medicação. Tem mostrado o seu efeito
negativo na performance desportiva
ao diminuir a capacidade do atleta
treinar e competir, verificando-se uma
maior probabilidade e prevalência
de sintomas naqueles que praticam
desportos aquáticos.

Rinite do nadador
O nadador de alta competição inala
grandes quantidades do ar que flutua acima da água e que é rico em
gases irritantes, o que associado às
características específicas da água
(pH, temperatura e percentagem de
sal) provoca alterações fisiológicas
no território nasossinusal, desencadeando o quadro de alergia à água
tratada com cloro. Além de obstrução
nasal, verificam-se esternutos e
rinorreia aquosa. A persistência e
estabilização destas alterações condicionam outros quadros patológicos, nomeadamente rinossinusites,
rino-otites e asma.1,5.

Condicionantes mecânicos da
resistência nasal
O nariz é responsável por 50% de
toda a resistência do trato respiratório3. Esta torna o fluxo nasal turbulento, aumentando a interação do ar
inalado com a mucosa nasal, permitindo a humificação e aquecimento
do ar. A partir de determinado grau
a resistência torna-se prejudicial
ao diminuir o O2 inalado. Além da
rinite, diminuem o volume inspirado
os seguintes fatores mecânicos3:
• efeito de válvula
• desvio septal imediatamente posterior à válvula nasal ou em grande
área de secção transversal
• hipertrofia adenoideia ou dos cornetos nasais

Rinite
É a inflamação da mucosa nasal,
manifestando-se por prurido,
24 · Maio 2014 www.revdesportiva.pt

Rinite do pugilista
A grande maioria dos problemas
nasossinusais do boxer tem origem
traumática. O nariz do boxeur resulta
de fraturas osteocartilaginosas que
consolidam desalinhadas e sem
intervenção médica, acarretando
alterações anatómicas do nariz
com aumento da resistência nasal
e consequente obstrução. Adicionalmente, os inúmeros episódios
de edema traumático e epistáxis,
seguidos de tamponamento nasal,
condicionam a lesão da mucosa
rinossinusal, limitando o transporte
mucociliar e potenciando o risco de
infeções deste território. Verifica-se uma incidência aumentada de
anósmia e hipósmia nos pugilistas, o
que se justifica pelo acima exposto,
associado à rutura traumática dos
filamentos olfativos1.
A ausência de proteção nasal nos
que praticam desportos de combate

torna esta patologia praticamente
incontornável. Após trauma nasal,
o atleta deve ser sempre observado
pelo ORL para avaliar atempadamente possíveis complicações,
nomeadamente fraturas, que podem
ser reduzidas até ao 15.º dia, e hematomas septais. Estes, se não forem
drenados, complicam com necrose
da cartilagem e consequente perda
da estrutura nasal (queda do nariz).

Rinite do corredor
Imediatamente após iniciar a corrida, há vasoconstrição dos vasos
de capacitância dos cornetos, com
descongestão da mucosa, queda da
resistência nasal e retorno ao estado
basal cerca de 30 minutos após
terminar o exercício4. Nos indivíduos
predispostos, a alteração constante
das pressões nasais desidratam a
mucosa, respondendo esta, não só
produzindo rinorreia espessada com
consequente atraso do transporte
mucociliar (facilitando as infeções respiratórias deste território),
mas também gerando rinorreia de
rebound excessiva nos períodos de
descanso. Este ciclo vicioso que
define o nariz do corredor, caracteriza-se por episódios constantes de
rinorreia aquosa e episódios de
epistáxis1. A hidratação nasal com
gel apropriado alivia o quadro, ao
passo que os descongestionantes o
agravam.
No que toca ao tratamentos destas
rinites, verifica-se que os nadadores respondem bem à utilização de
anti-histamínicos orais. Esta classe
de fármacos tem como efeitos
secundários a sedação e a indução
do sono, que aumentam o tempo de
reação do atleta, prejudicando o seu
desempenho. Os mais recentes, do
tipo cetirizina, são seletivos, contornando esses efeitos. Esta classe
diminui também o prurido nasal e
os esternutos associados ao quadro
rinítico, tal como os inibidores dos
leucotrienos6.
Os descongestionantes nasais,
embora aliviem de imediato a congestão, por diminuir o fluxo sanguíneo, devem ser evitados por mais de
3-5dias, sob risco de desencadearem
uma rinite farmacológica de rebound
com agravamento da clinica7.
Toda a sintomatologia referida
melhora com a aplicação tópica de

corticoide nasal, que é o mais efetivo
no tratamento da rinite alérgica e
congestão crónica2. Deve ser aplicado diária ou bidiariamente, consoante a indicação médica, de forma
prolongada e não em SOS, uma vez
que o seu efeito não é imediato,
melhorando comprovadamente a
performance desportiva4.
Todo o atleta rinítico deveria fazer
testes cutâneos para conhecer as
suas alergias, pois mais importante
do que o tratamento farmacológico
é a evicção dos alergénios e, dada
a alta prevalência de asma nestes
indivíduos2, deveriam também fazer
provas respiratórios para asma.

Desvio do septo

apenas sob prescrição médica, bem
como os corticoides nasais, quando
há hipertrofia compensatória dos
cornetos e congestão da mucosa,
aliviarem a dificuldade respiratória,
estes atletas só sentirão verdadeiro
alívio com a septoplastia, isto é, com
cirurgia de correção do septo nasal.
Obviamente, o benefício do atleta
será tanto maior quanto maior for
o seu desconforto pré-cirurgia8,
pelo que o desvio septal sem clínica
associada não é indicação cirúrgica.
Quando há hipertrofia dos cornetos
inferiores ou concha bolhosa associada (penumatização do corneto
médio), estes também são corrigidos
no mesmo tempo operatório. À cirurgia segue-se um período obrigatório
de inatividade física, incluindo o
treino de ginásio de cerca de 3 semanas e que determinará o sucesso
cirúrgico.

A cartilagem quadrangular, porção
anterior do septo, torna-se em quase
todos os indivíduos defletida lateralmente ou com esporões na sua
superfície. Nessa altura, ou quando
um dos constituintes ósseos, situados posteriormente, se encontram
lateralizados, diz-se que há desvio
do septo. Este é assintomático na
maioria das vezes, mas quando
compromete a permeabilidade de
uma fossa nasal o doente torna-se
sintomático, confessando-se incapaz
de respirar pelo nariz, associando-se ao que se associa cefaleia, dor/
pressão nasal, epistáxis e episódios
de sinusite.
No atleta de elite, não só limita
o aporte de O2 durante o exercício,
como também perturba o descanso
noturno, podendo haver roncopatia e
apneia associada8. Frequentemente
acorda com a sensação de boca seca
à qual se soma odinalgia e faringite.
Apesar de os descongestionantes
nasais, usados de forma ponderada e

Ao nível da cabeça do corneto
inferior encontra-se a porção mais
estreita da fossa nasal, a que se dá
o nome de válvula nasal, limitada
superiormente pela junção das cartilagens alares com a porção caudal
das cartilagens nasais superiores9.
Sendo a porção mais estreita, é o
ponto crítico de resistência das vias
aéreas superiores. Durante a prática
de exercício, a respiração rápida e
intensa diminuiu abruptamente a
pressão intranasal, provocando o
colapso das cartilagens nasais laterais ao nível da válvula nasal3, com
consequente obstrução respiratória:
efeito de válvula. Isto acontece apenas nos indivíduos cujas cartilagens
nasais são mais finas e têm menos
rigidez, acreditando-se, no entanto,

Antes

Depois

Efeito de válvula

Fig.2 Desvio de septo antes e depois da cirurgia

que no atleta de alta competição
as altas pressões nasais negativas
exercidas diariamente condicionem
o enfraquecer da cartilagem e, quase
irremediavelmente, a instalação
deste quadro. No halterofilista, por
exemplo, e no exercício isotónico
em geral, este efeito é ainda mais
marcado, pois não há ativação do
sistema simpático ao nível do nariz,
nem a consequente diminuição da
resistência nasal, criando-se uma
pressão intranasal ainda mais negativa2,3. Estes indivíduos melhoram a
sua performance com a utilização de
pensos nasais que, ao manterem as
cartilagens nasais patentes, impedem este efeito.
O diagnóstico é clínico, pedindo ao
doente que execute uma inspiração
forçada, a qual induz o colapso da
válvula (fig.4). A manobra de Cottle
permite uma avaliação subjetiva
mas sugestiva, embora se associe a
alguns falsos positivos, e consiste
em tracionar lateralmente a pele da
região zigomática, perguntando ao
doente se verifica um aumento da
permeabilidade nasal.
(Continua na página 28)

Fig 3. a – válvula nasal externa; b – válvula interna.

Fig 4. colapso da válvula nasal direita.
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RESUMO / ABSTRACT
A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica. Estudos
recentes sugerem que o desporto de endurance aumenta a incidência de FA. Este artigo
pretende analisar a prevalência de FA em atletas, as suas características clínicas e as
opções terapêuticas recomendadas.
Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia in clinical practice. Recent studies
suggest that endurance exercise increase the incidence of AF. This article is intended to analyze the
prevalence of AF in athletes, its clinical characteristics and recommended therapeutic options.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
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Introdução

Diagnóstico e classificação

A fibrilhação auricular (FA) é a
arritmia sustentada mais comum na
prática clínica diária, ocorrendo em
1 a 2% da população em geral1,2. A
prevalência de FA está a aumentar
(13% nos últimos vinte anos) e varia
com a idade, sendo inferior a 0,5%
aos 40-50 anos e alcançando os 15%
aos 80 anos1,2,3. Em Portugal, a sua
prevalência é de 2,5%4. Os homens
são mais afetados que as mulheres.
Cerca de 25% a 35% dos doentes
com FA também tem flutter auricular5. A FA é uma causa importante
de morbilidade e mortalidade, tendo
sido identificada como factor de
risco independente de morte súbita6.

A identificação de um pulso irregular deve levantar a suspeita de FA.
No entanto, o registo de um ECG é
necessário para o diagnóstico da
arritmia. No ECG a FA caracteriza-se
por uma atividade elétrica auricular
desordenada. A linha isoelétrica é
substituída por ondas auriculares,
de amplitude e morfologia irregulares (ondas f), que se visualizam
melhor na derivação V1 (Figura 1). A
resposta ventricular é caracterizada
por intervalos R-R variáveis (arritmia
completa).
Do ponto de vista etiológico, a FA
classifica-se como primária (quando
não existe evidência clínica ou
laboratorial de uma causa específica

	
  

Figura 1. Ritmo de FA com frequência ventricular média de 94 batimentos por minuto.

para a arritmia) ou secundária. A
prevalência reportada de FA primária varia entre 2 e 50%, dependendo
da população considerada7,8. Várias
condições cardíacas e não-cardíacas,
como hipertensão arterial, diabetes,
obesidade, doença coronária, valvulopatias, miocardiopatias, cardiopatias
congénitas, insuficiência cardíaca,
cirurgia cardíaca, embolia pulmonar,
doença pulmonar obstrutiva crónica,
hipertiroidismo e insuficiência renal
foram descritas como fatores de
risco para o desenvolvimento de FA.
Fatores exógenos, como o álcool, o
tabaco e situações de stress emocional e físico, podem contribuir para a
ocorrência da arritmia.
Sob o ponto de vista temporal, a
FA classifica-se em9:
• primeiro episódio de FA, independentemente da sua duração, presença e gravidade dos sintomas;
• paroxística se terminar espontaneamente e tiver uma duração
inferior ou igual a sete dias, sendo
habitualmente inferior a 48 horas;
• persistente se tiver duração superior a sete dias ou terminar após
cardioversão, química ou elétrica;
• persistente de longa duração,
quando dura pelo menos um ano e
a estratégia terapêutica adotada é
a de controlo do ritmo cardíaco;
• permanente quando tem duração
superior ou igual a um ano e a cardioversão não foi realizada ou não
teve sucesso.
Em cerca de um terço dos doentes
com FA a arritmia é assintomática,
podendo apresentar-se sob qualquer
forma temporal.

FA e desporto de endurance
Os benefícios do exercício físico
regular na prevenção das doenças
cardiovasculares já foram bem
demonstrados10,11. Contudo, existe
evidência crescente de que a prática
desportiva regular e prolongada
de grande intensidade se associa
a FA isolada12,13,14. Mont e colab
demonstraram uma associação
entre a atividade física regular, de
grande intensidade (definida como
superior ou igual a três horas por
semana, durante dois anos) e FA
isolada12. No registo REGICOR, a
prática desportiva prolongada,
superior a 1500 horas, associou-se a

uma prevalência três vezes superior
de FA isolada e a uma prevalência
cinco vezes superior de FA vagal13.
No estudo GIRAFA foi descrita
uma associação entre FA isolada
e o número de horas acumuladas
de atividade física: a atividade
física intensa superior a 584 horas,
associou-se a risco aumentado de
FA14. A participação em desportos
de endurance é um fator de risco
independente para a ocorrência de
FA após ablação de flutter auricular15. Contrariando os estudos atrás
descritos, Pelliccia e colab reportaram uma baixa incidência de FA
em desportistas (0,2%)16. Porém, a
população analisada por Pelliccia, ao
contrário dos estudos anteriormente
referidos, incluiu atletas mais jovens
(idade média igual a 24±6 anos) com
um tempo médio de prática desportiva de seis anos16. O exercício de
moderada intensidade, mas não o de
grande intensidade, reduz a incidência de FA em adultos com mais
de 65 anos17. Os estudos de FA em
atletas incluíram maioritariamente
homens, pelo que o risco específico
de FA em mulheres desportistas
ainda não foi definido.

Fisiopatologia da FA no atleta
Os mecanismos fisiopatológicos
responsáveis pela maior incidência
de FA em atletas ainda não foram
definitivamente estabelecidos. O
aumento da ectopia auricular com
a atividade física, a ocorrência de
alterações inflamatórias, a dilatação
auricular e o aumento da massa ventricular e fibrose, a alteração da função diastólica, o aumento do tónus
vagal e a bradicardia, entre outros,
foram propostos como potenciais
mecanismos causais de FA18.

Características clínicas da FA
associada ao desporto
O atleta com FA é habitualmente do
sexo masculino, com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos e
uma história de participação regular,
prolongada e mantida em desportos de endurance (futebol, natação,
ciclismo, corrida). A FA é mais frequentemente paroxística, surgindo
sob a forma de crises ocasionais e

muito sintomáticas. Tende a tornar-se permanente em 17% dos casos19.
No estudo GIRAFA 43% da população
estudada tinha FA persistente14. É
comum as crises de FA coexistirem
com flutter auricular. Os sintomas
ocorrem mais frequentemente à
noite ou após as refeições, revelando
que a FA pode estar relacionada com
um aumento do tónus vagal. Raramente os episódios de FA ocorrem
durante a prática desportiva, o que
torna o atleta relutante em aceitar
a relação entre a prática desportiva
e a arritmia. Cerca de um terço dos
atletas com FA são assintomáticos.

Tratamento da FA em atletas
Um estudo clínico adequado, orientado para a exclusão de potenciais
causas de FA deve ser realizado.
O consumo de álcool (ainda que
esporádico, mas abusivo), cafeína,
esteroides anabolizantes, cocaína ou
simpaticomiméticos deve ser investigado e descontinuado.
Furlanello e colab descreveram
uma boa resposta à abstinência
desportiva em atletas de elite com
FA20. Também Hoogsteen e colab
demonstraram que até 30% dos
atletas apresentaram menos episódios de FA ao reduzir a sua atividade
desportiva19. A descontinuação da
prática desportiva é recomendada
durante dois meses após o diagnóstico de FA, especialmente em
doentes com resposta ventricular
rápida ou instabilidade hemodinâmica durante os episódios de arritmia19,20,21. Em atletas assintomáticos,
sem cardiopatia estrutural, a participação em desportos de competição é
permitida desde que a sua resposta
cronotrópica seja adequada ou que
os episódios de FA sejam inferiores
a 15 segundos e não se prolonguem
durante o exercício, independentemente do uso de medicação22.
O tratamento farmacológico da FA
depende dos sintomas, duração das
crises e da existência de cardiopatia
subjacente. Consiste na cardioversão
(elétrica ou química) na fase aguda
e prevenção das recorrências. Nos
casos em que a reversão a ritmo
sinusal não é conseguida, o controlo da frequência cardíaca é uma
estratégia terapêutica válida9. Os
beta-bloqueantes e os antagonistas
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Incidence of sports-related sudden
death in France by specific sports
and sex
Marijon, E. et al. JAMA 310(6):pag 642643, 14 Ago 2013.
Introdução e métodos Esta investigação
vem realçar a necessidade da realização
do exame médico-desportivo ao praticante desportivo, mas também ao praticante de recreação envolvido em esforço
físico moderado (4-8 METs) e intenso (>8
METs). Colecionou em França informação sobre morte súbita (MS) em praticantes desportivos ocorrida entre 2005
e 2010, referenciando a incidência por
sexo, idade e desporto (ciclismo, corrida
e natação) por milhão de habitantes residentes na área de influência do estudo
(cerca de 35 milhões de pessoas) / ano. A
MS súbita foi definida como a morte que
ocorreu durante ou após 1 hora da realização de actividade desportiva. A informação foi colhida em serviços de emergência médica ou na web/imprensa,
com confirmação posterior naqueles
serviços. Resultados Ocorreram 775 MS
relacionadas com o desporto, sendo 42
(5%) em mulheres. A média de idades de
MS foi igual a 44±17 anos nas mulheres
e 46±15 nos homens, o que representa
uma estimativa da taxa de incidência
global nas mulheres igual a 0.51 (95% CI,
0.34-0.68) e nos homens igual a 10.1 (95%
CI, 9.3-10.8), com p<0.001. Verificou-se
aumento da incidência com o envelhecimento nos homens: 5.23 entre os 15-34
anos de idade e 14.19 entre os 55-75
anos (p<0.001), mas não nas mulheres,
assim como também houve diferenças
de incidência relacionado com o tipo de
desporto apenas nos homens. As incidências de MS nos homens praticantes
de ciclismo, corrida e natação foram,
respectivamente, cerca de 6.7, 4.8 e 0.9
(p<0.001). Discussão “Comparado com
os homens, encontrou-se incidência inferior na MS relacionada com o desporto
nas mulheres e diferenças por sexo e
desporto”. Estas diferenças poderiam ser
explicadas pela menor participação desportiva das mulheres, mas com a taxa
de incidência foi calculada por milhão
de pessoas, tal não parece justificar as
diferenças. Contudo, um fator intrínseco
feminino (menor incidência de doença
coronária na mulher jovem) deverá ser
considerado. Recomendação Devem
ser consideradas estratégias de rastreio
antes da participação no desporto de
recreação, tendo em conta o tipo de desporto e o sexo dos participantes.
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dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos são eficazes no controlo da
frequência cardíaca. Alguns beta-bloqueantes, adicionalmente ao
seu efeito cronotrópico negativo,
também têm efeitos neurológicos,
diminuindo a ansiedade e contribuindo desta forma para estabilizar
o desempenho motor, pelo que o seu
uso é proibido em alguns desportos
de competição que necessitem de
precisão, como o tiro com arco.
Apesar do controlo da frequência
cardíaca ser um dos objetivos do
tratamento da FA, ele pode condicionar uma redução da capacidade
de exercício. A prova de esforço pode
confirmar o adequado controlo da
frequência cardíaca. Os anti-arrítmicos podem ser iniciados para a prevenção dos episódios de FA. Todavia,
durante a sua utilização pode ocorrer conversão da FA a flutter auricular. Para evitar a ocorrência de flutter
auricular com resposta ventricular
rápida, os anti-arrítmicos da classe
I devem ser utilizados em combinação com um agente que bloqueie a
condução auriculoventricular, como
é o caso dos beta-bloqueantes ou os
antagonistas dos canais de cálcio
não di-hidropiridínicos.
Nos doentes com FA não valvular
a necessidade de anticoagulação
é determinada pela presença de
fatores de risco para eventos tromboembólicos23. Em atletas com baixo
risco tromboembólico (idade inferior a 65 anos e FA primária) não é
recomendado qualquer tratamento
anti-trombótico (anti-plaquetário ou
hipocoagulante oral). De acordo com
as últimas recomendações europeias, os doentes que tenham um ou
mais fatores de risco para tromboembolismo devem ser preferencialmente medicados com um hipocoagulante oral23. Este tratamento
exclui da competição os atletas de
desportos de contacto24,25.
A ablação das veias pulmonares
não é utilizada por rotina no tratamento da FA pela sua limitada taxa
de sucesso a longo prazo (50-80%) e
pelas complicações, que são consideráveis (estenose das veias pulmonares, tamponamento cardíaco,
enfarte cerebral peri-procedimento
em 3-10%)24. A sua eficácia em atletas já foi demonstrada, parecendo
ser semelhante à de não-atletas22,26.
Deve ser considerada em doentes

com FA paroxística ou persistente,
sem cardiopatia estrutural significativa e que permaneçam sintomáticos sob tratamento com pelo menos
um anti-arrítmico9. Os atletas
podem retomar a prática desportiva em quatro a seis semanas após
uma ablação bem sucedida, desde
que não apresentem recorrência de
sintomas25.

Conclusão
Existe evidência crescente que o
desporto de endurance aumenta a
incidência de FA. O controlo farmacológico do ritmo e/ou da frequência
cardíaca, bem como a prevenção de
eventos tromboembólicos através da
utilização adequada de anti-trombóticos são objetivos terapêuticos. A
descontinuação da atividade desportiva deve fazer parte da estratégia
terapêutica dos atletas com FA. A
ablação das veias pulmonares deve
ser recomendada em atletas sintomáticos e refratários ao tratamento
farmacológico.
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Hydration of body cell mass
and fat free mass: functional
effects in elite athletes
Luís B. Sardinha, PhD. Professor e Diretor do
Laboratório de Exercício e Saúde. Faculdade de
Motricidade Humana. Universidade de Lisboa,
Portugal.

Ao nível da composição corporal
celular, a massa corporal inclui
células e também fluidos e
sólidos extracelulares. A massa
celular é dividida em gordura
e em massa celular corporal,
que inclui os componentes do
corpo envolvidos nos processos bioquímicos e no metabolismo
energético. A soma de massa celular
corporal, líquidos e sólidos extracelulares forma o compartimento
da massa livre de gordura. Ambos
os componentes, a massa celular
corporal e massa livre de gordura,
são considerados os componentes do
corpo “metabolicamente ativos”. A
água corporal total pode ser expressa
como a soma de água intracelular e a
água extracelular. A água intracelular
é um componente da massa celular
corporal e a hidratação da massa
livre de gordura inclui água intra e
extracelular. A hidratação da massa
livre de gordura é relativamente estável em humanos adultos, enquanto
a distribuição de água nos compartimentos intra e extracelulares é
altamente variável entre indivíduos
e em indivíduos ao longo do tempo
em diferentes condições, incluindo o
estado de treino dos atletas.
Quando a relação entre a água
extra e intracelular é cerca de 1,
existe hidratação normal de massa
livre de gordura. Quando esta
razão é maior do que 1,2, existe

sobreidratação da massa livre de
gordura e quando é inferior a 0,8 há
desidratação da massa livre de gordura. Considerando-se que a água
desempenha um papel importante
no transporte de nutrientes, remoção de resíduos, manutenção de
volume celular e regulação térmica,
mudanças de água nos compartimentos extra e intracelulares podem
ter efeitos relevantes na função
celular. Isto significa que a hidratação total do corpo não tem em conta
o papel relativo do nível celular da
composição corporal e os efeitos
funcionais relacionados com os
principais iões encontrados nos dois
compartimentos de água celulares.
Os estudos transversais e observacionais prospectivos realizados com
atletas de elite, utilizando técnicas
de diluição, tais como o deutério e
brometo de sódio para estimar respetivamente a água corporal total e
água extracelular, têm demonstrado
que a hidratação intracelular (água
corporal total – água extracelular)
parece estar mais relacionada com o
teste funcional do que a pool de água
extracelular. Esta palestra abordou
questões e desafios metodológicos
e biológicos, relacionados com a
hidratação celular que atletas de
elite precisam lidar para manter ou
melhorar a sua performance.

Dehydration and team sports
performance
Juan del Coso Garrigós, PhD. Diretor do Laboratório
de Fisiologia do Exercício. Universidade Camilo José
Cela, Madrid, Espanha.

A maioria dos desportos coletivos é caracterizada por atividades
intermitentes próximas do esforço
máximo, intercaladas com intervalos de exercício de baixa intensidade
ou de repouso. Estes padrões de
atividade estão associados a elevadas exigências metabólicas que
produzem temperaturas corporais
moderadas a elevadas e significativa
perda de água corporal e eletrólitos
pelo suor. A evaporação de suor dissipa o excesso de calor metabólico
produzido durante o exercício, mas
também pode afetar a homeostase
corporal de água e de eletrólitos se
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estes nutrientes não forem adequadamente repostos na ingestão de
líquidos. Em desportos coletivos, a
resposta sudorípara é influenciada
pelas características específicas
da modalidade, como a frequência e a intensidade dos esforços, a
duração do jogo e as suas pausas,
bem como as roupas e equipamentos utilizados. Ademais, desportos
coletivos indoor são realizados em
condições ambientais bem controladas, enquanto desportos coletivos
ao ar livre são submetidos ao stress
imposto pelas condições ambientais. Os ambientes quentes podem
aumentar a quantidade de suor
perdido durante o exercício. De uma
forma geral, a desidratação equivalente a uma perda de massa corporal de 2 % é considerada o limite
para a redução do desempenho
físico, especialmente em ambientes
quentes. Além das exigências físicas,
os jogadores dos desportos coletivos
executam ações de tomada de decisão combinadas com movimentos
técnicos e táticos contínuos. Assim,
a desidratação em desportos coletivos pode afetar a performance física,
assim como as qualidades mentais
relacionadas com as capacidades
de concentração, precisão e decisão.
A reidratação inadequada durante
treino ou competição pode também
aumentar a probabilidade de sofrer
doenças relacionadas com o calor.
A prevenção da desidratação em
desportos coletivos é obtida com
rotinas realizadas antes, durante e
após o exercício.
Antes do exercício os jogadores
devem ser encorajados a começar
o exercício bem hidratados através
da ingestão de quantidades individualizadas de fluidos 2 horas antes
do exercício. Consumir bebidas que
contenham sódio ou lanches salgados vai ajudar a estimular a sede e
a manter os líquidos consumidos
antes do exercício.
Durante o exercício a desidratação e a necessidade de fluidos serão
muito diferentes entre os jogadores,
apesar de todos desempenharem
a mesma rotina de treino ou jogarem com a mesma intensidade.
Isto acontece principalmente como
consequência da elevada variabilidade inter-individual na produção de
suor. É recomendado que se estimem as taxas de suor individuais
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medindo a massa corporal antes e
após o exercício. A individualização das garrafas de reidratação dos
jogadores pode ajudar na prevenção
da desidratação durante o exercício. A maior parte da investigação
científica com desportos coletivos
têm também mostrado uma grande
variabilidade inter-individual nas
concentrações de eletrólitos do suor,
sendo que é necessário prestar uma
atenção especial aos “transpiradores
salgados”. A utilização de bebidas
que incluem quantidades moderadas de eletrólitos (principalmente
sódio) irá reduzir o défice de eletrólitos durante o exercício e pode evitar
cãibras musculares em jogadores
mais propensos a esta condição. A
ingestão de bebidas desportivas, com
6-8% de concentração de hidratos
de carbono, pode oferecer alguma
vantagem em relação a reidratação
com água em treinos ou competições com duração superior a 60
minutos. A acessibilidade, temperatura e palatabilidade da bebida
também são peças importantes do
regime de ingestão de líquidos, uma
vez que irão influenciar as respostas fisiológicas de reidratação.
Ferramentas simples como escalas
de massa corporal, refratómetros
de gravidade específica da urina ou
cartas de cor de urina podem ser
utilizados para avaliar desidratação
ou hipoidratação.
Depois do exercício recomenda-se
a ingestão de um volume de líquidos equivalente a 1,5 vezes a massa
corporal perdida durante o exercício.
A ingestão de água é recomendável,
enquanto a inclusão de sódio (alimentos ou bebidas) é essencial para
a retenção da água consumida após
o exercício.
Para melhorar as atitudes e comportamentos em relação à hidratação
e reposição de líquidos de jogadores
de desportos coletivos, é importante
aumentar o conhecimento dos
jogadores sobre os efeitos da desidratação na performance e os benefícios da hidratação adequada. Por
fim, certas situações exclusivas das
equipas de elite, como a existência de
mais de uma competição por semana
e as contínuas viagens domésticas e
internacionais, requerem mais investigação para elucidar as necessidades
de fluidos de jogadores de elite de
desportos coletivos.

Dehydration and endurance
performance in competitive
athletes
Bob Murray, PhD, FACSM. Fundador e reitor da
Perceções da Ciência Desportiva. Estados Unidos da
América.

A hipoidratação está associada a
mudanças inevitáveis na
 função
fisiológica que se tornam cada vez
maiores à medida que a desidratação
piora. Especificamente as funções
cardiovasculares, de termorregulação,
metabólicas e do sistema nervoso
central são alteradas de forma mensurável e o efeito combinado destas
alterações degradam a performance,
especialmente quando a atividade
física é realizada em ambientes quentes (por exemplo> 15°C).
Quando a desidratação ocorre
durante atividade física realizada no
calor, os decréscimos de desempenho resultantes são maiores do que
quando atividade similar ocorre em
condições mais frias. Pensa-que esta
diferença se deva, pelo menos em
parte, ao maior esforço cardiovascular e de termorregulação associado
com a exposição ao calor.
A performance física durante exercício prolongado e contínuo no calor
é prejudicada de forma consistente
por níveis de desidratação ≥2 % da
massa corporal e existe evidência de
que níveis mais baixos de desidratação (<2 % de massa corporal) também podem prejudicar o rendimento,
mesmo durante exercício intermitente de relativamente curta duração. Espera-se que futuras investigações melhorem a nossa compreensão
sobre o modo como a desidratação
de baixo nível afeta a performance
física. Contudo, com base da evidência científica existente, pode-se dizer
que, quando o rendimento está em
jogo, é sempre melhor estar bem
hidratado do que desidratado. Esta
generalização é válida no contexto
atlético, ocupacional e militar.

Ingestion of salt and fluid: effects
on blood volume and exercise
performance
Ricardo Mora Rodríguez, PhD. Professor and
Diretor do Laboratório de Fisiologia do Exercício.
Universidade de Castilla-La Mancha. Toledo, Espanha.

Uma das respostas mais visíveis no
exercício prolongado em ambiente

quente é elevação progressiva da
frequência cardíaca à medida que
o desportista se torna desidratado
e quente. Como consequência, para
uma dada intensidade de exercício, a frequência cardíaca pode ser
aumentada em 10-30 batimentos
quando o exercício ocorre no verão,
em comparação com o realizado
no Inverno. Os aumentos da frequência cardíaca têm implicações
para a prescrição de exercício. A
frequência cardíaca é frequentemente utilizada como um índice
de intensidade do exercício quando
os atletas e pacientes treinam para
melhorar a rendimento e a saúde,
respetivamente. Grandes diferenças
na frequência cardíaca devido às
condições ambientais (quente vs
termoneutro), apesar da carga de
trabalho absoluta ser semelhante,
indicam que a frequência cardíaca
é um parâmetro inadequado para a
prescrição de intensidade do exercício físico em ambiente quente. Por
outro lado, em estudos recentes tem
sido demonstrado que a capacidade
máxima aeróbia (ou seja, VO2max)
também diminui durante o exercício
em indivíduos com hipertermia ou
desidratados. Assim, alguns autores argumentam que a frequência
cardíaca continua a ser um índice
útil da intensidade do exercício, pois
o aumento da frequência cardíaca é
proporcional ao aumento do VO2max
relativo devido à redução do VO2max
absoluto. No entanto, não se sabe se
reduzindo a intensidade do exercício durante o exercício no calor na
tentativa de manter a frequência
cardíaca alvo, isso comprometeria as
adaptações ao treino.
A desidratação acompanha a
hipertermia e provoca reduções do
volume plasmático, aumento da
frequência cardíaca, aumento da
tensão cardiovascular, com consequente aumento da perceção de
esforço e redução no rendimento do
exercício. As reduções do volume do
plasma com a desidratação podem
ser parcialmente compensadas pelo
uso de expansores do volume do
plasma. Estes têm sido utilizados
para investigar se a sua manipulação pode aliviar a tensão cardiovascular e térmica causada pela
desidratação induzida pelo exercício.
Uma abordagem mais ecológica
consiste em fazer exercício e ingerir

líquidos e de sal antes do exercício,
com o objetivo de expandir o volume
plasmático. Esta manipulação tem
recebido uma crescente atenção
na literatura nos últimos anos. Em
quatro estudos, a ingestão de fluidos
e sal antes do exercício melhorou
o desempenho, medido através do
tempo até à exaustão no exercício
realizado em ambiente quente ou
termoneutro.

Thirst and hydration status in
daily life
Mindy Millard-Stafford, PhD. Professor da Escola
de Fisiologia Aplicada. Instituto de Tecnologia da
Geórgia. Atlanta, Estados Unidos da América.

Um relatório de 2013 dos Centros
de Controlo e Prevenção de Doenças
indicou que 7% dos adultos nos EUA
reportaram um consumo diário nulo
de água da torneira ou engarrafada,
36% bebeu 1-3 copos, 35% bebeu 4-7
copos, enquanto 22% bebeu mais de
8 copos. A probabilidade de beber
menos de 4 copos de água por dia
aumentou com a idade (> 55 anos),
nos climas geograficamente mais
frios, com a baixa ingestão de frutas
e legumes e com o sedentarismo
(<150 minutos de exercício físico por
semana). Este relatório é consistente
com dados do questionário governamental representativo da população a nível nacional 2005–2008
(NHANES) que indica que os adultos
norte-americanos beberam a média
de 4,3 copos de água por dia. Um
documento de referência para a
ingestão adequada (IA), publicado
pelo Instituto de Medicina (2004),
reconhece que o intervalo de valores
de ingestão de líquidos por dia pode
manter um estado de hidratação
diário, com uma IA média para
homens e mulheres adultos saudáveis (19 – 50 anos de idade) de 3,7 e
2,7L por dia, respectivamente, mas
apenas para aqueles que não praticam atividade física ou expostos a
tempo quente. Esta IA não é diferente para os indivíduos mais velhos
(> 50 anos). A IA de 2010 da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar para a água é de 2,5 e 2.0 L para
homens e mulheres, respetivamente.
Será que a IA, contudo, assegura um
estado ideal de hidratação? Os dados
disponíveis publicados sugerem que,
com exceção de algumas doenças e

circunstâncias especiais (exercício
físico extenuante, voos de longa
duração e clima), a maioria dos
adultos provavelmente bebem uma
quantidade de água total suficiente
quando se tem em conta todas as
fontes de água de todos os tipos de
bebidas combinadas com alimentos.
Para a maioria das populações
saudáveis o
 balanço hídrico é mantido através da sede, uma variável
controlada por feedback, regulada
de forma aguda por mecanismos
centrais e periféricos. No entanto,
a ingestão voluntária é também
um comportamento influenciado
por outros estímulos ambientais,
sociais e psicológicos. Por exemplo,
durante a exposição ao frio, a sede
é significativamente atenuada,
independentemente do estado de
hidratação ou atividade. Portanto,
se a ingestão conduzida pela sede
mantém a hidratação ideal é uma
questão multi – fatorial. A perceção
da sede é tipicamente avaliada por
classificações subjetivas usando
escalas analógicas categóricas ou
visuais. No entanto, o momento
da perceção de sede pode não se
correlacionar com o volume de
líquidos ingeridos durante períodos
de ingestão voluntária. Em pacientes com fibrose cística desidratados,
o comportamento de beber não
coincide com a sua perda de fluidos,
devido à maior necessidade de sódio
desta população, que é perdido em
excesso no suor. Se as classificações
de sede percecionada ou a ingestão
ad libitum constitui a métrica preferida para a sede humana permanece
dúbio. Compreender as correlações
neurais e o padrão de ativação de
regiões do cérebro associadas à sede
devido à desidratação está atualmente sob investigação. A recomendação “beber consoante a sede” é
frequentemente dada a indivíduos
saudáveis durante

a vida diária, mas
fatores e condições (por exemplo,
idade, doença) que influenciam a
sede como um biomarcador devem
continuar a ser investigados, juntamente com a melhoria das técnicas
metodológicas não-invasivas.
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