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Antes de mais prestemos a homenagem devida: o Prof Páscoa Pinheiro, um dos grandes 
colaboradores desta Revista, e o Dr. Pedro Lemos Pereira organizaram em janeiro o 25º 
Curso de Reabilitação e Traumatologia do Desporto. Foram 25 anos seguidos de grande 
organização e entusiasmo, de dedicação e empenhamento, de sabedoria e ciência, pro-
porcionados por estas duas figuras incontornáveis da Medicina Desportiva portuguesa. 
Estamos enriquecidos, gratos e expectantes por mais. Entretanto, o conhecimento sobre 
o Código Mundial de Antidopagem, num formato resumido, está disponível nesta edição 
de modo muito visível aos olhos de todos os que se interessam e tratam os praticantes 
desportivos. Tem andado “escondido” nos sites da AMA ou da ADoP, poderá até passar 
despercebido (mas está lá), mas agora através de uma leitura rápida é possível abordá-lo 
globalmente e depois nele entrar para aprendizagem e esclarecimento mais aprofun-
dados. E importa lê-lo, pois é um tema com “tolerância zero” e, algumas vezes, interpre-
tações ou comportamentos mais insistentes poderão ser erradamente ajuizados e dar 
origem a penalizações igualmente injustificadas, como aliás já aconteceu. 
Finalmente, o Colégio da Especialidade de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos. A 
sua atual direção, superiormente liderada pelo Dr. Paulo Beckert, está a terminar as suas 
funções. Foram três anos de trabalho intenso no sentido de “arrumar a casa” ainda mais. 
Estão agora criadas condições para o melhor funcionamento da Medicina Desportiva e 
para a realização de exames para a obtenção do título de especialista. E os primeiros 
serão, em princípio, durante o próximo trimestre, e esperamos que a quase duas dezenas 
de candidatos tenham sucesso. Entrará nova equipa liderada pela Prof. Dra. Maria João 
Cascais, à qual e a quem se deseja o maior sucesso (ver Notícia). Basil Ribeiro, diretor.
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Dr. José Filipe Salreta
Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Artroscopia e Traumatologia Desportiva

Caro Presidente, o que é a 
SPAT?

A SPAT surgiu na continuidade 
da APA (Associação Portuguesa 
de Artroscopia), a qual foi fun-
dada em 1993. É uma sociedade 
científica de interesse público 
que tem como objetivo o estudo 

e a divulgação da artroscopia e trau-
matologia desportiva, com âmbito 
de ação muito abrangente. 

Quais são os seus objetivos?

O campo de ação da SPAT é, por 
excelência, o estudo e a investigação 
do melhor método de tratamento e 
de prevenção das lesões músculo-
-esqueléticas decorrentes da prática 
desportiva. O tratamento das lesões 
traumáticas poderá ser médico, 
sendo a fisioterapia fundamental 
neste processo, mas poderá também 
ser cirúrgico. A cirurgia artroscó-
pica assume o maior interesse pelos 
benefícios evidentes que condiciona, 
como a melhor identificação da pato-
logia em causa e pelo facto de ser 
uma cirurgia minimamente invasiva, 
proporcionando uma mais rápida 
recuperação e consequente mais 
rápido regresso á prática desportiva. 
De salvaguardar que nem todas as 
lesões serão passiveis de tratamento 
artroscópico, sendo necessário 
muitas vezes recorrer a cirurgia dita 
de «céu aberto», como é o caso de 
cirurgias articulares do ombro ou 
reconstruções de lesões ligamenta-
res complexas do joelho. No início, 
as patologias mais frequentemente 
operadas através da artroscopia eram 
as roturas do menisco e do ligamento 
cruzado anterior (LCA). Atualmente 
a intervenção da artroscopia é muito 

mais vasta, sendo uma técnica 
utilizada nas articulações do ombro, 
do cotovelo, do punho, da anca, do 
joelho e do tornozelo. A artroscopia 
permite o tratamento cirúrgico da 
luxação do ombro, a reconstrução do 
LCA e reconstruções dos ligamentos 
do tornozelo. 

Quem pode ser, como e quanto 
custa ser sócio?... e tem alguns 
benefícios?

Podem ser sócios da SPAT todas as 
pessoas que estejam envolvidas no 
tratamento e na prevenção de lesões 
do foro traumático no desporto e 
que tenham interesse em desenvol-
ver e partilhar os seus conhecimen-
tos nesta área. A inscrição é feita 
no site da SPAT e a quota anual é 
de 60€. Como benefícios terão um 
desconto de 60€ no Congresso bia-
nual da SPAT, em algumas reuniões 
patrocinadas pela SPAT e na inscri-
ção de sócio da ESSKA (European 
Society of Sports Traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy), da qual a 
SPAT é afiliada. Além destes benefí-
cios monetários, terão oportunidade 
de se candidatarem anualmente a 
fellowships atribuídos pela  ESSKA 
e pela European Arthroscopy 
Fellowship (EFA).  

Quais os principais objetivos que 
pretende atingir durante o seu 
mandato?

Durante o nosso mandato preten-
demos tornar a Sociedade mais 
atraente, pelo que iremos reacti-
var o site de modo que os sócios 
possam aí encontrar informações 
sobre simpósios, congressos, cursos 
relacionados com a nossa atividade 
profissional. 

 Pretendemos também torná-
-lo num sítio de encontro com o 
especialista. Deste modo, o sócio 
poderá recorrer ao site para pedir 
um opinião a um colega da direção 
sobre o diagnóstico ou o tratamento 
adequado sobre um doente ou ainda 
partilhar um caso clínico que consi-
dere interessante e alvo de discus-
são. Para tal a direção é formada por 
colegas oriundos de todas as áreas 

anatómicas, como joelho, ombro, 
anca, tibiotársica, mas também por 
um fisiatra e por um médico de 
clube de futebol que estarão dispo-
níveis para ajudar quem os procure 
neste sentido. 

Pensamos, também, estabelecer 
parcerias com várias bibliotecas de 
Universidades e com Sociedades 
afins de modo a poder oferecer aos 
sócios a possibilidade de aquisição 
online de publicações que consi-
deramos de maior interesse, como 
KSSTA e o JEO, jornais da ESSKA, 
o Arthroscopy, o jornal da AANA e 
da ISAKOS, e o American Journal of 
Sports Medicine.

Compete ainda a esta direção a 
realização do Congresso bianual, 
que se realizará nos dias 24 e 25 de 
Setembro deste ano, em Guimarães, e 
a programação do Congresso de 2017, 
que será em Lisboa. O congresso da 
SPAT é de facto o ponto alto da nossa 
Sociedade, ponto de encontro com 
colegas nacionais e estrangeiros, 
os quais têm vindo a participar em 
número sempre crescente. 

O Congresso deste ano em Gui-
marães é da responsabilidade dos 
Drs. João Lourenço Gomes e Hélder 
Pereira, que prepararam um pro-
grama notável de grande interesse 
científico. Haverá também um curso 
de ombro, joelho e tornozelo em 
cadáver superiormente organizado 
pelo Dr. Manuel Vieira da Silva. Este 
Congresso terá ainda uma aliciante, 
que consiste numa campanha de 
novos sócios. Assim, a inscrição no 
Congresso permite a inscrição como 
novo sócio e isenta ao pagamento de 
quotas durante dois anos consecu-
tivos. Além desta campanha, está já 
em vigor um desconto de 15% na ins-
crição na ESSKA para novos sócios.

Que mensagem gostaria de deixar 
aos médicos em relação á SPAT?

A SPAT é formada por uma equipa 
dinâmica, com muitos projetos para 
o futuro e apostada em desenvolver 
e promover o estudo da Artroscopia 
e da Traumatologia Desportiva. O 
interesse da SPAT é juntar cada vez 
mais pessoas verdadeiramente inte-
ressadas no aprofundamento destas 
duas áreas do conhecimento.  



Revista de Medicina Desportiva informa Março 2015 · 3

N
ot

íc
ia

s

No dia 31 de Janeiro de 2015 
aconteceu algo de extraordiná-

rio em Coimbra: realizou-se a edição 
número 25 do “Curso de Reabilita-
ção e Traumatologia do Desporto”. 
Foram 25 Cursos organizados pelo 
Prof. Dr. Páscoa Pinheiro e pelo 
Dr. Pedro Lemos Pereira (foto). Com 
muita alma, competência, seriedade 
e dedicação proporcionaram-se 
excelentes momentos de forma-
ção em traumatologia desportiva, 
mas também de convívio entre os 
interessados nesta temática. Não 
estiveram sós, pois tiveram a colabo-
ração de muitos, dos quais se devem 
destacar o Dr. Raul Maia e Silva e 
o Dr. Jorge Laíns, que são também 
os únicos palestrantes totalistas do 
evento. Foram milhares de médicos 
e de paramédicos que assistiram a 
extraordinárias palestras, atualizan-
tes e oportunas. De França convi-
dam palestrantes de referência, de 
experiência e de sabedoria: o Prof. 
Rodineau, Prof. Saillant, etc. Não há 
nenhum interno da Medicina Física 
e de Reabilitação que não tenha por 
lá passado, assim como são nume-
rosos os da Medicina Desportiva 
e da Ortopedia que aprenderam e 
palestraram. E nós, os assistentes, 
agradecemos e ansiamos pela pró-
xima edição, pois sabemos que ali 
também há magia. Caro João, caro 
Pedro: ficamos à espera!

Abriu em Janeiro uma consulta de 
Reabilitação e Traumatologia do 
Desporto no Centro de Medicina 
de Reabilitação da Região Centro 
(CMRRC-RP), no Hospital Rovisco 
Pais, na Tocha, a qual é da respon-
sabilidade da Dra. Susana Santos, 
tendo por diretor da consulta 

externa o Dr. Jorge Lains. A sua 
responsável indica como objetivos 
o apoio ao praticante desportivo 
através do diagnóstico, do trata-
mento e da orientação do programa 
de reabilitação de lesões desportivas, 
a promoção e orientação da prática 
de exercício físico, no sentido da 
promoção da saúde e da prevenção 
das doenças, a adaptação da prática 
desportiva perante a existência de 
limitações médicas e, finalmente, 
mas bastante importante, a preven-
ção de lesões desportivas. O contacto 
telefónico através do nº 231440900 
dará acesso a mais informação e à 
marcação de consultas. Felicitam-se 
os seus dinamizadores e deseja-se 
longaa vida e grande sucesso para o 
projeto.

O Prof. Dr. António Oliveira, diretor 
do serviço de ortopedia do Centro 
Hospitalar do Porto / Hospital de 
Santo António e professor catedrá-
tico do ICBAS-UP foi eleito de forma 
esmagadora Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Trauma-
tologia (SPOT), para o biénio 2015-
16. Felicita-se pela sua coragem e 
pelo empenhamento que irá por 
certo colocar no desempenho deste 
cargo prestigiante mas difícil, num 
momento de crise económica, social, 
médica e científica que atravessa-
mos. Saberá, sem dúvida, tornar fácil 
uma tarefa que aparenta ser difícil. 

 Dr. Paulo Amado

Localiza-se em Rio Tinto, uma 
grande cidade adjacente ao Porto 
no seu lado nascente, mais concre-
tamente junto à Igreja. Fundada 
pelo Dr. Paulo Amado, um distinto 
ortopedista, mas também com boa 
formação e grande experiência na 
traumatologia desportiva, engloba 

a generalidade das especialidades, 
assim como a nutrição, a psicolo-
gia e a fisioterapia. Possui ainda 
ecografia e colheita para análises 
clínicas. O horário de funciona-
mento é generoso, nos dias úteis 
das 08 ás 21 horas e aos sábados de 
manhã. O corpo clínico, assim como 
o restante staff, dá garantias de um 
atendimento personalizado, compe-
tente e interessado. Os desportistas 
encontram aqui um apoio interes-
sante, que inclui o exame médico 
desportivo, a consulta de nutrição 
ou de psicologia, o diagnóstico da 
lesão e o seu tratamento de fisiote-
rapia. Os fatores de crescimento tão 
em moda podem também ser aqui 
aplicados. A parceria com o Hospital 
Lusíadas – Porto é uma mais-valia 
determinante.

Dia 25 de Março haverá eleições para 
as direções dos Colégios das Espe-
cialidades da Ordem do Médicos, 
cujo mandato terá a duração de três 
anos. A Prof. Dra. Maria João Cascais 
(MJC) lidera a lista para o Colégio da 
Medicina Desportiva e será a Presi-
dente de uma direção que integra 
ainda os colegas Joaquim Agostinho, 
Augusto Roxo, Morna Ramos, Vítor 
Coelho (que transitam da direção 
anterior), Antonieta Dias, Pedro 
Branco, José Martel, Marcos Miranda 
e Lucilino. Apesar dos avanços dos 
últimos anos (internato médico, cri-
térios de avaliação curricular, etc.), 
há ainda um longo percurso pela 
frente, mas esta colega há muito que 
não se deixa intimidar pelos enor-
mes desafios e sempre tem conse-
guido alcançar os objetivos a que se 
propõe. O perfil de liderança da Dra. 
MJC é uma garantia de qualidade do 
trabalho a realizar. A construção de 
uma especialidade forte e reconhe-
cida é uma tarefa continua. 
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Doença de Legg-Calvé-Perthes 
em jovem praticante de futebol
Dr. Diogo Moura1, Prof. Dr. Fernando Fonseca2

1Interno Complementar de Ortopedia; 2Diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

RESUMO / ABSTRACT
A doença de Legg-Calvé-Perthes é uma necrose avascular idiopática auto-limitada da epí-
fise proximal do fémur da criança, com complicações variáveis e consequentes deformida-
des da cabeça femoral e osteoartrose. A evolução clínica é variável e não existe consenso 
quanto ao tratamento ideal. Este artigo apresenta a evolução clínica da doença de Perthes 
num praticante de futebol, cujo diagnóstico foi feito aos três anos de idade, e a relação da 
doença com a prática desportiva.

Legg-Calvé-Perthes disease is a self-limiting idiopathic avascular necrosis of capital femoral 
epiphysis of the child, with variable complications and resultant deformity of the femoral head and 
osteoarthritis. The clinical course is variable and there is no consensus for its optimum treatment. 
This paper presents the clinical course of Perthes disease in a soccer player, which diagnosis was 
made at 3 years old, and the disease correlation with sports practice. 

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Legg-Calvé-Perthes, anca, cabeça do fémur, conflito femoroacetabular, futebol
Legg-Calvé-Perthes disease, femur head, femoroacetabular impingement, soccer
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Introdução

A doença de Legg-Calvé-Perthes é 
uma osteocondrose que se caracte-
riza por necrose avascular da epífise 
proximal do fémur1. Em 1922, Wal-
denström2 definiu o curso da doença 
de Perthes e dividiu-a em estadios: 
estadio inicial de osteonecrose da 
cabeça femoral, estadio de fragmen-
tação, estadio de re-ossificação e 
estadio de remodelação. A doença 
afeta mais crianças na faixa etária 
dos 3 aos 7 anos de idade1. Existem 
várias classificações da doença, 
nomeadamente as de Catterall3 e de 
Salter e Thompson4 e, mais recente-
mente, a classificação de Herring5. 
Stulberg6, propôs uma classificação 
em que, baseando-se na deformidade 
da cabeça femoral e na congruência 
femoroacetabular na fase residual 
da doença, permitia prever a longo 
prazo a probabilidade de evolução 
para coxartrose. O objetivo princi-
pal do tratamento é a prevenção de 
deformidade da cabeça do fémur, evi-
tando desta forma o conflito femo-
roacetabular e a coxartrose precoce. 
O tipo de tratamento, conservador 
ou cirúrgico, é baseado da gravidade 
radiológica da doença, na presença 
ou ausência de sinais de risco da 

cabeça femoral, no grau de limitação 
das mobilidades da anca, na idade do 
doente e nas preferências individuais 
e institucionais1. O início precoce da 
doença (inferior a 6 anos de idade) é 
o fator mais importante de prognós-
tico favorável, devido ao potencial 
elevado de remodelação1. 

Caso clínico

Apresenta-se o caso clínico de um 
jovem do sexo masculino, que no 
final do 3.º ano de vida iniciou 
claudicação intermitente isolada 
do membro inferior esquerdo, a 
qual um mês depois foi acompa-
nhada de dor localizada na anca e 
coxa esquerdas, de características 

mecânicas. As mobilidades ativas e 
passivas das ancas apresentavam-se 
mantidas em toda a sua amplitude. 
Perante a causa mais frequente de 
claudicação e dor na anca nesta 
faixa etária, foi realizado raio-x da 
bacia em incidência ântero-posterior 
e de rã de Lowenstein (Figura 1). A 
clínica, associada à observação da 
diminuição da dimensão do núcleo 
epifisário e ao aumento da distância 
de entrelinha articular à esquerda 
em comparação com o lado oposto 
observados no raio-x da bacia, levou 
à suspeita de doença de Perthes, 
pelo que foi solicitada uma cintigra-
fia óssea. Este último exame con-
firmou a necrose assética da epífise 
femoral proximal esquerda, compa-
tível com doença de Perthes, tendo-
-se admitido este diagnóstico. 

Iniciou-se tratamento conservador 
que, numa primeira fase, consistiu 
em descarga com tração longitudi-
nal do membro inferior esquerdo 
com cerca de 1,5 Kg durante um mês 
e controlo álgico com ibuprofeno. Foi 
de seguida aplicado um programa 
fisioterapêutico de reforço das mobi-
lidades da anca, sobretudo rota-
ções e abdução. Aquando de crises 
álgicas fez sessões de tração cutânea 
longitudinal do membro inferior 
até melhoria álgica. O programa de 
fisioterapia foi continuado no domi-
cílio pelo próprio pai da criança, 
devidamente ensinado, de modo a 
evitar a rigidez da anca. Nesta fase, 
a criança foi também incentivada a 
manter o desporto a nível escolar e 
praticar natação, que fez 1 a 2 vezes 
por semana. Quatro meses depois 
realizou-se novo raio-x da bacia 
(Figura 2A), onde se verifica agrava-
mento da diminuição da dimensão 
do núcleo epifisário à esquerda, com 
aparecimento de zonas de esclerose 
e de transparência em seu redor e 
densidade aumentada. A doença 

Figura 1 – Raio-x da bacia nas incidências ântero-posterior (A) e de rã de 
Lowestein (B) → 3 anos e 11 meses de idade. 

A B
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estava em início da fase de conden-
sação, grau C de Herring (estando 
mantida menos de metade do pilar 
lateral do núcleo epifisário) e grau IV 
de Catterall (envolvimento epifisário 
total). Verificava-se a presença de 
um quisto metafisário, um sinal de 
cabeça femoral em risco (Figura 2B).

Após esclarecimento e discussão 
com os pais, e tendo em conta a 
idade do doente, optou-se por trata-
mento conservador. Foi aplicada a 
ortótese de Atlanta (Figura 2 – C,D), 
que durante o dia permite manter 
as ancas em abdução. Passados 
sete meses, aos 5 anos de idade da 
criança, fez novo exame radiográfico 
(Figura 3A), no qual se identifica 
doença em fase ativa de fragmenta-
ção, com diminuição acentuada do 
núcleo epifisário afetado. O desa-
parecimento quase total do núcleo 
epifisário verifica-se no raio-x efe-
tuado aos 6 anos e 5 meses de idade 
(Figura 3B). Durante o 1.º ano de uso 
da ortótese os sintomas da criança 
cessaram. 

O controlo radiográfico aos 7 anos e 
9 meses de idade (Figura 5A) per-
mite observar sinais de osteogénese 
local, compatíveis com início da 
fase de re-ossificação. A ortótese é 
descontinuada e considera-se que 
a fase ativa da doença terminou, 
evoluíndo agora em re-ossificação 
e remodelação (fase de cura). Aos 8 
anos de idade iniciou prática de judo 
e de patinagem artística e aos 10 
anos a prática federada de futebol 
de 11, que continua a praticar sem 
quaisquer limitações ao longo da 

progressão nas camadas jovens. Nos 
exames radiológicos efetuados aos 
10 e 13 anos de idade da criança 
(Figura 5 – B,C), observa-se doença 
em fase de remodelação, com perda 
da esfericidade da cabeça femoral. 

Aos 15 anos (Figura 6A), observa-
-se cabeça femoral já remodelada 
com deformidade e encerramento 
total das cartilagens de crescimento, 
compatível com maturidade esque-
lética. Verificou-se um encurtamento 
de 2-2,5cm do membro inferior 
esquerdo, que se tentou compensar 
com palmilha. O jovem atinge o nível 
de juvenis de forma assintomática e 
aí, por outros motivos, abandona a 
prática clubística federada. Hoje em 
dia, com 24 anos de idade, o jovem 
mantém prática recreativa de futsal 
aos fins-de-semana, sem qualquer 
queixa álgica, claudicação ou limita-
ção ativa de movimentos. Verifica-se 
no exame objetivo diminuição de 
cerca de 10˚ do arco de movimento de 
rotação medial em comparação com 
a anca contralateral e dor ligeira à 
abdução máxima da anca esquerda. 
Foi efetuado novo raio-x das ancas 
(Figura 6B), em que se confirma pre-
sença de cabeça femoral deformada, 
com achatamento e perda de esferi-
cidade importantes, correspondentes 
ao estadio Stulberg IV.

Discussão

A opção por tratamento conservador 
e cirúrgico é um tema controverso 
e deve ser sempre bem ponderada 

em conversa com os pais da criança, 
tendo em conta os riscos e os 
benefícios. Em termos de gravi-
dade da doença, esta criança tem 
estadios Herring grau C e Catterall 
grau IV, além de apresentar um 
quisto metafisário3,5. No entanto, 
face ao aparecimento da doença em 
idade precoce (inferior a 6 anos) e à 
boa mobilidade da anca, optou-se 
por tratamento conservador, com 
fisioterapia e contenção femoroace-
tabular através de ortótese. A opção 
de correção cirúrgica da congruên-
cia femoroacetabular, através de 
técnicas de osteotomias de apro-
fundamento da cabeça femoral ou 
do acetábulo, está sobretudo reser-
vada para os casos de doença em 
idade tardia, com menor potencial 
de remodelação óssea, associado 
a rigidez acentuada da anca, ou 
em casos de perda da contenção 
femoroacetabular1,7,8. Durante a fase 
inicial da doença, além de controlo 
analgésico, o membro foi colocado 
em tração cutânea durante um mês. 
A imobilização a longo termo é um 
tratamento abandonado, dado o 
risco de atrofia muscular, contra-
turas, ganho ponderal e exclusão 
social1. Foi aplicado um programa 
de fisioterapia diário, com reforço 
dos movimentos ativos e passivos da 
anca afetada, sobretudo da abdução 
e das rotações. Nesta fase da doença, 
de modo a evitar rigidez e a limi-
tação acentuada da anca afetada, 
fatores importantes a nível de prog-
nóstico, foram fundamentais tanto 
o programa de fisioterapia, como o 

desporto prati-
cado pela criança. 
O paciente não 
deve ser proibido 
de atividades 
desportivas ligei-
ras sem impacto 
significativo, tais 
como a natação 
e o ciclismo, mas 
os exercícios 

intensos de desportos que envolvem 
saltos e contacto físico devem ser 
evitados1. A Literatura recente1 tem 
posto em causa a eficácia das ortó-
teses em abdução, no entanto, não 
existe evidência de que a sua aplica-
ção tenha ou não benefícios. O seu 
objetivo passa por manter a cabeça 
femoral centrada na cavidade ace-
tabular, permitindo assim o início 

Figura 2 – Raio-x bacia incidência de rã de Lowestein → 4 anos e 3 meses de idade (A). Raio-x bacia incidên-
cias ântero-posterior → 4 anos e 5 meses de idade (B).Uso de ortótese de Atlanta (C, D)

A B C D

Figura 3 – Raio-x bacia incidência ântero-posterior → 5 anos de idade (A). Raio-x 
bacia incidência ântero-posterior → 6 anos e 5 meses de idade (B)

A B
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correto da reossificação. Foi aplicada 
durante cerca de um ano, altura em 
que se verificou radiologicamente 
o início da fase de remodelação. 
Nguyen NA et al9, na sua meta-aná-
lise comparativa entre tratamento 
conservador e tratamento cirúrgico 
da doença de Perthes, verificaram 
que o tratamento cirúrgico tem 
mais probabilidade de proporcionar 
mais esfericidade e congruência da 
cabeça femoral em pacientes com 
idade superior a 6 anos. No entanto, 
em crianças com idade inferior a 
6 anos, como se verifica no caso 
clínico apresentado, os tratamentos 
conservador e cirúrgico não têm 
diferenças significativas em termos 
de probabilidade de bons resultados. 

Este jovem tem uma vida despor-
tiva ativa, sem quaisquer sintomas 
ou limitações de movimentos que 
afetem o rendimento desportivo. 
Apesar de vários estudos sobre 
prognóstico da doença de Perthes 
aquando da maturidade esque-
lética, pouco é conhecido sobre o 
seu prognóstico a longo prazo10. De 
acordo a meta-análise de Yrjönen11, 
apesar de perda de esfericidade e 
deformidade da cabeça femoral em 
pacientes com história de doença de 
Perthes, a maioria são assintomáti-
cos durante as décadas de 30 e 40 
anos, sendo visíveis sinais clínicos e 
radiológicos de osteoartrose da anca 

a partir dos 50 anos, estando esta 
presente na maioria destes doentes 
na sexta e sétima décadas de vida. 
Este jovem, que tem uma anca com 
estadio Stulberg grau IV, poderá 
apresentar osteoartrose ligeira a 
moderada da anca por volta dos 40 
ou 50 anos de vida. O jovem está 
em risco para desenvolver sintomas 
compatíveis com conflito femoroa-
cetabular tipo CAM12 (região não-
-esférica na transição cabeça-colo 
do fémur que provoca compressão 
anormal sintomática da cartila-
gem articular e da junção condro-
-labral) e eventualmente progredir 
para uma osteoartrose precoce da 
anca. Quando desenvolver clínica 
de conflito poderá inicialmente ser 
aplicado um programa de modifi-
cação da atividade física, fisiote-
rapia e controlo álgico. Se não se 
verificar melhoria com tratamento 
conservador, pode estar indicada 
cirurgia conservadora da anca13,14,15 
com osteocondroplastia da cabeça 
do fémur, de modo a restaurar a 
sua esfericidade e atrasar a pro-
gressão para coxartrose. Eijer H et 
al12 submeteram 12 pacientes com 
conflito femoroacetabular anterior 
secundário a doença de Perthes a 
cirurgia conservadora da anca, com 
regularização da cabeça femoral e 
correção das lesões intra-articula-
res, e verificaram bons resultados 

no alívio álgico e de restauração das 
mobilidades na maioria dos pacien-
tes. Quando estão presentes sinais 
de degeneração avançada da carti-
lagem e do labrum da articulação 

coxofemo-
ral e/ou 
sintomas 
incapaci-
tantes que 
alteram 
a quali-
dade de 
vida, está 
indicada 
a substi-

tuição artroplástica da articulação 
da anca. Agricola R et al16,17, nos 
seus trabalhos sobre deformidade 
tipo CAM em jovens futebolistas, 
concluem que esta deformidade 
é mais prevalente em futebolistas 
adolescentes (12 aos 19 anos) em 
relação aos grupos controlo não 
atletas estudados e é provavelmente 
influenciada pela prática deste 
desporto de alto impacto durante 
a fase de crescimento. No entanto, 
permanece pouco claro como estas 
deformidades ósseas evoluem em 
atletas após a maturidade esquelé-
tica, sendo necessários mais estudos 
sobre a importância de modificação 
da atividade física durante a fase 
vulnerável de imaturidade esquelé-
tica16,17. Analisando este caso clínico, 
poderia ter sido prudente, até o 
jovem atingir a maturidade esque-
lética, a substituição da prática de 
desporto de alto impacto, o futebol, 
por atividades desportivas sem 
impacto significativo. No entanto, 
um trabalho de Shah H et al18 de 
2008 verificou que ocorrem ape-
nas ligeiras alterações na forma da 
cabeça femoral e na congruência 
femoroacetabular entre a fase de 
remodelação da doença de Perthes 
e a maturidade esquelética. Atual-
mente a evidência científica ainda 
não permite prever se determinada 
deformidade femoroacetabular vai 
progredir para conflito femoroace-
tabular (ou seja, causar sintomas)19. 
Hartofilakidis G et al20, num estudo 
retrospetivo em 96 ancas assinto-
máticas com sinais radiológicos de 
deformidades da anca tipo CAM, 
PINCER e mistas, verificaram que 
82,3% (79 ancas) não evoluiram para 
osteoartrose, numa média de cerca 
de 18 anos de seguimento. Como 

Figura 5 – Raio-x bacia incidência ântero-posterior à 7 anos e 9 meses de idade (A). Raio-x bacia incidência ântero-
-posterior à 10 anos e 5 meses de idade (B). Raio-x bacia incidência ântero-posterior à 13 anos e 2 meses de idade (C).

A B C

Figura 6 – Raio-x bacia incidência ântero-posterior: 15 anos de idade (A). Raio-x bacia 
incidência ântero-posterior: 24 anos de idade (B)

A B

Figura 4 – Prática 
desportiva de judo, 
patinagem artística 
e futebol de 11. 
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tal, o tratamento está 
indicado apenas na 
presença de sintoma-
tologia, não fazendo 
atualmente sentido o 
tratamento profilático 
das deformidades de 
modo a evitar con-
flito ou coxartrose em 
indivíduos assintomá-
ticos19. 

Não existe atual-
mente evidência de efi-
cácia de programas de 
prevenção de conflito 
femoroacetabular21. 
Apesar do conheci-
mento que a prática 
de desportos de alto 
impacto predispõem 
a lesões intra-articu-
lares, sobretudo num 
atleta com cabeça 
femoral com deformi-
dade de risco, é difícil 
recomendar alterações 
substanciais da ativi-
dade física no atleta 
assintomático, sendo 
no entanto essencial 
informar precoce-
mente sobre a pos-
sibilidade de futuros 
sintomas21.

Conclusão

O curso da doença de 
Legg-Calvé-Perthes 
é variável, sendo 
necessário ajustar a 
abordagem para cada 
paciente. O diagnóstico 
precoce, a vigilância e 
o tratamento adequa-
dos são fundamentais, 
uma vez que o grau 
de congruência articular no adoles-
cente vai determinar a gravidade da 
deformidade pré-artrósica e, dessa 
maneira, a probabilidade de coxar-
trose secundária precoce.
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Tratamento da síndrome da 
banda iliotibial com ondas de 
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RESUMO / ABSTRACT
Descreve-se o caso clínico de um doente jovem, praticante de corrida (trail) e btt, com sín-
drome da banda iliotibial com um ano de evolução. Encontrava-se sem realizar atividade 
física há 9 meses e após ter sido submetido a vários tipos de tratamento, com melhoria 
mas sem remissão da clínica, realizaram-se duas sessões de ondas de choque focais, com 
remissão completa das queixas e retorno ao nível de atividade física prévio.

This is a clinical case of young patient, a trail runner and a mountain bike practitioner, with iliotibial 
band syndrome for one year. He had stopped performing physical activity for 9 months and, after 
being subjected to various types of treatment without clinical remission, it was decided to refer 
the patient for treatment with focused shock waves. The treatment proved effective with complete 
remission of the complaints and the return to previous level of physical activity.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Síndrome da banda iliotibial, ondas de choque
Iliotibial band syndrome, extracorporeal shock wave therapy
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Introdução

A banda iliotibial é uma fáscia 
espessa formada pelo tensor da 
fáscia lata e pelo glúteo maior que 
coalesce na face lateral da coxa. 
Origina-se na espinha ilíaca ântero-
-superior, abaixo funde-se com o 
retináculo lateral da patela e insere-
-se na face lateral da tíbia proximal 
no tubérculo de Gerdy. Quando o 
joelho está em extensão completa a 
banda é anterior ao côndilo lateral 
do fémur e quando flecte mais do 
que 30° passa a estar posterior ao 
côndilo. 

A síndrome da banda iliotibial 
(SBI) é uma causa frequente de dor 
na face lateral do joelho na popu-
lação desportista, em especial nos 
praticantes de corrida e ciclismo.3,6,8 
É provocada por movimentos repe-
tidos de flexão-extensão do joelho, 
que condicionam fricção da banda 
no côndilo lateral do fémur, princi-
palmente a 30° ou menos graus de 
flexão.8 Clinicamente manifesta-se 
por dor na face lateral do joelho que 
se inicia com e ao longo da atividade 
desportiva e melhora com o repouso. 
Se houver progressão do processo 

inflamatório, as queixas tendem a 
manifestar-se cada vez mais cedo na 
corrida, podendo mesmo manter-se 
em repouso, comprometendo a rea-
lização de atividades de vida diária 
(AVD). O diagnóstico é sobretudo clí-
nico, sendo geralmente confirmado 
por exames de imagem.3

A abordagem terapêutica do SBI 
deverá ser inicialmente conserva-
dora, tendo o tratamento fisiátrico 
um papel preponderante. O repouso, 
o controlo da dor e a eliminação dos 
fatores precipitantes/agravantes 
são as primeiras atitudes a assu-
mir, sendo preconizada a utilização 
de agentes físicos, terapia manual, 
a realização de alongamentos 
da banda iliotibial e das cadeias 
posteriores dos membros inferiores 
e o fortalecimento muscular dos 
estabilizadores pélvicos. Na ausên-
cia do efeito desejado, poderá haver 
indicação para a infiltração com cor-
ticoide. A abordagem cirúrgica será a 
última opção de tratamento.3,6 

As ondas de choque extracorpo-
rais têm vindo a implementar-se 
como uma nova e eficaz forma de 
tratamento de algumas patologias 
músculo-tendinosas, sendo a fasciíte 

plantar e a epicondilite algumas 
das suas indicações.1,2 Esta não é 
primeira opção como método de 
tratamento, no entanto é um trata-
mento válido em casos refratários 
ao tratamento convencional. O seu 
mecanismo de ação poderá estar 
relacionado com a estimulação de 
uma resposta de reorganização nos 
componentes tendinosos e ao nível 
das vias da dor.2 Apesar de estas vias 
ainda não estarem completamente 
esclarecidas, tem havido bons resul-
tados clínicos com a sua utilização 
em casos selecionados.

Caso Clínico

Sujeito do sexo masculino, 28 anos 
de idade e praticante de corrida (piso 
de terra, com irregularidades e dife-
rentes inclinações) e BTT. Não tinha 
antecedentes patológicos de relevo. 
Foi enviado a consulta de Medicina 
Física e de Reabilitação (MFR) por 
SBI direita, com 6 meses de evolu-
ção, com confirmação imagiológica 
por RMN. 

Na observação inicial, apresen-
tava-se sem desalinhamento do 
eixo dos membros inferiores e sem 
dismetria, com dor à palpação e 
solicitação dos músculos abduto-
res da anca direita e dor à palpa-
ção distal da banda iliotibial, com 

https://www.youtube.com/
watch?v=vcB8sqz73O8
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pequenas nodularidades palpáveis. 
Tinha ainda dor na solicitação dos 
músculos abdutores da anca direita, 
do quadricípite e no estiramento da 
banda iliotibial, com encurtamento 
da mesma. Apresentava fraqueza 
muscular do glúteo médio direito. 
Sem alterações do membro contra-
lateral. 

Cumpriu plano de tratamento 
fisiátrico com objetivo de diminuir 
as queixas álgicas, recondiciona-
mento muscular e alongamentos 
da banda iliotibial. Apresentou 
resultados positivos, mantendo, no 
entanto, queixas álgicas na inserção 
da banda iliotibial. Por esse motivo, 
foi posteriormente realizada meso-
terapia (com lidocaína + piroxicam), 
sem melhoria significativa. Também 
já tinha sido submetido a infiltração 
com corticoide, com recidiva das 
queixas.

Um ano depois do início do quadro 
clínico, com paragem da prática 
desportiva há mais de 9 meses, apre-
sentava ainda queixas, tendo dor 
em repouso e limitação nas AVD. Foi 
repetida RMN do joelho, a qual vol-
tou a evidenciar síndrome da banda 
iliotibial e fenómenos de condroma-
lácia/condropatia ligeira no côndilo 
femoral externo.

Foi realizado tratamento com 
ondas de choque focais na inser-
ção distal da banda iliotibial: duas 
sessões com intervalo de duas 
semanas, 0.25-0.30 mj/mm2, 2200 
imp, 4Hz. Apresentou diminuição 
da dor após o primeiro tratamento e 
cessação completa das queixas após 
o segundo, com desaparecimento 
das nodularidades à palpação. Foi 
feito ensino ao doente de exercícios 

de flexibilidade e de reforço muscu-
lar, que terá realizado no domicílio 
durante este período.

O doente retomou a prática des-
portiva, com indicação para manter 
os exercícios previamente ensinados, 
mantendo-se assintomático seis 
meses depois.

Discussão

Da pesquisa bibliográfica reali-
zada não foi encontrada nenhuma 
publicação sobre a aplicação de 
ondas de choque extracorporais no 
tratamento do SBI. No entanto, os 
estudos realizados mostram que as 
ondas de choque extracorporais têm 
um importante papel no tratamento 
de doentes com patologia infla-
matória músculo-esquelética dos 
membros inferiores, nomeadamente 
tendinopatias, associando exercícios 
de reforço muscular e flexibilidade. 
A maioria dos estudos realizados a 
nível dos membros inferiores são em 
processos de fasciíte plantar, tendi-
nopatia do aquiles e tendinopatia 
rotuliana. Relativamente ao número 
de sessões de tratamento a aplicar, 
os estudos não são consensuais, 
sendo que a maioria utiliza entre 2-4 
sessões de tratamento.7 

Neste caso específico, e apesar de 
não existir bibliografia específica na 
utilização deste tipo de tratamento 
nesta patologia, utilizaram-se as 
ondas de choque extracorporais 
como um último recurso, prévio à 
eventual necessidade cirúrgica, com 
base nos seus princípios de ação 
anti-inflamatória e analgésica já 
demonstradas em outras patologias 

músculo-tendinosas inflamatórias. 
Após duas sessões de tratamento 
o doente apresentou com remissão 
completa das queixas, mostrando-
-se, neste caso, mais eficaz do que as 
infiltrações com corticoide local. 

Conclusões

A SBI é uma patologia frequente em 
jovens atletas que quando croni-
fica, para além de condicionar uma 
restrição da atividade física, pode 
comprometer as AVD pela dor. O tra-
tamento com ondas de choque tem 
vindo a mostrar eficácia crescente 
na patologia músculo-esquelética, 
principalmente quando refratária 
ao tratamento não cirúrgico. A sua 
utilização poderá ser ponderada em 
casos selecionados, nomeadamente 
nos doentes com SBI, com queixas 
de longa duração, sem resposta a 
outros tratamentos, o que poderá 
protelar ou evitar uma abordagem 
cirúrgica.
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O Código Mundial Antidopagem 
(Código) foi aprovado em 2003, 
entrou em vigor em 2004, tendo sido 
alvo de duas revisões, uma em 2009 
e a última revisão do Código entrou 
em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. 

O grande objetivo deste Código 
consiste na harmonização da dinâ-
mica da antidopagem em todo o 
Mundo e “encorajar a consistência 
nos processos de antidopagem”. 
Pretende-se que qualquer controlo 
de antidopagem, em qualquer parte 
do planeta, em competição ou fora 
de competição, em evento local ou 
de dimensão mundial, seja reali-
zado do mesmo modo, sujeito aos 
mesmos procedimentos aquando da 
análise laboratorial e onde os direi-
tos e deveres dos atletas são sempre 
iguais. De seguida transcrevem-se do 
Código os seus objetivos:

·  “Proteger o direito fundamental 
dos praticantes desportivos parti-
ciparem em competições despor-
tivas sem dopagem e promover 
a saúde, a justiça e a igualdade 
entre os praticantes desportivos 
de todo o Mundo;  

·  Assegurar a existência de progra-
mas harmonizados, coordenados 
e eficazes a nível nacional e inter-
nacional no âmbito da deteção, 
punição e prevenção da dopagem.”

A AMA resumiu as principais alte-
rações introduzidas recentemente 
no Código:

·  Períodos de suspensão da ati-
vidade desportiva mais longos 
para os verdadeiros trapaceiros 
e maior flexibilidade no sancio-
namento para casos de dopagem 
não intencional 

·  Maior consideração pelo Princí-
pio da Proporcionalidade e pelos 
Direitos Humanos 

·  Suportar a crescente importân-
cia das investigações e o recurso 
à inteligência na Luta Contra a 
Dopagem no Desporto 

·  Fortalecer o enquadramento 
jurídico para os membros do 
pessoal de apoio dos atletas que 
se envolvem na dopagem 

·  Enfatizar os conceitos de planea-
mento de controlos inteligentes 
e de menus inteligentes para os 
procedimentos analíticos 

·  Assegurar uma maior clareza e 
equilíbrio ao equacionar os inte-
resses das Federações Internacio-
nais e das Organizações Nacio-
nais Antidopagem 

·  Tornar o Código mais claro e 
mais curto

De acordo com o Código (transcri-
ção), a dopagem define-se como:

·  A presença de uma substância 
proibida, dos seus metabolitos ou 
marcadores, numa amostra reco-
lhida a partir de um praticante 
desportivo

·  Utilização ou tentativa de utiliza-
ção de uma substância proibida 
ou de um método proibido por 
um praticante desportivo 

·  Evasão, recusa ou falta de sub-
missão à recolha de amostras 

·  Incumprimento do dever de 
informação sobre a Localização 
do Praticantes desportivo 

·  A manipulação, ou tentativa de 
manipulação, de qualquer ele-
mento integrante do controlo de 
dopagem 

·  Posse de uma substância proibida 
ou de um método proibido

·  Tráfico ou tentativa de tráfico de 
qualquer substância proibida ou 
método proibido

·  A administração, ou tentativa de 
administração, de uma substân-
cia proibida ou método proibido 

A Lei n.º 38/2012 de 28 de agosto aprova 
a lei de antidopagem no desporto, ado-
tando na ordem jurídica interna as 
regras estabelecidas no Código Mun-
dial de Antidopagem (Código). É uma 
lei muito longa (16 páginas), que ao 
longo dos seus seis capítulos e 82 arti-
gos apresenta de modo muito exaus-
tivo, claro e objetivo a dinâmica da 
luta contra a dopagem no desporto, 
bem como as consequências em caso 
de prevaricação. Grande parte do seu 
conteúdo veio do Código, ou seja, o 
Estado português transcreveu obriga-
toriamente para a legislação nacio-
nal o conteúdo daquele código. Logo 
no artigo 2.º do Capítulo I elabora-se 
uma lista exaustiva de definições (43!) 
de conceitos, situações, ações, para 
que não restem dúvidas sobre nada. 
O artigo 3.º refere-se à “Proibição de 
dopagem e violação das normas anti-
dopagem”, definindo-se todas as situa-
ções que se enquadram na definição 
de dopagem. O tratamento médico do 
praticante desportivo e a AUT são defi-
nidos nesta lei, assim como as obriga-
ções das federações desportivas nesta 
luta. A chamada de atenção da corres-
ponsabilidade do pessoal de apoio do 
praticante desportivo não foi esque-
cida. O Capítulo II está dedicado à 
ADoP, referindo-se as suas competên-
cias, os seus órgãos e serviços, com a 
respetiva caracterização funcional e as 
responsabilidades do seu Presidente. O 
Capítulo III está dedicado ao processo 
de controlo da dopagem, definindo-se 
a operacionalização de acordo com a 
respetiva Norma da AMA. O Capítulo 
IV define a proteção da informação e 
do todo o conhecimento relacionado 
com o controlo, de modo a respeitar 
a Norma do Código de proteção da 
privacidade do atleta. Já o Capítulo 
V deve merecer muita atenção pelas 
implicações penais que poderão ocor-
rer: estabelece o regime sancionatório. 
Este aplica-se não só ao atleta, mas 
a todo e qualquer elemento com ele 
relacionado (médico, paramédico, trei-
nador, diretor, amigo ou familiar). Esta 
lei interessa, agora, a todos! Define-se 
o ilícito criminal, o tráfico de substân-
cias e os métodos proibidos (art. 44.º), a 
administração de substâncias e méto-
dos proibidos (art. 45.º), a associação 
criminosa (art. 46.º), etc. As penas são 
pesadas e as de prisão são assustado-
ras e dissuasoras, podendo variar de 
alguns meses até 10 anos de prisão. É 
uma Lei para ler e reler, para refletir, 
sem dúvida.
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a qualquer praticante desportivo, 
ou a administração ou tentativa 
de administração a qualquer pra-
ticante desportivo fora de com-
petição de qualquer substância 
proibida ou método proibido que 
seja proibido fora de competição 

·  Cumplicidade
·  Associação proibida. 
Para atingir estes objetivos, o 

Código suporta-se em cinco Normas 
Internacionais, obrigatórias para 
todos os signatários do Código e 
relacionadas com as seguintes áreas 
técnicas e operacionais:

·  A lista de substâncias e métodos 
proibidos

·  Controlos e investgação
·  Os laboratórios
·  A autorização de utilização tera-
pêutica

·  A proteção da privacidade e da 
informação pessoal.

Norma n.º 1 – Lista de substâncias 
e de métodos proibidos

A lista de substâncias e de métodos 
proibidos indica quais são, para o 
ano corrente, as substância e méto-
dos que são proibidos no desporto 
em geral, mas também para alguns 
desportos em particular. São clas-
sificados por categorias. Esta Lista 
é revista todos os anos e entra em 
vigor no 1.º dia de janeiro do ano civil 
seguinte (a atual entrou em vigor em 
01 de janeiro de 2015). Pode, contudo, 
ser atualizada ao longo do ano a que 
se refere, como aconteceu em 2014, 
tendo sido publicada uma nova ver-
são em setembro de 2014. 

Para uma substância ou método 
ser considerado dopante deve 
(Código):

·  Deve ter potencial para melho-
rar ou melhora efetivamente o 
rendimento

·  Risco efetivo ou potencial para a 
saúde do praticante desportivo

·  Violam o “espírito desportivo” (ver 
a Conclusão).

Substâncias proibidas em competi-
ção e fora de competição
S1. Agentes anabolisantes

1.  Esteroides androgénicos anabo-
lisantes (ex. nandrolona, testos-
terona, DHEA, etc.)

2.  Outros agentes anabolisantes 
(ex. clenbuterol, etc.)

S2.  Hormonas peptídicas, fatores de 
crescimento, substâncias relacio-
nadas e miméticos

1.  Agonistas dos recetores da eri-
tropoietina (ex. EPO, CERA, etc.)

2.  Estabilizadores dos fatores indu-
tores de hipoxia

3.  Gonadotrofina coriónica (GC) e 
hormona luteinizante (HL)

4.  Corticotrofinas e os seus fatores 
libertadores

5.  Hormona de crescimento e 
vários fatores de crescimento 
(ex. IGF1, HGF, MGFs, PDGF, etc.)

S3.  β-2 agonistas, mas o salbutamol, 
o salmeterol e o formoterol são 
autorizados por via inalatória e a 
até determinadas doses / valores 
de excreção urinária.

S4.  Hormonas e moduladores meta-
bólicos (ex. insulinas, trimetazi-
dina, tamoxifeno, raloxifeno, etc.)

S5.  Diuréticos e agentes masca-
rantes. Nestes incluem-se, 
por exemplo, o probenecide, o 
glicerol, a albumina, o manitol, o 
glicerol, etc.) 

Métodos proibidos em competição e 
fora de competição
M1.  Manipulação do sangue e 

componentes do sangue, onde 
se incluem as transfusões de 
sangue / eritrócitos

M2. Manipulação química ou física 
1.  Adulteração ou tentativa de 

adulteração da amostra bioló-
gica colhida, como por exemplo 
a adulteração da urina com a 
introdução de proteases;

2.  Infusão ou injeção de mais de 
50ml de soro nas seis horas pre-
cedentes à colheita.

M3. Dopagem genética.

Substâncias proibidas em compe-
tição 

Para além das referidas na secção 
anterior,
S6.  Estimulantes (ex. anfetaminas, 

estricnina, furfenorex, mesocarbo, 
etilefrina, sibutramina, etc.);

S7.  Narcóticos (ex. morfina, petidina, 
pentazocina, fentanil, etc.);

S8.  Canabinoides (ex. canábis, 
haxixe, marijuana, etc.);

S9.  Glucocorticoides por via oral, 
retal ou por injeção endovenosa 
ou intramuscular.
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Substâncias proibidas em alguns 
desportos em particular 
P1.  Álcool, em competição, nas 

seguintes modalidades: auto-
mobilismo, desportos aéreos, 
motociclismo, motonáutica e tiro 
com arco.

P2.  β-bloqueantes em alguns depor-
tos (ex. automobilismo, setas, 
bilhar, golfe, etc.).

Norma n.º 2 – Controlos e 
investigação

Refere-se na página da AMA na web 
que o “objetivo desta Norma é pla-
near para um teste eficaz e manu-
tenção da integridade e identificação 
das amostras, desde a notificação do 
atleta até ao transporte das amos-
tras para análise”. Está em vigor 
desde o dia 01 de janeiro de 2012. 
Esta Norma dá grande  ênfase ao 
uso de inteligência e de análise de 
risco no planeamento dos controlos. 
Ou seja, tudo relacionado com o ato 
de recolha das amostras biológicas 
(urina e/ou sangue), desde que o 
atleta é notificado, passando pela 
recolha propriamente dita e depois 
o transporte até ao laboratório é 
regulamentado por esta norma. 
Aborda-se a seleção ou sorteio dos 
atletas, a escolta até ao local do 
controlo, o modo que este processo 
deve ser operacionalizado, a análise 
sumária da urina (se tem densidade 
suficiente), a colocação da urina 
nos frascos, o preenchimento dos 
impressos, etc. Também está regu-
lamentado aquelas situações que 
“correm menos bem” para o atleta e 
para o acompanhante, como quando 
o atleta na primeira vez que urina 
não fornece uma quantidade ade-
quada de urina ou quando esta não 
tem densidade suficiente.  

Inclui também o Sistema de loca-
lização do atleta para que possa ser 
testado fora de competição. Alguns 
atletas são obrigados a indicar uma 
hora por dia o local onde podem ser 
encontrados para serem sujeitos 
ao controlo de antidopagem. Esta 
indicação é feita por períodos de três 
meses. Contudo, se houver altera-
ção imprevista ou não programada, 
e até 24 horas antes da alteração, 
o atleta ou um seu representante 
deve indicar essa alteração. No caso 
de Portugal o atleta deve enviar 

email (slocalizacao@ipdj.pt) ou fax 
(n.º 217 977 529) para a ADoP. Mas 
se a alteração surgir em menos de 
24 horas, há ainda a possibilidade 
de enviar um SMS para o número 
4242, usando-se a seguinte forma-
tação: “ADoP – Modalidade – Nome 
do praticante – texto livre sobre a 
alteração”.

Norma n.º 3 – Laboratórios

Com esta Norma pretende-se que 
todos os laboratórios acreditados 
pela AMA tenham os mesmos pro-
cedimentos para que se obtenham 
os mesmos resultados na análise 
das amostras biológicas e que os 
mesmos sejam reportados de igual 
modo. É suportada por documentos 

técnicos que relatam os critérios 
específicos que devem ser respei-
tados por estes laboratórios, assim 
como os que devem ser respeitados 
para que o laboratório possa ter a 
acreditação da AMA. 

Há 32 laboratórios no Mundo com 
esta acreditação e o de Lisboa é um 
deles. Na Europa existem 18, em que 
a Alemanha (Colónia e Dresden)) 
e Espanha (Madrid e Barcelona) 
possuem dois. Não há na Holanda e 
na Dinamarca. Em África só existe 
um (África do Sul) e na América do 
Sul e Central existem três: Colômbia, 
México e Cuba.

Norma n.º 4 – Autorização para 
Utilização Terapêutica (AUT)

O atleta, antes de o ser, é também 
uma pessoa que pode adoecer e 
que tem direito a ser medicado com 
qualquer medicamento, indepen-
dentemente de fazer parte ou não 
da lista de substâncias dopantes. 
Sempre que um atleta, devido a uma 
doença, duradoura ou circunstan-
cial, necessite de um medicamento 
proibido pode, em Portugal, solici-
tar à ADoP autorização para a sua 
utilização. Será necessário preencher 
o impresso que se descarrega da 
página da ADoP na web e preenchê-
-lo com muito rigor. Deverá ser 
indicado na página 2 o diagnóstico 
com a informação médica relevante, 
assim como fornecer justificação 
clínica para a utilização do medi-
camento proibido quando existem 
outras alternativas terapêuticas 
não proibidas. É ainda necessário 
elaborar um relatório clínico, bem 
circunstanciado e apoiado por 
exames complementares de diag-
nóstico adequados. O médico e o 
atleta (os pais ou outro elemento se 
for de menor idade) devem assiná-
-lo. A informação enviada, para o 
n.º 217 977 529, está protegida pelo 
sigilo profissional. O atleta deverá, 
depois, esperar que venha a auto-
rização para iniciar a terapêutica. 
Habitualmente a resposta demora 2 
a 3 dias. A ADoP publica também no 
seu site o “Manual de procedimentos 
para a solicitação de autorização 
para utilização terapêutica de subs-
tâncias e métodos proibidos”, o qual 
possui informação muito útil e que 
facilita o preenchimento do pedido. 

Em Portugal, a Autoridade de 
Antidopagem de Portugal (ADoP) 
“é a organização nacional de 
antidopagem com funções no 
controlo e na luta contra a dopa-
gem no desporto, nomeadamente 
enquanto entidade responsável 
pela adoção de regras com vista 
a desencadear, implementar ou 
aplicar qualquer fase do procedi-
mento de controlo de dopagem.” 
Foi criada pela publicação da Lei 
n.º 27/2009, de 19 de junho. No 
seu sítio lê-se que “exerce as suas 
competências no território nacio-
nal e, sempre que solicitada pela 
AMA ou federações internacio-
nais, no estrangeiro”. Depende da 
Secretaria de Estado do Desporto 
e da Juventude e é constituída 
por três departamentos: o labo-
ratório de análises, a estrutura de 
suporte ao programa de antidopa-
gem (ESPAD) e o gabinete jurídico. 
Funciona atualmente num edifí-
cio à entrada do Estádio Universi-
tário de Lisboa. A Lei n.º 38/2012, 
de 28 de agosto foi publicada para 
que a operacionalização nacional 
esteja de acordo com os princí-
pios do Código Mundial Antido-
pagem. 
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Entretanto, em situação de emer-
gência médica, no caso de anafilaxia 
grave, por exemplo, pode ser insti-
tuído o tratamento de emergência 
(administração IM de adrenalina 
ou EV de hidrocortisona, por exem-
plo) e logo de depois, e no imediato, 
solicitar a posteriori esta autorização. 
A AMA refere, inclusivamente, que 
a AUT na anafilaxia é naturalmente 
de natureza retrospetiva. De realçar 
que esta autorização só funciona 
em casos de emergência, os quais 
devem ser suportados por relatórios 
clínicos. 

Importa fazer uma chamada de 
atenção ao praticante desportivo 
de nível internacional. Se a este 
“não tiver sido já concedida uma 
AUT pela sua organização nacional 
antidopagem para a substância ou 
método em causa, o praticante des-
portivo terá de solicitar diretamente 
a AUT à sua federação internacional, 
logo que essa necessidade surgir”.  
Tal significa, por exemplo, que na 
primeira oportunidade da neces-
sidade de obtenção de uma AUT, o 
jogador da seleção nacional de fute-
bol deve enviar o pedido para a FIFA. 

A AMA na secção da AUT publica 
informação médica referente a 20 
situações clínicas que suporta as 
decisões de pedido da AUT. Várias 
são referidas: anafilaxia, insuficiên-
cia adrenérgica, hipertensão arterial, 
diabetes, deficiência androgénica / 
hipogonadismo masculino, o atleta 
transexual de mulher para homem, 
deficiência da hormona de cresci-
mento, infertilidade, ovário poliquís-
tico, doença inflamatória intestinal, 
infusão de soro, lesões musculoes-
queléticas, asma, transplante renal, 
etc. Cada um destes apêndices são 
resumos de prática clínica muto 
úteis, pelo seu conteúdo e siste-
matização, que se indicam: diag-
nóstico (história médica, critérios 
de diagnóstico, informação médica 
relevante), melhor tratamento de 
prática médica (nome da substância 
proibida, via de administração, dose, 
frequência e duração recomendada 
do tratamento), outros tratamentos 
alternativos não proibidos, conse-
quências para a saúde se o trata-
mento for suspenso, monitorização 
do tratamento, validade da AUT e 
revisão recomendada do processo, 
cuidados adicionais e bibliografia. 
A informação médica de apoio à 

decisão das AUTs está também 
disponível na página da ADoP numa 
versão em português.

Norma n.º 5 – Proteção da 
privacidade e da informação 
individual

Tem como objetivo garantir que 
todas as pessoas envolvidas no pro-
cesso de controlo de antidopagem 
respeitem a privacidade do atleta e 
todas as informações de que sejam 
conhecedoras, nomeadamente em 
relação ao sistema de localização do 
atleta, às autorizações de utilização 
terapêutica, assim como à própria 
sessão de controlo de antidopagem. 
Inclui também a gestão dos resul-
tados positivos, onde a divulgação 
pública e privada não deve ocorrer. A 
AMA publicou uma série de decla-
rações e de clarificações acerca da 
proteção da informação, as quais 
poderão ser consultadas no seu sítio 
da internet. 

O passaporte biológico

O passaporte biológico (PB) con-
siste na monitorização e registo 
eletrónico de alguns parâmetros 
biológicos do atleta. AMA começou 
a discutir este tema em 2002, mas 
apenas foi iniciado em 2008 pela 
União Ciclista Internacional. A partir 
da colheita seriada e ao longo do 
tempo de amostras de urina e de 
sangue é possível traçar um perfil 
biológico para aquele atleta. Define-
-se, assim, o seu “normal”, à volta 
do qual os resultados das análises 
/ controlos de antidopagem poste-
riores devem estar. A estratégia é 
inteligente, mais barata e simples: 
em vez de se procurar na urina ou 
no sangue a substância ou método 
dopante, procura-se o seu efeito. 
Vejamos o exemplo com a dopagem 
com a eritropoietina (EPO). A análise 
à urina para detetar a EPO é muito 
cara, muito cara mesmo. A EPO tem 
uma ação favorável na hemoglobina, 
no hematócrito (Htc), aumentando-
-os. A realização de um hemograma, 
simples e rápido, com um resul-
tado enquadrado neste passaporte 
biológico, isto é, no perfil normal 
(expectável) previamente estabe-
lecido, permitirá decidir se houve 
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ADAMS
“O Sistema de Administração e Gestão Antidopagem é uma ferramenta 

de base de dados, baseada na Internet e destinada ao registo, armaze-
namento, partilha e comunicação de dados, concebida para a apoiar as 
partes interessadas e a AMA no desenvolvimento das suas atividades 
antidopagem, em respeito pela legislação relativa à proteção de dados”. 

ou não dopagem (Htc normal), se 
houve administração de EPO (Htc 
elevado) ou se houve remoção de 
sangue (Htc baixo) para posterior 
transfusão. Trata-se de um método 
indireto de deteção, onde se procura 
o efeito e não a substância dopante, 
e constata-se se o atleta manipulou 
alguma variável biológica. É um 
método baseado na estabilidade 
biológica da fisiologia humana. 

Ao PB interessam três módulos, 
em diferentes fases de investigação 
e validação:

·  O sanguíneo, para deteção do uso 
da EPO, o qual é perfeitamente 
sensível para qualquer EPO que 
venha a ser desenvolvida no 
futuro

·  O esteroide, que está relacionado 
com os esteroides anabolizantes

·  O endócrino, relacionado com a 
hormona de crescimento e com 
a IGF-1.

Em Portugal o desenvolvimento do 
PB iniciou-se em 2009, a criação da 
base de dados onde estão incluídos 
os registos de parâmetros hema-
tológico de vários atletas ocorreu 
em 2011 e em 2012 foi criada uma 
comissão de peritos com a função 
de analisar e decidir se determina-
dos valores “caem fora” do padrão 
normal para aquele atleta em 
concreto. O valor anómalo permite 
considerar a existência de dopagem 
e o atleta ser sancionado de acordo 
com o Código Mundial de Antidopa-
gem e com a lei portuguesa (Lei n.º 
38/2012, de 28 de agosto).

A FIFA introduziu o PB antes e 
durante o Campeonato do Mundo 
de futebol (Brasil 2014). Antes do 
início do campeonato os jogadores 
de todas as seleções nacionais foram 
sujeitas a controlo de antidopagem, 
com colheita de amostras de san-
gue e de urina, onde os resultados 
obtidos foram usados para a base 
de dados do PB. Refira-se o rigor que 
a FIFA colocou no processo, já que 
todas as análises das amostras colhi-
das antes e durante o campeonato 
foram analisadas no Laboratório de 
Antidopagem de Lausanne, na Suíça. 

Em relação aos resultados desta 
estratégia de deteção de dopagem, 
a nível mundial já são pelo menos 
50 atletas de apenas duas moda-
lidades que foram suspensos por 
irregularidades no PB. O atletismo é 
o desporto onde mais atletas foram 
apanhados por esta estratégia (36). 
Os países mais representados são: 
Rússia (17), Portugal (4 pela ADoP e 
1 pela IAAF), Turquia (3), Marrocos, 
Arábia Saudita e Ucrânia (2). Já no 
ciclismo, a Itália e a Espanha lide-
ram com quatro atletas cada, aos 
quais se segue Portugal com três. 

O controlo de antidopagem recente 
em Portugal 

Dado que ainda existem os valo-
res para o ano de 2014, os valores 
referem-se ao ano de 2013. Entre 
parêntesis colocam-se os valores de 
2012. Durante o ano de 2013 foram 
colhidas 3404 (3460) amostras de 

Pau de Cabinda

Proveniente da casca de uma árvore, 
é famoso pelas suas propriedades 
de estimulação sexual, ao aumentar 
o fluxo de sangue, pelo que é usado 
na impotência sexual masculina, 
apesar de não haver comprovação 
científica. Mas a eventual “com-
provação” prática tem-no tornado 
famoso. Um dos seus constituintes é 
a ioimbina, um alcaloide, que é um 
fármaco antagonista seletivo dos 
recetores α-2 adrenérgicos. Tem sido 
vendida também como suplemento 
alimentar, na forma pura ou sob a 
forma de extrato de ervanária. Con-
tudo, a ioimbina tem efeitos secun-
dários do foro psíquico, para além 
de aumentar a frequência cardíaca 
e a pressão arterial. Desencadeia 
reações de ansiedade, nervosismo, 
irritabilidade, alucinações, ataques 
de pânico, insónia e outras pertur-
bações do sono. Também são referi-
dos efeitos laterais do foro digestivo, 
como náuseas, vómitos, falta de 
apetite e diarreia. Estão também 
descritos na literatura a insuficiên-
cia renal e as convulsões, pelo que 
não deve ingerida por pessoas com 
patologia hepática, renal, cardíaca e 
psíquica.

Uma nota da Agência Espanhola 
de Proteção da Saúde do Atleta 
(AEPSA), suportada numa diretiva 
da Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, 
refere que a ioimbina comerciali-
zada é em “quantidade suficiente 
para restaurar, corrigir ou alterar 
uma função fisiológica, exercendo 
uma ação farmacológica, pelo 
que deve ser considerada como 
um medicamento”. Considera-se, 
também, que apesar de a ioimbina 
não estar incluída na Lista de Subs-
tâncias e Métodos Dopantes da 
Agência Mundial de Antidopagem, 
e tendo em conta o potencial uso 
como método para emagrecimento, 
os atletas não devem consumi-la 
devido aos seus efeitos laterais. 

Consulta: Wikipedia, Infarmed, AEPSA



produtos biológicos (sangue e urina), 
em 53 modalidades desportivas, das 
quais 1581 (1462) foram colhidas 
fora de competição (vulgo “de sur-
presa”), o que corresponde a 46,4% 
do total. Das 689 amostras de san-
gue colhidas, apenas uma foi colhida 
em competição. Houve 377 (241) 
atletas inseridos na estratégia do 
passaporte biológico, sendo 151 (125) 
do ciclismo e 96 (57) do atletismo. O 
número de amostras colhidas neste 
contexto foi igual a 495 (387). 

O futebol, o ciclismo e o atletismo 
foram as modalidades onde foram 
colhidas mais amostras biológicas, 
respetivamente, 1086 (1097), 637 (437) 
e 521 (564). Curiosamente, as damas, 
os desportos de inverno, a pesca 
de alto mar, o minigolfe, o jetski e o 
xadrez também foram controlados e 
colhidas 5 (2), 3 (8), 4 (2), 3 (3), 2 (0) e 8 
(8) amostras, respetivamente. 

As violações às normas de anti-
dopagem incluem a deteção de 
substâncias ou de métodos proibidos 
(que foram 19), mas também outras 
situações irregulares, como seja os 
oito casos de violação do sistema 
de localização do atleta, os seis 
com passaporte biológico irregular, 
uma recusa em fazer o controlo de 
antidopagem e um caso de violação 
do período de suspensão. No total, 
em 2013, houve 35 “casos positi-
vos” em 19 modalidades (30), o que 
corresponde a 1.03% das amostras 
colhidas (88 – 2.54% - em 2012!). A 
diminuição acentuada do número 
de casos positivos de 2012 para 2013 
pode ser explicada de vários modos. 
A primeira tem a ver certamente 
com a educação e a sensibilização 
dos praticantes desportivos para a 
antidopagem, os quais percebem 
cada vez melhor os malefícios para a 
saúde, assim como constatam a ele-
vada seriedade, qualidade e eficácia 
da luta contra a dopagem. A intro-
dução dos controlos inteligentes e 
o aumento substancial de controlos 
fora de competição têm sido meca-
nismos dissuasores importantes. Por 
outro lado, constatava-se que, de 
ano para ano, o número de amostras 
positivas com canabinoides (mari-
juana, haxixe) vinha aumentando, 
correspondendo a 46% e a 52,2% do 
total, respetivamente, em 2011 e em 
2012, ao passo que em 2013 foi igual 
“apenas” a 25%. Acredita-se que a 
educação do atleta, no sentido de o 

dessensibilizar para o consumo de 
drogas sociais, associado ao conhe-
cimento da positividade da amostra 
durante muitas semanas após o 
consumo, contribuiu para o menor 
consumo. Entretanto, a AMA elevou 
o limite de deteção na urina de 15 
para 150 ng/mL, o que certamente 
permitiu a alguns consumidores 
passarem no teste.

Em 2013 os canabinoides, os 
estimulantes e os anabolizantes 
contribuíram com 75% das amostras 
positivas (25% para cada grupo), 
aos quais se seguiram os diuréticos 
(12.5%), os moduladores hormo-
nais (4,2%), as hormonas peptídicas 
(4,2%) e os β2-agonistas (4,2%). Da 
lista desapareceram os glucocorti-
coesteroides, que em 2012 represen-
taram 8.7%.

O atletismo com 7 casos (1.34% 
das amostras colhidas), o ciclismo 
com 5 (0.78%) e o futebol com 7 
casos (0.46%) contribuíram com 
metade dos resultados positivos em 
2013. No caso do futebol, há um caso 
por mil amostras, mas, embora não 
se possa afirmar categoricamente, o 
consumo de canabinoides será res-
ponsável por alguns destes resulta-
dos adversos.  

Conclusão

A luta contra a dopagem é cada vez 
mais eficaz e a estratégia tem sido 
renovada e mais apurada. O Código 
Mundial de Antidopagem permite a 
harmonização dos procedimentos 
em todo o Mundo, garantindo que 
todos os atletas sejam testados do 
mesmo modo e que os resultados 
dos testes analíticos sejam efetua-
dos de maneira igual. A diminuição 
dos casos positivos em Portugal tem 
a ver com educação que a comu-
nidade desportiva vem adquirindo, 
com a constatação do rigor do 
controlo de antidopagem e com a 
descoberta que o praticar desporto 
“limpinho, limpinho” se enquadra 
no espírito desportivo, onde valores 
como a ética, o fair play, a hones-
tidade, o trabalho de equipa, o 
respeito pelas regras e pelas leis, o 
respeito por si próprio e pelos outros 
participantes e o espírito de grupo e 
de solidariedade são bastante mais 
saborosos. No final ganha o atleta e 
ganha o desporto.

Nota: para a elaboração deste texto 
foram consultadas na internet as páginas 
da ADoP (http://www.adop.pt/), da Agên-
cia Mundial Antidopagem – AMA (https://
www.wada-ama.org/en) e da wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Biologi-
cal_passport). Este texto, este resumo, 
não substitui de modo algum a leitura 
dos documentos e diretrizes publicados 
naqueles sítios, os quais possuem toda 
a informação oficial e essencial na luta 
contra a dopagem. 

Agradecimento: Agradece-se ao Prof. Dr. 
Luís Horta pela contribuição e revisão do 
texto.

O treino propriocetivo
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Instabilidade e luxação do 
ombro
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Médico ortopedista. Coordenador do núcleo do ombro e cotovelo do Hospital Cuf Descobertas. Lisboa.

RESUMO / ABSTRACT
A instabilidade do ombro é uma das patologias mais frequentes em traumatologia despor-
tiva que tem tido uma evolução constante de conceitos. Pode ser classificada e graduada 
segundo vários critérios. A instabilidade não traumática é devida a alterações funcionais 
que progressivamente podem provocar alterações estruturais. A luxação traumática do 
ombro é anterior em cerca de 95% dos casos e a probabilidade de novos episódios de 
luxação é tanto mais alta quanto mais jovem é o paciente. O exame clínico, os exames 
complementares, a observação sob anestesia e os achados artroscópicos determinam 
as ações terapêuticas a tomar. O tratamento conservador está sobretudo indicado nas 
instabilidades não traumáticas e o cirúrgico pode ser considerado em alguns doentes no 
primeiro episódio de luxação, sendo o tratamento de eleição para a luxação recidivante 
traumática unidirecional. Embora tenham um índice de recidivas ligeiramente superior às 
técnicas abertas, a artroscopia leva a uma melhor função do ombro operado. 

Shoulder instability is one of the most frequent clinical entities in sports traumatology, with a con-
stant evolution in concepts in recent years. It could be classified and graded using several criteria. 
Non traumatic instability results from functional imbalance that progressively might produce 
structural damage. Traumatic shoulder dislocation has an anterior direction in 95% of the cases and 
the chance for further episodes is higher in young patients. Clinical and imaging studies associated 
with under anaesthesia evaluation and arthroscopic visualisation are the key elements to decide the 
treatment protocol. The conservative treatment is indicated on the atraumatic instability. Surgi-
cal treatment should be considered for first time dislocation in some group of patients and it has a 
formal indication for recurrent traumatic unidirectional instability. Anatomical reconstruction with 
a nonaggressive technique is the objective of surgical treatment. Having a higher rate of recurrence, 
arthroscopy gives a better function to the operated shoulder.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Instabilidade do ombro, luxação recidivante, artroscopia 
Shoulder instability, shoulder dislocation, arthroscopy
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Introdução

A instabilidade do ombro é definida 
como a incapacidade para manter a 
cabeça umeral no centro da glenoide 
durante a mobilização do braço. 
A direção da instabilidade pode 
ser difícil de determinar, quer pela 
história clínica, quer pelo exame 
objetivo. Por vezes há necessidade de 
recorrer a exames complementares 
para ver as lesões estruturais típicas 
das várias direções de instabilidade. 

A instabilidade/luxação deve ser 
classificada / caracterizada:

•  Pela sua origem – traumática 
(traumatismos únicos ou repeti-
tivos) e atraumática

•  Pela sua direção – unidirecional 
(para a frente, para trás, para 
baixo), bidirecional e multidire-
cional

•  Pelo seu grau – minor (menor), 
luxação recidivante

•  Pela existência ou não de alte-
rações estruturais – funcional, 
estrutural ou mista.

Assim, alguém que após um 
traumatismo violento passe a fazer 
luxações do ombro tem uma Instabi-
lidade traumática unidirecional (95% 
dos casos para a frente) do ombro. 
Por outro lado, alguém que por 
traumatismos repetidos, foi fazendo 
pequenas lesões ligamentares, terá 

uma instabilidade minor do ombro2. 
Esta pode ter, uma duas ou mais 
direções, não havendo, no entanto, 
luxações do ombro. Nestes casos, a 
cabeça umeral não está no centro da 
glenoide durante a mobilização do 
braço, o que leva a dores e a incapa-
cidade para a execução de determi-
nados gestos.

Fisiopatologia

A articulação gleno-umeral, o ombro 
(Fig. 1), devido ao seu potencial 
de mobilidade, é intrinsecamente 
instável. Os elementos estabiliza-
dores dividem-se classicamente em 
estáticos (os ossos e os ligamentos) e 
dinâmicos (os tendões e os músculos 
que os fazem funcionar).

O labrum é uma fibrocartilagem 
constituída pela confluência dos 
ligamentos e inserção capsular no 
rebordo anterior da glenoide. Tem 
como funções essenciais o aumento 
da profundidade da glenoide e o 
aumento da superfície de contacto 
com a cabeça umeral. A cápsula 
articular é reforçada por três liga-
mentos gleno-umerais (superior, 
médio e inferior).

A falência ligamentar ocorre na 
maior parte das vezes a nível da 
inserção glenoidea e é acompanhada 
de deformação plástica do corpo 
do complexo ligamentar antes da 
falência da inserção glenoidea. Este 
facto sugere que os traumatismos 
repetidos podem causar distensão e 
consequente laxidão deste elemento 
estabilizador fundamental para a 
biomecânica do ombro.

As forças musculares a nível 
do ombro são definidas pela sua 
potência e pela sua direção, podendo 
ser decompostas em dois elemen-
tos: forças compressivas e forças de 
translação. Se as primeiras estabili-
zam a articulação, as outras podem 

Figura 1. Anatomia do ombro (Fonte: Primal pictures)

Ligamentos gleno-umerais 
e cápsula

Centro da articulação 
gleno-umeral

Labrum
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instabilizar a articulação. Podemos, 
então, ter instabilidade do ombro 
apenas por:

•  alterações da potência e da coor-
denação muscular ou 

•  por lesões do labrum, ligamen-
tos e cápsula articular devidas 
a traumatismos únicos e/ou 
traumatismos repetidos. 

A juntar a estas alterações, podem 
ainda contribuir para a instabili-
dade determinadas características 
do doente com a hipermobilidade 
(maior elasticidade).

Avaliação clínica

Quando estamos perante uma luxa-
ção do ombro por traumatismo o 
doente refere uma dor e impotência 
funcional imediata. Apresenta-se 
com muita dor e receio em mobili-
zar o membro. Habitualmente está 
inclinado para a frente, segurando 
com a mão contralateral o membro 
afetado (Fig. 2). 

Pode também, nos casos de luxa-
ção ereta (Fig. 3), estar com o braço 
em abdução e ser incapaz de o jun-
tar ao tronco. Nesta altura é impor-
tante uma abordagem que tranqui-
lize o doente e que permita tomar as 
medidas mais corretas. Num campo 
de jogo a melhor atitude, depois de 
feito o diagnóstico clinico, é retirar 
o jogador do campo para o posto 
médico. Aqui, resguardado e prote-
gido, tendo confirmado clinicamente 
o diagnóstico de luxação do ombro, 
é preferível efetuar de forma suave 
as manobras de redução e posterior-
mente colocar uma suspensão com 
banda torácica para conforto. Tam-
bém nesta altura deve ser pesqui-
sada a existência de lesão associada 
do nervo axilar, a qual é muitas 

vezes negligenciada, através da 
pesquisa da sensibilidade na região 
deltoideia. Assim que possível, deve 
ser efetuada uma radiografia de 
controlo. Existem riscos ao proceder 
à redução de luxação do ombro sem 
radiografia prévia. O principal é o 
facto de não se poder saber se existe 
uma fratura associada produzida 
aquando da luxação. Este facto pode 
ter implicação médico-legal pelo 
facto de o paciente poder alegar 
que a fratura foi produzida com as 
manobras de luxação e não haver 
prova do contrário.  

A história clinica do doente que 
já teve vários episódios de luxa-
ção (como sucederam as luxações) 
é fundamental para começar a 
caracterizar a instabilidade. O 
exame clínico assenta sobretudo 
na verificação de fatores de risco, 
como a hipermobilidade articular, a 
alteração do ritmo escapulo-torácico 
e a verificação de sinais de instabili-
dade. Estes caracterizam-se sobre-
tudo pela apreensão que o doente 
expressa em determinadas posições 
do ombro e não por testes dolorosos.

Os exames radiográficos podem, 
pela existência de erosão do rebordo 
anterior da glenoide e pela existência 
de lesão da face posterior da cabeça 
umeral, dar sinais indiretos da dire-
ção e do grau da instabilidade.

A tomografia axial computorizada 
clássica é de interesse muito redu-
zido, permitindo apenas verificar 
as lesões ósseas da glenoide e da 
cabeça umeral. Esta quantificação 
tem implicações terapêuticas impor-
tantes, pois a perda de 25% da super-
fície articular da glenoide obriga a 
reparação óssea deste defeito. 

A ressonância magnética deve ser 
utilizada para 

•  identificação de lesões do 
labrum e dos ligamentos 

capsulares em sujeitos sem epi-
sódios de luxação ou 

•  naqueles em que a direção da 
luxação não pode ser definida 
clinicamente5,8. 

Nos casos de luxação recidivante 
do ombro, em que o tratamento 
cirúrgico tem indicação formal, a 
introdução das técnicas artroscópi-
cas para o tratamento destes pacien-
tes dispensa o recurso à ressonância 
magnética para caracterização das 
lesões ligamentares. Esta é efetuada 
com vantagem, durante a interven-
ção, através da observação clínica 
sob anestesia3 e da visualização e 
teste direto das lesões.4 

A introdução de contraste intra-
-articular, quer na tomografia axial 
computorizada, quer na ressonân-
cia magnética, vem aumentar a 
sensibilidade destes exames. No 
entanto, a artro-ressonância só tem 
indicação na suspeita clinica de 
lesões do labrum ântero-superior e 
em quadros de instabilidade minor 
associada à prática desportiva no 
indivíduo jovem.11

Tratamento

Após o primeiro episódio de luxa-
ção traumática, é clássico efetuar 
imobilização do ombro em adução 
e rotação interna (braço ao peito) 
por um período de três semanas. No 
entanto, estudos prospetivos rando-
mizados demonstram igual incidên-
cia de recidiva em pacientes que não 
foram imobilizados.7 Assim, manter 
o braço ao peito em repouso relativo 
durante o período de desconforto é 
o suficiente (Fig. 4). Em geral, não 
há necessidade de tomar medica-
ção, mas se houver dores pode ser 
prescrito um antiálgico e/ou um 

Fig. 2 – Luxação do ombro direito com 
perda da convexidade do músculo del-
toide (seta)

Fig. 3 – A luxação ereta Fig. 4 – Suspensão braquial
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anti-inflamatório. Posteriormente, 
pelas três semanas, deve iniciar-se 
um programa de fisioterapia.

Outra abordagem recente para a 
instabilidade traumática é a repara-
ção das lesões ligamentares ao pri-
meiro episódio de luxação, com bene-
fícios para determinada população.9 
Esta atuação visa sobretudo impedir a 
degradação progressiva do complexo 
capsulo-ligamentar com futuros 
episódios de luxação.6 As recentes 
técnicas artroscópicas permitem pôr 
indicação para intervenção ao pri-
meiro episódio de luxação nos atletas 
com idade inferior a 30 anos.9

O tratamento da luxação reci-
divante do ombro é cirúrgico. Os 
estudos de Hovelius et al demons-
traram uma taxa de recidiva tanto 
maior quanto mais jovem é o sujeito 
e sabemos que o número de luxa-
ções agrava as lesões do complexo 
capsulo-ligamentar e, consequente-
mente, o prognóstico. O tratamento 
conservador, no entanto, pode ser 
encarado como uma forma transi-
tória de gestão da situação clinica, 
como seja durante a temporada 
desportiva ou o ano letivo.1

Para a abordagem cirúrgica da 
instabilidade do ombro e decisão das 
técnicas a utilizar é fundamental 
estudar todas as características da 
instabilidade, conhecer a atividade 
desportiva do doente, saber quais as 
lesões resultantes da instabilidade 
(ósseas, ligamentares e capsulares). 
O recurso á artroscopia permite 
ao cirurgião, através de pequenos 
orifícios, observar todos os quadran-
tes do ombro, testá-lo sob visuali-
zação direta e adotar o tratamento 
às necessidades de cada doente, 
decidindo depois que técnicas uti-
lizar. Assim, se houver uma lesão 
do labrum este pode ser reinserido 
(Fig. 5), se houver uma distensão 

(alargamento) da cápsula esta pode 
ser plicada (dobrada).

Quando as lesões ósseas são supe-
rior a 25% da superfície da glenoide 
estão indicadas as intervenções com 
transferência e fixação de enxertos 
ósseos, classicamente da coracoide.10 

Os procedimentos artroscópicos 
estão associados a menor perda de 
mobilidade e de função da articu-
lação do ombro, mantendo assim o 
gesto desportivo.12

O pós-operatório é relativamente 
longo para o regresso á atividade 
desportiva, sobretudo se forem des-
portos de contacto ou com utilização 
do membro superior acima do plano 
das omoplatas. Assim, as primeiras 
três semanas são de imobilização 
com suspensão e com banda torá-
cica, que pode ser retirada para o 
banho e para vestir, mas que deve 
ser mantida durante grande parte 
do dia e durante a noite. À terceira 
semana inicia-se um programa de 
fisioterapia, que deve ser comple-
mentado com exercícios de fortale-
cimento muscular em ginásio por 
volta das seis semanas. O treino 
desportivo só poderá ser iniciado 
aos três meses e a competição pelos 
cinco meses.

O tratamento conservador (não 
cirúrgico) é o método de eleição 
para a instabilidade não traumática 
e para a instabilidade adquirida. A 
intervenção visa aumentar a com-
pressão da cabeça umeral na gle-
noide e restabelecer o ritmo esca-
pulo-torácico. A maioria dos autores 
reconhece a importância dos exer-
cícios de fortalecimento para a coifa 
dos rotadores (tendões que envolvem 
a articulação do ombro) e do deltoide 
(músculo da parte de fora do braço), 
como forma de controlar a transla-
ção gleno-umeral. Os exercícios que 
requerem coordenação entre vários 
grupos musculares devem ser utili-
zados para reprogramar os padrões 
normais de atividade muscular.

Conclusão

Existem várias formas, graus e dire-
ções de instabilidade, sendo o mais 
grave a luxação do ombro. As instabi-
lidades não traumáticas têm trata-
mento com fisioterapia, sendo o trata-
mento cirúrgico efetuado apenas nos 
casos resistentes. As instabilidades 

traumáticas têm na maioria das vezes 
tratamento cirúrgico.

Após o episódio de luxação é 
suficiente utilizar uma suspensão 
braquial para repouso. Em casos de 
atletas jovens com desportos de con-
tacto ou que utilizam os membros 
superiores acima do plano das omo-
platas há benefício em ser operado 
ao primeiro episódio de luxação.

A artroscopia permite uma visão 
direta das lesões, uma abordagem 
muito precisa de todos os qua-
drantes do ombro e uma reparação 
anatómica das lesões.
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RESUMO / ABSTRACT
O treino intervalado de alta intensidade é um treino que se caracteriza por sessões de 
alta intensidade (cerca de 90% do VO2max) intervalados com sessões de repouso, que 
podem ser ativas ou passivas. Este tipo de treino revelou-se muito eficaz na melhoria 
da capacidade aeróbia e anaeróbia, na componente cardiovascular, na diminuição da 
resistência à insulina, da gordura abdominal e, consequentemente, no peso corporal. Todos 
estes benefícios levam a melhoria na saúde dos doentes com patologia cardíaca, síndrome 
metabólica, diabetes mellitus, entre outras. Este tipo de treino é usado, igualmente, no des-
porto federado e amador de modo a retirar-se maior rendimento do atleta. Toda a prática 
de exercício está associada ao aparecimento de lesões, logo antes de se iniciar um TIAI 
deve-se consultar um médico e um fisiologista de modo a prescrever-se o tipo de treino 
individual mais adequado.

The high-intensity interval training is a workout that is characterized by sessions of high intensity 
(about 90% of VO2max) interspersed with rest periods that can be active or passive. This kind of 
training has proved very effective in improving aerobic and anaerobic capacity, cardiovascular sys-
tem and reduction in insulin resistance, abdominal fat and consequently body weight. All of these 
benefits consequently lead to an improvement in health of patients with cardiac disease, metabolic 
syndrome and diabetes among others. This kind of training is used also in federated and amateur 
sports to achieve higher performance. The whole exercise training is associated with increased 
incidence of injuries and before starting a TIAI, people should consult a doctor and a physiologist to 
prescribe tye more effective individual workout.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Alta intensidade, recuperação, benefício, EPOC, VO2max
High-intensity, recovery, benefit, EPOC, VO2max
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Definição e seu fundamento

O Colégio Americano de Medicina 
Desportiva (ACSM) publicou as 
tendências do fitness para o ano 
de 2015. Nas principais tendências 
surge o exercício com o próprio 
corpo e o exercício intervalado de 
alta intensidade (TIAI), também 
conhecido pelas siglas HIIT (High-
-Intensity Interval Training). Mas, 
afinal o que é este TIAI/HIIT? Que 
tipo de treino é e porque está tanto 
na moda? Em 1989, Tubino referiu 
que “O treino intervalado de alta 
intensidade é um marco científico 
no processo evolutivo do treino des-
portivo, sendo responsável por um 
vasto número de recordes mundiais 
batidos”. 

Trata-se de um treino que con-
siste em sessões de esforço de 
alta intensidade (cerca de 90% do 

VO2max), curtas (< 45seg) ou longas 
(2-4min), seguidas por tempos de 
recuperação variados, levando a 
sessões de treino de 5-40 minutos.1,2 

As intensidades usadas estão 
dependentes da fase, da época e da 
planificação em que o atleta/pes-
soa se encontra. Um bom programa 
deverá conter sessões de treino 

aeróbio e de força, permitindo man-
ter uma boa função cardiorrespira-
tória e muscular, respetivamente. 

O treino intervalado não deve 
permitir a recuperação completa 
dos parâmetros cardiorrespiratórios 
durante o treino, devendo o atleta 
fazer todos os exercícios sempre 
com a mesma intensidade para que 
o próprio treino seja mais eficaz. 
O período de recuperação é de 
extrema importância, pois é nesta 
fase que vai haver reposição da 
energia pelo sistema aeróbio, res-
tabelecendo o ATP-fosfo-creatina, 
que foi a principal fonte de energia 
consumida durante o período de 
esforço, podendo o atleta efetuar 
uma corrida leve (ativo) ou estar 
parado (passivo). O TIAI é um tipo 
de exercício que pode ser efetuado 
por atletas de elite e por indivíduos 
não treinados.1

As pessoas com síndrome meta-
bólica, diabetes de tipo 2 e doen-
tes cardíacos podem praticar esta 
modalidade em alternativa aos 
exercícios clássicos de endurance.3 
Em indivíduos com doença coro-
nária arterial, doença pulmonar 
obstrutiva crónica (DPOC), diabetes 
mellitus tipo 2 e doença cardíaca 
crónica poderão ser usados pro-
tocolos de TIAI de 60-240seg de 
esforço submáximo com cerca de 
60-120seg de recuperação.4

Nos treinos com alta intensidade 
queimam-se mais calorias compa-
rativamente com os treinos tradi-
cionais, especialmente no período 
pós-exercício. Neste período, a cap-
tação de oxigénio é maior e perma-
nece elevada durante um período 
mais longo quando comparado com 
um treino contínuo. O excesso de 
consumo de O2 pós-exercício (excess 
post-exercise oxygen consumption – 
EPOC) pode ser influenciado por 
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diversos fatores. São eles a tempe-
ratura corporal elevada, o oxigénio 
necessário para converter o ácido 
lático em glicose e igualmente os 
níveis de adrenalina e noradrena-
lina elevados. Com isto, os efeitos 
do EPOC fazem com que as calorias 
gastas num TIAI aumentem consi-
deravelmente. Uma sessão de TIAI 
pode queimar calorias até 1.5-24h 
pós-exercício.5

TIAI e seus benefícios

A prescrição de TIAI consiste na 
manipulação de pelo menos nove 
variáveis (intensidade de trabalho 
intervalado e duração, intervalo de 
repouso e respetiva duração, a moda-
lidade do exercício, o número de repe-
tições, o número de séries, a duração 
entre séries e a intensidade de recu-
peração), tendo cada uma influência 
na resposta fisiológica aguda.1

No final de uma sessão haverá 
alterações metabólicas e neuro-
musculares/músculo-esqueléti-
cas.10 O TIAI por períodos superio-
res a 4-6 semanas leva a melhor 
performance nos exercícios, a 
maior oxidação das gorduras e 
aumento da capacidade aeróbia.6

Conclui-se que o TIAI melhora a 
capacidade aeróbia e anaeróbia, a 
componente cardiovascular, dimi-
nui a resistência à insulina, dimi-
nui a gordura abdominal e o peso 
corporal, mantendo e, por vezes, 
aumentando a massa muscular. Em 
doentes com patologia cardiovas-
cular, o treino intervalado de alta 
intensidade mostrou ser superior ao 
treino contínuo na redução da pres-
são arterial, do perfil lipídico e no 
aumento da função endotelial. Nos 

doentes com síndrome metabólica 
que experimentaram o TIAI ficou 
demonstrado uma maior função 
endotelial, aumento da sensibili-
dade à insulina e diminuição da 
glicémia, ou seja, chega mesmo a 
reverter os fatores de risco sín-
drome metabólica.11

Em 2011 foi feita uma revisão 
sistemática demonstrando que 
não existe nenhum potencial letal 
do treino intervalado em doentes 
com doença arterial coronária, 
sugerindo o TIAI como um plano de 
treino seguro quando monitorizado 
corretamente.12

O TIAI é igualmente benéfico em 
jogadores de futebol, pois aumenta 
a capacidade aeróbia e, natural-
mente, melhora a performance, 
bem como pode estar associado a 
alterações da massa muscular.9 Na 
prática, os treinadores de modali-
dades de endurance, normalmente, 
procuram aumentar as característi-
cas neuromusculares do TIAI numa 
tentativa de melhorar a resistência 
à fadiga dos membros inferiores. 
Geralmente, usam sessões em que 
pedem aos seus atletas para correr 
na areia de praia, subir escadas, 
efetuar saltos e sprints curtos (“cir-
cuitos Oregon”).1

O mecanismo subjacente baseia-
-se na maior captação de oxigénio 
por parte destes grupos muscula-
res, levando a menor fadiga, pois 
há maior atuação da via energética 
do ATP-CP e, consequentemente, 
menor produção de ácido lático.

TIAI vs treino contínuo

Os exercícios de alta intensidade 
permitem benefícios semelhantes 
ao treino contínuo, mas em perío-
dos muito mais curtos, o que é 
uma grande vantagem nos países 
ocidentais, quando atendemos ao 
estilo de vida e à disponibilidade 
de tempo para praticar exercício. 
Verificou-se que 6 a 12 semanas de 
exercício contínuo, a intensidade 
moderada (60-75% do VO2max) 
desenvolve a capacidade aeróbia, 
a atividade enzimática mitocon-
drial e aumenta a capacidade de 
oxidação das gorduras, avaliadas 
pelo aumento da atividade da 
desidrogenase B-hidroxiacil-CoA 
(b-HAD). Por sua vez, duas semanas 
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com treino de alta intensidade 
(80-95% do VO2max) apresentaram 
os mesmos benefícios.6 Existem 
diferentes estudos a referirem que 
o treino intervalado pode aumentar 
a oxidação das gorduras mais que o 
treino contínuo. Num desses estu-
dos, comparou-se o treino interva-
lado (15seg de esforço e 15seg de 
repouso) com uma hora de treino 
contínuo a 50% de VO2max, tendo-
-se concluído que foi gasta mais 
gordura no primeiro tipo de treino.7

Num outro estudo, em 2008, veri-
ficou-se que o treino intervalado de 
alta intensidade, durante 15 sema-
nas, quando comparado com o treino 
clássico, levou a redução da gordura 
corporal e a redução da resistência à 
insulina em mulheres novas.8

O HIIT aumenta significativa-
mente as catecolaminas circulantes 
bem como a hormona do cresci-
mento que, consequentemente, irão 
estimular a lipólise, sendo mais 
efetiva na redução na gordura vis-
ceral.4 O treino intervalado é, igual-
mente, mais efetivo que o treino 
contínuo no aumento do VO2max 
em indivíduos sedentários.9

Finalizando

Nem todos os programas de exercí-
cio se adaptam a todas as pessoas, 
logo é necessário uma avaliação 
médica, especialmente se a pessoa 
tem história de inatividade e idade 
superior a 40 anos, de modo a pre-
venir lesões.13

Estas são uma realidade na prática 
desportiva e são comuns quando se 
inicia um programa de treino, espe-
cialmente em idosos e sedentários. 

Porém, não foi demonstrado maior 
incidência de lesões no HIIT quando 
comparado com outros tipos de 
treino.14

Recomendam-se aumentos gra-
duais na atividade física de modo a 
ajudarem na redução modesta de 
peso e, consequentemente, na dimi-
nuição de lesões em pessoas com 
excesso de peso, antes de iniciarem 
um TIAI. Existem alguns exercícios 
contraindicados em certos grupos 
de risco e dado o TIAI ser um treino 
exigente e complexo os doentes 
devem ser informados e educados 
por um médico e fisiologista no tipo 
de treino a adotar.
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RESUMO / ABSTRACT
Os autores fazem uma revisão da literatura referindo o papel dos aminoácidos de cadeia 
ramificada na prevenção e no tratamento da lesão muscular. São apresentados diferentes 
estudos que demonstram a evidência crescente desta suplementação enquanto elemento 
de qualidade no trabalho muscular em atletas.

The authors review the literature referring the role of branch chain amino acids in the prevention 
and treatment of muscle injury. Different studies show the increasing evidence of supplementation 
as a quality tool in the management of muscle work in athletes.
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Introdução 

Os aminoácidos (AA) são unidades 
básicas que entram na composição 
das proteínas do organismo humano. 
São compostos quaternários de car-
bono (C), hidrogénio (H), oxigénio (O) 
e azoto (N) [às vezes contêm enxofre 
(S), como a cisteína], que apresen-
tam um grupo amino (-NH2) e um 
grupo carboxila (-COOH). A única 
exceção é a prolina, que contém um 
grupo imino (-NH-) no lugar do grupo 
amino. Os aminoácidos estão na 
base da síntese proteica.1 São classi-
ficados como

•  naturais, pois podem ser produ-
zidos pelo nosso organismo, tal 
como a alanina, a aspargina, o 
ácido aspártico, o ácido glutâ-
mico, a serina e a taurina e 

•  essenciais, que são nove ami-
noácidos, assim chamados por 
não serem de síntese endógena, 
sendo provenientes da dieta.2 

Nos AA essenciais incluem-se os 
aminoácidos de cadeia ramificada 
(BCAAs): valina, leucina e isoleucina. 
Os BCAAs correspondem a 35% dos 
AA utilizados na síntese de proteínas 
musculares e a 40% dos aminoácidos 
indispensáveis para os mamíferos.3 
A suplementação alimentar com 

BCAAs na sua forma livre tem sido 
referenciada na medicina despor-
tiva como portadora de inúmeros 
benefícios no rendimento despor-
tivo, nomeadamente na prevenção 
da “delayed onset muscle soreness” 
(DOMS).4 Esta entidade ocorre 24-48h 
após a prática de exercício físico 
(EF) intenso e está relacionada com 
a sobrecarga funcional da fibra 
muscular e do tecido conjuntivo 
de suporte.5 A sua prevalência não 
é completamente conhecida, mas 
10-55% das lesões musculares após 
esforço podem explicar-se por esta 
patogenia.6 Em termos clínicos, a 
DOMS apresenta-se associada a dor e 
rigidez na realização de um determi-
nado movimento. O turnover proteico 
negativo após a realização de EF será 
um dos fatores major na patogenia, 
determinando atraso na recupera-
ção muscular e aumento do risco de 
patologia da músculo-esquelética.7 

Objetivo

O objetivo deste trabalho é contri-
buir para um melhor conhecimento 
do efeito dos BCAAs na prevenção da 
lesão e tratamento da lesão muscu-
lar no atleta.

Métodos

Foi feita uma revisão da literatura na 
Pubmed identificando os trabalhos 
publicados entre 1964 e 2014 relati-
vos à influência da suplementação 
com BCAAs na prevenção e no trata-
mento da lesão muscular decorrente 
do exercício físico. Foram utilizadas 
as seguintes palavras-chave em 
combinações variadas: “aminoáci-
dos de cadeia ramificada (branched 
chain amino acids ) (BCAAs), “atleta” 
(athlete), “exercício físico” ( physical 
exercise), “manipulações nutricio-
nais” (nutritional manipulations), 
“suplementos” (supplements), “lesão 
muscular” (muscle injury ) e “síntese 
proteica” (protein synthesis).

BCAAs e síntese proteica

Os BCAAs, nomeadamente a leucina, 
surgem em vários estudos como 
sendo substâncias que após a prá-
tica de EF intenso podem aumentar 
a síntese proteica, participando em 
reações, como a iniciação da tradução 
de uma proteína, com consequente 
aceleração do processo de reconstru-
ção das fibras musculares. O envol-
vimento neste processo está relacio-
nado com um aumento da ativação 
do regulador positivo do “mammalian 
target of rapamycin” (mTOR), o “Ras 
homolog enriched in brain” (Rheb). O 
aumento da disponibilidade do mTOR, 
promove fosforilação da proteína 
kinase ribossomal S6 70KDA (p70S6K) 
e da proteína inibidora da ligação 
do fator de iniciação eIF4E (4E-BP1), 
essenciais para a sinalização da inicia-
ção de uma proteína.8-10 Sabe-se ainda 
que um aumento da leucina intra-
celular poderá participar na mesma 
reação por uma via independente do 
mTOR, através de um aumento da 
fosforilação do eIF4G.11 Tais mecanis-
mos fisiológicos são essenciais para a 
compreensão da utilização dos BCAAs 
na manutenção da qualidade contrác-
til da fibra muscular estriada.

BCAAs e lesão muscular

Estando a suplementação com os 
BCAAs associada a um aumento da 
taxa de síntese proteica, pressupôs-
-se que estes teriam a capacidade 
de diminuir o grau de destruição 
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muscular, acelerar a recuperação, 
diminuir o grau de DOMS, com 
consequente diminuição da ocorrên-
cia de lesões. Vários estudos foram 
realizados, nomeadamente com base 
em exercícios de resistência, caracte-
rizado por contrações musculares de 
alongamento e encurtamento de alta 
intensidade. Neste tipo de exercício 
há tendência a surgir lesões da fibra 
muscular (microrroturas / lesões 
minor), cuja gravidade estará relacio-
nada com as cargas usadas, com a 
intensidade e com o grau de alonga-
mento utilizado. O resultado será a 
diminuição da força, o aumento da 
tensão passiva (contratura muscu-
lar de esforço) e da DOMS.12 Num 
primeiro estudo realizado durante 12 
dias, onde 12 indivíduos praticantes 
de râguebi, com idades compreendi-
das entre 21-25 anos, foram divididos 
em dois grupos (n=6), em que um foi 
suplementado com BCAAs e o outro 
com placebo. Os atletas consumiam 
ambas as soluções duas vezes por 
dia até ao 8.º dia, onde realizavam 
uma última toma após a realiza-
ção de 5 séries de 20 saltos (“drop 
jumps”) de uma altura de 0,6m, 
seguida de um salto vertical. A dor 
foi avaliada através de uma escala 
visual analógica (EVA) antes de ini-
ciar a prova e em intervalos de 24h 
até às 96h após o exercício. No fim 
do estudo constatou-se-se que ape-
sar do pico de dor se dar em todos 
indivíduos às 48h, a intensidade 
foi substancialmente menor nos 
indivíduos que consumiram a bebida 
suplementada com BCAAs.13

Outro estudo, realizado com 12 
indivíduos do sexo feminino divi-
didos em dois grupos, um suple-
mentado com placebo e outro com 
BCAAs (100 mg/kg de peso), sujeitos 
a uma prova de sete séries de 20 
agachamentos, demonstrou mais 
uma vez que, apesar do pico de dor 
se dar às 48h em ambos os grupos, 
a intensidade da dor avaliada numa 
EVA é muito menor no grupo suple-
mentado com BCAAs.14

Em outra investigação, em que 
participaram 16 mulheres e 14 
homens, divididos aleatoriamente 
em dois grupos, um suplementado 
com BCAAs (77mg/kg peso corpo-
ral para os homens; 92mg/Kg peso 
corporal para as mulheres) e outro 
com placebo, demonstrou-se mais 
uma vez que após a realização de 

um protocolo semelhante ao refe-
rido no estudo anterior (7 séries de 
20 agachamentos), que o grupo que 
consumiu BCAAs apresentava menor 
intensidade de dor que o grupo que 
ingeriu a bebida placebo. Neste 
último estudo, foram comparadas a 
diferença de intensidade de dor entre 
indivíduos do mesmo sexo. Conclui-
-se que apesar de tanto os homens 
como as mulheres suplementados 
com BCAAs apresentarem menor 
intensidade de dor comparativa-
mente aos indivíduos do mesmo sexo 
que consumiram o placebo, essa 
diferença é muito menor no sexo 
masculino, provavelmente devido à 
maior quantidade de massa muscular 
comparativamente com o sexo femi-
nino e à menor quantidade de BCAAs 
ingeridos. O autor chama à atenção 
para a necessidade de existir um 
valor teórico que se baseia no peso 
corporal do atleta.15 Também no exer-
cício de endurance, caracterizado por 
ser realizado a níveis de VO2 elevados, 
durante grandes intervalos de tempo, 
demonstrou-se a eficácia dos BCAAs 
na redução da intensidade da DOMS. 
Num estudo onde participaram doze 
atletas corredores de longas distân-
cias, seis homens e seis mulheres, foi 
testado o efeito da suplementação 
com BCAAs no grau de fadiga e na 
DOMS após três dias de treinos inten-
sivos, em que os homens teriam de 
correr cerca de 86km e as mulheres 
64 Km. Para a avaliação dos parâme-
tros referidos, foi utilizada uma EVA. 
Mais uma vez, os indivíduos foram 
divididos num grupo placebo e num 
grupo suplementado com BCAAs. 
Deste estudo concluiu-se que, apesar 
de no primeiro dia não existir diferen-
ças entre o grupo controlo e o grupo 
que consumiu BCAAs, à medida que 
os dias de treino avançavam, o grupo 
de controlo demonstrava um maior 
grau de fatiga e DOMS, comparativa-
mente ao grupo suplementado.16

Conclusões

A suplementação do atleta com 
BCAAs é um tema controverso na 
medicina do exercício e do des-
porto, particularmente no âmbito 
da melhoria da condição física e do 
rendimento desportivo. 

No âmbito da lesão muscular 
existem evidências crescentes 
que esta suplementação facilita 

a recuperação muscular após o 
esforço e pode ser utilizado como 
elemento de prevenção e de trata-
mento.

Conflito de interesse – Os autores 
declaram não terem conflito de inte-
resse relativo à elaboração deste artigo.
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 Dr. Luis André

As síndromes canalares do ombro. 
Qual o prognóstico desportivo?

O autor começou por referir o tipo 
de lesão que pode atingir um nervo, 
sendo a neuropraxia habitualmente 
a mais frequente e a mais benigna, 
de cura espontânea e de curta 
duração. Fez referência a quatro 
nervos responsáveis pela inervação 
das estruturas que constituem a 
cintura escapular, podendo aí ser 
lesados por trauma/compressão 
ou por microtraumatismos repeti-
dos sofridos em zonas estreitas de 
passagem, associando a sua “prisão” 
nesses espaços canalares a repetidos 
movimentos de fricção causados 
pelos gestos desportivos, nomea-
damente nos desportos “overhead”. 
Na abordagem da anatomia referiu 
as consequências clínicas dessas 
lesões nervosas, na qual é de realçar 
a presença habitual de dor, errada e 
frequentemente atribuída a lesões 
de estruturas msculotendinosas. A 
presença de atrofia muscular é um 
sinal de alerta para a presença de 
uma lesão nervosa, que poderá ter 
consequências funcionais, pertur-
bando a dinâmica da cintura esca-
pular, nomeadamente da omoplata, 
com algum distúrbio estético (omo-
plata alada). As alterações sensitivas 
desta região, nomeadamente as 
parestesias, a hipostesia ou as dises-
tesias, devem alertar para eventual 
compromisso neurológico. 
O nervo supraescapular, habitual-
mente o mais lesado de todos pode 
ser comprometido na chanfradura 
supraescapular e ser causa da 
atrofia dos músculos supra e infra 

espinhoso. A lesão do nervo longo 
torácico provoca atrofia e disfunção 
do músculo serrato anterior, o que 
provoca a escápula alada. Os nervos 
axilar e acessório também foram 
abordados no seu trajeto e ações. 

A eletromiografia é o primeiro 
exame complementar de diagnós-
tico a ser solicitado, mas a RMN 
tem importância na investigação 
de alguma massa que possa estar a 
comprimir o nervo.

O tratamento destas síndromas 
é de um modo geral conservador, a 
menos que haja uma causa cirúrgica 
entretanto diagnosticada pela RMN. 

 Dr. Pedro Saraiva

Lesões da coifa no atleta veterano. 
Como tratar? 

Este problema … é um problema 
sério. Verifica-se aumento da inci-
dência com o aumento da idade e o 
número de idosos continua a aumen-
tar. Perspetiva-se que no ano de 2050 
existirão cerca de 35% portugueses 
com mais de 65 anos de idade. Por 
outro lado, a diabetes, a sarcopénia e 
a hipercolestolémiacontribuem para 
o desenvolvimento desta patologia, 
para além de outros fatores mau 
prognóstico. Nesta patologia crónica 
existe risco efetivo de rotura do ten-
dão. O tratamento tem duas funções: 
controlo da dor e a manutenção 
funcional. O tratamento conserva-
dor durante seis a 12 semanas é a 
primeira opção terapêutica se não 
houver grandes alterações funcionais. 
Não há  indicações claras  para o 
tratamento cirúrgico, mas é expec-
tável que um quarto dos indivíduos 
tratados conservadoramente possam 

necessitar de uma cirurgia. Este  pro-
cedimento não  tem uma técnica con-
sensual, sendo a via artroscópica a 
mais utilizada, sendo a possibilidade 
de re-roturas a principal complicação.

 Dr. Jorge Laíns

Instabilidade multidirecional (IM) 
do ombro. O que fazer?

O ombro é uma articulação com 
grande mobilidade com o custo de 
maior instabilidade. Importa distin-
guir laxidez de instabilidade, sendo a 
primeira congénita e desmotivadora 
da prática de alongamentos. Existem 
várias classificações, sendo a mais 
clássica a que divide as instabilida-
des do ombro em TUBS (causa trau-
mática e unidirecional) e AMBRI (sem 
trauma e multidirecional). Existe 
uma mais atual que usa o acrónimo 
FEDS, indicadora da frequência, da 
etiologia, da direção e da severidade. 
A avaliação clínica deve pesquisar 
a instabilidade escapulo-torácica e 
da gleno-umeral através de algumas 
manobras (gavetas, apreensão, etc).

O tratamento nesta IM deve ser 
de reabilitação, o qual poderá durar 
mais de um ano. Refira-se que a 
retração capsular térmica é uma 
intervenção já abandonada. Os 
objetivos do tratamento são melho-
rar a proprioceção, a estabilidade 
dinâmica, o controlo neuromus-
cular, a otimização da posição da 
omoplata e da força muscular. Deve 
dar-se grande ênfase no reposicio-
namento da escápula, inicialmente 
com exercícios em cadeia cinética 
fechada (em pé, sentado ou no solo). 
Por exemplo, o exercício em pé e a 
mobilização da bola na parede, ini-
cialmente pequena, mas depois de 
maior diâmetro, com maior dificul-
dade, é um exemplo. 
Para o retorno à prática desportiva 
devem ser cumpridos 4 critérios:
•  Haver amplitude total da articula-

ção do ombro
•  Haver pelo menos 80% da força 

em relação ao ombro contralateral
•  Haver capacidade para executar 

gestos desportivos
• Haver teste de apreensão negativo.
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 Prof. Dr. Fernando Fonseca

Como tratar a condropatia patelo-
femoral? 

Iniciou a intervenção com a história 
dos conceitos em torno desta condi-
ção, referindo que nunca se percebeu 
bem qual é o problema subjacente 
a esta patologia, que compara à 
lombalgia. É de elevada prevalência, 
pois as artroscopias demonstram 
existir em 30% dos joelhos interven-
cionados (estudo internacional) e em 
32% na sua casuística pessoal lesão 
condral na PF. A dor é um sintoma 
importante, mas também indicou 
que existem mais lesões condrais 
que episódios de dor. Nos meios 
auxiliares de diagnóstico identificou 
como prioritário o Rx simples, a inci-
dência de Merchant e Laurin, com-
plementado pela TAC. Em relação ao 
tratamento referiu que os primeiros 
seis meses deve ser conservador, 
com analgesia, viscosuplementação, 
infiltração com corticoides e fisiote-
rapia. Quando tudo falha, a cirurgia 
deve ser considerada. Discutiu as 
várias possibilidades (artroscopia, 
intervenção no aparelho extensor, 
atuação na cartilagem, etc.) no 
sentido de apurar a mais eficaz, 
socorrendo-se da literatura inter-
nacional. Finalmente, indicou a sua 
opção: avaliação cuidadosa dos sin-
tomas, isto é, “ouvir bem o doente”, e 
procurar causas secundárias, sobre 
as quais se deverá intervir. Se as 
não houver, preconiza o tratamento 
conservador. A cirurgia é a última 
opção, privilegiando a artroscopia e a 
correção das alterações que encon-
trar naquele joelho.  

 Dr. Henrique Jones

Lesão meniscal e alta competição. 
Qual o prognóstico?

Primeiro facto incontornável: “O 
menisco é o melhor amigo do atleta. 
Tirar o menisco é o início catastrófico 
do joelho”. Está dito e é para lembrar. 

Iniciou a intervenção com a 
indicação das funções do menisco 
(transmissão de forças, absorção de 
energia, redução do stress articular, 
estabilização e lubrificação). Referiu 
a existência de vários estudos que 
indicam a elevada prevalência do 
desenvolvimento de osteoartrose 
(AO) após a remoção meniscal. Num 
estudo uma curiosidade: os atletas 
tinham mais AO que a população em 
geral, não desportiva, mas era mais 
tolerável, provavelmente pelo melhor 
desenvolvimento neuromuscular. 

De seguida formulou três questões:
•  Todas evoluem para AO? R/ prova-

velmente sim. 
•  A alta competição favorece a AO em 

contexto de leão meniscal? R/ Sim.
Contudo, há a considerar fatores 

de risco: idade, localização (pior se 
no compartimento externo), manu-
tenção da prática desportiva. Tam-
bém a espera pela cirurgia da lesão 
pode levar a AO, assim como a AO é 
agravada pela meniscectomia. 

Eis alguns fatores de risco a consi-
derar neste contexto:
•  Bloqueios e derrames articulares 

(crónicos)
•  Dor marcada no episódio inicial
•  Menisco externo
•  Meniscectomia alargada
•  Necessidade de fazer outra menis-

cectomia
•  Joelho do membro dominante
•  Fatores moleculares e bioquímicos

Na sua estratégia, os fatores de 
risco devem ser corrigidos e o uso de 
viscosuplementação só deve ocor-
rer em articulação ainda não muito 
degenerada (nunca em condropatias 
de grau III ou IV). Aposta muito em 
programas de prevenção e na reabi-
litação da integração desportiva. 

 Prof. Dr. João Páscoa Pinheiro

A reconstrução ligamentar do 
LCA e retoma desportiva. Que 
parâmetros potenciam a função?

O palestrante começou por enunciar 
algumas consequências da rotura do 
LCA:
•  Instabilidade estática e dinâmica
•  Incapacidade para a vida diária e 

desportiva

•  Consequências futuras, como a 
gonartrose, por exemplo.

Na retoma desportiva identificou 
dois objetivos incontornáveis:
•  Defesa da saúde do atleta
•  Retoma desportiva no mesmo nível 

competitivo.
A rotura do LCA tem consequên-

cias neuromusculares, tantas vezes 
não identificadas e mesmo ignoradas. 
Referiu que é normal que antes da 
realização da cirurgia existir perda 
de força muscular, mais nos extenso-
res que nos flexores do joelho, e que 
também após a cirurgia, mesmo anos 
depois, continua a haver défices de 
força muscular, a qual também está 
relacionada com a escolha da plastia 
usada na cirurgia. A alteração da pro-
prioceção é também uma condição 
que entra no estado crónico. É algo 
que deve preocupar, pois sabe-se que 
quanto maior o seu défice, pior será 
o rendimento, já que os défices de 
proprioceção reduzem os índices de 
função. Definiu, também, um critério, 
embora pessoal e subjetivo, muito 
importante: o grau de satisfação que 
o atleta tem em relação à reabilitação 
ocorrida após a cirurgia. Finalmente, 
talvez demasiadas vezes ignorada, ou 
não considerada, focou a importância 
da reabilitação psicológica do atleta 
como elemento fundamental para a 
retoma plena da prática desportiva.

 Prof. Dr. José Carlos Noronha

A rotura do LCP. Como tratar?

A rotura deste ligamento é classificada 
em três graus de acordo com a gravi-
dade. Os graus I e II devem ser tratados 
com imobilização relativa durante 
duas semanas, às quais se segue um 
período de reabilitação, ao passo que 
as de grau III, acompanhadas muito 
frequentemente de lesões periféricas 
associadas, têm quase sempre indi-
cação cirúrgica. Segue-se um período 
de imobilização relativa, com tala 
amovível, devendo evitar-se a carga em 
varo nos casos em que as estruturas 
externas estejam afetadas ou repara-
das cirurgicamente, durante mais seis 
semanas. No entretanto, o reforço do 
músculo quadricípite, onde a estimu-
lação elétrica deve ser considerada, é 
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importante. Não devem ser prescritos 
os anti-inflamatórios esteroides ou não 
esteroides, a menos que haja edema 
extenso que possa comprometer o 
estado neurovascular. Também as 
quinolonas não deverão ser prescritas, 
pelo efeito nefasto que têm na cura de 
lesões tendinosas ou ligamentares ou 
na ligamentização do enxerto.

Foi discutida a técnica cirúrgica, 
o ponto de isometria, os pontos de 
fixação da plastia, o tipo de enxerto, 
etc. Em relação a este, referiu a utili-
zação do enxerto de tendão de Aqui-
les do cadáver com pastilha óssea. 
Considera que os tendões dos isquio-
tibiais não devem ser utilizados para 
a reconstrução do LCP por distende-
rem. Outra opção válida é o enxerto 
de tendão rotuliano, que, no entanto, 
se for do próprio joelho vai debilitar 
o aparelho extensor, cuja integridade 
deverá estar conservada para facili-
tar a reeducação funcional. Referiu 
uma nota técnica cirúrgica: o LCP 
não deve ser reconstruído enquanto 
a gaveta posterior não for redutível, 
pois a tíbia deve voltar para o local 
normal e só depois deve dar-se início 
à reconstrução ligamentar. 

Entretanto, os resultados do tra-
tamento conservador bem orientado, 
nos casos de lesão de grau I ou II são, 
geralmente, muito bons, dado o grande 
potencial de cicatrização do LCP.

Na reabilitação defendeu a prote-
ção da flexão do joelho com a gaveta 
anterior, colocando-se uma mão no 
cavado poplíteo e a outra no torno-
zelo. Deste modo proteção da plastia 
e a não solicitação do tecido em fase 
de cicatrização. A terminar deixou 
uma mensagem muito importante: o 
tratamento destes doentes é sem-
pre um processo individualizado e 
decorrente das circunstâncias e das 
patologias associadas encontradas 
naquele atleta em particular.

 Prof. Dr. Jacques Rodineau

A luxação do ombro. Quando 
imobilizar e tempo de 
imobilização?

O grande mestre da reabilitação 
iniciou a conferência com alguns 
dados estatísticos: é a luxação mais 

frequente (45% dos casos), quase sem-
pre é ântero-interna (98% dos casos), 
tem causa traumática (95% dos casos) 
e atinge 2% da população em geral. 
Referiu que tem cura rápida, mas 
recidiva em menos de dois anos nos 
sujeitos com menos 20 anos de idade 
(nos sujeitos com menos de 15 anos 
de idade há 100% de recidivas!), reduz 
o nível desportivo e a qualidade de 
vida. A apreensão é uma queixa que 
habitualmente perdura.

Os fatores preditivos para a luxa-
ção tem a ver com as lesões iniciais 
(se existem fraturas, por exemplo), 
a idade (já referida) e o tempo entre 
o 1º episódio e a 1ª recidiva, a dura-
ção da imobilização, o seguimento 
da redução e se o sujeito é ou não 
desportista. Dos fatores intrínsecos 
referiu ainda a existência de lesão de 
Hill-Sachs, a fratura com desvio da 
glenoide e a lesão do labrum. 

Para diagnóstico, recomendou o 
Rx do ombro em três incidências (as 
rotações e o perfil para a glenoide). 
Atualmente existe a tendência para 
a realização da RMN, pois permite 
diagnosticar a hemartrose, as lesões 
labrais e outras lesões das partes 
moles, pelo que deve ser sempre rea-
lizada após a redução e com o ombro 
em rotação externa. 

Em relação à imobilização após a 
luxação referiu que não existe evidência 
para imobilizar ou não após a redução 
da luxação. Os objetivos da imobiliza-
ção são a cicatrização das lesões, da 
cápsula e dos ligamentos, do labrum, de 
partes moles periféricas e permitir boa 
resistência à rotação externa forçada. O 
que propõe: imobilização com o ombro 
em rotação externa de 10° para colocar 
o músculo subescapular em tensão. 
Reconheceu, contudo, que manter esta 
posição é muito difícil, pelo que a ade-
são ao tratamento nem sempre é boa. 

Duração da imobilização em sujei-
tos com menos de 30 anos de idade: os 
resultados parecem ser iguais quando 
se imobiliza uma ou três semanas, 
mas indicou que talvez a imobilização 
deva durar quatro semanas. Acabou 
por sugerir uma duração “a la carte”, a 
qual se seguirá um período de reabili-
tação de 45 dias, com retoma despor-
tiva aos 90 dias. Nos atletas com mais 
de 30 anos aceita-se a imobilização em 
rotação interna ou externa durante 
15 a 21 dias. Nos atletas com mais de 
50 anos deve pesquisar-se a eventual 
lesão da coifa. 

 Prof. Dr. Jacques Rodineau

Indicação cirúrgica da entorse 
tibiotársica. Perspetiva pessoal

Nas entorses graves, o professor 
começou por indicar a obrigato-
riedade de descartar outras lesões 
graves nas articulações contíguas: 
tibiofibular inferior, tibiotalar, médio-
társica. Apresentou vários estudos 
que demonstram as vantagens do 
tratamento conservador em relação 
ao cirúrgico, referindo a não hos-
pitalização, o baixo custo do trata-
mento e os bons resultados finais. 
Mas também referiu problemas 
decorrentes da atitude conservadora: 
tróficos, ausência de cicatrização do 
ligamento calcaneoperoneal e uma 
percentagem elevada de instabili-
dade no futuro. Para o tratamento 
cirúrgico referiu algumas vantagens: 
estudo preciso das lesões, trata-
mento das lesões intraarticulares 
(cúpula do astrágalo, por exemplo), 
resultados bons ou muito bons e 
estabilidade boa ou muito boa. Mas 
também referiu os inconvenientes: 
o tratamento é mais caro, obriga a 
hospitalização, podem ocorrer com-
plicações neurológicas, infeciosas 
ou tromboembólicas e o período de 
reabilitação é mais longo. Tendo em 
consideração estas premissas, enun-
ciou a sua estratégica terapêutica:
•  Tratamento das entorses do grau I e II

·  O tratamento é conservador
·  Uso do protocolo de Otawa para 
exclusão de eventuais fraturas

·  Colocação de ligadura (“strap-
ping”), não colocar nada, coloca-
ção de ortótese, uso de bota

·  Resultados excelentes: 91 a 95% 
(dois estudos)

•  Tratamento das entorses do grau III
·  Tratamento conservador

A cirurgia está indicada: 
1.  Quando existe grande laxidão, 

aguda, pós-traumática, com lesões 
ligamentos laterais e mediais, 
lesões ósseas e existência de 
“entrapment” ligamentar.

2. Desportista de elevado nível
·  Desporto de alto risco
·  Grande laxidão ligamentar
·  Entorse gravíssima
·  Fratura osteocondral deslocada.



Revista de Medicina Desportiva informa Março 2015 · 29

 Dr. Pereira de Castro

Tendinopatias de Aquiles. 
A prevenção é eficaz?

Trata-se de uma lesão de sobrecarga 
(overuse), cuja incidência está a 
aumentar paralelamente ao aumento 
da prática do exercício físico. Pode 
atingir 9% nos praticantes de lazer e 
3 a 5% nos atletas profissionais, em 
que alguns têm mesmo de abando-
nar a carreira. Clinicamente carac-
teriza-se por dor no início do treino, 
que se vai desvanecendo com o aque-
cimento, reaparece na parte final 
do treino / competição. Agrava-se 
depois do exercício “quando arrefece” 
e no dia seguinte há dor e rigidez. A 
etiologia ainda não está totalmente 
esclarecida. Contudo, para a pre-
venção de tendinopatia de Aquiles 
algumas recomendações podem ser 
feitas que assentam em cinco fatores 
etiológicos major:
•  Metodologia de treino desade-

quada (variação brusca de cargas 
de treino, sobrecargas de treino, 
aumentos rápidos de volume e/ou 
intensidade, por exemplo)

•  Consistência dos pisos onde o 
treino se desenvolve

•  Disfunção muscular e da flexibili-
dade (retração da cadeia muscular 
posterior)

•  Calçado desportivo
•  Biomecânica.

Em conclusão, mais investigação 
tem de ser feita para determinar a 
etiologia exata da tendinopatia de 
Aquiles, para sermos capazes de oti-
mizar o tratamento e prevenção.

  Prof. Dr. João Espregueira Mendes

Lesões osteocondrais da tibiotársica 
(TT). Tratamento e prognóstico.

Foi abordada a anatomia e a biome-
cânica do tornozelo, é uma unidade 
funcional que interessa várias 
articulações: tornozelo, sub-talâmica 
e mediotársica, com responsabili-
dade nos movimentos de dorsiflexão 

(até - 30°) e flexão plantar (até 
45°), inversão e eversão, e adução e 
abdução, respetivamente. Realçou 
também a importância da articula-
ção tíbio-peronial inferior. 

O exame objetivo desta articula-
ção deve ser feito com metodologia 
e de modo sequencial: inspeção e 
palpação da articulação, observar a 
mobilidade articular, testar a estabi-
lidade da articulação e terminar com 
o exame neurológico. A localização 
da queixa faz pensar desde logo na 
respetiva patologia: se lateral pensar 
na instabilidade; se medial consi-
derar a lesão osteocondral (OC); se 
bilateral poderá haver uma condição 
sistémica e se tiver localização pos-
terior ter em atenção a patologia do 
tendão do Aquiles, a osteoartrose ou 
algo relacionado com o os trigonum. 

A patologia OC localiza-se mais 
frequentemente na cúpula do astrá-
galo, em localização ântero-lateral 
ou ântero-medial. Provoca uma dor 
profunda, associada à carga, pode 
haver episódios de bloqueio articu-
lar, limita a função e compromete a 
atividade desportiva. Implica o diag-
nóstico diferencial com o conflito 
anterior da tíbia sobre o astrágalo e 
o conflito posterior com os trigonum, 
onde a lesão OC é mais frequente na 
tíbia que no astrágalo 

 A entorse da TT é muito fre-
quente, com incidência de 1 / dia por 
1000 habitantes em Portugal (EUA = 
27 mil / dia), com lesão do ligamento 
talofibular anterior em dois terços 
dos casos.  

A RM é o exame de eleição para 
estudo da cartilagem, do osso sub-
condral e da interrupção da super-
fície articular. Já a TAC tem vanta-
gem no diagnóstico do quisto ósseo 
subcondral, o qual pode ser a causa 
de dor no doente, pelo que a RMN e 
a TAC são exames complementares. 

Na criança o tratamento conserva-
dor, com repouso, permite a cura em 
alguns casos, sendo necessário esta-
belecer o momento para o início da 
reabilitação. No tratamento cirúrgico 
há várias opções: remoção do frag-
mento, regularização e microfratu-
ras muito profundas (para esvaziar 
o quisto ósseo subcondral), mosai-
coplastias (remoção dos cilindros 
da articulação tíbio-peronial supe-
rior – técnica pessoal, preparação 
do leito para fixação do fragmento. 
Nos casos indicados, é importante a 

osteotomia do calcâneo para corrigir 
o seu eixo.

Apesar dos grandes avanços e 
alternativas terapêuticas, concluiu 
referinLabrumdo que em 2015 ainda 
não é possível numa lesão OC obter-
-se uma cartilagem hialina normal. 

 Dr. Raul Maia e Silva

Espondilólise e espondilolistesis. 
Quando se inicia a retoma 
desportiva?

O tratamento conservador, com 
restrição de atividades desportivas, 
ortótese lombosagrada, programa 
de estabilização do tronco e vigi-
lância até ao final da maturação 
óssea, é recomendado pela maioria 
dos autores para as espondilólises 
sintomáticas e as espondilolisteses 
ístmicas de baixo grau, alcançando 
resultados funcionais excelentes a 
bons em 85% dos atletas. O trata-
mento cirúrgico, reservado para os 
casos que continuam sintomáticos 
após seis meses de tratamento con-
servador bem conduzido, que desen-
volvem sintomas neurológicos ou 
que apresentem um deslizamento 
progressivo, apresenta um sucesso 
de cerca de 87,8%.1 Numa revisão 
de trabalhos publicados entre 1990 
e 2009 só foram identificados cinco 
estudos que se referiam à retoma 
desportiva. Naqueles que realizaram 
tratamento conservador retomaram 
o desporto 87 a 89% dos atletas ao 
fim de 5.4-5.5 meses, ao passo que 
nos que realizaram tratamento 
cirúrgico retomaram desporto 81,9 a 
100% entre os 7 os 12 meses.2 Uma 
vez que não há evidências na lite-
ratura sobre o regresso ao desporto 
apresentamos os critérios propostos 
por um grande número de autores: 
•  estar assintomático 
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•  ter completado o programa de 
estabilização lombar

•  ter bom condicionamento aeróbio 
•  ter havido boa integração da 

equipa técnica no programa de 
reabilitação 

•  haver um regresso progressivo à 
modalidade, eventualmente com 
ajustamento de alguns gestos 
técnicos 

•  prolongamento do treino de estabi-
lização lombar por um período de 
6-12 meses.3
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 Dr. Paulo Beckert

Que fazer no atleta com hérnia 
discal na coluna lombar?

As queixas relacionadas com patolo-
gias da coluna que afetam em larga 
escala a população em geral afetam 
igualmente a população de despor-
tistas, havendo incidências variáveis 
consoante as modalidades e grupos 
etários. As lesões da coluna lombar 
mais comuns em atletas são a hér-
nia discal, a espondilólise, a espondi-
lólistese e as fraturas de vários tipos. 
Na hérnia discal lombar (HDL) a 
sintomatologia mais comum é a dor 
lombar, com ou sem irradiação para 
os membros. A HDL em desportista é 
um desafio para os clínicos porque, 
em muitas situações, e quando 
sintomática, impede a continuidade 
da prática desportiva por períodos 
variáveis de tempo. Não existe um 
consenso quanto á melhor estratégia 

de abordagem do tratamento da 
HDL. A inexistência de estudos com 
metodologias científicas robustas é 
uma das causas. Como em muitas 
patologias, o tratamento pode ser 
conservador ou cirúrgico (discec-
tomia convencional, discectomia 
percutânea, microdiscectomia, dis-
cectomia microendoscópica). Existe 
uma grande diversidade de métodos 
de avaliação dos resultados, sendo 
estes semelhantes entre si (trata-
mento conservador, microdiscetomia 
e discectomia aberta). Apesar desta 
“semelhança” de resultados, o trata-
mento conservador tem a primazia, 
salvo se em situações com quadro 
de síndrome de cauda equina ou 
défice neurológico progressivo. 

As recomendações da NASS 
(North American Spine Society) para 
a cirurgia são a existência de um 
diagnóstico definitivo de rotura do 
disco seguido de
•  insucesso tratamento conservador 
•  dor radicular insuportável e/ou 

recorrente 
•  défice neurológico significativo 
•  défice neurológico progressivo 

(indicação absoluta)  
•  síndrome de cauda equina (indica-

ção absoluta).
O debate entre tratamento conser-

vador ou cirúrgico mantem-se em 
aberto nos dias de hoje. 

 Dra. Catarina Branco

O atleta com escoliose e/ou cifose 
pode manter a prática desportiva?

Os desvios da estática do ráquis, 
nos planos frontal e sagital, estru-
turados ou não, têm variada etio-
logia, penetração, heterogeneidade 
e história de evolução clínica. As 
limitações funcionais músculo-
-esqueléticas e cardiorrespiratórias 
são principalmente dependentes 
da idade de início, da “cronicidade”, 

da adaptabilidade á patologia e à 
história da sua evolução e cirurgia 
face ás características anatómicas 
do desvio. A diminuição da força 
muscular respiratória e dos volu-
mes ventilatórios correntes, a par 
do padrão ventilatório restritivo, da 
ligeira obstrução aérea e do maior 
trabalho respiratório, objetiváveis 
já no exercício ligeiro a moderado, 
ocorrem mesmo em desvios mode-
rados, com pouca semiologia respi-
ratória, frequentemente objetivada 
pelo atleta, variabilidade na perfor-
mance “expectável” e não correlação 
estatisticamente significativa com a 
magnitude da deformidade espinal 
(Scoliosis, 2012). Na escoliose severa 
observa-se diminuição das fibras 
do tipo I, da força e do trofismo no 
quadricípite, no desconforto e/ou 
fadiga precoce muscular (Eur Resp 
J, 2009) e maior custo energético 
da marcha (Eur Spine J, 2009). No 
entanto, a prática clínica, a medicina 
baseada na evidência e a publicação 
científica (pesquisada entre 2001 e 
2015) revelam- nos que existe pouca 
evidência para a contraindicação 
absoluta da prática de exercício (em 
diferentes níveis) no atleta que, ao 
iniciar ou durante a prática despor-
tiva, apresente desvios estáticos do 
ráquis (por si só), por relação direta 
e causal única do desporto com o 
agravamento das curvaturas  raqui-
dianas (recomendação grau C e D). O 
atleta com ortetização, dor muscular 
ou história de cirurgia de escoliose 
(após fusão vertebral e controle 
de dor) pode praticar desporto no 
mesmo nível de competição que 
o controle (evidência com reco-
mendação grau C), não sendo mais 
restritiva (Clin J Sport Med, 2002). O 
retorno após a cirurgia, evitadas as 
atividades de impacto, deve ser pro-
gressivo (Sports Med Arthrosc, 2008). 
Os exercícios de recondicionamento 
muscular e postural (adaptados á 
especificidade de treino e modali-
dade) são recomendados (Scoliosis, 
2013).
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International Conference on Sports Medicine 
and Fitness

Local:  Chicago, EUA

American Academy of Orthopedics Surgeons 
Annual meeting

Local: Las Vegas, EUA

ACSM Health & Fitness Summit & Exposition

Local: Phoenix, Arizona, EUA

Abril
5th Asian Football Confederation Medical 
Conference

Local: Nova Deli, Índia

Mountain Medicine course

Local: British Columbia, Canadá

International Course of Arthroscopic 
Tecnhniques with cadaveric workshop

Local: Lublijana, Eslovénia

International Conference on Sports 
Rehabilitation and Traumatology: Football 
Medicine Strategies for Player Care

Local: Londres, Reino Unido

XXXIII Congreso de la Asociación Espanola 
de Artroscopia (AEA)

XXXIV Congreso de la Sociedade Espanola de 
la Rodilla (SEROD)

Local: Madrid, Espanha

Maio
XII Jornadas Médico-desportivas

Local: Paços de Ferreira

14th STMS World Congress of Tennis 
Medicine

Local: Roma, Itália

5th Annual ESSKA-AFAS day

Local: Budapeste, Hungria

12nd World Conference of the International 
Cartilage Repair Society (ICRS)

Local: Chicago, EUA

8th World Congress on Science and Football

Local: Copenhaga, Dinamarca

ACSM Annual Meeting

Local: S. Diego, EUA

Current Issue of Knee Ligament instability

Local: Minsk, Bielorrússia

XI Congresso bienal Setrade

Local: Alicante, Espanha

53º Congresso Sociedade Espanhola de 
Reabilitação e Medicina Física

Local: Cadiz, Espanha

34º Seminário de Traumatologia e de 
Cardiologia do Desporto

Local: Iberostar Andalucía playa – Espanha

Junho
2ªs Jornadas de Medicina Desportiva do Rio 
Ave F C

Local: Vila do Conde

8th World congress of the International 
Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine

Local: Berlim, Alemanha

30th Annual meeting of the Society for 
Sports Orthopaedics and Traumatology

Local: Basil, Suíça

20th Annual Congress of the European 
College of Sport Science

Local: Malmo, Suécia

Julho
XXV Congress of International Society of 
Biomechanics

Local: Glasgow, Escócia

14th European Congress of Sport Psychology

Local: Berna, Suíça

6th International Conference on Sport and 
Society

Local: Toronto, Canadá

Agosto
ECOSEP Sports and Exercise Medicine 
Student Congress

Local: Stepney, Reino Unido

Congreso Internacional Mexico 2015 SLAOT

Local: Cidade do México, México

Setembro
ESPEN 2015 (The European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism)

Local: Lisboa

European Society of Movement Analysis for 
Adults and Children

Local: Heidelberg, Alemanha

XII Congresso da SPAT (Sociedade 
Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia)

Local: Guimarães

Mais informação em: www.revdesportiva.pt 
(Agenda)

Jornadas  
Medicina Desportiva
do Rio Ave FC

2ªs

de

Temas

Medicina Desportiva (*)

Patologia 
da Coluna Lombar (**)

A Lesão do Menisco (**)

A entorse do tornozelo 
e não só (**)

(*)  Alimentar o atleta; concussão cerebral; oclusão dentária e lesão.
(**) Diagnóstico; tratamento médico e indicação cirúrgica; reabilitação.

Sessões Práticas 
(máximo 20 inscritos por sessão)

Terapia manual da coluna
Kinesiotaping
Técnicas de reabilitação em ginásio

Patrocínio
Organização do Departamento médico do Rio Ave FC

Colaboração do Departamento de Comunicação do Rio Ave FC

Câmara Municipal
de Vila do Conde

6 de Junho 
de 2015

Auditório Municipal
de Vila do Conde

Inscrição: 35€ 
(participação, diploma, almoço e coffe-breaks)

Número máximo de inscrições: 140

Jornadas  
Medicina Desportiva
do Rio Ave FC

2ªs

de

Temas

Medicina Desportiva (*)

Patologia 
da Coluna Lombar (**)

A Lesão do Menisco (**)

A entorse do tornozelo 
e não só (**)

(*)  Alimentar o atleta; concussão cerebral; oclusão dentária e lesão.
(**) Diagnóstico; tratamento médico e indicação cirúrgica; reabilitação.

Sessões Práticas 
(máximo 20 inscritos por sessão)

Terapia manual da coluna
Kinesiotaping
Técnicas de reabilitação em ginásio

Patrocínio
Organização do Departamento médico do Rio Ave FC

Colaboração do Departamento de Comunicação do Rio Ave FC

Câmara Municipal
de Vila do Conde

6 de Junho 
de 2015

Auditório Municipal
de Vila do Conde

Inscrição: 35€ 
(participação, diploma, almoço e coffe-breaks)

Número máximo de inscrições: 140

XII Jornadas  
Médico-Desportivas
8 e 9 de Maio 
Paços de Ferreira


