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O mês de outubro foi um mês extraordinário. Na sequência do trabalho realizado pela direção do 

anterior Colégio da Especialidade de Medicina Desportiva (MD) da Ordem dos Médicos, a atual dire-

ção concluiu a realização dos exames de acesso ao título de especialista em Medicina Desportiva 

(ver notícia). Temos uma especialidade revigorada com a competência e dinamismo de mais dez 

jovens médicos especialistas. Também o enorme interesse nas pós-graduações (mais de 100 alunos 

na do Porto) faz acreditar numa especialidade com futuro robusto. Já no mês de novembro nada 

de especial ocorrerá para a MD, para além de pequenas ações pontuais, mas de consequências 

pouco importantes. Uma ou outra será, certamente, um “deja vu” e tudo fica na mesma. Mas em 

Dezembro, a SPMD, sob a organização do Dr. Henrique Jones, levará a cabo mais umas Jornadas 

de Medicina Desportiva, agora em Alcochete. Descentraliza-se e permite-se que os participantes 

conheçam também uma zona muito típica e original. Como de costume, os sócios não pagam a 

inscrição (felicita-se a SPMD por esta decisão) e as inscrições dos restantes terão custo muito aces-

sível. Um momento a não perder. Finalmente, chegaremos a janeiro, que será um mês em que esta 

Revista apresentará alterações estruturantes, dirigidas para a globalização, permitindo que autores 

e patrocinadores possam ser lidos e vistos em todo o Mundo. Esta visibilidade só é permitida por-

que há autores, patrocinadores, revisores, colaboradores e instituições que têm acreditado que esta 

dinâmica é um projeto da Medicina Desportiva, abrangente e aglutinador. Deseja-se um Bom Natal 

(já?) e um Ano Novo melhorado. Basil Ribeiro, diretor. 
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Dr. Carlos Rio
Clínica Dr. Carlos Rio, Braga

É médico fisiatra e também 
especialista em Medicina 
Desportiva (MD). O que o 
encanta mais?

O meu encanto pessoal, em 
termos profissionais, reside no 
facto das minhas especialidades 
médicas (Medicina Física e de 

Reabilitação e Medicina Desportiva) 
terem correspondido integralmente 
ao que esperava delas e ao fruto que 
sempre advém de serem persisten-
tes impulsionadoras de vontade 
incessante vocacionada ao estudo. 
Estudo muito mais atualmente do 
que quando era estudante universi-
tário: em média desde as 23h00 às 
2.30 –3.00 horas e diariamente. Como 
tenho a sorte de dormir em média 
quatro horas por noite, os dias para 
mim têm efetivamente 20 horas 
ativas!

Sabemos que é inovador na 
aquisição de tecnologia para 
diagnóstico e tratamento das 
lesões. O que tem feito?

Admiro anúncios bombásticos, na 
imprensa escrita e falada, de trata-
mentos inovadores que de facto só 
são inovadores para quem não os 
conhece. Cito como exemplo a ter-
mografia clínica: há uma publicação 
de uma distinta colega afirmando 
tratar-se de uma técnica nova, 
embora eu já a trabalhe há mais ou 
menos 10 anos e o meu amigo Prof. 
José Valdez seguramente há mais 
de 20 anos! Gosto de estar sempre 
atento à tecnologia avançada e 
invisto avultados milhares de euros 
no que me parecer útil aos pacientes 
e atletas. Há muito tempo traba-
lho com posturografia dinâmica 

computorizada, ondas de choque 
- radiais e focais (vários tipos de 
indução), termografia clínica, dina-
mometria isométrica e isocinética, 
podobarografia computorizada, etc., 
assim como procedimentos médicos 
em aplicação de plasma rico em pla-
quetas (PRP), dispositivos médicos de 
colagénio, ácido hialurónico, toxina 
botulínica, ecografia…

A ecografia músculo-esquelética 
tem sido muito útil, não tem?

Desde alguns anos que a ecogra-
fia tem sido o meu melhor aliado 
clínico. Muito agradeço aos meus 
amigos da GTE em Espanha (Grupo 
de Trabalho em Ecografia), em espe-
cial Dr. Angel Rodriguez Lorenzo e 
Dr. Nabor Diaz Rodriguez, que me 
ensinaram os primeiros passos e 
mais tarde o Dr. Jacobo Formigo, já 
que aqui em Portugal só agora é que 
esta prática vai entrando “devaga-
rinho” em especialidades fora da 
Imagiologia. Já há muitos anos eu vi 
a sua importância e no estrangeiro 
é muito comum. Tenho feito gran-
des esforços para que os colegas 
de Ortopedia, Fisiatria, Medicina 
Desportiva, Reumatologia e até da 
Medicina Geral e Familiar adiram e 
esta fabulosa ajuda diagnóstica, não 
só pessoalmente, como na organi-
zação de palestras e de cursos neste 
âmbito. É uma técnica fulcral no 
diagnóstico, evolução clínica face às 
terapêuticas instituídas e obrigató-
rio em atos médicos de intervenção 
(infiltrações ecoguiadas).

… pelo que seria muito útil ao 
jovem médico na formação em 
MD…

Não só na Medicina Desportiva 
como também em outras áreas 
médicas/cirúrgicas, como já apontei. 
Tem sido difícil impregnar men-
tes pouco musculadas e bastante 
conservadoras, alguns até bastante 
cansados e desanimados com o 
trato que têm sido alvo, mas há que 
lutar. Os mais novos devem ceder 
aos conselhos da experiência, que 
os querem encorajar para linhas 
progressistas, pelo que não devem 

temer o futuro. Acredito nestes 
princípios, sigo-os cegamente e os 
tempos têm demonstrado estar 
certo, já que não me queixo de falta 
de trabalho, incluindo familiares 
diretos de muitos jubilados da ges-
tão desportiva. Deve haver nobreza 
perante as regras deontológicas à luz 
dos conhecimentos científicos, tendo 
sempre em mente o “não estragar” 
o corpo humano. “Aquele que tem 
uma ideia é um tipo esquisito, até 
que a ideia vença” (Mark Twain).

Na sua já longa experiência em 
MD, o que poderá ser feito para 
melhorar ainda mais a dinâmica 
da MD?

Melhorar a mentalidade de muita 
gente que, para subir na vida, não 
olha a meios, passando por cima 
dos colegas e dos pacientes/atletas, 
que são a grande razão de andarmos 
nestas atividades. É importante res-
peitar a hierarquia dos departamen-
tos clínicos entre os colegas, enfer-
meiros, fisioterapeutas e masem 
ambiente saudável. Mas o próprio 
Estado tem vindo a permitir estas 
inversões de valores e hierarquias.

Vale a pena investir na MD? 

Com certeza que sim. Há cada vez 
mais gente a praticar desporto 
(“mexa-se pela sua saúde!”) e neces-
sitaremos sempre de profissionais 
especializados para lhes correspon-
der em apoio proporcional. Funda-
mental um bom exame de aptidão 
médico-desportiva para deteção, 
tratamento e orientação dos atletas 
feito por médico que respeite (cons-
cientemente) o exigido no respetivo 
boletim. Deve recusar-se a massifi-
cação dos exames médicos proposta 
por firmas, que os fazem a 15,00€ 
por atleta, sem o necessário rigor. 
Ao fim destes anos, em que fomos 
pioneiros e bracejámos no escuro, 
devemos insistir no empenhamento 
sério na MD, pois vai valer a pena. 
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O Surgeon General’s (U.S. Depart-
ment of Health & Human Services) 
lançou um apelo em 13 de setem-
bro de 2015 no sentido de promo-
ver a marcha e as comunidades 

onde se possa caminhar mais. Tal apelo 
surge pela constatação que um em dois 
americanos têm uma doença crónica 
(doença cardíaca, cancro ou diabetes, por 
exemplo), a qual contribui para incapa-
cidade, morte prematura e custos para o 
sistema de saúde. Refere-se ainda que o 
aumentar o nível de atividade física das 
populações reduz de modo significativo o 
risco destas doenças crónicas e os fatores 
de risco relacionados. A atividade física 
é também importante para o bem-estar 
psicológico e para o envelhecimento 
saudável, pelo que é uma das atitudes 
mais importantes que as pessoas podem 
adotar, tanto mais que apenas metade 
dos americanos têm atividade física sufi-
ciente. Indica-se ainda que a marcha é 
um modo simples de começar e de man-
ter um estilo de vida saudável. Na página 
da internet (http://www.surgeongeneral.
gov) muito mais informação sobre esta 
temática pode ser encontrada.

A Clínica das Conchas é uma Unidade 
de Saúde em Lisboa vocacionada para 
a Medicina do Exercício (MEX®), recen-
temente distinguida como centro de 
Excelência do European College of Sports 
and Exercise Physicians. Lançado em 2004, 
é um projeto ambicioso de uma família 
desde sempre ligada à Medicina e ao 
Desporto, Drs. Jorge L., Jorge A. e Rodrigo 
Ruivo, que interliga os Departamentos 
de Medicina, Exercício e Fisioterapia, 
visando num único espaço a utilização 
do exercício físico como uma técnica 
com efeito terapêutico, com interesse na 
prevenção da doença e na correção/rea-
bilitação de inúmeras patologias, nomea-
damente músculo-esqueléticas, endocri-
nológicas, neurológicas, reumatológicas 
e cardiovasculares. Neste processo 
incluem-se médicos, enfermeiros, técni-
cos de exercício físico, fisioterapeutas e 
outras áreas clínicas complementares, 
em sinergia de saberes com o objetivo 
único de se receitar exercício físico. A 
missão da Clínica das Conchas para a 
promoção de saúde transcende os servi-
ços clínicos, para privilegiar igualmente 
uma atividade pedagógica de Especializa-
ção para profissionais ligados à Medicina, 
Exercício e Saúde, que resultem, por sua 

vez, num maior incentivo à prescrição de 
exercício físico sob orientação médica. 
Desde 2006 disponibiliza um Centro de 
Formação Profissional com um vasto 
leque de oferta formativa nas temáti-
cas da Medicina do exercício, Medicina 
desportiva, Terapias manuais, Nutrição/
Suplementação e Treino das qualidades 
físicas. Em 2008, no EUA sob os auspícios 
do ACSM nasceu o movimento Exercise is 
Medicine®, o que evidencia que valeu a 
pena ter “pensado” nele e o ter tentado 
concretizar de uma forma sistemática. 
Ao longo desta última década, temos 
assistido à explosão do conceito de Saúde 
através do Exercício em Portugal, em 
muito impulsionada pela nossa filosofia 
e metodologia de trabalho inovadoras. Só 
podemos ter orgulho na generalização da 
nossa visão, e uma palavra de especial 
agradecimento a todos aqueles que, de 
uma forma ou outra, nos têm acompa-
nhado nesta caminhada.

O Prof. Doutor Manuel Sérgio publicou 
mais uma interessantíssima obra onde 
revela o seu pensar sobre o futebol. 
O Prefácio é do Mister José Mourinho, 
um dos seus alunos na Faculdade, e foi 
escrito com tanto de entusiasmo, como 
de gratidão e de reconhecimento. Logo 
no início refere que vai ler “mais umas 
páginas e mais umas lições receberá 
de um filósofo do desporto, que vem 
ensinando os seus leitores o que o 
desporto tem de mais profundo, de mais 
científico, de mais autêntico”. São vários 
capítulos onde descreve “Os ídolos da 
minha juventude”, revelando memória 
e gratidão, “O conflito dos paradigmas”, 
“O treino e a complexidade humana”, 
“Os técnicos de saúde e os árbitros”, “Do 
futebol à filosofia”, “Do ser pessoa à prá-
tica d futebol”, “O futebol é feito para os 
deuses?”, entre outros, para concluir de 
um modo extraordinário: ”Não enfrentar 
o presente com a cultura do passado”. 
Este jovem de 82 anos de idade, conde-
corado várias vezes, em Portugal e no 
Brasil, mantém uma jovialidade impres-
sionante, assente na atenção e perspicá-
cia permanentes. Parabéns Professor e 
obrigado pelo livro que me presenteou. A 
edição é da Primebooks.

A EFSMA (Federação Europeia de Associa-
ções de Medicina Desportiva) publicou 

em junho de 2015 uma Posição sobre 
“The pre-participation examination in 
sports: EFSMA Statement on ECG for 
pre-participation examination”. Depois 
da Introdução referem-se os objetivos do 
exame médico de pré-participação des-
portiva para proteger a saúde dos atletas, 
seguindo-se a História do exame médico, 
o Exame físico, o ECG em repouso, os 
prós e contras da realização do ECG em 
repouso neste contexto, discutindo a 
especificidade e sensibilidade, a leitura 
visual e a automática do aparelho, as 
consequências psicológicas dos falso-
-positivos e dos falsos-negativos, assim 
como impacto nos jogadores e famílias, 
os aspetos metodológicos e logísticos e os 
custos financeiros. Também a realização 
do ECG nas crianças e nos adolescentes é 
abordado, aconselhando-se a realização 
a partir dos 12 anos de idade. O texto 
termina com recomendações para a rea-
lização deste exame médico na Europa, 
defendendo-se que após a história clínica 
e o exame objetivo o ECG deve ser reali-
zado num aparelho com leitura compu-
torizada, mas previamente “formatado” 
para ECGs de atletas. A leitura deste 
texto pode ser feita no site desta Revista: 
www.revdesportiva.pt. 

Ref. Löllgen H, Börjesson M, Cum-
miskey J, Bachl N, Debruyne A.: The 
Pre-Participation Examination in Sports: 
EFSMA Statement on ECG for Pre-Par-
ticipation Examination. Dtsch Z Sport-
med. 2015; 66: 151-155. DOI: 10.5960/
dzsm.2015.182.

O Dr. Henrique Jones, um dos mais distin-
tos ortopedistas desportivos, foi eleito 
2.º Vice-Presidente do Comité Médico da 
UEFA, cujo mandato de quatro anos ter-
minará em 2019. Para Portugal em geral 
e para a medicina portuguesa mais em 
particular é um motivo de grande satisfa-
ção e orgulho. Este comité, um dos 19 da 
UEFA e constituído por 13 médicos, man-
tém a Presidência do Dr. Michel D’Hooghe 
da Bélgica, sendo o 1.º e 3.º Vice-Presiden-
tes os drs. Helena Herrero, de Espanha, 
e Pierre Rochcongar, de França, respeti-
vamente. No site da UEFA lê-se que são 
objetivos do Comité a “troca ideias sobre 
assuntos médicos da atualidade relacio-
nados com o futebol”, o desenvolvimento 
de “programas de formação médica para 
o futebol”, a monitorização do programa 
de antidopagem da UEFA, a monitoriza-
ção dos estudos sobre lesões específicas 
do futebol, entre outros, para além de 
organizar uma conferência médica a 
cada quatro anos. Felicitamos o Dr. Hen-
rique Jones pelo seu novo cargo e pelo 
empenho com que continua a prestigiar 
a medicina desportiva nacional.
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XII Congresso 
da SPAT

Realizou-se em Guimarães, nos dias 24 
e 25 de setembro, mais um Congresso 
da Sociedade Portuguesa de Artrosco-
pia e Traumatologia, superiormente 
presidido pelos Drs. João Lourenço 
e Hélder Pereira (foto). O sucesso foi 
enorme, começando pelo número de 
inscritos que atingiu os 300. Para além 
das conferências, refira-se, de grande 
qualidade, houve ainda um curso prá-
tico em cadáver de cirurgia do ombro, 
do joelho e do tornozelo (foto). Esta 
organização ficou a cargo do Dr. Manuel 
Vieira da Silva com apoio da Universi-
dade do Minho. O Prof. Niek Van Dijk 
contribuiu de modo decisivo, e mais 
uma vez, para a aprendizagem dos 
numerosos participantes. No programa 
destaca-se a inclusão pela primeira vez 
de um simpósio sobre “Lesões da ráquis 
no desporto”, o qual foi moderado pelo 
Dr. Rui Pinto. Outras sessões, versando, 
por exemplo, a “Artroscopia da anca”, 
o “Tornozelo do desportista: conceitos 
emergentes”, a “Patologia do ombro”, a 
“patologia patelofemoral”, etc., foram 
igualmente apresentadas com elevado 
nível científico.  

O Dr. Henrique Jones
Vice-Presidente da 
SPAT, contribuiu com 
o tema “Displasia 
troclear: indicações e 
técnicas na trocleo-
plastia troclear”.

Destaque ainda para o simpósio sobre 
“Desporto, Medicina e Sociedade”, 
que contou com a presença de atletas 
(Dulce Félix e Bruno Torres, este Cam-
peão da Europa e do Mundo de futebol 
de praia), representantes dos treina-
dores e da classe médica, onde o bom 
humor do grande Neno, ex-guarda-
-redes, animou e dinamizou a sessão. 
Nesta altura, o Dr. Hélder Pereira apre-
sentou e realçou a importância de um 
programa FIFA (CPR 11 – Joga Seguro) 
na atuação perante a morte súbita, do 
qual o ex-jogador Luís Figo e o jogador 
Bruno Torres são embaixadores.

Destaque ainda para a realização de 
cursos para os fisioterapeutas (“Novas 
abordagens das lesões musculares”) e 
para enfermeiros (“ligamentoplastia” e 
“Como tratar as entorses no desporto”) 
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que aconteceram no dia 25 e que 
muito entusiasmo criaram. 

Houve um momento de reconheci-
mento e de gratidão e tal aconteceu 
com a atribuição da qualidade de sócio 
honorário a dois médicos estrangeiros: 
o Prof. Niek Van Dijk e o Prof. Neyret. 
O Presidente da SPAT, o Dr. José Filipe 
Salreta, distinguiu estes dois ilustres 
médicos e investigadores pelo seu 
grande envolvimento no ensino da 
artroscopia, mas também pela grande 
amizade e disponibilidade que têm 
manifestado aos médicos portugue-
ses. No caso do Prof. Neyret, e porque 

tinha um compromisso inadiável e não 
esteve presente, mas enviou mensa-
gem vídeo, foi o Prof. Dr. João Espre-
gueira-Mendes que recebeu o galardão. 

Após a conclusão do Congresso 
realizou-se a assembleia Geral Ordiná-
ria da SPAT, presidida pelo Dr. Manuel 
Vieira da Silva. Foi apresentado 
relatório de contas, que foi aprovado, 
assim como de atividades a realizar ou 
participar ainda este ano (Congresso 
da SPOT, por exemplo), mas também 
durante o ano de 2016 (Congresso da 
ESSKA e outros).

Os participantes no Simpósio “Desporto, Medicina e Sociedade”: o Dr. Hélder Pereira, 
o ex-jogador Pedro Mendes, a atleta Dulce Félix, o jogador de futebol de praia Bruno 
Torres, o moderador Neno, o Dr. João Lourenço, o sr. José Pereira (Presidente da 
Associação Nacional de treinadores), o treinador Henrique Calisto, o fisioterapeuta 
Francisco Miranda e o Dr. Basil Ribeiro

A foto da homenagem (A): o Dr. Hélder Pereira, o Dr. João Lourenço, o Dr. José Filipe 
Salreta (Presidente da SPAT), o Prof. Doutor Niek Van Dijk, o Prof. Doutor João 
Espregueira-Mendes (representante do Prof. Neyret), o Dr. Artur Pereira de Castro.  
Foto B – entrega do galardãoao Prof. Niek Van Dijk pelo Dr. José Filipe Salreta; 
Foto C – o Prof. Neyret durante o vídeo de agradecimento

Figura A: o Prof. Niek Van Dijk durante o curso de cadáver. Figura B: o Dr. João o Prof. 
Romain Seil (1.º Vice-President da ESSKA), o Dr. Hélder Pereira e o Dr. J. C. Monllau 
(o Presidente do 17.º Congresso da ESSKA a realizar em Barcelona em maio de 2016) 
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Luxação do Cotovelo com 
Lesão Arterial no Andebol
Dr. Diogo Moura1, Dra. Carolina Mendes2, Dr. Roger Rodrigues2, Dr. Luís Antunes2, Dr. João Freitas1, 
Dr. António Albuquerque2

1 Serviço de Ortopedia e Traumatologia; 2Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular. Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra

RESUMO / ABSTRACT
A luxação fechada do cotovelo com lesão vascular é rara e o seu diagnóstico precoce é 
crucial. Os sintomas de lesão vascular neste contexto são frequentemente ligeiros ou 
mesmo ausentes, o que implica elevado nível de suspeição para seu o reconhecimento. 
O diagnóstico tardio pode ter consequências devastadoras, tais como isquémia, síndrome 
compartimental e potencial perda do membro. Apresenta-se um caso de luxação posterior 
fechada do cotovelo com lesão da artéria umeral num jovem praticante de andebol. 

Closed elbow dislocation with vascular injury is rare and its early diagnosis is crucial. Vascular 
injury symptoms are often slightly or even absent, which implies a high suspicion level for its detec-
tion. Late diagnosis can result in disastrous consequences, like limb ischemia, compartment syn-
drome and potential limb loss. We present a case of posterior closed elbow dislocation with injury of 
the humeral artery in a young handball player. 

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Andebol, cotovelo, luxação, artéria umeral
Handball, elbow, dislocation, humeral artery
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Introdução 

A luxação posterior fechada do coto-
velo é o tipo de luxação do cotovelo 
mais frequente e representa 10 a 
25% de todas as lesões do cotovelo 
nos jovens adultos1. O instinto de 
proteção do membro dominante 
durante a queda leva a que ocorra 
mais frequentemente no membro 
contralateral2. Na maioria das situa-
ções as luxações envolvem apenas 
o complexo articular e têm bom 
prognóstico, no entanto, a proximi-
dade anatómica a estruturas neu-
rovasculares coloca-as em risco3. A 
lesão vascular concomitante é mais 
frequente nas luxações expostas do 
cotovelo e é raramente encontrada 
nas luxações fechadas4. Apesar de, 
devido à escassa literatura sobre 
o tema, a verdadeira incidência 
de luxação do cotovelo com lesão 
vascular combinadas ser difícil de 
estabelecer, estima-se que seja de 
0,3 a 1,7%3,5. As lesões arteriais mais 
encontradas neste contexto são 
transeção arterial completa e obs-
trução por trombose ou por flaps da 
camada íntima4,6,7. 

Caso clínico

Apresenta-se o caso clínico de um 
jovem do sexo masculino, com 19 
anos de idade, praticante federado 
de andebol, com membro superior 
direito dominante, que durante a 
prática desportiva sofreu queda 
sobre o membro superior esquerdo 
com o cotovelo em hiperextensão. 
À chegada à urgência apresentava 
dor, incapacidade funcional, edema 
e tensão acentuados a nível da face 
anterior do cotovelo. A temperatura 
da mão estava mantida, mas os 
pulsos radial e ulnar estavam ausen-
tes. Não tinha sinais de cianose e 

a sensibilidade e motricidade dos 
dedos estavam mantidas. O paciente 
queixava-se de parestesias nos três 
primeiros dedos. O exame radio-
gráfico revelou luxação posterior 
do cotovelo, sem sinais evidentes 
de fratura associada (Figura 1 – A). 
Foi realizada redução fechada da 
luxação, com alívio das parestesias 
e diminuição da dor (Figura 1 – B). A 
avaliação com aparelho de doppler 
portátil mostrou fluxo de revascu-
larização nas artérias radial e ulnar. 
Face a suspeita de lesão vascular foi 
realizada angiografia, que encontrou 
oclusão do terço distal da artéria 
umeral junto ao cotovelo numa 
extensão longitudinal de 5cm, com 
recanalização distal pré-bifurcação 
através de colaterais (Figura 2). 

O paciente foi de imediato sub-
metido a exploração cirúrgica do 
cotovelo, verificando-se laceração 
da artéria umeral, rotura do bicípite 
braquial e da cápsula articular ante-
rior do cotovelo, bem como edema 
e contusão acentuados dos tecidos 
moles locais, com integridade estru-
tural do nervo mediano. Procedeu-se 
à reconstrução capsular e rafia topo-
-a-topo do bicípite braquial, com 
confirmação que o nervo mediano se 
encontrava livre de conflito. Os topos 
proximal e distal da artéria umeral 
foram isolados e a sua reconstrução 
fez-se através de enxerto de inter-
posição umero-umeral com veia 
grande safena invertida da coxa 
esquerda com 6cm de comprimento. 
Após constatação de pulsos distais 
presentes, procedeu-se ao encer-
ramento por planos e o cotovelo 
foi imobilizado a 90˚ de flexão com 
tala. Face à reconstrução vascular, o 
paciente tem indicação para tomar 
ácido acetilsalicílico 100mg diário ad 

Figura 1: A – Radiografia inicial demonstrando luxação posterior do cotovelo: inci-
dências ântero-posterior e perfil. B – Radiografia após redução fechada da luxação: 
incidência perfil. 

A A B
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eternum. Às 3 semanas foi retirada a 
imobilização e iniciou mobilização 
ativa da articulação no domicílio de 
acordo com tolerância álgica. Aos 3 
meses de pós-operatório, o paciente 
apresentava-se sem dor, sem sinais 
de instabilidade articular ou défices 
neurovasculares e com mobilidades 
completas, iniciando fortalecimento 
muscular do membro (Figura 3). A 
atividade desportiva foi retomada 
aos 6 meses de pós-operatório. 

Discussão 

A presença de lesão arterial asso-
ciada a luxação fechada do cotovelo 
é rara e está provavelmente relacio-
nada com o grau de desvio articular 
e intensidade do traumatismo3. 
A ausência de diagnóstico ou o 
diagnóstico tardio da lesão vascular 
podem ter consequências graves, 
tais como isquémia, rigidez articular, 
síndrome compartimental, contra-
tura de Volkmann e potencial perda 
do membro8. 

Na presença 
de uma luxa-
ção do cotovelo, 
bem como face 
a qualquer lesão 
osteoarticular, 
antes e após redu-
ção da mesma, é 
obrigatório e deve 
ser sistemático o 
exame neurovas-
cular minucioso 
do membro.3 O 
conhecimento dos 

sinais de isquémia arterial é funda-
mental para o diagnóstico precoce: 
ausência de pulsos arteriais em aná-
lise seriada, cianose e arrefecimento 
da mão. No entanto, nas lesões da 
artéria umeral a nível do cotovelo 
a presença de sinais evidentes de 
isquémia é rara, estando estes na 
maioria das vezes atenuados ou 
mesmo ausentes, o que se deve 
à rica rede arterial anastomótica 
colateral local (através das artérias 
umeral profunda e colaterais radial 
e ulnar), que permite recanalização 
e manter pelo menos temporaria-
mente a circulação distal4,9. Como 
tal, muitas vezes podemos estar 
perante uma situação emergente de 
lesão vascular arterial sem quais-
quer sinais de cianose ou de arrefe-
cimento relevantes e mesmo na pre-
sença de pulsos distais palpáveis3,8. 
Neste caso clínico, o paciente tinha 
pulsos arteriais distais ausentes, no 
entanto, não apresentava sinais de 
cianose nem arrefecimento, o que se 
deve à mão estar bem revasculari-
zada pela circulação colateral. 

Sempre que existe a mínima 
suspeita clínica de lesão arterial é 
mandatório o estudo da patência 
vascular urgente3. Nestas situações 
está indicada avaliação inicial por 
doppler e realização imediata de 
angiografia, sendo este último o 
exame gold-standard para avaliação 
de lesões arteriais traumáticas9. Após 
confirmação angiográfica de lesão 
arterial está indicada a exploração 

vascular emergente e a 
sua reconstrução3,9. 

Os múltiplos fatores 
destas lesões combina-
das (articular e vascu-
lar) levam a um espe-
tro amplo em termos 
de prognóstico, depen-
dendo sobretudo da 

extensão de lesão da pele, cápsula e 
ligamentos articulares, grau de lesão 
nervosa, estabilidade articular após 
redução e sucesso do procedimento 
de revascularização3. Neste caso clí-
nico, no exame às 3 semanas de pós-
-operatório, após cumprir período 
de imobilização, não foi identificada 
qualquer instabilidade articular ou 
défice neurovascular clinicamente 
evidente, pelo que se previu uma 
recuperação favorável. 

Conclusão 

A presença de lesão arterial asso-
ciada a luxação fechada do cotovelo 
é rara e a sua não deteção ou dete-
ção tardia pode ter consequências 
graves e irreversíveis. Na presença 
de luxação do cotovelo (aberta ou 
fechada) é fundamental um elevado 
nível de suspeita e alerta em relação 
a lesão vascular arterial associada, 
de modo a se garantir diagnóstico e 
reconstrução vascular o mais preco-
cemente possível. 
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Figura 2: Angiografia do membro superior esquerdo – Setas a 
preto indicam ausência de progressão do contraste no terço 
distal da artéria umeral esquerda. Setas a branco indicam 
recanalização distal por colaterais.
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Efeito da Ligadura Funcional Não-Elástica 
(Heel Lock) da Tibiotársica na Amplitude 
Articular e na Performance Funcional em 
Futebolistas
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RESUMO / ABSTRACT
Objetivo: Avaliar o efeito da ligadura funcional não-elástica (Heel Lock) da tibiotársica na 
amplitude articular e performance em futebolistas usando uma bateria de testes que tenta 
replicar as exigências do futebol. Metodologia: A amostra foi constituída por 20 futebolis-
tas divididos aleatoriamente pelos Grupo Controlo (GC, n=10) e Experimental (GE, n=10). 
A amplitude nos movimentos ativos de inversão e eversão e os testes de performance 
– Single-Leg Hop Test, Quadrant Jump Test e Hexagon Test – foram realizados antes e após a 
aplicação da ligadura funcional (GE) ou do período de repouso (GC). Resultados: A ligadura 
diminuiu significativamente a amplitude de inversão e eversão. Os dois grupos aumen-
taram significativamente a distância de salto unipodal no Single-Leg Hop Test (GE: 172,2 
± 18,32 para 179,4 ± 15,77cm, P=0,011; GC: 171,0 ± 10,60 para 178,9 ± 17,09cm, P=0,045) e 
melhoraram a performance  no Quadrant Jump Test (GE: 35,7 ± 1,49 para 38,7 ± 2,98 pontos, 
P=0,006; GC: 34,5 ± 2,98 para 36,8 ± 1,69 pontos, P=0,011) e no Hexagon Test. Conclusão: 
A ligadura funcional não-elástica diminuiu a amplitude de movimento sem prejudicar a 
performance funcional.

Purpose: To examine the effect of the nonelastic sports tape (Heel Lock) on ankle range of motion and 
functional performance of the lower limb in male football players. Methods: Twenty football players 
were recruited and randomized into two groups: Control (CG, n=10) and Experimental (EG, n=10). 
Ankle range of motion and functional performance tests – Single-Leg Hop Test, Quadrant Jump Test, 
and Hexagon Test – were performed before and after the application of the tape (EG) or a rest period 
(CG). Results: When ankles were taped with nonelastic tape the range of motion was significantly 
decreased. Both groups performed significantly better in the Single-Leg Hop Test (EG: 172,2 ± 18,32 
to 179,4 ± 15,77cm, P=0,011; CG: 171,0 ± 10,60 to 178,9 ± 17,09cm, P=0,045), in the Quadrant 
Jump Test (EG: 35,7 ± 1,49 to 38,7 ± 2,98 points, P=0,006; CG: 34,5 ± 2,98 to 36,8 ± 1,69 points, 
P=0,011), and in the Hexagon Test. Conclusions: The nonelastic sports tape (Heel Lock) decreased the 
ankle range of motion without impairing the functional performance of the lower limb.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Ligadura funcional não elástica, amplitude de movimento, funcionalidade, tibiotársica
Nonelastic sports tape, range of motion, functionality, ankle.
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Introdução

As entorses da articulação tibio-
társica são das lesões músculo-
-esqueléticas mais comuns entre 
os desportistas com incidência de 
cerca de 15% da totalidade das 
lesões1, sendo que mais de 80% das 
entorses da tibiotársica ocorrem em 
inversão2. Sendo uma lesão com tão 
elevada incidência e reincidência3 
existe particular interesse na pro-
cura de soluções que a minimizem e 
que paralelamente não prejudiquem 
a performance dos atletas4. Neste 

contexto, têm sido usadas diferentes 
estratégias de prevenção da entorse 
da tibiotársica, incluindo o forta-
lecimento muscular dos músculos 
eversores5, o treino propriocetivo5,6, 
ortóteses da tibiotársica7 e ligadura 
funcionais não-elásticas (tape)8. 

As ligaduras funcionais são 
comummente utilizadas no desporto 
como método de prevenção, tendo 
como objetivo restringir as ampli-
tudes de movimento e aumentar o 
feedback propriocetivo da articula-
ção9. É também usado como método 
auxiliar na reabilitação, melhorando 

a atividade desportiva e competitiva 
dentro de uma amplitude articular 
normal4. Alguns estudos apontam 
que a ligadura funcional da tibio-
társica pode reduzir a frequência de 
lesões e de recidivas da entorse da 
tibiotársica, principalmente devido 
ao suporte mecânico9. Mas, outros 
estudos sugerem que a restrição 
do movimento não seja o único 
mecanismo associado à redução do 
número de entorses da tibiotársica, 
uma vez que também a diminuição 
da velocidade de atingimento do 
pico de inversão irá dar tempo aos 
músculos peroneais para atingir o 
torque de eversão necessário para 
prevenir ou minorar a lesão10. O 
principal objetivo das ligaduras fun-
cionais de prevenção de entorses da 
tibiotársica é restringir o movimento 
no plano frontal. No entanto, no 
plano sagital este também fica limi-
tado, o que pode limitar a execução 
de tarefas funcionais. Este aspeto 
parece particularmente relevante 
uma vez que é pouco provável que 
este ou qualquer outro método de 
prevenção seja aceite pelos atle-
tas se limitar a sua performance 
funcional9. Os estudos anteriores 
não são consensuais sobre o efeito 
das ligaduras funcionais de preven-
ção de entorses da tibiotársica na 
performance funcional e na ativi-
dade muscular. Nestes estudos a 
performance tem sido avaliada com 
diferentes parâmetros (p.e. testes 
de agilidade, salto vertical) e com 
resultados contraditórios, sendo 
vários os estudos que apontam no 
sentido de que o uso de ligadura 
funcional da tibiotársica diminui a 
performance11-13, enquanto outros 
não encontram diferenças na per-
formance após a sua aplicação4,14. 
Os resultados para a atividade mus-
cular seguem o mesmo padrão, com 
vários autores indicando impacto 
negativo da ligadura funcional no 
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tempo de latência dos músculos 
peroneais15,16 e outros um efeito 
não significativo10,17 ou positivo18. 
Nestes estudos observa-se mar-
cada heterogeneidade nos testes de 
performance funcional utilizados, 
sendo um dos mais usados o teste 
de impulsão vertical, o que se pode 
revelar insuficiente para a exigência 
da performance de um futebolista.

Assim, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito da ligadura fun-
cional não-elástica (Heel Lock) da 
tibiotársica na amplitude articular 
e performance em futebolistas 
usando uma bateria de testes que 
tenta replicar as exigências do 
futebol.

Metodologia

Amostra 

Realizou-se um estudo experimen-
tal do tipo experiência laboratorial, 
numa amostra não probabilística 
de conveniência constituída por 20 
futebolistas. A amostra foi recrutada 
num clube de futebol não profis-
sional do concelho de Famalicão. 
Os 20 futebolistas foram divididos 
aleatoriamente em dois grupos de 
10 elementos cada: Grupo Controlo 
(GC) e Grupo Experimental (GE). Para 
a aleatorização dos participantes, os 
números das camisolas dos atletas 
foram colocados num saco escuro, 
tendo ficado definido que os primei-
ros 10 números a sair pertenciam 
ao GC e os outros 10 pertenciam ao 
GE. A ligadura funcional foi aplicada 
apenas aos participantes do GE. A 
amplitude articular da tibiotársica 
nos movimentos ativos de inversão 
e eversão e os testes de performance 
foram avaliados nos dois grupos 
antes e após a aplicação da ligadura 
funcional (GE) ou do período de 
repouso (GC). 

Foram incluídos no estudo atletas 
pertencentes ao plantel sénior do 
clube, com idade superior a 18 anos. 
Foram excluídos atletas que tives-
sem tido fraturas ou realizado cirur-
gia ao membro inferior, que apre-
sentassem qualquer tipo de lesão 
atual ou em fase de reabilitação dos 
membros inferiores, e/ou que se 
encontrassem a tomar medicação 
com influência na coordenação e no 
equilíbrio.

Todos os procedimentos foram 
efetuados de acordo com a Declara-
ção de Helsínquia, tendo os partici-
pantes dado consentimento infor-
mado por escrito.

Procedimentos

Avaliação da Amplitude Articular
A avaliação da amplitude articular 
foi realizada por goniometria. Os 
participantes estavam sentados na 
extremidade da marquesa com o 
pé pendente. Em cada participante 
foi marcado o braço fixo (paralelo à 
margem anterior da tíbia), o eixo (ao 
nível da articulação tibiotársica) e o 
braço móvel (sobre a superfície dor-
sal do 2.º metatarso) conforme des-
crito na literatura19. Seguidamente 
foi indicado aos participantes que 
realizassem de forma ativa os movi-
mentos de inversão e eversão. Foram 
efetuadas três avaliações para cada 
movimento, tendo sido retirado para 
análise o valor médio. 

Previamente foi realizado um 
estudo piloto com o objetivo de ava-
liar a reprodutibilidade da media-
ção, pelo goniómetro universal, da 
amplitude articular da tibiotársica 
nos movimentos ativos de inversão e 
eversão. Este estudo piloto foi com-
posto por 6 indivíduos voluntários 
(idade = 22,8 ± 2,85 anos; peso = 65,5 
± 4,33kg; altura = 167,8 ± 4,21cm), 
saudáveis, aos quais o avaliador 
mediu a amplitude articular em dois 
momentos separados por 48 horas. 
O coeficiente de correlação intra-
classe para o movimento de inversão 
foi de 0,996 para o pé direito e 0,991 
para o esquerdo; na eversão foi de 
0,908 para o pé direito e 0,990 para o 
esquerdo. 

Avaliação da performance 
funcional 
A performance funcional do mem-
bro inferior foi avaliada através 
de três testes: o Single-Leg Hop Test 
(SLHT), o Quadrant Jump Test (QJT) e 
o Hexagon Test (HT). Os testes foram 
realizados com os atletas equipados 
com calções, t-shirt e sapatilhas. 
Antes das avaliações foi dada a 
oportunidade aos indivíduos de exe-
cutarem os testes para se familiari-
zarem com os mesmos. Cada atleta 
realizou três tentativas de cada teste 
para se familiarizar com os procedi-
mentos de avaliação.

No Single-Leg Hop Test os sujeitos 
foram instruídos a saltar o mais 
longe possível, em apoio unipodal, 
com o membro em teste em linha 
reta e a fazer a receção ao solo 
com o mesmo membro. O teste foi 
realizado três vezes com o mem-
bro dominante. O membro inferior 
dominante foi determinado per-
guntando aos participantes qual o 
membro que usavam para chutar 
uma bola. O comprimento de cada 
salto foi registado em centímetros 
desde a linha inicial até ao ponto de 
contacto do calcanhar com o solo. 
Foi considerado como valor do teste 
a melhor marca alcançada nas três 
tentativas (Figura 1). Tal como em 
estudo anterior em jovens futebolis-
tas20, utilizamos a versão modificada 
que permite movimentar os braços 
livremente durante o salto.

Figura 1. Posição 
inicial para o 
Single-Leg Hop Test

Para realizar 
o Quadrant Jump 
Test foi dese-
nhada uma 

cruz perpendicular no chão com 
tape (Figura 2). O quadrante deve 
ter um metro de comprimento, por 
um metro de largura. Foi colocada 
uma linha de início no primeiro 
quadrante e os restantes foram 
numerados na sequência 1,2,3,4. 
O atleta saltou com os pés jun-
tos sucessivamente na sequência 
1,2,3,4,1,2,3,4, o mais rápido possível 
durante 10 segundos. Foi atribuído 
um ponto, sempre que o atleta 
saltou corretamente com ambos 
os pés no quadrante certo. Sempre 
que o indivíduo pisou a linha ou 
saltou no quadrante incorreto foi-
-lhe atribuída uma penalização de 
0,5 pontos. Foram efetuados três 
ensaios, sendo considerado para 
efeitos de classificação a média dos 
dois melhores ensaios20.



10 · Novembro 2015 www.revdesportiva.pt  

Figura 2. Qua-
drant Jump Test

Para a 
realização do 
Hexagon Test 

desenhou-se, com tape, no chão 
um hexágono com 60,5cm de lado e 
um ângulo externo de 120º. O atleta 
colocou-se no centro do hexágono 
com os pés juntos e, ao comando 
“ir”, saltou para a frente e voltou ao 
centro do mesmo, repetindo a tarefa 
em todas as direções do hexágono 
no sentido dos ponteiros do relógio, 
seguidamente executou a mesma 
tarefa no sentido inverso. O teste 
foi reiniciado sempre que o sujeito 
saltou na linha errada ou avançou 
um lado do hexágono (Figura 3). 
Foram realizados três ensaios em 
cada sentido. O tempo de execução 
foi registado e considerada a média 
dos dois melhores tempos em cada 
um dos sentidos.

Figura 3. Hexagon 
Test

Ligadura funcional de bloqueio do 
calcâneo (Heel Lock)

A ligadura funcional foi aplicada 
nos dois membros inferiores, sem-
pre pelo mesmo investigador, com 
o atleta em deitado em decúbito 
dorsal numa marquesa, com os pés 

fora da mesma e a tibiotársica em 
posição neutra. Antes da realização 
da ligadura a pele do pé e terço 
distal da perna foi depilada, limpa 
com álcool e foi colocado spray 
aderente para aumentar a ade-
rência do material. Seguidamente 
foram colocadas duas bandas de 
apoio em tape distalmente à junção 
músculo-tendinosa dos gastroc-
némios. Depois foram colocadas 
duas “almofadas” de pré-tape com 
gel lubrificante para limitar a 
fricção, uma na região do tendão 
de Aquiles e outra na região do 
tendão do tibial anterior. No final 
destes procedimentos foi aplicado 
pré-tape de forma a revestir parte 
do pé e tornozelo e as “almofadas” 
previamente colocadas. Foi então 
aplicado o Heel Lock com ligadura 
não-elástica adesiva (tape), termi-
nando-se com a fixação da ligadura 
com duas bandas de fixação em 
tape (Figura 4). No final da execu-
ção da ligadura funcional foi pedido 
ao atleta para realizar os movimen-
tos de flexão plantar, flexão dorsal, 
inversão e eversão. Foi ainda pedido 
para caminhar um pouco de forma 
a verificar se existiam pareste-
sias, dor ou desconforto. O grupo 
controlo permaneceu em repouso 
durante o mesmo tempo que 
demorou a realização da ligadura 
funcional.

Figura 4. Ligadura Funcional Heel Lock

Análise Estatística
Os dados foram analisados com 
recurso ao software de análise 

estatística IBM SPSS Statistics 
20 (IBM Corporation, Chicago, IL, 
USA). Após se ter verificado que as 
variáveis seguiam uma distribui-
ção normal, com recurso ao Teste 
de Shapiro-Wilk, foi realizada uma 
análise estatística descritiva (média 
e desvio-padrão) para caracterização 
da amostra em estudo. Para compa-
ração entre os grupos (GC e GE) na 
avaliação inicial e na avaliação final 
foi utilizado o teste paramétrico 
T-Student para amostras indepen-
dentes. Para as comparações dentro 
de cada grupo foi utilizado o teste 
paramétrico T-Student para amos-
tras emparelhadas. Foi estabelecido 
um nível de significância de 5%.

Resultados

A caracterização dos 20 elemen-
tos que compõem a amostra do 
presente estudo encontra-se na 
tabela 1. Podemos verificar que não 
existem diferenças estatisticamente 
significativas entre os dois grupos 
na idade, peso, altura, no índice de 
massa corporal e nos anos de prática 
da modalidade.

A ligadura funcional diminuiu 
significativamente a amplitude 
articular nos movimentos ativos 
de inversão e eversão em ambos os 
membros inferiores. Por outro lado, 
não se verificaram diferenças esta-
tisticamente significativas entre os 
dois momentos de avaliação no GC 
(Tabela 2).

Os dois grupos aumentaram sig-
nificativamente a distância de salto 
unipodal no Single-Leg Hop Test; o GE 
passou de 172,2 ± 18,32 para 179,4 ± 
15,77cm (P=0,011) e o GC passou de 
171,0 ± 10,60 para 178,9 ± 17,09cm 
(P=0,045) (Figura 5).

A performance no Quadrant Jump 
Test melhorou significativamente 
após a aplicação da ligadura funcio-
nal (35,7 ± 1,49 para 38,7 ± 2,98 pon-
tos, P=0,006), o mesmo se verificando 

Tabela 1. Comparação entre grupos: idade, peso, altura, índice de massa 
corporal (IMC) e anos de prática da modalidade 

Grupo Controlo Grupo Experimental Valor de Prova

Idade (anos) 27,3 ± 3,71 25,4 ± 5,62 0,386

Peso (kg) 79,4 ± 3,13 76,8 ± 5,14 0,189

Altura (m) 1,82 ± 0,04 1,80 ± 0,07 0,456

IMC (kg/m2) 24,1 ± 0,66 23,8 ± 1,90 0,706

Anos de prática 15,1 ± 4,23 14,1 ± 5,45 0,652



Revista de Medicina Desportiva informa Novembro 2015 · 11

no GC (34,5 ± 2,98 para 36,8 ± 1,69 
pontos, P=0,011).

No Hexagon Test observou-se dimi-
nuição no tempo gasto a realizar o 
teste, quer no sentido dos ponteiros 
do relógio (12,4 ± 1,02 para 11,30 ± 
1,15s, P<0,001), quer no sentido con-
trário aos ponteiros do relógio (12,3 
± 1,15 para 11,30 ± 1,12s, P=0,002), 
após a aplicação da ligadura fun-
cional.  No GC observou-se também 
diminuição no tempo gasto a reali-
zar o teste no sentido dos ponteiros 
do relógio (12,9 ± 1,06 para 12,4 ± 
0,94s, P=0,048), não se tendo encon-
trado diferenças estatisticamente 
significativas no sentido contrário 
aos ponteiros do relógio (12,5 ± 1,01 
para 12,2 ± 1,04s, P=0,176) (Figura 6).

Discussão

O presente estudo teve por objetivo 
avaliar o efeito da ligadura funcional 
não-elástica preventiva, Heel Lock, da 
tibiotársica na amplitude articular e 
performance funcional do membro 
inferior de futebolistas. Verificou-se 
que a ligadura funcional cumpriu a 
sua função de limitar as amplitudes 
articulares num grupo de futebolis-
tas e sem que tenha havido efeito 

Tabela 2. Comparação entre grupos dos valores médios da amplitude 
articular nos movimentos ativos de inversão e eversão

Inversão Eversão

Grupo 
controlo

Grupo 
Experimental

Grupo 
controlo

Grupo 
Experimental

Pé
Direito

Avaliação inicial 26,4 ± 2,50º 27,9 ± 3,54º 12,9 ± 2,18º 13,4 ± 2,91º

Avaliação final 25,9 ± 2,28° 22,0 ± 2,49ºa,b 12,4 ± 2,46º 10,1 ± 2,23ºa,b

Pé
Esquerdo

Avaliação inicial 25,5 ± 3,38º 24,2 ± 5,51º 13,0 ± 1,89º 12,5 ± 3,63º

Avaliação final 25,0 ± 2,98º 19,7 ± 5,01ºa,b 12,6 ± 1,08º 9,3 ± 2,58ºa,b

asignificativamente diferente da avaliação inicial, p<0,001; bsignificativamente diferente do grupo controlo, p<0,05

prejudicial no desempenho dos 
testes funcionais realizados.

As lesões ligamentares da tibio-
társica sendo muito comuns no 
desporto1, têm sido alvo de intensa 
investigação nas últimas décadas. 
Um dos métodos mais comuns para 
suportar a tibiotársica, especial-
mente em atletas com instabilidade 
funcional ou mecânica da tibiotár-
sica, é o uso de um suporte externo 
em ligadura não-elástica (tape)8. Este 
método pode ser usado para preve-
nir entorses, para estabilizar a tibio-
társica após lesão com o objetivo de 
evitar o agravamento da lesão e para 
estabilizar a tibiotársica durante o 
período de reabilitação. 

A eficácia da ligadura funcio-
nal poderá estar associada a uma 
combinação de factores, incluindo o 
aumento da estabilidade mecânica, 
a diminuição da amplitude de movi-
mento e a melhoria da função pro-
priocetiva, a qual se pode encontrar 
diminuída em situações de fadiga 
muscular21-23 ou após crioterapia24,25. 

A questão que sempre se coloca é se 
a diminuição da amplitude articular 
induzida pela aplicação da ligadura 
não prejudica a performance dos 
atletas.

Os resultados obtidos no presente 
estudo mostram uma diminuição 
significativa da amplitude articular 
da tibiotársica após a colocação da 
ligadura funcional, sem que isso 
influenciasse negativamente a per-
formance nos testes funcionais. A 
melhoria na performance observada 
após a ligadura funcional pode ser 
explicada pelo fenómeno de apren-
dizagem, uma vez que no grupo con-
trolo também se observaram melho-
rias idênticas após a colocação da 
ligadura funcional. Assim, os nossos 
resultados vão de encontro aos 
resultados de estudos anteriores que 
não encontram diferenças na perfor-
mance após a aplicação da ligadura 
funcional4,14. Bicici et al14 estudaram 
o efeito de diferentes estratégias de 
prevenção da entorse da tibiotár-
sica em 15 basquetebolistas com 
instabilidade crónica da tibiotársica 
e observaram que a ligadura fun-
cional não elástica não prejudica a 
performance funcional dos atletas 
numa bateria de testes que avaliam 
a agilidade, equilíbrio e coordenação. 
Contudo, os estudos anteriores não 
são consensuais sobre o efeito das 
ligaduras funcionais de prevenção 
de entorses da tibiotársica na per-
formance funcional e na atividade 
muscular, com alguns a apontar 

para que o uso de 
ligadura funcional da 
tibiotársica diminui a 
performance11-13. 

As limitações do 
presente estudo 
incluem o reduzido 
tamanho da amostra 
e o facto de se ter 
usado amostragem 
por conveniência 
(não probabilística). 
A amostra incluiu 
apenas futebolistas 
do sexo masculino, o 
que limita também 
a extrapolação dos 
resultados a outras 
populações, tal como 
futebolistas do sexo 
feminino ou a outros 
desportos.

Continua na pág. 14 

Figura 5.  Impacto da ligadura funcional na distância 
de salto unipodal com o membro inferior dominante 
no Single-Leg Hop Test

Figura 6. Efeito da ligadura funcional no tempo 
despendido a realizar o Hexagon Test
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Disfunção Autonómica e a 
Prática de Boosting em Atletas 
com Lesão Medular Alta
Dra. Marta Oliveira, Dr. Filipe Antunes
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação – Hospital de Braga

RESUMO / ABSTRACT
O boosting consiste na indução intencional de um estado de disreflexia autonómica por um 
atleta com lesão medular alta, durante o treino ou competição, de modo a melhorar o seu 
desempenho. Apesar do boosting ter sido considerado oficialmente ilegal, por questões 
de segurança dos atletas, há evidência de que esta prática ainda se mantém atualmente. 
Importa desenvolver programas educacionais sobre a disreflexia autonómica, chamando a 
atenção para as suas potenciais consequências, envolvendo treinadores e profissionais de 
saúde em contacto com esta população. 

Boosting is defined as the intentional induction of autonomic dysreflexia by athletes with high 
spinal cord injury, to enhance sports performance. Despite boosting has been considered officially 
illegal, for security reasons regarding the athletes, there is evidence that this practice still continues 
today. It is important to develop educational programs on autonomic dysreflexia, drawing attention 
to its potential consequences, involving trainers and health care professionals in contact with this 
population.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Disreflexia autonómica, boosting, lesão medular
Autonomic dysreflexia, boosting, spinal cord injury
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Introdução

Na população geral a resposta car-
diovascular ao exercício é controlada 
em larga escala pelo Sistema Ner-
voso Autónomo (SNA)1. No entanto, 
após uma lesão medular há dis-
rupção do controlo supra-espinhal 
cardíaco e dos vasos sanguíneos, o 
que vai alterar a resposta cardioau-
tonómica ao exercício, podendo 
afetar a performance1. O objetivo 
desta revisão foi abordar o impacto 
da lesão medular sobre o SNA, 
nomeadamente ao nível do sistema 
cardiovascular e desempenho no 
exercício, alertando para os riscos da 
prática de boosting. 

Efeitos da lesão medular no 
sistema nervoso autónomo

O sistema nervoso parassimpático 
é proeminente em repouso e atua 
ao nível do sistema cardiovascular 
através do nervo vago, diminuindo a 
frequência cardíaca (FC)2. O controlo 
cardíaco vagal origina-se no tronco 
cerebral e habitualmente é poupado 

após uma lesão medular3. O nervo 
vago apenas inerva o coração, não 
tendo qualquer efeito a nível dos 
vasos sanguíneos.3 O sistema ner-
voso simpático inerva o miocárdio, 
bem como o músculo liso nos vasos 
sanguíneos e predomina em esta-
dos de stress fisiológico e exercício, 
aumentando a FC e a pressão arte-
rial (PA)3. A inervação simpática para 
o coração e para a maio-
ria dos vasos dos mem-
bros superiores origina-se 
nos segmentos toráci-
cos superiores (T1-T5), 
enquanto para os mem-
bros inferiores se origina 
nos segmentos espinhais 
inferiores (T6-L2)3.

Os indivíduos com 
lesões medulares abaixo 
de T6 tendem a preser-
var o controlo cardíaco 
autonómico e como tal 
são capazes de modu-
lar a FC em resposta ao 
exercício4. Pelo contrário, 
em indivíduos com lesões 
acima de T6 há perda do 
controlo simpático supra-espinhal, 

após o qual os circuitos espinhais 
se tornam os únicos responsáveis 
pela geração de atividade simpática 
abaixo do nível de lesão5, havendo 
um tónus vagal cardíaco predo-
minante não contrabalançado4. A 
perda de inervação cardíaca sim-
pática resulta numa FC máxima 
entre 110-130bpm, determinada 
pela atividade intrínseca sinoatrial6. 
No entanto, é importante referir 
que há evidência de que a resposta 
cardiovascular ao exercício na lesão 
medular dependerá muito mais da 
integridade dos tratos descendentes 
simpáticos cardíacos, do que pro-
priamente apenas do nível de lesão1. 
Foi demonstrado que indivíduos com 
lesões cervicais completas, mas com 
os tratos descendentes simpáticos 
preservados, conseguiam atingir a 
FC máxima teórica expectável para 
a idade7.

Disreflexia autonómica 

A disreflexia autonómica (DA) é con-
siderada uma emergência médica 
que afeta sobretudo indivíduos com 
lesão medular ≥ T6 e caracteriza-se 
pelo aumento súbito da PA, resul-
tado da hiperatividade simpática 
não controlada, em resposta a um 
estímulo abaixo do nível de lesão8. 
Os episódios não tratados de DA 
podem ter consequências graves, 
como hemorragias intracranianas, 
convulsões e, em casos extremos, 
morte8. Uma variedade de estímu-
los nóxicos, ou não, pode despertar 

(Ref. http://eprimarycare.onf.org/images/AD.png)
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estes episódios, sendo os mais 
comuns de origem urinária (disten-
são vesical, ITU) e intestinal (obsti-
pação, impactação fecal)8. 

Lesão medular e exercício

A performance no exercício depende 
de vários fatores que poderão estar 
afetados na lesão medular, depen-
dendo do nível e tipo de lesão3,4,9: 
• controlo simpático apropriado 

cardíaco e dos vasos sanguíneos, 
em adição à atividade de bomba 
musculosquelética 

• libertação adequada de cateco-
laminas pelos nervos simpáticos 
periféricos 

• preservação do sistema respirató-
rio, função muscular e termorre-
gulação.

Os indivíduos com lesão medu-
lar alta (≥ T6) apresentam PA basal 
15-20mmHg inferior a indivíduos sem 
lesão, assim como FC inferiores10. 
Além disso, verifica-se acumulação 
periférica de sangue nas extremida-
des inferiores devido à diminuição 
do tónus simpático e da alteração da 
atividade de bomba musculosquelé-
tica abaixo do nível de lesão9.

Em resposta ao exercício, os 
indivíduos com lesão medular alta 
têm capacidade limitada em regu-
lar a sua FC e PA4. Apresentam FC 
máximas inferiores por alteração 
do tónus simpático e diminuição da 
libertação de catecolaminas, valores 
de VO2 máximo inferiores e potência 
pico inferiores2. Além disso, utilizam 
a parte superior do corpo, um modo 
de exercício que se caracteriza por 
um VO2 pico inferior, comparativa-
mente ao exercício que envolve os 
membros inferiores11. 

Boosting

O boosting define-se como o estado 
de DA intencionalmente induzido 
por um atleta com lesão medular 
alta durante o treino ou competição, 
com o objetivo de melhorar a per-
formance no desporto12,13. Em 1994 o 
International Paralympic Committee (IPC) 
considerou o boosting ilegal e baniu a 
sua prática durante a competição12,14. 

Nos Jogos Paraolímpicos de Verão 
de Pequim, em 2008, foi conduzido 

um estudo para avaliar o conhe-
cimento, a incidência e as atitu-
des sobre a prática de boosting em 
atletas com lesão medular alta9. Dos 
resultados obtidos é de ressalvar 
que 16,7% dos atletas admitiram 
ter usado o boosting para melhorar 
o desempenho no exercício e que 
48,9% dos atletas consideraram 
o boosting pouco perigoso para a 
saúde, 21,3% perigoso e 25,5% muito 
perigoso.

Apesar dos estudos serem limi-
tados, o estado de boosting parece 
melhorar o desempenho no exercício 
em doentes com lesão medular alta, 
tendo-se verificado13,15: 
•  aumento significativo da FC pico, 

PA pico, níveis circulantes de nora-
drenalina, VO2 máximo e potência 
pico 

•  melhoria significativa na perfor-
mance (diminuição do tempo de 
corrida) 

•  diminuição no limiar de perceção 
de fadiga.
Até à data não há relatos docu-

mentados de consequências adver-
sas diretamente relacionadas com 
o boosting durante a competição2,12, 
no entanto, em ambiente clinico há 
vários relatos de consequências gra-
ves resultantes de episódios de DA, 
como referido anteriormente.

A proibição pelo IPC da prática 
de boosting levanta contudo alguns 
problemas práticos: qual o melhor 
método para a detetar e como pro-
var que a DA foi intencionalmente 
induzida, já que pode ocorrer espon-
taneamente nesta população. 

Em 1996 nos Jogos Paraolímpicos 
de Verão de Atlanta foi realizado 
o 1.º rastreio de DA antes da com-
petição. Em 2008 o IPC iniciou o 
Operational Management Plan (OMP) 
para testar a presença de DA em 
competições internacionais major16. 
Para os efeitos de teste, o boosting 
foi definido como a presença de DA 
dentro de duas horas até ao início 
oficial da competição14,16. A medição 
da PA sistólica foi utilizada para tes-
tar a presença de DA, sendo que um 
valor ≥ 180mmHg foi definido como 
patamar para um teste positivo14,16. 
Um estudo publicado recentemente, 
em que foram analisados os resul-
tados da implementação do teste 
em três competições paralímpicas 
major (incluindo os paraolímpicos 
de Pequim), revelou que não houve 
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testes positivos, assim definidos de 
acordo com o OMP16. No entanto, 
dado que os indivíduos com lesão 
medular alta apresentam PA basal 
15-20mmHg inferior a indivíduos 
normais8, definir o patamar em 
180mmHg parece um patamar 
demasiado alto. Os autores justifi-
cam estes valores como uma tenta-
tiva de eliminar os falsos positivos.

Numa nota final, segundo os sis-
temas de classificação atuais, estes 
atletas paraolímpicos são classifica-
dos e agrupados sem consideração 
pelo atingimento do SNA4, que como 
foi visto anteriormente pode afetar 
negativamente a performance. Nota-
velmente, os atletas com disfunção 
do SNA, e em potencial desvan-
tagem, são os únicos que podem 
autoinduzir um estado de DA4,13. O 
IPC reconhece que o atual sistema 
de classificação não é perfeito e que 
devem ser feitos esforços contínuos 
para desenvolver uma classificação 
justa e baseada na evidência4,17.

Conclusão

É importante desenvolver programas 
educacionais sobre a DA, chamando 
a atenção para as suas potenciais 
consequências, envolvendo trei-
nadores e profissionais de saúde 
em contacto com esta população. 
São necessários mais estudos para 
verificar se a inclusão de parâmetros 
relativos ao SNA contribuem para 
melhorar o sistema de classifica-
ção em desportos paraolímpicos, 
bem como para melhorar os atuais 
métodos de deteção da prática de 
boosting.
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Continuação da pág. 11

Apesar de ser necessário mais 
estudos para reduzir a incerteza dos 
efeitos de vários tipos de ligaduras 
funcionais no desempenho funcional 
dos desportistas, este estudo dá-nos 
algumas informações que podem 
estimular o aprofundamento da 
investigação deste tema no sentido 
da melhor prevenção das entorses 
e também do desenvolvimento de 
novos métodos e novos materiais de 
contenção funcional da tibiotársica. 

Conclusão

A aplicação da ligadura funcional 
não-elástica (Heel Lock) da tibiotár-
sica diminuiu significativamente a 
amplitude articular dos movimentos 
de inversão e eversão sem prejudicar 
a performance funcional de futebo-
listas no Single-Leg Hop Test, Quadrant 
Jump Test e Hexagon Test.
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RESUMO / ABSTRACT
A problemática da especialização precoce no desporto federado é um tema amplamente 
discutido na literatura científica. Esta realidade pode resultar de uma experiência despor-
tiva restrita nos estádios iniciais do desenvolvimento motor das crianças ou do desres-
peito pelas etapas de desenvolvimento de determinada modalidade. Este estudo culmina 
na apresentação de duas tabelas que permitem comparar os limites temporais de cada 
etapa de desenvolvimento nas diferentes modalidades desportivas por género.

The issue of early specialization in federated sport is a topic widely discussed in the scientific litera-
ture. This situation may result from a restricted sporting experience in the early stages of children’s 
motor development of or disrespect for the development stages of a certain sport. This study culmi-
nates in the presentation of two tables that allows comparing the time limits for each development 
stage in different sports by gender.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Etapas de desenvolvimento, desporto federado, especialização precoce.
Development stages, federated sport, early specialization.
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Segundo a Base de Dados Portugal 
Contemporâneo (PORDATA), em 
2013 existiam 523.995 praticantes 
desportivos federados. A tabela 
seguinte reflete o top 10 das federa-
ções desportivas com mais atletas 
filiados. Naturalmente, cada uma 
das federações anseia por aumentar 
o seu número de filiados e as mano-
bras de angariação passam muito 
pelo recrutamento dos praticantes 
mais jovens.

Nos meandros do desporto fede-
rado, a problemática da especializa-
ção precoce tem sido amplamente 
discutida na literatura científica e 
é geralmente apontada como uma 
má prática devido aos seus efeitos 

deletérios no desenvolvimento har-
monioso das aptidões motoras das 
crianças. 

A especialização precoce no des-
porto federado pode ser encarada 
de duas formas. Pode ser referida 
nos casos em que se abdica de uma 
experiência desportiva variada pela 
prática de apenas uma modalidade 
nos estádios iniciais do desenvol-
vimento motor das crianças ou 
nos casos em que se ultrapassam 
as etapas de desenvolvimento de 
determinada modalidade por via de 
um treino desajustado (excesso de 
volume ou/e inadequação da forma). 
Se o primeiro caso tem uma solução 
óbvia, já o segundo carece de uma 

definição clara e amplo conheci-
mento das etapas de desenvolvi-
mento das modalidades desportivas 
e dos respetivos objetivos em termos 
de rendimento desportivo.

Identificam-se dois fatores con-
fundidores à verificação do con-
ceito de especialização precoce: os 
estádios de desenvolvimento motor 
dos rapazes e das raparigas diferem 
no que concerne à idade cronoló-
gica e as etapas de desenvolvimento 
das várias modalidades desportivas 
divergem entre si.

A aplicação desfasada no tempo 
cronológico das etapas de desenvol-
vimento de uma modalidade despor-
tiva a cada género, não sendo uma 
prática vigente em todos os despor-
tos, é considerada benéfica no pres-
suposto de se adequar os princípios 
do treino à maturação dos indivíduos 
(idade biológica) numa perspetiva de 
rendimento a longo prazo. 

Para efeitos competitivos, por 
norma, procede-se à definição de 
escalões etários iguais para ambos 
os géneros mediante a idade crono-
lógica e adapta-se a exigência das 
competições a cada dupla escalão 
etário/género. Considere-se o exem-
plo da Federação Portuguesa de Atle-
tismo que assume que os escalões 
etários são considerados em relação 
ao ano civil em que os atletas atin-
gem as idades estipuladas (exceto 
para os atletas veteranos em que a 
mudança de categoria se efetua no 
dia em que o atleta perfaz a idade 
correspondente) e distingue a tipolo-
gia de provas adequadas para cada 
dupla escalão etário/género nas 
suas competições de pista, estrada e 
corta-mato (Tabela II).

Com isto consegue-se aclarar o 
primeiro fator confundidor. Ainda 
assim, há que fazer uma referência 
à figura da “competição em escalão 
superior”, realidade mais ou menos 
prevalente nas competições de des-
porto federado no caso de competi-
ção no escalão imediatamente supe-
rior (subidas simples de escalão).

Nos casos das subidas especiais 
de escalão, isto é, competição em 
escalões além do imediatamente 
superior, a realidade nacional é mais 
concreta em virtude das avaliações 
médicas dos candidatos a subidas 
especiais de escalão (exame médico-
-desportivo de sobreclassificação) 
serem obrigatoriamente realizadas 

Tabela I – Top 10 das federações desportivas com mais atletas filiados, 2013. 
Fontes: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.; PORDATA.

Federação Número de Atletas
Futebol  153.462

Andebol  46.405

Voleibol  43.023

Basquetebol  38.347

Campismo e Montanhismo  31.859

Ténis  18.459

Karaté  15.315

Atletismo  14.991

Ginástica  14.322

Golfe  13.825



nos Centros de Medicina Desportiva 
do Instituto Português do Desporto 
e Juventude, I.P. (IPDJ IP) ou por um 
médico especialista em Medicina 
Desportiva mediante o cumprimento 
do protocolo clínico de sobreclassifi-
cação médico-desportiva, o qual deve 
remeter o dossier clínico ao diretor de 
Departamento de Medicina Despor-
tiva do IPDJ IP para homologação. 

No Centro de Medicina Desportiva 
de Lisboa (CMDL), de 2006 a abril 
de 2014 realizaram-se 862 exames 
médicos para a prática desportiva 
em um ou mais escalões etários 
superiores, sendo a maioria para 
sobreclassificação. Entre outubro de 
2010 e abril de 2014, dos 657 exames 
médicos para subida de escalão rea-
lizados no CMDL (género feminino: 
340 exames), 78% foram de sobre-
classificação.

De acordo com a estatística do 
CMDL, as modalidades desportivas 
que solicitam maior quantidade de 
pedidos de exames de subida de 
escalão são o futebol, futsal, pólo 
aquático, andebol e basquetebol no 
género masculino e o futebol, futsal 
e voleibol no género feminino. As 
razões destas solicitações revelam 
uma prevalência diminuta da sobre-
dotação física (3%), talvez o único 
fundamento que devia ser conside-
rado válido para encetar o exame 

de sobreclassificação. A maior parte 
dos pedidos resulta da necessidade 
de completar equipas em escalões 
superiores, ausência de equipa no 
escalão etário do atleta ou de causa 
desconhecida.

Notar que a definição dos esca-
lões etários e a sua denominação 
difere de deporto para desporto e, 
por vezes, denominações iguais em 
desportos diferentes correspondem 
a idades cronológicas diferentes. A 
única referência transversal a todas 
as modalidades desportivas são as 
designações de “sub-idade”, como 
por exemplo, sub-18 para atletas 
com idade cronológica inferior a 18 
anos.

Na sua essência, as modalida-
des desportivas são praticamente 
todas diferentes. É, portanto, óbvio 
que cada uma tem um caminho a 
ser percorrido para se alcançar a 
excelência. Cada caminho é dividido 
em etapas de desenvolvimento que, 
apesar de poderem apresentar uma 
sinonímia similar entre desportos, 
são específicas e particulares de 
cada modalidade desportiva, não 
sendo espectável que sejam inter-
cambiáveis entre elas.

No âmbito do processo de formu-
lação do atual Programa Nacional de 
Formação de Treinadores, o IPDJ IP 
solicitou às federações desportivas 

a caracterização geral das modali-
dades/disciplinas e respetivas vias 
de prática (desporto de competição, 
desporto de participação e desporto 
adaptado) e a definição das etapas 
de desenvolvimento dos respetivos 
praticantes. 

Da análise da informação relativa 
ao desporto de competição dispo-
nibilizada por várias federações 
desportivas ao IPDJ IP foi possível 
construir as tabelas III e IV, as quais 
permitem comparar os limites tem-
porais de cada etapa de desenvolvi-
mento nas diferentes modalidades 
desportivas por género.

Como informação adicional ao 
conteúdo das Tabelas III e IV refere-
-se o seguinte:
• As etapas de desenvolvimento do 

Snowboard são idênticas às do 
Esqui Alpino.

• A Esgrima inclui as vertentes de 
Espada, Florete e Sabre. 

• O Ciclismo inclui as vertentes de 
Estrada e Pista.

• A Vela inclui as vertentes Vela 
Ligeira, Vela de Cruzeiros, Modelos 
à Vela, Prancha à Vela e Match-
-Racing.

• A Orientação inclui as vertentes 
Pedestre e em Bicicleta Todo-o-
-terreno.

• As etapas de desenvolvimento do 
Bodyboard e Longboard são idênti-
cas às do Surf.

• As etapas de desenvolvimento do 
Hóquei em Sala são idênticas às 
do Hóquei em Campo.

• As Lutas Amadoras incluem as 
vertentes de Luta Olímpica e Dis-
ciplinas Associadas.

Ambas as tabelas evidenciam uma 
pletora de realidades pouco alinha-
das no que concerne ao número 
de etapas de desenvolvimento (3 a 
8 etapas) e sua denominação, mas 
com um evidente objetivo final em 
comum.

Tabela II – Correspondência entre escalões etários, idades dos atletas e 
distâncias máximas das provas de corta-mato por género. 
Fonte: Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

Escalão Etário Idade Distância Máxima das Provas de Corta-Mato

Benjamins A 7 a 9 anos Não aplicável

Benjamins B 10 e 11 anos Não aplicável

Infantis 12 e 13 anos 2,5 km (Masculino) e 2 km (Feminino)

Iniciados 14 e 15 anos 3,5 km (Masculino) e 3 km (Feminino)

Juvenis 16 e 17 anos 5 km (Masculino) e 4 km (Feminino)

Juniores 18 e 19 anos 8 km (Masculino) e 6 km (Feminino)

Seniores 20 ou mais anos Sem limite definido

 Nota: Considera-se, ainda, a categoria de Sub-23 para os atletas Seniores de ambos os géneros 
com menos de 23 anos (20 a 22 anos).
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Tabela III – Limites temporais das etapas de desenvolvimento de modalidades desportivas, género masculino. 
Fonte: Instituto Português do Desporto e Juventude IP.

Modalidade Desportiva
Idade Cronológica (Anos) Idade Cronológica (Anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Andebol Inicial Elementar Maturo Transição Específico Especializado

Atletismo Fundamentos Aprendizagem Desenvolvimento Especialização Rendimento

Badminton Brincar para Jogar Aprender a Jogar Aprender a Treinar
Treinar p/ 
Competir

Treinar para Ganhar Performance

Basquetebol Iniciação Aperfeiçoamento Especialização Rendimento

Canoagem Fundamental Treinar para Aprender Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ciclismo Introdução da Bicicleta na Infância Descobrir o Ciclismo Aprender a Treinar Treinar para Treinar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a 
Ganhar

Treinar para Ganhar

Escalada Iniciação Aperfeiçoamento Alto Nível

Esgrima Brincar a Treinar Treinar para Aprender Treinar para Melhorar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Esqui Alpino Introdução Desenvolvimento Competição Rendimento

Futebol Sensibilização Iniciação Especialização Aperfeiçoamento Rendimento

Futsal Básico Elementar Intermédio Especialização Rendimento

Ginástica Aeróbica Fundamentos
Skills 
Fundamentais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ginástica Artística Fundamentos
Skills 
Fundamentais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Golfe Fundamentos Básicos Aprender a Jogar Treinar para Jogar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir Treinar para a Excelência

Hóquei em Campo Aprender a Jogar e Treinar Treinar para Competir
Treinar e Jogar 
para Vencer

Treinar e Jogar ao Mais Alto Nível

Hóquei em Patins Iniciação Orientação Especialização Competição

Judo Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida

Lutas Amadoras Fundamentos Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Natação Pura Movimentos Fundamentais SwimSkills Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Orientação Iniciação Aprendizagem Desenvolvimento Rendimento

Patinagem Artística Iniciação Orientação Especialização Competição

Pentatlo Moderno Iniciação Aprendizagem Desenvolvimento Orientação Rendimento

Pólo Aquático Movimentos Fundamentais Fundamentos Técnicos Aprender a Treinar
Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Remo Fundamental Aprender a Treinar Evoluir a Treinar Aprender a Competir Competitivo para a Vida

Rugby Fundamental Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Surf Infância Ativa
Fundamentos Motores 
Gerais e Específicos

Aprender a Surfar Treinar para Formar Treinar para Competir Aprender a Vencer
Treinar 
para 
Vencer

Ténis Desenvolvimento Base Desenvolvimento Específico Desenvolvimento Competitivo Alto Rendimento

Ténis de Mesa Pré-iniciação Iniciação Aperfeiçoamento Especialização Rendimento

Vela Início Ativo Aprendizagem
Desenvolvimento 
Exploratório

Pré-competição Competição Especialização Alto-rendimento

Voleibol
Divertir-se no 
Desporto

Aprender a Treinar Aperfeiçoar-se pelo Treino
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a Ganhar a Nível 
Internacional
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Modalidade Desportiva
Idade Cronológica (Anos) Idade Cronológica (Anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Andebol Inicial Elementar Maturo Transição Específico Especializado

Atletismo Fundamentos Aprendizagem Desenvolvimento Especialização Rendimento

Badminton Brincar para Jogar Aprender a Jogar Aprender a Treinar
Treinar p/ 
Competir

Treinar para Ganhar Performance

Basquetebol Iniciação Aperfeiçoamento Especialização Rendimento

Canoagem Fundamental Treinar para Aprender Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ciclismo Introdução da Bicicleta na Infância Descobrir o Ciclismo Aprender a Treinar Treinar para Treinar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a 
Ganhar

Treinar para Ganhar

Escalada Iniciação Aperfeiçoamento Alto Nível

Esgrima Brincar a Treinar Treinar para Aprender Treinar para Melhorar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Esqui Alpino Introdução Desenvolvimento Competição Rendimento

Futebol Sensibilização Iniciação Especialização Aperfeiçoamento Rendimento

Futsal Básico Elementar Intermédio Especialização Rendimento

Ginástica Aeróbica Fundamentos
Skills 
Fundamentais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ginástica Artística Fundamentos
Skills 
Fundamentais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Golfe Fundamentos Básicos Aprender a Jogar Treinar para Jogar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir Treinar para a Excelência

Hóquei em Campo Aprender a Jogar e Treinar Treinar para Competir
Treinar e Jogar 
para Vencer

Treinar e Jogar ao Mais Alto Nível

Hóquei em Patins Iniciação Orientação Especialização Competição

Judo Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida

Lutas Amadoras Fundamentos Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Natação Pura Movimentos Fundamentais SwimSkills Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Orientação Iniciação Aprendizagem Desenvolvimento Rendimento

Patinagem Artística Iniciação Orientação Especialização Competição

Pentatlo Moderno Iniciação Aprendizagem Desenvolvimento Orientação Rendimento

Pólo Aquático Movimentos Fundamentais Fundamentos Técnicos Aprender a Treinar
Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Remo Fundamental Aprender a Treinar Evoluir a Treinar Aprender a Competir Competitivo para a Vida

Rugby Fundamental Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Surf Infância Ativa
Fundamentos Motores 
Gerais e Específicos

Aprender a Surfar Treinar para Formar Treinar para Competir Aprender a Vencer
Treinar 
para 
Vencer

Ténis Desenvolvimento Base Desenvolvimento Específico Desenvolvimento Competitivo Alto Rendimento

Ténis de Mesa Pré-iniciação Iniciação Aperfeiçoamento Especialização Rendimento

Vela Início Ativo Aprendizagem
Desenvolvimento 
Exploratório

Pré-competição Competição Especialização Alto-rendimento

Voleibol
Divertir-se no 
Desporto

Aprender a Treinar Aperfeiçoar-se pelo Treino
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a Ganhar a Nível 
Internacional
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Modalidade Desportiva
Idade Cronológica (Anos) Idade Cronológica (Anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Andebol Inicial Elementar Maturo Transição Específico Especializado

Atletismo Fundamentos Aprendizagem Desenvolvimento Especialização Rendimento

Badminton Brincar para Jogar Aprender a Jogar Aprender a Treinar
Treinar p/ Com-
petir

Treinar para Ganhar Performance

Basquetebol Iniciação
Aperfeiçoa-
mento

Especialização Rendimento

Canoagem Fundamental Treinar para Aprender Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ciclismo Introdução da Bicicleta na Infância
Descobrir o 
Ciclismo

Aprender a Treinar Treinar para Treinar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a 
Ganhar

Treinar para Ganhar

Escalada Iniciação Aperfeiçoamento Alto Nível

Esgrima Brincar a Treinar Treinar para Aprender Treinar para Melhorar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Esqui Alpino Introdução Desenvolvimento Competição Rendimento

Futebol Sensibilização Iniciação Especialização
Aperfeiçoa-
mento

Rendimento

Futsal Básico Elementar Intermédio Especialização Rendimento

Ginástica Aeróbica Fundamentos
Skills Fundamen-
tais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ginástica Artística Fundamentos
Skills Fundamen-
tais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Ginástica Rítmica Fundamentos
Skills Fundamen-
tais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Golfe
Fundamentos 
Básicos

Aprender a Jogar Treinar para Jogar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir Treinar para a Excelência

Hóquei em Campo Aprender a Jogar e Treinar Treinar para Competir
Treinar e Jogar 
para Vencer

Treinar e Jogar ao Mais Alto Nível

H. em Patins Iniciação Orientação Especialização Competição

Judo Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida

L. Amadoras Fundamentos Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Natação Pura Movimentos Fundamentais SwimSkills Treinar para Treinar
Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Natação Sincronizada Movimentos Fundamentais Aprender a Treinar Treinar para Treinar
Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Orientação Iniciação Aprendizagem Desenvolvimento Rendimento

Patin. Artística Iniciação Orientação Especialização Competição

Pen. Moderno Iniciação Aprendizagem
Desenvolvi-
mento

Orientação Rendimento

Pólo Aquático
Movimentos 
Fundamentais

Fundamentos Técnicos Aprender a Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Remo Fundamental Aprender a Treinar Evoluir a Treinar Aprender a Competir Competitivo para a Vida

Rugby Fundamental Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Surf Infância Ativa
Fundamentos Motores 
Gerais e Específicos

Aprender a Surfar Treinar para Formar Treinar para Competir Aprender a Vencer
Tre. p/ 
Vencer

Ténis Desenvolvimento Base Desenvolvimento Específico Desenvolvimento Competitivo Alto Rendimento

Ténis de Mesa Pré-iniciação Iniciação Aperfeiçoamento Especialização Rendimento

Vela Início Ativo Aprendizagem
Desenvolvimento 
Exploratório

Pré-competição Competição Especialização Alto-rendimento

Voleibol
Divertir-se no 
Desporto

Aprender a Treinar Aperfeiçoar-se pelo Treino
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a Ganhar a Nível Interna-
cional

Tabela IV – Limites temporais das etapas de desenvolvimento de modalidades desportivas, género feminino. 
Fonte: Instituto Português do Desporto e Juventude IP.
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Modalidade Desportiva
Idade Cronológica (Anos) Idade Cronológica (Anos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Andebol Inicial Elementar Maturo Transição Específico Especializado

Atletismo Fundamentos Aprendizagem Desenvolvimento Especialização Rendimento

Badminton Brincar para Jogar Aprender a Jogar Aprender a Treinar
Treinar p/ Com-
petir

Treinar para Ganhar Performance

Basquetebol Iniciação
Aperfeiçoa-
mento

Especialização Rendimento

Canoagem Fundamental Treinar para Aprender Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ciclismo Introdução da Bicicleta na Infância
Descobrir o 
Ciclismo

Aprender a Treinar Treinar para Treinar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a 
Ganhar

Treinar para Ganhar

Escalada Iniciação Aperfeiçoamento Alto Nível

Esgrima Brincar a Treinar Treinar para Aprender Treinar para Melhorar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Esqui Alpino Introdução Desenvolvimento Competição Rendimento

Futebol Sensibilização Iniciação Especialização
Aperfeiçoa-
mento

Rendimento

Futsal Básico Elementar Intermédio Especialização Rendimento

Ginástica Aeróbica Fundamentos
Skills Fundamen-
tais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Ginástica Artística Fundamentos
Skills Fundamen-
tais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Ginástica Rítmica Fundamentos
Skills Fundamen-
tais

Especialização
Treinar para 
Melhorar

Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Golfe
Fundamentos 
Básicos

Aprender a Jogar Treinar para Jogar
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir Treinar para a Excelência

Hóquei em Campo Aprender a Jogar e Treinar Treinar para Competir
Treinar e Jogar 
para Vencer

Treinar e Jogar ao Mais Alto Nível

H. em Patins Iniciação Orientação Especialização Competição

Judo Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida Indefinida

L. Amadoras Fundamentos Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Natação Pura Movimentos Fundamentais SwimSkills Treinar para Treinar
Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Natação Sincronizada Movimentos Fundamentais Aprender a Treinar Treinar para Treinar
Treinar para 
Competir

Treinar para Ganhar

Orientação Iniciação Aprendizagem Desenvolvimento Rendimento

Patin. Artística Iniciação Orientação Especialização Competição

Pen. Moderno Iniciação Aprendizagem
Desenvolvi-
mento

Orientação Rendimento

Pólo Aquático
Movimentos 
Fundamentais

Fundamentos Técnicos Aprender a Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Remo Fundamental Aprender a Treinar Evoluir a Treinar Aprender a Competir Competitivo para a Vida

Rugby Fundamental Aprender a Treinar Treinar para Treinar Treinar para Competir Treinar para Ganhar

Surf Infância Ativa
Fundamentos Motores 
Gerais e Específicos

Aprender a Surfar Treinar para Formar Treinar para Competir Aprender a Vencer
Tre. p/ 
Vencer

Ténis Desenvolvimento Base Desenvolvimento Específico Desenvolvimento Competitivo Alto Rendimento

Ténis de Mesa Pré-iniciação Iniciação Aperfeiçoamento Especialização Rendimento

Vela Início Ativo Aprendizagem
Desenvolvimento 
Exploratório

Pré-competição Competição Especialização Alto-rendimento

Voleibol
Divertir-se no 
Desporto

Aprender a Treinar Aperfeiçoar-se pelo Treino
Aprender a 
Competir

Treinar para Competir
Aprender a Ganhar a Nível Interna-
cional
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Naturalmente, cada uma das 
etapas tem uma descrição de con-
teúdos pormenorizada e específica 
cuja apresentação não é exequível 
neste formato. Ainda assim, exis-
tem metas parcelares comuns que 
podem facilitar uma eventual troca 
de modalidade desportiva nas pri-
meiras etapas de desenvolvimento 
homólogas. Tal mudança não parece 
ser exequível nas fases de maior 
rendimento desportivo sem que haja 
impacto negativo na performance da 
prática competitiva da nova moda-
lidade.

Sublinha-se a assimetria na idade 
cronológica indicada para o início da 
prática de cada modalidade despor-
tiva, pois seria de esperar que a pri-
meira etapa de desenvolvimento das 
modalidades fosse comum, repre-
sentando um tempo de iniciação à 
modalidade, paralelo a tantas outras 
iniciações, preferencialmente numa 
dinâmica fora do desporto fede-
rado. Isto porque, quando a prática 
desportiva tem essa conotação, na 
maioria das situações, cinge-se ape-
nas a uma modalidade desportiva. 

Contudo, não podemos esquecer 
a existência de outras vertentes 
de prática desportiva, enquadrada 
(desporto escolar) e não enquadrada 
(desporto recreativo), que se desen-
volvem concomitantemente durante 
a infância e adolescência facilitando 
uma introdução multidisciplinar ao 
desporto.   

Conclusão

O prejuízo da especialização precoce 
no desporto federado é indiscutível, 
tanto que não se pretendeu rebater 
esta premissa, nem tão pouco suma-
rizar as evidências previamente 
publicadas. O estudo realizado é 
inovador por facilitar a identificação, 
em paralelo e por género, das várias 
etapas de desenvolvimento da prá-
tica desportiva federada em diferen-
tes modalidades desportivas.

Esta informação é certamente útil 
para todos os agentes envolvidos na 
edificação de carreiras desportivas 
de sucesso, assumindo-se como uma 
mais-valia no auxílio ao combate à 
especialização precoce no desporto 
federado.
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O site da Revista é um êxito!

O site da Revista – www.revdes-
portiva.pt – é um êxito extraordi-
nário na divulgação dos conteúdos 
da medicina desportiva. Em cerca 
de 5,5 anos de existência ultrapas-
sou a marca das 700 000 visuali-
zações de conteúdos no início de 
outubro. É, de facto, um feito de 
grande dimensão. 

O número de visitas diárias 
tem sido enorme, sempre acima 
das 120. Na primeira quinzena de 
outubro o valor mais baixo ocorreu 
no dia 12, “apenas” 129 visitas, ao 
passo que o valor máximo desse 
período foi igual a 193 visitas, que 
aconteceu no dia 08.

A atualização permanente dos 
conteúdos, a publicação de normas 
e consensos atuais e uma Agenda 
de reuniões científicas muito 
extensa, que interessa também 
aos ortopedistas e fisiatras, tornou 
este site um ponto de encontro e 
de esclarecimento pontual ou mais 
profundo. Sem desvendar o que 
está a ser preparado, pode-se ir 
avançando que a partir de janeiro 
de 2016 haverá uma grande revolu-
ção na Revista e no site. O investi-
mento será elevado, mas os leitores 
merecem este esforço adicional 
no sentido de ter um site ainda 
mais funcional e uma Revista… é 
segredo. Aguardemos. O editor do 
site agradece a confiança.
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Lombalgias e Atividade Física 
na Criança e no Adolescente: 
uma Relação?
Dra. Liliana Margarida Barbosa1, Dra. Fátima Dinis2

1,2Interna de formação específica de Medicina Geral e Familiar do 4.º ano; USF Vimaranes1, USF Ronfe2.

RESUMO / ABSTRACT
A prática de atividade física, se incorretamente realizada, pode originar sérias conse-
quências. Pretende-se verificar se existe maior prevalência de lombalgias em crianças 
em idade escolar/adolescentes que praticam atividade física. Métodos: Pesquisa de artigos 
em websites de Medicina Baseada na Evidência, com os termos MeSH “LowBackPain” and 
“Exercise” and “Child”. Resultados e conclusão: Existe uma associação pouco consistente entre 
lombalgia e a realização de atividade física intensa nas crianças e adolescentes. 

Physical activity, if performed incorrectly, may lead to serious consequences. This review 
aims to determine whether there is a higher prevalence of back pain in school children/
adolescents who practice physical activity. Methods: Research articles in websites of Evi-
dence Based Medicine, with the MeSH terms “LowBackPain” and “Exercise” and “Child”. 
Results and Conclusion: There is a low consistent association between low back pain and the 
practice of intense physical activity in children and adolescents.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Lombalgia, exercício, infância.
Low back pain, exercise, childhood
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Introdução

A lombalgia é um dos mais fre-
quentes e desafiantes problemas 
dos cuidados de saúde primários. É 
observada uma grande variação nas 
taxas de prevalência na comunidade 
e as diferenças metodológicas entre 
estudos e a falta de rigor metodoló-
gico tornam difícil obter conclusões1. 
O sofrimento pessoal e a deficiente 
qualidade de trabalho e na vida 
em geral podem causar um grande 

impacto socioeconómico para os 
doentes e para a sociedade2. 

A elevada prevalência de lombal-
gias em crianças e adolescentes foi 
demonstrada em vários estudos epi-
demiológicos,3,4,5,6 sendo variável de 
acordo com a literatura (9 a 69%)7,8 
e aumenta consideravelmente entre 
as idades de 12 a 18 anos9,10,11,12. 
Vários autores afirmaram que as 
lombalgias em adolescentes estão 
associadas com as lombalgias na 
idade adulta,13,14,15 atingindo um 

pico durante a sexta década de 
vida16.

A prevalência estimada é de 11 
a 84% durante a vida e de 22 a 
65% para a prevalência a um ano, 
variando de acordo com os autores, 
sendo um importante problema de 
saúde no Mundo moderno17. 

Para se entender a epidemiologia 
da lombalgia, e o que predispõe para 
o aparecimento e agravamento na 
idade adulta, é importante examinar 
as condições em idades jovens para 
determinação dos fatores respon-
sáveis pelos episódios iniciais18. 
Pretende-se determinar se existe 
evidência de uma associação entre 
o aparecimento de lombalgias na 
criança e na adolescência e a prática 
de exercício físico.

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa artigos 
na Medline e websites de Medicina 
Baseada na Evidência, utilizando 
o termo MeSH “LowBackPain” and 
“Exercise” and “Child”. Foi utilizada a 
escala SORT (Strength of Recommen-
dation Taxonomy da American Family 
Physician) para atribuição dos níveis 
de evidência e forças de recomenda-
ção. Foram incluídos os artigos que 
avaliavam a existência de relação 
entre realização de atividade física e 
a presença de lombalgia nas crian-
ças em idade escolar e adolescentes.

Resultados

Foram obtidos 273 artigos, dos quais 
foram incluídos 2 artigos de revisão 

Tabela 1 – Descrição dos estudos incluídos.

Referência N Resultados Observações NE

Sitthipornvorakul 
et al 19

Systematic review 
2011

7 
estudos

2 estudos: atividade física diminui prevalência de lombalgia
1 estudo: atividade física não é FR para lombalgia
2 estudos: atividade física intensa ou muito intensa é FR 
para lombalgia
2 estudos: atividade física de lazer é FR para lombalgia

A literatura é demasiado 
heterogénea e é necessária 
mais pesquisa para se chegar a 
uma conclusão definitiva.

2

Jones G, 
Macfarlane G. 20

Estudo de revisão
2005

8 
estudos

3 estudos: ausência de relação entre atividade física e 
lombalgia
3 estudos: relação em “J” entre atividade física e lombalgia
2 estudos: relação entre lombalgia e exercício físico de 
competição 

Dados contraditórios, pouca 
informação sobre os estudos 
avaliados

2

Watson et al 21

Estudo transversal, 
2003

n=1446 
dos 
11-14 
anos

Associação entre lombalgia e atividade física com duração 
> 4h/semana

Desportos com associação 
positiva: patinagem e râguebi

3



24 · Novembro 2015 www.revdesportiva.pt  

e 1 estudo original transversal 
(tabela 1).

Sitthipornvorakul et al, em 2010, 
numa revisão sistemática, analisa-
ram 10 estudos de alta qualidade, 
sete dos quais referentes a lombal-
gia em crianças em idade escolar e 
exercício19. Dos estudos analisados, 
foram encontrados resultados con-
flituosos no que concerne à relação 
entre lombalgia e atividade física 
nas crianças em idade escolar: 
• dois dos estudos, um estudo de 

coorte e um transversal, demons-
traram que a atividade física 
intensa nos tempos de lazer está 
associada a diminuição da preva-
lência de lombalgia; 

• um estudo de coorte concluiu que 
atividade física não é fator de risco 
para a lombalgia; 

• dois estudos transversais revela-
ram associação entre atividade 
física intensa ou muito intensa e a 
lombalgia; 

• dois estudos transversais mostra-
ram relação entre atividade física 
nos tempos de lazer e lombalgia. 
 Os autores concluíram que os 
resultados não eram conclusivos 
devido à falta de concordância 
entre os diversos estudos e aos 
vários outcomes analisados. Foi 
atribuída a esta revisão um nível 
de evidência 2.

O segundo estudo de revisão 
incluído foi efetuado por Jones et 
al, em 2004 20. Nesta revisão foram 
avaliados oito estudos referentes à 
relação entre lombalgia e atividade 
física:
• três estudos não revelaram 

nenhuma correlação entre exercí-
cio físico e lombalgia; 

• três estudos demonstraram uma 
relação em “J”, em que níveis 
moderados de atividade física 

estavam relaciona-
dos com diminuição 
do risco de lom-
balgia, enquanto 
níveis elevados de 
exercício tinham 
risco aumentado de 
lombalgia;
•  dois estudos 

demonstraram 
associação entre 
lombalgia e exercí-
cio de competição. 

 No entanto, deve ser referido que 
não existe informação quanto à 
qualidade dos artigos, nem quanto 
à metodologia utilizada. A esta 
revisão foi atribuída um nível de 
evidência 2.
O estudo original transversal 

foi realizado por Watson et al, em 
200321. Foram analisadas 1446 crian-
ças entre os 11 e os 14 anos de idade, 
nas quais a prevalência de lombalgia 
durante um mês foi de 23,9% (330 
crianças). Os resultados deste estudo 
demonstraram uma associação 
modesta e marginalmente signifi-
cativa entre lombalgia e atividade 
desportiva superior a 4 horas por 
semana (OR 1.4, 95% CI 1.02 to 1.9), 
sendo que a relação positiva com a 
ocorrência de lombalgia foi obser-
vada apenas com a patinagem (OR 
1.4, 95% CI 1.1 to1.9) e com o râguebi 
(OR 1.8, 95% CI 1.2 to 2.6). Foi atri-
buído um nível de evidência 3.

Discussão

Os poucos estudos avaliados são 
unânimes na carência de evidên-
cia no que se refere à associação 
entre atividade física e lombalgia 
na infância, apesar de o estudo de 
Watson et al associar as lombalgias 
à prática de râguebi e de patinagem. 
No entanto, é de realçar que não 
foram encontrados ensaios clínicos 
aleatorizados ou estudos prospeti-
vos que avaliassem a relação entre 
a atividade física e as lombalgias na 
infância/adolescência, sendo a evi-
dência limitada a estudos transver-
sais e de coorte, o que no entender 
das autoras constitui uma limitação, 
a par da inconsistência dos resul-
tados descritos21. Refere-se ainda a 
grande heterogeneidade dos méto-
dos utilizados nos estudos para ace-
der à exposição avaliada (entrevista; 

questionário de autorresposta; 
avaliação instrumental – aceleró-
metro) e a má qualidade de alguns 
dos artigos. É necessária a realização 
de estudos de maior dimensão e 
melhor qualidade metodológica para 
avaliar se existe relação e, se sim, 
quais os exercícios que são implica-
dos, para serem prevenidos novos 
casos de lombalgia na infância.

Conclusão

Não é possível chegar a uma con-
clusão definitiva no que concerne 
à relação entre lombalgia e ativi-
dade física, visto a literatura ser 
demasiado heterogénea, existir uma 
grande heterogeneidade dos méto-
dos e os estudos encontrados apre-
sentarem algumas lacunas no que 
se refere à qualidade dos mesmos.

Sendo assim, e tendo em conta 
a evidência moderada consistente 
com a existência de uma associação 
entre a presença de lombalgia e a 
realização de atividade física intensa 
e muito intensa nas crianças em 
idade escolar/adolescentes obser-
vada nesta revisão, foi decidido pelas 
autoras atribuir à mesma uma força 
de recomendação SORT B (evidência 
inconsistente ou qualidade inferior, 
orientada para o paciente), consi-
derando-se serem necessários mais 
estudos prospetivos para comprovar 
esta relação.
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A organização da Maratona do 
Porto está muito preocupada 
com a segurança e saúde de 
todos os participantes. São lar-
gas dezenas de pessoas envol-
vidas no apoio médico, quer 
durante a prova, quer no final 
da corrida, junto à meta e logo 
depois no Posto Médico Avan-
çado (PMA). Os operacionais 
da Cruz Vermelha Portuguesa 
(CVP), dos Bombeiros Voluntá-
rios do Porto e dos Bombeiros 
Sapadores de Gaia estarão 
em vários pontos do percurso. 

A estes juntam-se três equipas 
médicas (médico e enfermeiro) que, 
transportadas por experientes moto-
ciclistas, tentarão chegar o mais 
rapidamente possível ao local do 
sinistrado. Haverá, assim, uma ajuda 
médica básica a que se associa a 
ajuda médica mais diferenciada. 

As ambulâncias estarão disponí-
veis na prova para transporte dos 
sinistrados para o PMA ou para um 
hospital diferenciado, no Porto, em 
V N Gaia ou em Matosinhos. Haverá 
também as ambulâncias de “fecho 
de prova” que acompanharão os 
últimos participantes e que serão 
utilizadas aquando da desistência. 
Entretanto, os que querem desistir, 
e que vão mais à frente, deverão 
fazê-lo de preferência junto de um 
posto de abastecimento de água ou 
de apoio médico. Nestes deverão 
informar a sua condição de desis-
tente e aguardar transporte se assim 
o desejarem. Refira-se, no entanto, 
que nem sempre será possível fazer 
o transporte no momento que o par-
ticipante o desejar, pelo que se apela 
à paciência e à compreensão.

Mais de uma dezena de rádios 
serão entregues às equipas para 
facilitar as comunicações mas, 
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contudo, toda a ajuda adicional na 
informação e localização do sinistro 
é bem-vinda. Os postos de abasteci-
mento de água, o polícia, o bombeiro 
ou o mero assistente da corrida 
poderão dar uma ajuda. Para além 
da solicitação de ajuda médica da 
organização, deve ser feito contacto 
também para o INEM (112) nos casos 
de grande gravidade, como seja a 
perda de consciência, a desorien-
tação, as alterações do comporta-
mento a indiciarem desidratação ou 
hiponatremia (à frente esclarecida). 
No caso da inconsciência é impor-
tante para quem presta o socorro 
saber os antecedentes médicos da 
vítima (doenças, alergias, medica-
mentos, etc.) e os contactos a esta-
belecer. Recomenda-se vivamente 
que esta informação seja escrita do 
verso do “dorsal”. 

É normal que o corredor ter-
mine a Maratona exausto, pelo que 
logo que termine a corrida haverá 
operacionais da CVP disponíveis 
para ajudar, optando-se pelo trans-
porte pela cadeira de rodas sem-
pre que necessário. Depois, ali ao 
lado, estará o PMA onde os mais 
necessitados terão à sua disposição 

um “mini-hospital”, com médicos, 
enfermeiros e outros colaboradores, 
apoiados por aparelhos de moni-
torização dos sinais vitais, onde 
a primeira abordagem médica e 
tratamento correspondente pode ser 
iniciado (soros, reposição do açúcar 
no sangue, oxigénio, etc.). 

Também está prevista a massa-
gem para os corredores que medica-
mente estão bem, embora fatigados, 
mas que querem aliviar a tensão 
muscular e iniciar o processo de 
recuperação passiva dos seus mús-
culos. Vários operacionais e marque-
sas estarão disponíveis, mas a ordem 
de “tratamento” é feita na base da 
ordem de chegada: os primeiros a 
chegar, serão os primeiros a serem 
servidos. 

Importa realçar que nunca se deve 
terminar uma corrida abruptamente 
e os corredores devem caminhar 
ou correr mais lentamente depois 
de passarem a linha da meta. Este 
período transitório é importante 
para o reequilíbrio do aparelho 
cardiovascular, para que o sangue 
se distribua por todo o corpo como 
na situação de repouso e dê tempo 
para que o coração desacelere, bata 
cada vez mais devagar e com menos 
força. Evita-se que se “encharquem” 
os pulmões com sangue ou que este 
se acumule nas pernas e falte aos 
órgãos vitais. A sensação de ton-
tura, de fraco ou de má disposição 
pode indicar que chega insuficiente 
sangue ao cérebro. É o momento de 
pedir ajuda.

A hidratação é importante para 
prevenir a desidratação, a qual surge 
como consequência da prevenção da 
hipertermia. O processo de sudação-
-evaporação consome muita água e 
evita que a temperatura corporal se 

Correr a Maratona: alguns 
cuidados médicos
Dr. Basil Ribeiro 
Médico coordenador da RunPorto. Vila Nova de Gaia
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eleve em demasia. Todos os corredo-
res têm a noção que devem ingerir 
líquidos ao longo da prova: não 
querem ficar desidratados. Contudo, 
esta obsessão pode ser prejudicial 
se a ingestão de água (simples) for 
em excesso, de tal modo que o sódio 
no sangue fica diluído e causa a 
perigosa hiponatremia. Curiosa-
mente são os corredores mais lentos, 
que têm mais tempo para parar nas 
bancas e beberem água, aqueles que 
correm maior risco. Para além desta 
diluição, a perda de sódio pelo suor 
agrava o quadro clínico. A prevenção 
passa por não beber apenas água e 
ingerir as bebidas desportivas, con-
trolar o consumo excessivo de água 
e ingerir algum sal, que não fará mal 
e não causará hipertensão arterial. 
Quando não há este cuidado o cor-
redor paradoxalmente acaba mais 
peso que o que tinha antes do início 
da corrida e corre o risco de originar 
uma condição médica muito grave. 
Deve-se, então, beber com modera-
ção e de acordo com as condições 
atmosféricas. Estas até serão boas, 
pois a temperatura de 15 a 18° não é 
perigosa e o risco de choque térmico 
é mínimo. Já agora, refira-se que até 
60% do calor se perde pela cabeça, 
pois também a hipertermia cerebral 
deve ser evitada. Molhar a cabeça 
com a água que sobrou da garrafa é 
uma boa medida, mas não se deve 
abanar muito a cabeça para que ela 
não caia no chão.

Acredita-se que a maioria dos 
participantes na Maratona o faz por 
gozo, convívio social e algum desafio 
pessoal. É um teste individual à 
resistência e chegar ao fim da cor-
rida é motivo de grande satisfação. 
Como em qualquer evento despor-
tivo, de competição ou de recreação, 
o consumo de substâncias ou uso 
de métodos dopantes não deve 
ser usado. É desleal e faz perigar a 

saúde. Por outro lado, qualquer par-
ticipante pode ser sujeito a controlo 
de antidopagem no final da corrida, 
mesmo que não seja um atleta 
federado.

Finalmente apresenta-se um 
check-list com dez mandamentos 
que devem ser considerados antes e 
durante a corrida:

1.  O corredor tem de ter a abso-
luta certeza de que não possui 
contra-indicações médicas 
para correr. A aptidão deve ser 
atestada por um médico após a 
realização do respetivo exame;

2.  Ver a previsão do tempo atmos-
férico para que se possa fazer 
acompanhar com o tipo e quan-
tidade de roupa adequada;

3.  Não use um par de sapati-
lhas novas na corrida. Use-as 
durante alguns treinos e não 
faça a estreia na corrida;

4.  Se for um dia de Sol leve um 
boné de pala comprida (virada 
para a frente) e óculos de sol 
com capacidade de filtrarem a 
radiação ultravioleta;

5.  Preencher a parte de trás do 
“dorsal”, pois essa informação 
é relevante e pode ser determi-
nante na eventualidade de apoio 
médico;

6.  Durante a corrida controlar a 
ingestão de água, nem de mais, 

nem de menos, e ingerir tam-
bém bebida desportiva;

7.  Manter a passada certa logo 
desde o início da Maratona, 
apesar de ainda se sentir com 
muita força e não esquecer que 
se correr depressa de mais no 
início irá correr devagar demais 
lá mais para a frente;

8.  Se se sentir mal, maldisposto, 
tonto, desorientado, com 
excessiva falta de ar ou com dor 
no tórax abrandar o ritmo de 
corrida e procurar de imediato 
ajuda no primeiro local dispo-
nível;

9.  Seja / esteja contactável;
10.  Ajude o corredor que está em 

dificuldade e a sentir-se mal: 
dê o alerta!

A Maratona é uma prova difícil que 
exige grande resistência. Mas tam-
bém deve ser um momento de lazer, 
de prazer e de convívio. Cabe ao 
participante corrê-la com segurança 
e desfrutá-la o melhor possível. 

Jorge Teixeira, o 
diretor da Maratona
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Cuidados Alimentares na 
Preparação da Maratona
Dr. Hernâni Gomes, 
Nutricionista do Rio Ave FC – Porto

Os benefícios da boa 
alimentação

Na perspetiva da saúde, a 
prática de exercício físico traz 
benefícios, desde o bem-estar 
psicológico até à prevenção 
de doenças e aumento da 
longevidade. A alimentação 
pode ter um efeito sinérgico ao 
do exercício, potenciando os 
seus benefícios ou, ao con-
trário, anulando parte deles. 
Na perspetiva de rendimento 
físico, além dos limites impos-
tos pela herança genética e das 
melhorias obtidas pelo treino, 
nenhum outro fator desempe-
nha um papel tão importante 
na performance como a ali-
mentação. É amplamente aceite 
que uma nutrição otimizada 

promove melhores adaptações ao 
estímulo do treino, diminui o risco 
de lesão ou de doença (ao manter a 
função imunológica), ajuda a obter 
um peso e composição corporal 
adequados, fornece o combustível 
adequado para o exercício e contri-
bui para uma melhor recuperação 
após o mesmo.

A preparação de uma maratona 
começa muito antes da prova e 
inclui parâmetros como, por exem-
plo, a adequação da composição 
corporal. Numa prova tão longa, 
queremos ter massa muscular 
adequada e não queremos carregar 
demasiada massa gorda, que cansa 
mais e nos torna mais lentos. Em 
certos períodos pode ser impor-
tante perder massa gorda e noutros 
aumentar massa muscular. Em 
diferentes fases, a alimentação deve 
assumir diferentes características e 
particularidades.

A alimentação nos dias anteriores

Nos dias anteriores à competição é 
importante um sono reparador, um 
bom descanso e atestar as reservas 
de energia. Durante a maratona, o 

atleta gasta principalmente gordura 
e hidratos de carbono. Enquanto as 
reservas de gordura do organismo 
são potencialmente ilimitadas (o 
atleta mais magro da prova não 
ficará cansado por falta de gordura!), 
as reservas de hidratos de carbono 
(glicogénio) no músculo (e no fígado) 
são “curtas”, pelo que uma das 
principais causas de fadiga no final 
da corrida será a falta de energia. 
Nesse sentido, é importante começar 
a maratona com o “depósito” cheio 
de hidratos de carbono. Para isso, os 
dias anteriores à prova (1 a 4 dias) 
devem incluir doses aumentadas 
de alimentos ricos em hidratos de 
carbono: arroz, massa, batata, pão, 
marmelada, compota, geleia, mel, 
bebida desportiva, sumo, cereais 
de pequeno-almoço, Nestum... É de 
esperar com este tipo de alimenta-
ção um ligeiro aumento de peso, que 
pode chegar aos 2 kg, que corres-
ponde ao aumento das reservas de 
glicogénio e de água. Neste breve 
período a inclusão de uma grande 
quantidade de alimentos muito 
ricos em fibra (legumes, fruta) é 
desaconselhada, pois pode dificultar 
a ingestão de um grande volume 
de alimentos e causar desconforto 
gastrointestinal.

Independentemente do objetivo 
(o ouro ou simplesmente chegar à 
meta), o que o atleta come ou bebe 
vai influenciar a sua experiência no 
dia da maratona. Uma dica impor-
tante relativamente ao dia da prova, e 
que também é válido na alimentação, 
é não alterar rotinas, isto é, não expe-
rimentar alimentos novos neste dia. 

Muitos atletas colocam muito 
ênfase na refeição anterior à prova 
acreditando que é o elemento chave 
para a performance. É importante 
recordar que os alimentos consu-
midos durante a semana de treino e 
os alimentos e líquidos consumidos 
durante a prova são igualmente 
importantes. Consumir alimentos 
e líquidos antes do exercício deve 
ser visto como uma oportunidade 
para afinar a ingestão de hidratos de 
carbono e líquidos e para garantir 
conforto e confiança. 

Os alimentos consumidos antes do 
exercício apenas são uteis depois de 
digeridos e absorvidos. Isto significa 
que é preciso tempo após a ingestão 
de alimentos, de modo que o com-
bustível se torne disponível durante 
o período de exercício. O tempo 
requerido para a digestão depende 
do tipo e quantidade de alimentos 
consumidos. De um modo geral, ali-
mentos com maior teor de gordura e 
fibra tendem a demorar mais tempo 
a serem digeridos do que outros 
alimentos e podem aumentar o risco 
de desconforto no estômago durante 
o exercício. Uma vez que a prova se 
realiza de manhã, será importante 
tomar o pequeno-almoço cerca de 
1 a 2 horas antes do exercício. É 
necessária experimentação pré-
via para encontrar o momento e a 

Pequeno-almoço 2 a 3 chávenas de cereais com baixa quantidade de fibra com 
leite magro 
1 banana
1 copo de sumo de laranja natural (250ml)

Lanche da manhã 1 Pão com geleia
330ml de sumo

Almoço ½ pão com mel
Esparguete à Bolonhesa
330ml de sumo
Aletria

Lanche da tarde Pão com queijo e marmelada
500ml Bebida desportiva 

Jantar Arroz de tamboril
330ml de sumo
Tarte de maçã

Ceia Leite magro com Nestum

Exemplo de dia alimentar nos dias anteriores à prova para atleta de 70 kg
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quantidade que melhor se adequam 
às necessidades individuais. Os ali-
mentos ingeridos antes do exercício 
devem fornecer elevada quantidade 
de hidratos de carbono e alguma 
proteína e devem apresentar teor 
reduzido em gordura e moderado 
em fibras.

O pequeno almoço do dia da 
corrida

Alimentos a incluir no pequeno-
-almoço 1 a 2 horas antes do exer-
cício físico (experimentar diferentes 
combinações):

· Batido de iogurte e frutas
·  Barras desportivas (elevado con-
teúdo de hidratos de carbono)

·  Iogurte com cereais de pequeno-
-almoço (baixo teor de fibra)

· Barras de cereais
·  Pão com queijo magro e marme-
lada

· Fruta
· Sumo de laranja natural

Alimentos adequados para ingerir 
na hora anterior ao exercício:

· Bebida desportiva
· Gel desportivo
· Barra desportiva

A maioria dos atletas é capaz de 
consumir hidratos de carbono na 
hora antes do exercício sem afetar 
o desempenho e, em alguns casos, 
pode até mesmo melhorar o resul-
tado da prova. No entanto, uma 
pequena percentagem de atletas 
experimenta uma queda nos níveis 
de glicose no sangue e sintomas 
como fadiga, tremores e tonturas 
após o consumo de hidratos de 
carbono imediatamente antes do 
exercício. Esta reação é uma res-
posta ao aumento da utilização de 

hidratos de carbono que ocorre após 
a ingestão de hidratos de carbono, 
associados ao aumento dos níveis de 
uma hormona: a insulina. Quando 
o início do exercício coincide com o 
uso de hidratos de carbono extra é 
comum verificar-se uma pequena 
queda nos níveis de glicose no san-
gue. Na maioria das pessoas, este é 
um evento temporário, que é rapi-
damente corrigido pelo organismo 
sem quaisquer efeitos secundários. 
No entanto, em alguns indivíduos, a 
queda da glicose no sangue é maior 
ou o indivíduo é sensível à mudança, 
sofrendo uma fadiga pronunciada. Se 
é afetado desta maneira considerar:

·  Variar o momento de ingestão 
de forma a encontrar o melhor 
momento para a sua refeição pré-
-exercício, permitindo um período 
mais longo entre a refeição e o 
exercício;

·  Se optar por comer antes do 
exercício, opte por um lanche que 
fornece uma boa quantidade de 
hidratos de carbono (pelo menos 
70g). Há alguma evidência que 
sugere que as pequenas quan-
tidades de hidratos de carbono 
(<50 g) são mais propensos a 
causar problemas em indivíduos 
sensíveis do que quantidades 
maiores. Isto acontece prova-
velmente porque uma pequena 
ingestão de hidratos de carbono 
acarreta uma maior utilização de 
hidratos de carbono. Uma inges-
tão maior irá compensar uma 
maior taxa de utilização, dei-
xando o atleta com um balanço 
positivo em hidratos de carbono 
disponíveis;

·  Incluir alguns alimentos de baixo 
índice glicémico (iogurte, pão de 
mistura, massas, laranjas) na 
refeição pré-exercício. Estes resul-
tam numa libertação mais lenta 
da glicose durante o exercício e 
uma resposta de insulina inferior 
em comparação com alimentos 
com maior índice glicémico;

·  Incluir alguma atividade de 
elevada intensidade no aqueci-
mento. Isso ajuda a estimular a 
libertação de glicose do fígado e 
evita que os níveis de glicose no 
sangue baixem demasiado;

·  Consumir hidratos de carbono 
durante o evento.

  A hidratação

Uma das principais 
causas da fadiga é 
a desidratação, pelo 
que importa começar 
a prova bem hidra-
tado. Neste sentido, 
recomenda-se a 
ingestão de 3 a 5ml 
de líquidos por kg de 
peso corporal (atleta 
de 70kg: 210 a 350ml) 
cerca de 1 a 2 horas 
antes do exercício, 

principalmente se a urina estiver 
escura ou com cheiro (sinal de desi-
dratação).

Durante a corrida, caso haja opor-
tunidade, a bebida de eleição deve 
ser bebida desportiva, uma vez que, 
para além de água, fornece hidratos 
de carbono (idealmente contendo 
glicose e frutose) e eletrólitos perdi-
dos no suor (principalmente o sódio). 
Em alternativa, água e géis podem 
ser utilizados. No que diz respeito 
à quantidade de líquidos ingeridos, 
é importante afinar durante os 
treinos, monitorizando as variações 
de peso corporal. Durante a prova é 
importante não ganhar peso (sinal 
de que se bebeu maior quantidade 
do que o suor produzido, aumen-
tando o risco de hiponatrémia) e 
não perder mais do que 2 a 3% do 
peso corporal inicial (sinal de que se 
desidratou ao ponto de sofrer conse-
quências na capacidade de endu-
rance e performance mental).

Espero ter contribuído para uma 
boa corrida. “Uma boa nutrição não 
garantirá, por si só, o sucesso atlé-
tico, mas na sua ausência o atleta 
não expressará o seu potencial 
máximo.” Boa sorte!
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de rendimento e não de resultado;
	devem ser formulados objetivos 

de forma positiva e não negativa; 
	os objectivos devem ser flexíveis; 
	o atleta deve ter feedback ou 

conhecimento dos resultados; 
	deve existir um plano de ação 

para atingir os objetivos.
Em relação ao controlo da dor, é 

preciso destrinçar o tipo de dor: se 
é aquela que é provocada pelo facto 
de estarmos a desenvolver atividade 
física ou se é uma dor de uma lesão 
que se pode agravar com a continua-
ção da prática.

Como sabemos, a ansiedade em 
excesso conduz a perdas de con-
centração, a erros de percepção, a 
problemas de coordenação e a sen-
timentos de cansaço. Se eu nunca 
tiver aprendido a lidar com determi-
nada situação e não a tiver ensaiado, 
ou tenho a chamada sorte de prin-
cipiante ou, então, o mais provável 
é que as coisas corram mal e não 
adianta esperar por um milagre. 
Quantos atletas já não procuraram a 
minha ajuda profissional, pois fazem 
treinos excecionais, mas falham em 
competição. No entanto, se não sen-
tirem qualquer tipo de responsabili-
dade as coisas mudam e são capazes 
de desempenhos fantásticos. Este 
facto não tem que ser uma fatali-
dade sem remédio. Basta atentar em 
determinados indicadores de ativa-
ção fisiológica (frequências respira-
tória e cardíaca, sudação, etc.). Estes 
sinais, que fisiologicamente estão 
bem identificados, podem revestir 
inúmeras formas comportamentais, 
algumas até contraditórias con-
soante o atleta. Assim, antes de uma 
prova temos atletas que procuram o 
convívio com os outros falando sem 
parar, temos os que se isolam e não 
falam com ninguém, temos os que 
preferem ouvir música, ler o jornal, 
etc. É importante o conhecimento 
aprofundado e individualizado de 
cada atleta, bem como uma moni-
torização constante do que se passa 
em cada momento. 

Os indicadores fisiológicos atrás 
referidos são induzidos sobretudo 

pelos pensamentos de medo de 
falhar e da avaliação pelos outros, 
que surgem quando enfrentamos 
situações de desafio percecionadas 
como ameaças. Esses indicadores 
são, no fundo, semelhantes àqueles 
que sentimos no nosso dia-a-dia 
quando enfrentamos uma situa-
ção nova, quando temos exames 
ou testes para fazer, etc. Podemos, 
grosso modo, dividir a ansiedade em 
positiva e negativa: é importante 
um certo grau de ansiedade para 
conseguirmos dar resposta às situa-
ções com que nos confrontamos no 
nosso dia-a-dia. Contudo, se essa 
ansiedade ultrapassar um determi-
nado nível, em vez de ter um efeito 
positivo, os seus efeitos são nega-
tivos, prejudicando o desempenho. 
Simplificando, podemos assumir que 
há um nível individual de ansiedade 
ótimo, que não é estático, variando 
de acordo com o momento de forma, 
a competição, etc. e que idealmente 
o atleta deve conseguir identificar, 
recorrendo se necessário à ajuda do 
psicólogo. 

Para diminuir a ansiedade pode-
mos intervir sobre os pensamentos 
e sobre os sintomas fisiológicos. De 
entre as técnicas mais importantes à 
nossa disposição para o fazer temos: 
	o controlo e modificação de pen-

samentos; 
	o relaxamento; 
	a respiração diafragmática.

Há, assim, que trabalhar e regular 
o nível de ansiedade de cada atleta 
para cada prova específica. Mas isto 
não se aprende de um momento 
para o outro e necessita de traba-
lho continuado! Como refere John 
Milton, na sua obra, Paraíso Perdido 
“The mind is its own place, and in 
itself can make a Heav’n of Hell, a 
Hell of Heav’n”.
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A Corrida e a Preparação 
Psicológica
Prof. Doutor Jorge Silvério 
Coordenador da Psicologia Desportiva da Clínica do Dragão FIFA Medical Centre of Excellence. Porto

A crescente popularidade que a 
corrida tem alcançado nos tem-
pos mais recentes faz esquecer 
que essa atividade, seja qual 
for a distância, é extremamente 
exigente, tanto física, como 
psicologicamente. Se quase 
todos, para não dizer todos, 
que se abalançam a enfrentar 
esse desafio se preparam até à 
exaustão em termos físicos, não 
descurando nenhum pormenor, 
o certo é que a grande maioria 
ainda não faz o mesmo em 
termos psicológicos, quando 
se sabe que esta componente 
do rendimento é crucial para 
o desempenho desportivo que 
queremos atingir. Assim, a 
motivação, o controlo da dor, 
a auto-confiança, o controlo 
da ansiedade, a atenção e a 
concentração emergem como 

fatores cruciais para quem se propõe 
fazê-lo de forma competitiva. Treina-
mos fisicamente para aumentar a 
resistência, mas pensamos que a 
“resistência mental” ou a tenacidade 
mental, como a denomino, vem por 
acaso. É preciso tempo, consistência 
e persistência para treinarmos o 
nosso “músculo” mental.

Tentaremos aqui deixar, de forma 
breve, algumas pistas a ter em aten-
ção do ponto de vista psicológico 
para aumentar a tenacidade, tendo 
em atenção um aspeto fulcral, que 
procuro que os atletas com quem 
trabalho respeitem, que é o treino 
ter de ser similar à prova. 

Quanto à motivação, uma das 
mais poderosas ferramentas para a 
trabalhar, é a formulação de obje-
tivos respeitando um conjunto de 
regras para aumentar a sua eficácia: 
	devem ser ligeiramente acima das 

capacidades do atleta, para serem 
desafiantes, mas não inatingíveis; 

	devem ser formulados em termos 
de comportamentos bem especifi-
cados e não vagos; 

	devem ser objetivos intermédios 
com ligação a objetivos finais, a 
curto, médio e longo prazo; 

	devem ser formulados objetivos 

(http://www.performwell.co.uk/wp-
-content/uploads/2013/03/Performance-
-Anxiety-Curve.png)
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Nos dias 7 e 8 de outubro realizaram-
-se os exames para a obtenção do 
título de especialista em Medicina 
Desportiva (MD). Foi o culminar de 
um processo longo, iniciado já há 
alguns anos pelo Colégio da Especia-
lidade de MD, então presidido pelo Dr. 
Paulo Beckert, e agora concluído pela 
Prof. Doutora Maria João Cascais, a 
qual presidiu ao júri das provas reali-
zadas na sede da Ordem dos Médicos, 
em Lisboa. Os restantes membros 
foram os Drs. Fonseca Esteves, José 
Manuel Ramos, Carlos Magalhães e 
Pedro Aguiar Branco. Já no Porto, o 
júri foi presidido pelo Prof. Dr. Lean-
dro Massada e incluiu também os 
Drs. Valério Rosa, Augusto Roxo,, Joa-
quim Agostinho e Marcos Miranda. 
Felicitam-se os novos especialistas, 
que vêem trazer uma juventude 
dinâmica, ativa e pró-ativa, a esta 
especialidade. Basil Ribeiro, director.

Dr. Eduardo Filipe

É licenciado pelo 
ICBAS IC (Porto), pos-
sui as pós-graduações 
em Medicina Despor-
tiva e em Acupunc-

tura, a que associa a Competência 
inglesa (BMAS) e Portuguesa (Ordem 
dos Médicos) em Acupunctura 
Médica. Como experiência profissio-
nal refere-se o trabalho no departa-
mento médico do F.C. Porto – coor-
denação modalidades / andebol, na 
Clínica Médica do Exercício do Porto 
(CMEP), na Clínica Médica Largo 
Soares dos Reis e na Federação Por-
tuguesa e andebol.

Dr. Filipe Guimarães

É licenciado pela 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa 
e é especialista em 

Medicina Física e de Reabilitação. 
Possui as pós-graduações em Medi-
cina Desportiva da Faculdade de 
Medicina do Porto, em Acupunctura 
Médica Contemporânea da Univer-
sidade Nova de Lisboa e de Posturo-
logia Clínica do Instituto de Terapias 
Globais de Bilbao. Possui o Curso de 
Avaliação Funcional Avançada de 

Disfunções Músculo-Esqueléticas da 
Universidade de McMaster (Canadá). 
Trabalha no departamento Médico 
Sporting Clube Braga.

Dr. Hugo Pinto

É licenciado pelo Ins-
tituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar 
(ICBAS). Tem a pós-
-graduação de Medi-

cina Desportiva e a de acupunctura 
médica da Universidade de McMas-
ter (Canadá). Tem a competência em 
acupunctura médica pela Ordem 
dos Médicos e pela British Medical 
Acupuncture Society. Trabalhou no 
departamento médico da Federação 
Portuguesa de Voleibol. Frequenta 
agora o 2.º ano do Diploma Médico 
do Comité Olímpico Internacional.

Dra. Isabel Crespo

É licenciada pela 
Faculdade de Medicina 
da Universidade de 
Lisboa, tem a pós-gra-
duação em Medicina 

Desportiva e é também especialista 
em Medicina Física e de Reabilitação. 
Está a frequentar o Sports Medicine 
Diploma, Comité Olímpico Interna-
cional. Foi  médica da Federação 
Portuguesa de Atletismo. É a diretora 
clínica do Clube Futebol Os Belenen-
ses, SAD.

Dra. Maria Miguel Carvalho

É licenciada pela 
Faculdade de Medi-
cina do Porto e é 
interna de formação 
específica de ortope-

dia e traumatologia (6.ºAno) do Cen-
tro Hospitalar do Algarve - Unidade 
de Portimão. É a responsável pelo 
departamento médico do Portimo-
nense Futebol SAD.

Dr. Pedro Tiago Lopes

É licenciado pela 
Faculdade de Medi-
cina da Universidade 
de Coimbra (FMUC) e 
possui a pós-gradua-

ção em Medicina Desportiva pela 
FMUC. É especialista em Medicina 

Geral e Familiar e trabalha na USF 
Cruz de Celas - Coimbra. É médico 
da Federação Portuguesa de Vela, 
da Federação Portuguesa de Canoa-
gem e da AEESAC - Rugby da Agrá-
ria – Coimbra. É médico responsá-
vel por controlos de antidopagem 
(ADoP).

Dr. Ricardo Aido

É licenciado pela 
Universidade de 
Coimbra, possui a 
pós-graduação em 
Medicina Desportiva 

e é assistente hospitalar de Orto-
pedia no Centro Hospital Póvoa de 
Varzim - Vila do Conde. É médico da 
seleção nacional de voleibol (Senio-
res Masculinos). Foi coordenador 
das equipas médicas da delegação 
portuguesa.

Dra. Rita Tomás

É licenciada pela 
Faculdade de Ciências 
Médicas, Universi-
dade Nova de Lisboa, 
é especialista em 

Medicina Física e de Reabilitação e 
fez pós-graduação em Medicina Des-
portiva e Acupunctura Médica. Tem 
o Mestrado em Exercício e Saúde 
realizado na Faculdade de Motri-
cidade Humana, em Lisboa. Possui 
o Sports Medicine Diploma, Comité 
Olímpico Internacional. Trabalha na 
Clínica CUF Alvalade e na Federação 
Portuguesa de Futebol.

Dr. Vítor Moreira

É licenciado pelo 
ICBAS do Porto e é 
especialidade em 
Medicina Física e de 
Reabilitação, tendo 

ainda a subespecialidade de neuro-
fisiologia clínica. É neurofisiologista 
no H P Viana. É o coordenador clí-
nico do Sporting Clube de Braga SAD.

Dr. Vítor Pereira 

É licenciado pela 
Faculdade de Medi-
cina da Universidade 
do Porto e tem a pós-
-graduado em Medi-

cina Desportiva pela Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto. 
Médico de campo do F.C. Felgueiras 
até integrar o departamento e Saúde 
do F. C. Porto. Colabora com a ADoP.

Os Dez Novos Especialistas em 
Medicina Desportiva
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a Novembro
AFIDE 2015 – Sport for all International 
Congress

VI Convención International de la Actividad 
Física y el Deporte

Local: Havana, Cuba

International Peace and Sport Forum

Local: Mónaco

II Jornadas “O Ombro”

Local: Monte da Caparica, Portugal

VI Jornadas Nacionales de Medicina del 
Deporte

Local: Bilbau, Espanha

5th AFC Medical Conference

Local: Nova-Deli, Índia

Dezembro
II International and IV Spanish Hydration 
Congress

Local: Toledo, Espanha

2015 Advanced Team Physician Conference 
(AMSSM)

Local: Austin, EUA

International Sport and Exercise Nutrition 
Conference ISENC

Local: Newcastle upon Tyne, Reino Unido

XIII Jornadas da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Desportiva

Local: Alcochete, Portugal

VIII Simposio de actualizaciones en 
entrenamiento de fuerza

Local: Madrid, Espanha

Torino International Congress on Sports 
Medicine – 8th EFOST Congress

Local: Torino, Itália

Janeiro
3rd International Scientific Conference of 
Gymnastics Association of Slovenia

Local: Portoroz, Eslovénia

Fevereiro
The meniscus

Local: Porto, Portugal

8th Santander International Orthop Meeting

Local: Santander, Espanha

Março
ACSM Health & Fitness Summit & Exposition

Local: Orlando, Florida, EUA

Abril
Football Medicine Strategies – Return to Play

Local: Londres, Reino Unido

ACSM Annual Meeting

Local: Boston, EUA

2016 AMSSM 25th Annual Meeting

Local: Dallas, EUA

20th European Congress of Physical and 
Rehabilitation Medicine

Local: Estoril, Portugal

Maio
17th ESSKA Congress

Local: Barcelona, Espanha

3.ªs Jornadas de Medicina Desportiva do Rio 
Ave F C

Local: Vila do Conde, Portugal

Mais informações em www.revdesportiva.pt 
(Agenda)

Temas previstos para a próxima edição

Entrevista: Dr. Miguel Mendes, Lisboa

Caso clínico:  Enfarte Agudo do Miocárdio Associado ao Consumo Prolongado de Esteroides 

Androgénicos Anabolizantes – Dra. Rita Marinheiro, Dr. Pedro Amador, Dra. Tatiana Duarte, Dr. 

Filipe Seixo, Dr. Rui Caria – Setúbal

Caso clínico: Atleta com ECG alterado e estudo de imagem normal: o que decidir? – Dr. Pedro 

Agnelo – Leiria

Comentário: Prof. Dr. Ovídio Costa

O Dr. Michael J. Ackerman – Mayo Clinic – EUA e Resumos de publicações

Responde quem sabe: Fibrilação auricular (FA) e exercício físico – Prof. Dr. João Freitas – Porto

A síndrome de Wolf-Parkinson-White – Dr. José Primo – V N Gaia

Programa de Prevenção e Reabilitação de Lesões para o Atleta Olímpico – Dr. Luís Lima, Dra. 

Diva Jesus, Dra. Ana Filipa Lima, Alexandre Leitão 


