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1.Temos um novo designer, um novo logótipo e um novo layout. Renovámos, avançámos. 

O texto lê-se agora melhor e está mais funcional; 2. Temos um mecenas: é o Presidente 

do Rio Ave, o Sr. António Campos. Graças a ele, os clubes desportivos do Concelho de Vila 

do Conde vão receber esta Revista até ao final do ano. É um pequeno contributo, mas 

foi generoso. Mais mecenas houvessem, mais os nossos objectivos seriam cumpridos;  

3. E temos ainda uma promessa por cumprir, pois não se vislumbra o envio desta Revista 

também para os clubes desportivos. Não se pretendem subsídios, mas tão-somente a 

colaboração pública no envio da Revista para os departamentos médicos dos clubes. 

Pretende-se promover a formação contínua dos profissionais que generosamente conti-

nuam a dar o melhor que têm e sabem em prol do bem-estar do praticante desportivo. 

Onde fazem eles a formação contínua? Onde aprendem a arte e sabedoria médica e para-

médica? Como podem ser responsabilizados se não lhes dão a oportunidade de apren-

der? Passaram-se mais dois meses e a promessa pública do Sr. Secretário do Desporto 

ficou por cumprir. E não foi por falta de empenhamento e insistência da nossa parte.

Basil Ribeiro, Diretor
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1. Qual o contributo que a 
MFR tem dado à Medicina 
Desportiva?

A MFR em Portugal tem dado 
um contributo ímpar à Medi-
cina Desportiva em Portugal. 

A.  São numerosos os fisiatras 
que, em simultâneo, têm 
o título de Especialista em 
Medicina Desportiva. 

B.  A nível assistencial, nos clubes, 
muitos são os fisiatras direta-
mente envolvidos na prestação 
de cuidados, diretamente como 
médicos de campo ou como 
consultores ou prestadores de cui-
dados em Reabilitação. Curiosa-
mente, os fisiatras estão presentes 
nos clubes “maiores”, no futebol e 
nas outras modalidades profissio-
nais e amadoras e nos outros, no 
futebol e modalidades profissio-
nais e nas modalidades amadoras.
 Ainda a nível assistencial os 
Centros de Medicina Desportiva 
integram fisiatras.

C.  Há fisiatras envolvidos na forma-
ção de especialistas de Medicina 
Desportiva e nos cursos pós-gra-
duação em Medicina Desportiva 
(com / sem mestrado). Há con-
gressos de Medicina Desportiva 
organizados por fisiatras, salien-
tando-se, pelo seu valor e “histó-
rico”, o “Curso de Traumatologia 
do Desporto”, sob a responsabi-
lidade do Prof. João Pinheiro e do 
Dr. Pedro Lemos. Aliás, estes são 
os editores da Revista de Trauma-
tologia do Desporto. Devo ainda 

referir o Dr. Raul Maia e Silva, pio-
neiro em Portugal, na organização 
de múltiplas Jornadas e Cursos, 
convidando colegas estrangeiros, 
entre outros dos quais se destaca 
o Prof. J. Rodineau.

D.  Recordo o Prof. Dr. Luís Horta, 
fisiatra e Presidente da Autori-
dade Antidopagem de Portugal 
(ADoP).

E.  O Dr. Manuel Martins foi o Editor 
da 1.ª revista médica de desporto: 
Revista Portuguesa de Medicina 
Desportiva.

F.  Muitos outros fisiatras estão 
envolvidos na assistência, for-
mação e organização na área 
da Medicina Desportiva. Muitos 
que aqui não incluo e que espero 
me perdoem por omitir os seus 
nomes.

2. Durante a formação do médico 
fisiatra, existe preparação 
específica  para esta área?

Todos os internos de MFR têm for-
mação sobre lesões/traumatologia 
desportivas e, em geral, posso afir-
mar que, no final do seu internato 
estão preparados para a assistência 
clínica na área da Traumatologia do 
Desporto. Os colegas, muitas vezes 
por vocação, fazem formação espe-
cífica (extra-internato), em Medicina 
Desportiva. Poderei dizer, no entanto, 
que os Internos de MFR, incluindo os 
que “não sentem a vocação” para a 
Medicina Desportiva, são estimula-
dos a fazer esta formação específica, 

considerada importante para a sua 
formação como futuros fisiatras.

3. Que sugestões gostaria de 
indicar para melhorar a prática da  
Medicina Desportiva?

Parece-me complexa e de difícil a 
realização do internato de Medicina 
Desportiva exigido na atualidade. 
Julgo que será mais adequado que 
cada Interno tenha um Especialista 
“tutor” e que este o oriente para os 
Serviços e Centros idóneos, em cum-
primento de um plano de formação 
(Log-Book). Obviamente que em 
primeiro lugar, teriam de ser cer-
tificados, pelo respetivo colégio, os 
Especialistas e Serviços com idonei-
dade formativa. A formação teórica 
deverá tornar obrigatória a realiza-
ção de pós-graduação em Medicina 
Desportiva.

4. Qual a opinião sobre esta 
Revista?

A Revista de Medicina Desportiva foi 
uma lufada de ar fresco, nesta área, 
onde havia uma gritante falta de um 
jornal científico. O seu Editor-Chefe 
tem revelado um empenho, entu-
siasmo e capacidade de trabalho 
que já tornou a Revista num “must” 
Nacional.

Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação
Director de Serviço e Diretor Clínico Adjunto – Centro de Medicina de Reabilitação da 
Região Centro – Hospital Rovisco Pais
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Introdução

A abertura da acção de formação 
foi feita pelo Presidente da Autori-
dade de Antidopagem de Portugal 
(AdoP), o Prof. Doutor Luís Horta. 
Após as boas vindas deu a conhecer 
algumas evoluções na dinâmica 
da AdoP. O Coordenador Científico 
(Michael Sekera) do Laboratório de 
Antidopagem (LAD) vai continuar, 
garantindo-se assim a presença de 
um Coordenador de elevado nível 
científico. O CNAD tem constituição 
mais alargada, para o qual entraram 
representantes da Polícia Judiciária, 
do Instituto das Droga e Toxicode-
pendência, da Direcção Geral de 
Saúde, das Regiões Autónomas, dos 
ex-atletas de alto rendimento. Existe 
cooperação mais estrita com a ASAE, 
especialmente na fiscalização dos 
ginásios. Os inspectores desta enti-
dade foram sujeitos a acções de for-
mação proporcionadas pela AdoP, no 
sentido de tomarem conhecimento 
sobre os produtos eventualmente 

Acção de Formação para os médicos 
responsáveis pelos controlos de dopagem e 
para os médicos das federações desportivas 
(Auditório do IDP, IP – Estádio Universitário de Lisboa, 04 de Dezembro de 2010)

Dr. Basil Ribeiro
Especialista em medicina desportiva, médico coordenador da Federação Portuguesa de Basquetebol

RESUMO ABSTRACT
O ano de 2011 trouxe uma nova Lista de Substâncias e Métodos Proibidos no capítulo da 
dopagem. Em Dezembro a ADoP realizou uma reunião para divulgar a lista e as alterações 
em relação ao ano de 2010 e aproveitou para abordar outros temas: o passaporte biológico, 
a análise à EPO, as estatísticas dos controlos de 2010 e o sistema de localização de atletas 
para a realização de controlos fora de competição. Aqui se apresentam pequenos resumos 
das palestras.

The prohibited list of substances and methods for 2011 just came out. The Portuguese 
Anti-doping Authority (ADoP) organized a meeting last December to present and discuss 
this new list and it also presented other related issues: the biological passport, the analytic 
test for the erytropoietin, some statistics of the results for the 2010 controls and the 
system of athletes’ localization to perform out of competition testing. Here there are some 
summary of the talks.

PALAVRAS-CHAVE KEY-WORDS
Antidopagem, substâncias proibidas, passaporte biológico.
Anti-doping, prohibited substances, biological passport.
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dopantes. Referiu ainda que mais de 
500 ginásios já foram inspecionados, 
o que revela bem a importância que 
a AdoP dá a este ambiente despor-
tivo. Foi criada a figura do “arrepen-
dido” no caso de um controlo antido-
pagem positivo, o qual, mediante a 
atenuação da pena (na dependência 
da AMA – Agência Mundial Antido-
pagem), poderá fornecer informação 
importante para o Ministério Público 
e Polícia Judiciária. Vão ser iniciados 
os controlos ditos “inteligentes”, os 
quais são dirigidos a atletas mais 
prevaricadores, no momento mais 
acertado. Referiu a necessidade de 
alguns instrumentos para a prosse-
cução deste objectivo: “sistema de 
localização”, “criação do passaporte 
biológico” e resposta adequada do 
laboratório de antidopagem. O LAD 
de Lisboa já está apto a realizar a 
análise para a deteção da Eritropoie-
tina, a qual era feita no laboratório 
de Madrid.

Lista de Substâncias e Métodos 
Proibidos para o de 2011

Foi referida a introdução de uma 
nova secção: S0. Foi criada para 
considerar, não só as substâncias em 
fase de investigação e sem aplica-
ção clínica atual, como também os 
medicamentos que foram descon-
tinuados ou aqueles medicamentos 
que foram criados mas que nunca 
chegaram a ser utilizados na clínica. 
Na secção S2 introduziram-se os 
nomes da CERA e da Hematida e 
desapareceram da lista as prepara-
ções derivadas das plaquetas, pois 
não foram encontradas evidências 
relacionadas com o aumento do 
rendimento desportivo proporcio-
nado por estes derivados, mas a sua 
administração purificada continua 
proibida. Na Secção S3 houve uma 
grande alteração. Deixa de existir o 
Anexo I – “Declaração de Uso Tera-
pêutico” (DUT) para a utilização do 
Salbutamol e do Salmeterol, quando 
administrados por via inalatória. 
Contudo, só é permitida a dose 
diária máxima de salbutamol de 
1600 µgr por dia por via inalatória. 
Os outros β-agonistas (Terbutalina 
e Formoterol, por exemplo) exigem 
uma “Autorização de Utilização 
Terapêutica” (AUT), pelo que neste 
aspeto nada muda. Não secção S5, a 
relacionada com os Diuréticos e os 
Agentes Mascarantes, houve revisão 
do último parágrafo. Dado que o 
diurético aumenta a taxa de excre-
ção renal dos outros medicamentos, 
passa a ser necessário, para além 
da AUT para o diurético (como de 
costume), de uma AUT para todas 
as substâncias cuja positividade na 

Rev. Medicina Desportiva informa, 2011, 2 (2), pp. 3– 4
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urina é feita de modo quantitativo 
(morfina, catina, efedrina, salbuta-
mol, etc.). Se a AUT não tiver sido 
obtida, e na situação de uso con-
comitante de um diurético, haverá 
lugar a um controlo positivo, mesmo 
que a quantidade encontrada na 
urina seja inferior ao valor limite de 
positividade. Importa estar atento a 
esta situação. A ozonoterapia, a qual 
se realiza em algumas clínicas, com 
o objectivo de “melhorar o sangue” 
não é permitida. Os doentes hemo-
dializados terão necessidade de AUT, 
para o procedimento e para alguma 
medicação que fazem no seu con-
texto clínico. A secção S9 refere-se 
aos glucocorticosteróides, para os 
quais deixa de haver necessidade 
de enviar o Anexo I (“Declaração 
de Uso Terapêutico”) aquando das 
infiltrações, mas continuam proibi-
dos se administrados por via oral, 
rectal ou por injeção intravenosa 
ou intramuscular (necessitam de 
AUT). Secção P1: O álcool mantém-
-se proibido em competição para 
algumas modalidades, mas deixa de 
ser proibido no Pentatlo Moderno 
para disciplinas que envolvam tiro. 
Secção P2: os β-bloqueantes deixa-
ram de ser proibidos na Ginástica, 
ao passo que foram introduzidos nas 
Setas.

O passaporte biológico

Trata-se de um registo electrónico 
de vários valores analíticos (urina 
e sangue) de cada atleta referentes 
a um período de tempo. O registo 
longitudinal dos valores permite 
construir um perfil referente a 
parâmetros do sangue e também 
hormonal. De acordo com a AMA 
(Agência Mundial Antidopagem) é 
um método indireto para deteção da 
dopagem, isto é, grandes variações 
em torno do perfil indiciam violação 
ao código de antidopagem. Os parâ-
metros sanguíneos monitorizados 
são a concentração da hemoglobina, 
o hematócrito e a percentagem de 
reticulócitos. No sentido de analisar 
de igual modo estes parâmetros, a 
AMA obriga a que em todo o Mundo 
a análise seja feita num aparelho 
igual. Atualmente o hemograma 
deve ser feito no Sysmex xt-2000i. 
O transporte das amostras (sangue 
nos tubos com anticoagulante EDTA) 

deve ser feito em condições adequa-
das, nomeadamente, a temperatura 
de exposição da amostra não deve 
ultrapassar o intervalo de 2 a 12ºC. 
Fora deste intervalo, a temperatura 
diminui a percentagem de reticuló-
citos e aumenta o hematócrito, ao 
aumentar o volume globular. A aná-
lise da amostra é feita duas vezes e 
não pode haver grandes variações 
entre as duas medições. Por exem-
plo, a diferença entre dois valores 
obtidos para a hemoglobina deve ser 
igual ou inferior a 0,1 g/dl.

Sistema de Localização do 
Praticante Desportivo

Tem como objectivo a realização de 
controlos fora de competição sem 
aviso prévio e tem como enquadra-
mento jurídico a Lei n.º 27/2009, de 
19 de Junho e a Portaria 1123/2009, 
de 1 de Outubro. Os praticantes des-
portivos, ou os seus representantes 
– no caso das modalidades coletivas 
– são responsáveis por enviar à ADoP, 
dentro dos prazos legais, informa-
ção precisa e atualizada sobre a sua 
localização, ou a dos praticantes 
desportivos da equipa – no caso das 
modalidades coletivas – trimestral-
mente após a notificação de inclusão 
no Grupo Alvo da ADoP, assim como 
devem enviar à ADoP, com 24 horas 
de antecedência as atualizações ao 
teor da informação previamente 
prestada no formulário de localiza-
ção. O grupo alvo de praticantes des-
portivos é formado pelos praticantes 
desportivos de alto rendimento A, 
B e C, ciclistas das equipas conti-
nentais e que integram as selecções 
nacionais de sub-23 e de juniores 
de ciclismo de estrada, futebolistas 
que integram equipas profissionais, 
andebolistas que integram equipas 
da 1.ª Divisão Sénior masculina, 
basquetebolistas que integram equi-
pas da 1.ª Divisão de Basquetebol, 
voleibolistas que integram equipas 
da Divisão A1 masculina.

A concluir

A informação aqui divulgada não 
dispensa a leitura de informação 
mais detalhada no site desta Revista 
(www.revdesportiva.pt) ou do IDP 
(www.idesporto.pt)

http://www.revdesportiva.pt
http://www.idesporto.pt
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Introdução

Na competição desportiva e no 
contexto desportivo atual onde o 
nível de exigência é cada vez maior, 
os conceitos de pressão psicológica e 
stress estão intrinsecamente ligados 
a esta realidade de alto rendimento. 
De fato, muitos atletas têm dificul-
dade, ou mesmo incapacidade, para 
responderem de forma positiva às 
exigências e à constante pressão 
psicológica que a sua atividade des-
portiva acarreta.

Nos jovens desportistas o stress 
pode provocar consequências 
negativas como as seguintes: menor 
diversão com a atividade física, 
maior risco de contrair lesões, ante-
cipação de fadiga ou esgotamento, 
problemas alimentares e de sono, 
baixo rendimento, evitamento de 
situações mais críticas e abandono 
da atividade [1].

Enquanto algumas pessoas 
lidam com determinadas situa-
ções potencialmente stressantes 
perspetivando-as como desafios, 

O impacto psico-emocional 
das exigências do desporto 
de competição: estudo de 
caso de um atleta de futebol
Prof. Doutor Pedro L. Almeida1, 2; Dr. João Lameiras2

1ISPA – Instituto Superior de Psicologia Aplicada; 2Gabinete de Psicologia – Sport Lisboa e Benfica – Lisboa

RESUMO ABSTRACT
Num contexto marcadamente de alto rendimento como o futebol de competição, os 
atletas estão expostos a numerosas experiências potencialmente stressantes. Os autores 
relatam um caso de um atleta de futebol de 16 anos de idade. Todo o plano de ação é des-
crito detalhadamente, bem como a intervenção psicológica implementada. É de salientar 
a importância de um trabalho claramente interdisciplinar e adequado às necessidades 
individuais dos atletas.

In a context markedly of high performance as competition football, athletes are exposed to 
numerous potentially stressful experiences. The authors report a case of a football of a 16 
years old player. The action plan is described in detail, as well as the psychological inter-
vention implemented. This work emphasizes the importance of interdisciplinary work 
suited to the individual needs of the athletes.

PALAVRAS-CHAVE KEY-WORDS:
Intervenção psicológica, futebol de competição.
Psychological intervention, competition football.
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outras percecionam essas mes-
mas situações como ameaçadoras. 
É esta avaliação e o desequilíbrio 
entre a perceção de competência e 
o nível de exigência que origina a 
resposta de stress, e que conduzem 
frequentemente a sentimentos de 
incontrolabilidade e de instabilidade 
no presente, bem como de incerteza 
quanto ao futuro [2]. 

Caso Clínico

Um atleta com 16 anos é contra-
tado pelo clube a meio da tempo-
rada desportiva (Dezembro), sendo 
manifestamente reconhecido pelos 
colegas do seu anterior clube como a 
“vedeta” da equipa. Proveniente das 
Ilhas e com um nível socioeconó-
mico elevado, possuía uma ligação 
afetiva muito forte com os pais e 
pares. Desde o início do seu ingresso 
no clube revelou inúmeras dificul-
dades na adaptação ao contexto, 
marcadamente de alto rendimento 
e com um nível de exigência ao qual 

não estava familiarizado, sendo a 
sua experiência prévia bastante 
diferente da realidade atual. Após 
identificação do caso em questão e 
da clara necessidade de interven-
ção, foi delineado um plano de ação 
(Figura 1) que visava uma interven-
ção multidisciplinar, no sentido de 
dar resposta às necessidades do 
atleta.

PPrimeiramente, na fase de levan-
tamento de necessidades foram 
identificadas três áreas fundamen-
tais sob as quais era preciso intervir: 
clara inadaptação ao centro de estágio, 
escola, colegas (isolamento; dificul-
dade no relacionamento interpes-
soal com pares; faltas injustifi-
cadas); Manifestações frequentes de 
mal-estar físico e psicológico (perda de 
apetite; insónia; incapacidade para 
manter o foco atencional; nível de 
ativação abaixo das exigências da 
tarefa; alterações fisiológicas – ex: 
intestinais); e, Comportamentos de 
escape ou evitamento (abandono de 
jogos/treinos de maior transcen-
dência ou grau de exigência; relatos 
constantes de lesão ou dificuldade 
física; cansaço ou esgotamento ante-
cipados). Este conjunto de compor-
tamentos indicava de forma clara 
não só uma debilidade emocional do 
atleta, mas também uma manifesta 
resposta de stresse, sendo claro um 
desequilíbrio entre a capacidade de 
resposta (física ou psicológica) do 
atleta e a exigência da tarefa e da 

Levantamento 
de necessidades

Avaliação Intervenção

Acompanhamento 
e monotorização
· Psicólogos
· Treinadores
·  Departamento 
médico

· Diretores

Figura 1 – Plano de acção
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nova realidade onde se encontrava 
inserido. Neste sentido, procedeu-
-se posteriormente a uma fase de 
avaliação que englobou a recolha de 
dados através de múltiplas fontes, 
entre as quais a observação livre 
de comportamentos em contexto 
de treino e competição, entrevistas 
livres e semi-estruturadas e uma 
bateria de testes de avaliação de 
competências psicológicas (Inventá-
rio de Competências Psicológicas para 
Desportistas [3]), de traço de ansiedade 
(Escala de Ansiedade no Desporto [4]) e 
de perfil de estados de humor (Perfil 
de Estados de Humor [5]). Os resultados 
obtidos revelaram que o atleta pos-
suía elevados índices de ansiedade 
traço (somática e cognitiva), baixos 
níveis de competências psicológicas 
(controlo de ansiedade, motivação, 
auto-confiança e concentração) 
e um estado de humor negativo 
(elevados valores de tensão, depres-
são e confusão). No seguimento 
do processo avaliativo, foi deline-
ada uma intervenção psicológica 
sistematizada tendo em conta as 
necessidades individuais do atleta, 
procurando estabelecer e pôr em 
prática estratégias eficazes em cada 
nível de atuação (Figura 2), visando 
a diminuição da vulnerabilidade do 
desportista ao stresse e às lesões, 
para além de procurar melhorar o 
seu nível de bem-estar psicológico e 
emocional. 

OBJECTIVO ESTRATÉGIAS
Eliminação ou redução de 
situações potencialmente 
stressantes

Gestão do tempo livre
Exigências dos treinos e competições
Gestão de expetativas
Racionalização e estabelecimento de objectivos adequados

Modificar variáveis pessoais 
relevantes

Aumento da motivação para a prática
Modificação de crenças e atitudes relevantes
Reforço do apoio social

Controlar as manifestações 
prejudiciais do stresse

Treino de competências psicológicas
Técnicas cognitivas
Redução das fontes de stresse

Controlo e modificação dos 
comportamentos de escape e 
evitamento

Quantificação do nível de dor/incapacidade
Cruzamento de informação com departamento médico 
(despiste de “lesões fantasma”)

Discussão

Para além da debilidade emocio-
nal do atleta, a intervenção sob a 
resposta de stresse detetada na fase 
de levantamento de necessidades 
revestia-se de enorme importância, 

uma vez que a literatura tem 
apontado o stress como um das 
causas de maior preponderância 
na vulnerabilidade dos desportistas 
à ocorrência de lesões desportivas. 
A literatura [6] acerca dos fatores 
relacionados com a probabilidade de 
sofrer lesões identifica dois fatores 
primordiais: fatores internos do 
desportista (médicos, fisiológicos e 
psicológicos) e fatores externos ao 
desportista (comportamentos dos 
outros e fatores desportivos). Tal 
como parece evidente no presente 
caso, os acontecimentos de vida 
desencadeadores de stress (altera-
ção do estilo de vida, mudança de 
residência, afastamento e quebra de 
ligação com pares significativos, etc.) 
e a experiência e personalidade são 
fatores psicológicos específicos que 
podem predispor os atletas a sofrer 
lesões [7].

Conclusões

A intervenção psicológica deve rea-
lizar-se tendo em conta as necessi-
dades individuais do atleta, sendo de 
vital importância o trabalho multi-
disciplinar entre as diferentes áreas 
de competência assumindo-se como 
um suporte fulcral, uma vez que 
potencia a eficácia e eficiência da 
intervenção através da mobilização 
dos recursos disponíveis [8]. Assim, 

para que seja eficaz deve englobar 
um conjunto de estratégias eficazes 
em cada nível de atuação, visando 
a diminuição da vulnerabilidade 
dos desportistas. De igual modo, 
é fundamental que o processo de 
avaliação eficaz de forma a despistar 

situações de fuga uma vez que, 
em determinados casos, as lesões 
podem aliviar outras fontes maiores 
de stress, convertendo-se em meca-
nismos de escape ou evitamento. No 
presente caso, e apesar da inter-
venção multidisciplinar realizada, o 
atleta acabou por sair do clube, não 
abandonando porém a prática da 
modalidade. Contudo, foram sal-
vaguardados o bem-estar do atleta 
(nunca se conseguiu adaptar), bem 
como os interesses do mesmo e do 
clube.
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Figura 2 – Objectivos e estratégias adoptadas na fase de intervenção (acompanha-
mento e monitorização).
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1. O que é o “commotio cordis” ou 
concussão cardíaca?

Commotio cordis, em latim agitação 
do coração, é caracterizado por fibri-
lhação ventricular e morte súbita 
após uma pancada não penetrante 
na região precordial.

É uma das causas mais frequentes 
de morte súbita em jovens, suce-
dendo à cardiomiopatia hipertrófica 
e às anomalias congénitas das arté-
rias coronárias.

O impacto psicossocial desta 
condição, consequente à sua elevada 
mortalidade e à população afetada, 
tem motivado uma ampla pesquisa 
da sua etiopatogenia e de estratégias 
preventivas, tanto primárias como 
secundárias. Verificou-se aumento 
do sucesso de reanimação de 15% 
para 60%, ao longo dos últimos anos.

Estudos animais têm demonstrado 
que o commotio cordis é um evento 
disrítmico primário, desencadeado 
por um impacto precordial que coin-
cide com o período electricamente 
vulnerável do segmento ascen-
dente da onda T (correspondente 

Commotio Cordis: no local 
errado, no pior instante 
possível
Dra. Marina Fernandes1, Dr. António Lourenço2

1Interna de Especialidade de Cardiologia. 2Cardiologista. Diretor de Serviço. Centro Hospitalar Ave Norte 
Guimarães

RESUMO ABSTRACT
O Commotio cordis é um evento disrítmico primário, caraterizado por fibrilhação ventricular 
e morte súbita após um impacto precordial. É mais comum em desportos de competição 
como o basebol, o softball, hóquei, lacrosse e futebol pelo impacto da bola na região pre-
cordial. Como estratégias preventivas dispomos da formação da população; do investi-
mento em equipamentos de proteção e na distribuição de desfibrilhadores automáticos 
externos, que são de crucial importância para reverter estes eventos. 

Commotio cordis is a primary arrhythmic event, characterized by ventricular fibrillation 
and sudden death after chest impact. It is more common in competitive sports as baseball, 
softball, hockey, lacrosse and soccer as consequence of the ball impact.
As preventive strategies we should inform the population, invest in protective equipment 
and in providing sport arenas with automated external defibrillators, which are crucial to 
surviving these events. 

PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS
Concussão cardíaca, morte súbita; desporto 
Commotio Cordis, Sudden death, sports
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à repolarização ventricular). Este 
intervalo dura apenas 10 a 20 mili-
segundos.

O impacto não causa lesão estru-
tural da parede torácica, nem car-
díaca, é apenas visível, em estudos 
de autópsia, uma pequena equimose 
coincidente com a zona de impacto, 
habitualmente provocada por um 
objecto de desporto (bola, disco) ou 
contacto físico (punho, cotovelo), 
sendo portanto mais frequente 
durante a atividade desportiva. 
Metade dos casos foi reportada 
durante desportos de competição, 
dividindo-se os restantes 50% entre 
desportos amadores e outras ativi-
dades diárias.

Os fatores que mais contribuem 
para o evento disrítmico são a zona 
de impacto e o timing no ciclo cardí-
aco. Não se tem demonstrado que 
a velocidade de impacto seja deter-
minante. As crianças e adolescentes 
estão mais suscetíveis por apresenta-
rem uma parede torácica mais fina, 
pela sua diminuta massa muscular e 
elevada complacência, ao contrário 
do que acontece com os adultos. Os 

projécteis mais densos, esféricos e 
pequenos têm maior capacidade de 
induzir disritmia, mas não se tem 
demonstrado que a velocidade de 
impacto seja determinante.

2. Em que desportos os atletas 
estão mais vulneráveis?

O basebol é o desporto com maior 
número de eventos registados, 
seguindo-se o softball, o hóquei, o 
lacrosse e o futebol, provavelmente 
devendo-se ao tipo de projécteis nos 
primeiros 3 mencionados e ao con-
tacto físico no futebol e também no 
hóquei (cotoveladas). Ocorrem mais 
em atletas de competição do sexo 
masculino (95%) com idades com-
preendidas entre os 9 e 24 anos.

Ao contrário do que seria de 
esperar, desportos como o pugilismo 
e kickboxing apresentam incidência 
baixa de eventos (~5%) apesar do 
contato físico intenso, podendo ser 
no entanto explicado pela elevada 
massa muscular e pela própria luva 
que dispersa a energia do impacto.

3. No campo, quais os sinais e 
sintomas que levam à suspeita 
clínica?

Deve-nos alertar para o diagnóstico 
o colapso súbito de um atleta após 
uma pancada na região frontal do 
tórax. Verifica-se paragem cardio-
-respiratória e é premente a insti-
tuição imediata de suporte imediato 
de vida e desfibrilhação. O colapso 
é habitualmente imediato, mas em 
cerca de 20% dos casos, a pessoa 
afetada ainda desenvolve atividade 
física por momentos. São raríssimos 
os casos em que o atleta recupera 
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menos associadas a estes eventos. No 
entanto até ao momento estas tenta-
tivas não têm sido bem sucedidas por 
alterarem a dinâmica do jogo.

É também de grande interesse a 
continua divulgação dos DEA, a sua 
colocação em recintos desportivos e 
a formação da população para a sua 
correcta utilização.
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por si, e o mecanismo implicado não 
é a fibrilhação ventricular mas o blo-
queio auriculoventricular completo.

4. Qual é a atuação imediata?

O atleta deve ser imediatamente 
observado, de preferência por 
alguém com experiência, e con-
tatado o 112. Se for constatada a 
paragem cardiorrespiratória deverá, 
simultaneamente, ser iniciado o 
suporte básico de vida (30 compres-
sões torácicas alternadas com 2 
ventilações) até a ajuda diferenciada 
chegar. Se possível usar o Desfibri-
lhador Externo Automático (DEA), 
que por vezes está disponível em 
locais de eventos desportivos.

As tentativas de reanimação têm 
tido cada vez mais sucesso pela 
existência de uma audiência mais 
atenta e por vezes treinada, e pela 
distribuição mais alargada de DEA 
pelos diversos recintos desportivos.

5. Que estratégia preventiva pode 
ser adoptada?

Podem ser adoptadas estratégias de 
alerta da população, principalmente 
ao nível das escolas, para evitar 
brincadeiras e/ou situações que pos-
sam levar a pancadas torácicas, por 
mais inocentes que sejam, e explicar 
a necessidade de chamada de um 
adulto em caso de colapso. Obvia-
mente que será impossível extinguir 
todas as situações que levem à con-
cussão cardíaca, mas a população 
estará mais atenta à sua existência e 
à atuação caso esta aconteça.

Em ambientes desportivos devem 
ser ensinadas táticas para evitar o 
contacto da bola/disco com a região 
frontal do tórax (lacrosse, hóquei).

Os coletes atualmente disponíveis 
para proteção do trauma torácico 
não previnem a morte súbita, dado 
que não absorvem a energia do 
impacto (ex: discos) e podem forne-
cer uma falsa sensação de segurança 
que põe os portadores ainda em mais 
risco. Aguardam-se futuros equipa-
mentos de proteção mais eficazes.

Discute-se a utilização de diferen-
tes materiais nas bolas, principal-
mente nas camadas desportivas mais 
jovens, dado estar provado que as 
bolas menos densas (com ar) estão 
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O exercício físico não só previne 
como também ajuda a tratar a 
hipertensão arterial

A hipertensão arterial (HTA) tem 
uma elevada prevalência na popu-
lação portuguesa, cerca de 43% 
segundo o estudo de Espiga de 
Macedo et al., sendo um importante 
fator de risco para a doença vascular 
em geral, mas principalmente para 
a doença cerebrovascular onde se 
cota como o principal fator de risco 
de acidente vascular cerebral, o que 
faz de Portugal o país ocidental com 
maior incidência desta patologia. 
Embora se pense que na base desta 
elevada prevalência de HTA esteja o 
excessivo consumo de sal e também 
uma maior predisposição genética da 
população portuguesa, na verdade 
outros fatores associados ao desen-
volvimento social, como a excessiva 
ingestão alimentar, o sedentarismo 
e o consequente excesso de gordura 
corporal, têm também um papel 
importante na prevalência deste 
fator de risco cardiovascular. A 
relação da HTA com o exercício físico 

Hipertensão arterial 
e exercício físico
Prof. Doutor Manuel Teixeira Veríssimo
Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra; Internista dos Hospitais da Universidade de Coimbra; 
Especialista em Medicina Desportiva – Coimbra

RESUMO ABSTRACT
O exercício físico pode ajudar a prevenir e tratar a hipertensão arterial, podendo, a par de 
outras medidas higieno-dietéticas, contribuir para o seu adequado controle.
Vários estudos observacionais e de intervenção mostram a sua eficácia, quer na prevenção, 
quer no tratamento, verificando-se, descidas da pressão arterial na casa dos 5 a 10 mm 
Hg para a sistólica e 3 a 7 mm Hg para a diastólica. Embora a resposta seja individual e 
dependente de vários fatores, o exercício físico aeróbio regular de moderada intensidade 
parece ser o mais indicado.

Exercise may help prevent and treat hypertension and may, alongside other measures 
related to lifestyle, contribute to its appropriate control. 
Several observational studies and intervention show its effectiveness in preventing or 
either treatment, verifying, lowered blood pressure from 5 to 10 mmHg systolic and 3-7 
mmHg diastolic. 
While the answer is individual and depends on several fators, regular aerobic exercise of 
moderate intensity seems to be more appropriate.

PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS
Hipertensão arterial; exercício físico; atividade física.
Hypertension, exercise, physical activity.
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pode ser analisada na perspetiva da 
prevenção e do tratamento, sendo a 
sua importância naturalmente maior 
na prevenção, não esquecendo que a 
atividade física regular e adequada 
traz benefícios a nível de outros 
fatores de risco habitualmente asso-
ciados à HTA, como a dislipidemia, a 
diabetes e a obesidade, entre outros, 
e que, por isso, a sua acção protetora 
deve ser vista no contexto global da 
doença cardiovascular e não apenas 
numa das suas componentes.

Interessa também abordar o 
conceito de exercício físico, desporto 
e atividade física, termos que mui-
tas vezes são usados com o mesmo 
significado, mas que em rigor não 
significam o mesmo. Qualquer deles 
consiste em movimento dos vários 
segmentos do corpo provocado pela 
contração do músculo esquelético. 
Contudo, o exercício físico refere-se 
a movimentos praticados de forma 
organizada segundo um determinado 
protocolo com o objectivo de melho-
rar a capacidade física, o desporto 
apresenta, para além do movimento, 
o componente de jogo/competição e 

o termo atividade física engloba os 
dois anteriores e tudo o que é movi-
mento, desde o menor gesto à mais 
elevada competição. Em termos de 
prevenção cardiovascular em geral, 
e da HTA em particular, qualquer dos 
tipos é genericamente favorável. Inte-
ressa salientar que a atividade física 
deve ser adequada às capacidades de 
cada um e que se o excesso de inten-
sidade pode ser perigoso, também é 
verdade que os efeitos positivos só 
aparecem se houver um mínimo de 
intensidade. Neste trabalho usar-se-
-á essencialmente o termo exercício 
físico, embora, por vezes, significando 
atividade física no geral.

Está claramente demonstrado que 
o exercício físico aeróbio, aquele que 
é de ligeira a moderada intensidade 
e usa essencialmente o oxigénio nas 
suas vias energéticas, provoca impor-
tantes alterações hemodinâmicas e 
do sistema nervoso autónomo que 
vão influenciar o sistema cardio-
vascular podendo-se citar, como 
exemplo, a bradicardia de repouso 
e a diminuição da atividade nervosa 
simpática. As alterações cardiovas-
culares provocadas pelo exercício 
físico são também observadas na 
pressão arterial, verificando-se que 
os seus níveis em repouso e durante 
o exercício submáximo, para a 
mesma potência, são reduzidos após 
um plano de treino aeróbio.

Tem sido documentada, através 
de estudos epidemiológicos, uma 
associação entre o baixo nível de 
atividade física e de capacidade 
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física e a presença de HTA. Por outro 
lado, grandes ensaios clínicos aleato-
rizados e metanálises não deixam 
dúvidas quanto ao efeito benéfico 
do exercício físico sobre a pressão 
arterial de indivíduos com HTA leve 
a moderada.

Embora não haja dúvidas que o 
treino físico diminui significativa-
mente a pressão arterial, é preciso 
dizer que a resposta nem sempre 
está presente, verificando-se apenas 
em 75% dos hipertensos, variando 
a magnitude da redução de indiví-
duo para indivíduo, o que terá a ver 
com o tipo e intensidade do exercí-
cio físico, valores basais da pressão 
arterial, idade, sexo, raça e aspectos 
genéticos. De fato, as evidências 
mostram que o efeito é mais mar-
cado em hipertensos, no sexo mas-
culino, na meia idade, na raça negra 
e nos que praticam exercício físico 
moderado a intenso.

Os efeitos fisiológicos do exercício 
físico podem ser classificados em 
agudos e crónicos. Os efeitos agudos 
estão diretamente relacionados com 
a sessão de exercício, traduzindo-
-se por aumento da pressão arterial 
sistólica enquanto se pratica o exer-
cício, cujo aumento depende do tipo 
e intensidade do mesmo, enquanto 
a pressão arterial diastólica não se 
altera significativamente. No final 
do esforço a pressão arterial desce 
abaixo dos valores existentes antes 
do início da sessão de exercício man-
tendo-se esta resposta por cerca de 
uma a três horas, podendo, contudo, 
chegar a 24 a 48 horas, traduzida por 
ligeira diminuição dos valores tensio-
nais, especialmente em hipertensos, 
bem como outros efeitos benéfi-
cos, de entre os quais se destaca a 
melhoria da função endotelial e o 
aumento da sensibilidade muscular 
à insulina, fatores que indiretamente 
vêm a influenciar a saúde das arté-
rias em geral e a pressão arterial em 
particular.

Os efeitos crónicos resultantes da 
exposição frequente e regular do 
organismo ao exercício físico condu-
zem a alterações hemodinâmicas, 
humorais e neuronais, que poderão 
ter efeitos hipotensores diretos, 
traduzidos por alterações no eixo 
renina-angiotensina, com aumento 
da eliminação de sódio e diminuição 
do volume plasmático, alterações do 
reflexo baroreceptor, diminuição do 

tónus simpático e diminuição das 
resistências periféricas, entre outras, 
ou efeitos indiretos, como o efeito 
sobre a obesidade e insulino-resistên-
cia que, como é sabido, são fatores 
promotores de aumento da pressão 
arterial.

As investigações vêm mostrando, 
desde há décadas, que o exercício 
físico influencia positivamente a 
pressão arterial. Já Paffenbarger e 
al., em 1983, num estudo observa-
cional com a duração de seis a dez 
anos realizado em 15000 antigos 
alunos da Universidade de Harvard, 
demonstraram que aqueles que pra-
ticavam exercício físico moderado a 
intenso apresentavam um risco de 
vir a desenvolver HTA 35% menor do 
que os sedentários. Do mesmo modo 
se verificava na altura do estudo 
que, para qualquer idade, havia uma 
relação inversa entre a prática de 
exercício físico e a pressão arterial.

Outros estudos prospetivos 
demonstram que quem pratica 
exercício físico de intensidade 
moderada a intensa tem menor 
probabilidade de vir a ser hipertenso. 
O mesmo é constatado nos estudos 
epidemiológicos, onde se encontra 
habitualmente uma relação inversa 
entre o nível de atividade física e a 
prevalência de HTA. Também alguns 
estudos de intervenção, em indi-
víduos sujeitos a programas bem 
definidos de exercício físico, mostra-
ram diminuição da pressão arte-
rial sistólica e diastólica, quer em 
normotensos, quer em hipertensos, 
sendo esse efeito independente da 
perda de peso.

Uma nova análise do estudo 
“Coronary Artery Risk Development 
in Young Adults (CARDIA)”, resul-
tante de uma observação de 20 anos, 
publicada recentemente, mostra que 
o nível de atividade física e a capa-
cidade física se encontram inversa-
mente relacionados com o desen-
volvimento de HTA, verificando-se, 
ainda, que a atividade física estava 
significativamente associada a 
valores normais de pressão arte-
rial somente quando a capacidade 
física era elevada. Este é um aspecto 
importante porque demonstra que 
não basta fazer exercício, é necessá-
rio que o mesmo tenha um mínimo 
de intensidade para se produzirem 
efeitos na pressão arterial, o que é 
verdade, não apenas para a HTA, 
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mas também para os outros fatores 
de risco cardiovascular.

Embora alguns estudos demons-
trem que o efeito do exercício físico 
na pressão arterial é mais marcado 
nas idades abaixo dos 60 anos, vários 
trabalhos demonstram que tam-
bém nos idosos esse benefício se 
verifica. Na generalidade, os estudos 
transversais mostram que a hiper-
tensão arterial é mais frequente nos 
idosos sedentários, tendo Reavan e 
col. demonstrado, em mulheres de 
50 a 89 anos, que a pressão arte-
rial sistólica nas que tinham maior 
nível de atividade física era cerca de 
20 mmHg menor do que nas seden-
tárias. Outros autores, comparando 
idosos treinados com sedentários, 
não só confirmaram que os primeiros 
apresentavam valores de tensão arte-
rial mais baixos em repouso, como 
demonstraram que para o mesmo 
nível de esforço o aumento desta 
também era menor nos treinados.

Um estudo de intervenção, ale-
atório, realizado em Portugal com 
idosos de 65 a 92 anos que durante 
oito meses se submeteram a um 
programa de exercício físico aeróbio 
de intensidade moderada, mostrou 
diminuição de 7 mmHg na pressão 
arterial sistólica e de 4 mmHg na 
diastólica.

As modificações no estilo de vida, 
incluindo exercício físico, fazem 
parte das recomendações no trata-
mento da HTA. Num estudo envol-
vendo 217 hipertensos de ambos os 
sexos, com idade variando de 35 a 
83 anos, foi possível demonstrar que 
a adesão a medidas não farmacoló-
gicas, nas quais se engloba a prática 
de exercício físico, promove um 
efeito significativo na redução dos 
níveis de pressão arterial.

O efeito do exercício físico sobre 
a HTA de grau leve a moderado é 
especialmente importante, uma vez 
que o hipertenso pode diminuir a 
dosagem dos seus medicamentos 
anti-hipertensivos ou até controlar a 
sua pressão arterial sem a adoção de 
medidas farmacológicas. Por isso a 
tendência de utilizar precocemente 
fármacos na HTA ligeira deve ser 
evitada recorrendo-se a meios não 
farmacológicos como a alimentação, 
a correção do peso corporal e o exer-
cício físico aeróbio que aqui pode ter 
um lugar particularmente impor-
tante, pois não só diretamente pode 

contribuir para diminuir a pressão 
arterial, como também pode indi-
retamente trazer outros benefícios, 
através da ajuda na perda de peso e 
diminuição da insulino-resistência, 
que são fatores etiológicos comuns 
da HTA.

A atividade física a aconselhar, 
salvo situações particulares, deve ser 
essencialmente a do tipo aeróbio e de 
intensidade moderada. Seja através 
da prática de desporto, de progra-
mas estruturados de exercício físico 
ou inserida na vida quotidiana, o 
importante é que seja praticada com 
regularidade, adaptada à capacidade 
física e disponibilidade de cada um 
e praticada com prazer, já que se for 
um sacrifício mais tarde ou mais 
cedo vai levar à desistência e, como 
hoje está bem demonstrado, o exer-
cício só confere protecção enquanto 
é praticado. Idealmente a sua prática 
deverá ser diária, em sessões com a 
duração de 30 a 60 minutos e, se tal 
não for possível, pelo menos três a 
cinco vezes por semana.

Para quem quer fazer desporto as 
modalidades mais aconselhadas são 
a marcha, corrida, ciclismo, golfe, 
natação, remo, dança, ténis e ginás-
tica, bem como alguns desportos 
de equipa, em função da situação 
individual de cada caso.

Para os que não gostam ou não 
têm possibilidade de praticar 
desporto ou exercício físico estru-
turado, recomenda-se o aumento 
da atividade física inserida na vida 
quotidiana, como utilizar as escadas 

em vez do eleva-
dor, deslocar-se a 
pé para o trabalho, 
compras, café, etc. 
Quando for neces-
sário utilizar o 
transporte público, 
parar antes do 
destino e ir a pé até 
ao destino, fazer 
trabalhos manuais 
(jardinagem, hor-
ticultura, bricolage, 
limpezas), bem 
como criar o hábito 
de passear, 30 a 60 
minutos por dia, 
com marcha um 
pouco mais rápida 
do que o habitual, 
a qual pode ser 
repartida por mais 

de uma sessão, já que o que inte-
ressa essencialmente é a soma final.

Em conclusão pode dizer-se que 
a prática regular de exercício físico 
não só previne o aparecimento da 
HTA, como é um meio complemen-
tar para o seu tratamento, que nos 
casos ligeiros pode mesmo evitar o 
recurso a fármacos. Por isso, esta é 
mais uma razão para que a prática 
regular de exercício físico faça parte 
dos hábitos da população em geral e 
dos hipertensos particular.
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RESUMO ABSTRACT
As avulsões apofisárias da bacia e do fémur proximal têm particular incidência nos adoles-
centes, principalmente naqueles que praticam desportos vigorosos. Resultam de contra-
ções musculares fortes ou descoordenadas, podendo envolver a crista ilíaca, as espinhas 
ilíacas antero-superiores e antero-inferiores, a tuberosidade isquiática e o pequeno trocan-
ter. O autor faz uma revisão da literatura, referindo-se ao diagnóstico clínico e radiológico, 
tratamento e prognóstico destas lesões.

Apophyseal avulsions of the pelvis and proximal femur have a specific incidence in 
adolescents, particularly those involved in vigorous sporting activities. They are a result of 
strong or uncoordinated muscle contractions and can affect the iliac crest, the antero-
superior and antero-inferior iliac spines, the ischial tuberosity and the lesser trocanter. 
The author, taking into consideration the clinical signs, radiological features, treatment 
options and prognosis of these lesions, make a review of the literature.
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Avulsões apofisárias – Avulsões pélvicas – Lesão desportiva
Apophyseal avulsions – Pelvic avulsions – Sports injury
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Introdução

As avulsões apofisárias da bacia e 
do fémur proximal são, na popula-
ção em geral, consideradas raras. 
Talvez devido a essa raridade e ao 
habitual bom prognóstico desta 
patologia, mesmo quando não 
diagnosticada ou não tratada, tem 
sido de alguma forma negligen-
ciada na literatura ortopédica. Mas 
porque temos sido confrontados 
na práctica clínica com este tipo de 
lesões, relativamente frequentes e 
seguramente importantes no jovem 
atleta, efetuámos uma revisão 
bibliográfica deste tema que agora 
sistematizamos neste artigo. O seu 
objectivo é portanto o de mostrar 
a nossa experiência clínica e o que 
sobre este assunto tem sido escrito, 
nomeadamente no que se refere ao 
mecanismo lesional, diagnóstico, 
tratamento e prognóstico.

Avulsão da crista ilíaca

O aparecimento do núcleo de ossi-
ficação da apófise ilíaca inicia-se 

na região anterior da crista ilíaca e 
progride posteriormente até atingir 
a espinha ilíaca posterior no fim da 
maturação. A idade média do encer-
ramento apofisário é aos 16 anos 
no sexo masculino e aos 14 anos 
no sexo feminino, mas as variações 
individuais são grandes podendo 
ocorrer até 4 anos mais tarde [16]. 
Uma avulsão incompleta da apófise 
ilíaca pode resultar de uma súbita 
e poderosa contração dos músculos 
abdominais associada a abrupta 
mudança de direcção durante a cor-
rida, manifestando-se clinicamente 
por dor sobre a crista ilíaca, que é 
exacerbada pela abdução resistida 
da anca com o doente em decúbito 
lateral sobre o lado não lesado. O 
diagnóstico é confirmado por uma 
radiografia em incidência obliqua 
da crista ilíaca que deve ser compa-
rada com a do lado oposto [16].

O tratamento é consensualmente 
conservador, com descarga durante 
cerca de uma semana no caso de 
avulsões significativas, desapare-
cendo toda a sintomatologia ao fim 
de 4 a 6 semanas.

Rev. Medicina Desportiva informa, 2011, 2 (2), pp. 13–15

Avulsão da Espinha Ilíaca 
Antero-Superior (EIAS)

O núcleo de ossificação da espinha 
ilíaca antero-superior ossifica-se entre 
os 14 e os 16 anos de idade [2,16]. Esta 
avulsão apofisária ocorre por forte 
contração ou estiramento do músculo 
costureiro durante uma extensão 
violenta ou uma flexão contrariada 
da coxa [5] durante prática desportiva, 
como o salto ou a corrida [16].

A sintomatologia consiste em dor 
localizada à EIAS e irradiada à face 
anterior da coxa, que é exacerbada 
pela extensão da anca e pode ser 
acompanhada por edema ou equi-
mose no local da avulsão [2,5,16].

Radiologicamente observa-
-se uma descoaptação da apófise 
(Figura 1) que se desvia para baixo, 
traccionada pelo costureiro [5]. 

Habitualmente o desvio é pequeno, 
limitado pela fascia lata e pelo 
ligamento inguinal [16], e o trata-
mento consiste em repouso com 
a anca ligeiramente flectida até à 
regressão do quadro álgico, seguido 
de apoio parcial com a ajuda de 
canadianas, sendo a atividade 
desportiva retomada entre a quarta 
e sexta semanas [2,3,5,16,20]. Nos 
casos em que o desvio é maior 
alguns autores consideram o 
tratamento cirúrgico com redução 

Fig. 1 – Avulsão da espinha ilíaca antero-
-superior
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cruenta e osteossíntese [2,5]. De 
qualquer das formas o prognóstico 
é geralmente bom com consolida-
ção e recuperação funcional com-
pleta da anca [2,5,16].

Avulsão da Espinha Ilíaca 
Antero-Inferior (EIAI)

O núcleo de ossificação da EIAI 
funde-se mais precocemente (entre 
os 12 e os 14 anos)  o que, a par da 
menor quantidade de forças apli-
cadas, explica a maior raridade das 
avulsões a este nível [2,5,16] que 
tipicamente ocorrem aos treze anos 
de idade [2,5,9] e se associam com 
maior frequência ao remate, princi-
palmente no raguebi e futebol [9,16]. 
O tendão direto do reto anterior nela 
inserido provoca, por contração mus-
cular súbita ou extensão violenta 
da anca com o joelho em flexão, 
uma fratura/arrancamento com 
maior ou menor grau de diastáse do 
fragmento avulsionado [2,3,5,16]. Na 
avaliação radiológica, para além da 
incidência antero-posterior (Figura 
2), deve-se realizar uma oblíqua 
(alar) (Figura 3) para melhor eviden-
ciar esta formação apofisária [5,19]. 

O desvio só excepcionalmente é 
grande (> 3 cm) [18] uma vez que, 
na maioria dos casos, o reto anterior 
continua inserido através do tendão 
reflectido [2,5,9,16].

Sintomaticamente o doente refere 
uma dor na face anterior da coxa 
com impotência funcional relativa, 
frequentemente associada a dor e 
edema locais [9,16]. Estão também 
descritos casos crónicos, principal-
mente em corredores adolescentes 
de longa distância [4], com um qua-
dro inicial fruste correspondendo a 
uma apofisite que posteriormente 
pode progredir para uma avulsão.

Ainda que para alguns autores 
a cirurgia nunca esteja indicada 
[16,20], para outros o tratamento 
é excecionalmente cirúrgico, nos 
casos em que exista grande diastáse 
do fragmento avulsionado (> 3 cm), 
correspondendo a lesão simultânea 
dos tendões direto e reflectido, ou 
quando, independentemente do grau 
de diastáse, o fragmento é de gran-
des dimensões [5,18].

O tratamento é quase sempre 
conservador [2,3,4,8,9,11,13,16,20] 
(repouso na cama durante dois ou 
três dias, seguido de marcha sem 
apoio com a ajuda de canadianas), 
com evolução habitual da lesão 
para a consolidação sem sequelas 
funcionais, possibilitando o retomar 
da atividade desportiva entre a sexta 
e oitava semanas [2,16].

Avulsão da Tuberosidade Isquiática

Às lesões avulsivas da apófise isquiá-
tica tem, ao longo dos anos, sido 
dedicada mais atenção. Malgaigne 
em 1859 fez a sua descrição, Berry 
em 1912 referenciou o primeiro caso 
relacionado com a contração mus-
cular e Milch em 1953 denominou-a 
apofisiólise isquiática [16,19].

Este núcleo de ossificação só é visí-
vel por volta dos 15 anos [2] e funde-
-se com o corpo do isquion entre os 
20 e os 25 anos [2,16]. A sua avulsão 
está relacionada com dois tipos de 
mecanismo: um, mais frequente, 
associa-se a uma poderosa contra-
ção muscular dos isquio-tibiais com 
a bacia fixa em flexão e o joelho em 
extensão, ocorrendo habitualmente 
durante o lançamento do dardo ou 
na ginástica e provocando a avul-
são da inserção dos isquio-tibiais; 
outro, menos frequente, produz a 
lesão avulsiva da inserção do grande 
adutor que é usualmente ocasionada 
pela “esparragata” durante a dança 
ou a ginástica [2,5,16].

Radiologicamente evidencia-
-se facilmente numa incidência 
antero-posterior da bacia (Figura 4) 

e clinicamente o doente refere dor 
significativa, com postura antálgica 
e desconforto quando se senta. A 
dor acentua-se pela flexão da coxa 
com o joelho em extensão e pela 
palpação sobre a tuberosidade [2,16]. 
Habitualmente o desvio é pequeno e 
contido pelo grande ligamento sacro-
-isquiático [2], mas o tratamento 
é controverso, ainda que tradicio-
nalmente seja conservador [2,3,20] 
com repouso, se necessário no leito 
em decúbito ventral com o joelho 
em flexão para relaxar os músculos 
isquio-tibiais e diminuir o risco de 
pseudartrose [5], seguido logo que 
possível por marcha com canadia-
nas e descarga [2,16]. O tratamento 
cirúrgico para redução e osteos-
síntese, principalmente quando a 
diastáse é grande, é equacionado 
por alguns autores, que o justificam 
pela alta incidência de pseudartrose 
encontrada em algumas séries [5,16], 
referindo dever ser precocemente 
efetuado, uma vez que o tratamento 
cirúrgico tardio levanta outros pro-
blemas, com necessidade de opção 
entre exérese ou osteossíntese, e 
outras dificuldades ao obrigar à 
excisão de um calo hipertrófico, por 
vezes responsável por dor persistente 
durante longos períodos em posição 
sentada [5]. Contrariamente, outros 
só recomendam a cirurgia no trata-
mento das referidas sequelas, após a 
verificação clara e tardia da sua ocor-
rência [2,3], subvalorizando a even-
tual dificuldade técnica acrescida.

Avulsão do Pequeno Trocanter

O mecanismo de lesão consiste na 
súbita contração do músculo psoas-
-ilíaco com a anca fletida, ocorrendo 

Fig. 2 – Avulsão da espinha ilíaca antero-
-inferior (incidência AP)

Fig. 3 – Avulsão da espinha ilíaca antero-
-inferior (incidência alar)

Fig. 4 – Avulsão da tuberosidade isquiática
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excelentes resultados funcionais, 
retomando o atleta o seu nível com-
petitivo pré-lesional, mas admitimos 
que em situações excepcionais que 
nunca observámos, com grandes 
diastáses ou com sequelas, se possa 
equacionar uma solução cirúrgica.

Bibliografia

1. Buch KA and Campbell J: Acute onset meral-
gia paraesthetica after fracture of the anterior 
superior iliac spine, Injury 24(8):569, 1993.

2. Canale ST: Fractures of the pelvis. In De 
Rockwood CA , Wilkins DE and King RE: 
Fractures in children, vol 3, Philadelphia, JB 
Lippincott Co:992, 1991.

3. Crenshaw AH: Campbell’s operative orthopae-
dics, vol 2, Mosby Co, 1992.

4. Draper DO and Dustman AJ: Avulsion 
fracture of the anterior superior iliac spine in 
a collegiate distance runner, Arch Phys Med 
Rehabil 73(9):881, 1992.

5. Ducloyer P and Filipe G: Apophyseal avulsion 
of the pelvis in children, Chir Pediatr 29(2-3):91, 
1988.

6. Faria J and Salis Amaral J: Fractura avulsão 
do pequeno trocanter, Rev Port Ortop Traum 
4:309, 1995.

7. Fasting OJ: Avulsion of the lesser trochanter, 
Arch Orth Traum Surg 91:81, 1978.

8. Fernbach SK and Wilkinson RH: Avulsion 
injuries to the pelvis and proximal femur, Am J 
Radiol 137:581, 1981.

9. Gamelas JM, Martins A and Salis Amaral JA: 
Avulsão bilateral das espinhas ilíacas antero-
-inferiores (revisão de caso clínico), Rev Port 
Ortop Traum 4:581, 1996.

10. Hansson G: Bilateral avulsion fracture of the 
anterior superior iliac spine: report of a case, 
Acta Chir Scand 136(1):85, 1970.

11. Jacobsen S: Apophyseal avulsions of the 
pelvis and proximal femur, Ugeskr Laeger 
155(27):2124, 1993.

12. Jansen BR and Kortmann JH: Avulsion of 
the anterior inferior iliac spine, Ned Tijdschr 
Geneeskd 119(36):1368, 1975.

13. Khoury MB, Kirks DR, Martinez S and Apple 
J: Bilateral avulsion fractures of the anterior 
superior iliac spines in sprinters, Skeletal 
Radiol 13(1):65, 1985.

14. Lagier R and Jarret G: Apophysiolysis of the 
anterior inferior iliac spine: a histological, 
clinical and radiological study, Arch Orthop 
Unfallchir 83(1):81, 1975.

15. Lanbert MJ and Fligner DJ: Avulsion of the 
iliac crest apophysis: a rare fracture in ado-
lescent athletes, Ann Emerg Med 22(7):1218, 
1993.

16. Nicholas JA and Hershman EB: The lower 
extremity and spine. In sports medicine, vol 2, 
St Louis, CV Mosby Co, 1986.

17. Schothorst AE: Avulsion fractures of the 
inferior-anterior iliac spine, Arch Chir Neerl 
30(1):55, 1978.

18. Schwobel MG: Apophyseal fractures in adoles-
cents, Chirurg 56(11):699, 1985.

19. Sundar M and Carty H: Avulsion fractures of 
the pelvis in children: a report of 32 fractures and 
their outcome, Skeletal Radiol 23(2):85, 1990.

20. Tachdjian MO: Pediatric Orthopedics, 2nd ed, 
vol 2, Philadelphia, W. B. Saunders Com-
pany, 1990.

21. Winkler AR, Barnes JC and Ogden JA: Break 
dance hip: chronic avulsion of the anterior 
superior iliac spine, Pediatr Radiol 17(6):501, 
1987.

por exemplo no bloqueio repentino 
do pé durante o remate [16] ou na 
tentativa de parar repentinamente 
durante a corrida [20]. A avulsão 
isolada do pequeno trocanter é uma 
lesão rara que pode ser inicialmente 
suspeitada no atleta adolescente 
referindo o aparecimento súbito 
de dor na região antero-interna da 
anca e adoptando, a partir de então, 
uma posição antálgica com a coxa 
em flexão e adução [7,16]. Esta dor 
é exacerbada pela flexão contra 
resistência e o doente é incapaz 
de efetuar a extensão completa da 
articulação [16], tendo dificuldade 
na marcha e sendo esta facilitada 
se feita no sentido inverso, isto é, 
andando para trás, por diminuir a 
amplitude de flexão, minimizando 
a contração do psoas-ilíaco [6].

Radiologicamente a lesão é 
demonstrável numa radiografia da 
extremidade superior do fémur em 
ligeira rotação externa [16].

O tratamento é para a genera-
lidade dos autores conservador 
[6,16,20], consistindo em terapêutica 
sintomática, repouso no leito com 
as ancas em flexão se necessário 
[20], descarga durante 1 a 2 sema-
nas e restrição da atividade despor-
tiva, recomeçando o atleta a correr 
entre a sexta e oitava semanas e 
retomando totalmente a atividade 
desportiva por volta da décima 
segunda [16]. Poucos preconizam o 
tratamento cirúrgico nos casos de 
diastáses superiores a 2 cm [2].

Discussão

As avulsões das apófises pélvicas são 
tipicamente lesões de atletas ado-
lescentes [2,3,5,8,9,11,13,14,16,18,19] 
do sexo masculino [2,3,8,9,14] pra-
ticantes de desportos vigorosos 
[1,2,3,8,9,11,13,15,18,21]. Podem 
resultar de traumatismos crónicos de 
tração durante a prática desportiva 
[13,19] ou de um episódio traumático 
único por contração muscular súbita, 
desencadeando um quadro sinto-
matológico mais exuberante [9,19]. 
Apesar de alguns autores sugerirem 
a sua relação com eventual patologia 
da cartilagem de crescimento [6,7], 
este fato não está demonstrado e 
pensamos que a incidência prende-
-se mais com o nível de atividade 
física em determinada idade do que 

com qualquer alteração patológica da 
cartilagem de conjugação.

O mecanismo de lesão é o mesmo 
que provoca lesões músculo-tendino-
sas no atleta adulto [9,16], nomeada-
mente roturas musculares durante 
contração súbita e violenta.

Na revisão bibliográfica efetuada 
encontrámos dezassete referências 
sobre avulsões pélvicas [1,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21], 
lesões consideradas raras mas que, 
no desportista desta faixa etária, 
são relativamente frequentes, prin-
cipalmente as avulsões da EIAS e 
EIAI já que, também na nossa expe-
riência, as restantes são verdadeiras 
raridades.

Com o aparecimento dos núcleos 
de ossificação apofisários, alguns 
anos antes do fim do crescimento, 
a placa cartilaginosa torna-se extre-
mamente vulnerável a traumatis-
mos [4], principalmente quando de 
uma contração brusca do músculo 
inserido na respetiva apófise. Esta 
fragilidade predispõe, os atletas pra-
ticantes de modalidades com forte 
componente físico dos membros infe-
riores e massas musculares desen-
volvidas, ao aparecimento de apofisi-
tes e avulsões das apófises pélvicas. 
Quando a avulsão ocorre antes do 
aparecimento do núcleo de ossifica-
ção secundário a lesão não é radiolo-
gicamente evidenciável senão várias 
semanas mais tarde, altura em que 
se visualiza o calo ósseo, e a institui-
ção de um tratamento adequado está 
dependente apenas de um precoce 
e correto diagnóstico clínico [16,19]. 
Devido à espessura perióstica as dias-
táses não são habitualmente signifi-
cativas, mas os achados radiológicos 
tardios podem ser confundidos com 
uma lesão tumoral (Figura 5) ou 
infecciosa [16,19].

Corroboramos a opinião da maio-
ria dos autores que recomendam 
o tratamento conservador com 

Fig. 5 – Consolidação de avulsão da espi-
nha ilíaca antero-inferior
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RESUMO ABSTRACT
O exercício físico próximo da exaustão induz uma imunodepressão fisiológica de origem 
multifactorial. A evidência acerca do significado clinica desta alteração é escassa. 
A actividade física moderada promove as defesas imunes inatas, enquanto o exercício de 
alta intensidade tem o efeito contrário. Comparativamente a indivíduos menos activos, os 
atletas tem maior incidência de infecções respiratórias altas particularmente após treino e 
competição. Pelo contrário, em não-atletas, o aumento da actividade física diminui o risco 
de doença. Esta associação entre exercício e risco de infecção respiratória alta é ainda afec-
tada por determinantes pouco conhecidos, nomeadamente factores genéticos, capacidade 
física individual, estado nutricional e de atopia. Os atletas de elite parecem estar protegi-
dos do risco de doença ao contrário do que até há pouco tempo era sugerido.Questões não 
resolvidas neste tópico incluem a relação dose-resposta entre quantidade de exercício e 
risco de infecção; o significado biológico da imunodepressão associada ao exercício como 
uma resposta protectora para limitar a inflamação e finalmente encontrar uma estratégia 
nutracêutica eficaz para prevenir a doença em atletas susceptíveis.

Heavy exercise induces marked immunodepression which is multifactorial in origin. 
Evidence showing clinical significance of this immunodepression is scarce. Moderate 
activity may enhance immune function while prolonged, high intensity exercise temporar-
ily impairs the immune competence. Athletes, compared with lesser active individuals, 
experience higher rate of upper respiratory tract infection (URTI) after training and compe-
titions. In non-athletes, increasing physical activity is associated with a decreased risk of 
URTI. The relationship between exercise and URTI is affected by poorly known individual 
determinants such as genetic factors, fitness, nutritional status or atopy. Elite athletes 
may have a decreased susceptibility to URTI. Unanswered questions include the “Dose-
response” of immunodepression and risk for URTI during the weeks following heavy exer-
cise; the biological role of down regulation of immunity after intense exercise: a protective 
response to limit inflammation?, and finally nutritional or pharmaceutical interventions 
which can effectively reduce risk of URTI.

PALAVRAS-CHAVE KEY WORDS
Atletas, imunodepressão induzida pelo exercicio, infecções, actividade fisica
Athletes, exercise-induced immunodepression, infections, physical activity
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É de conhecimento geral entre médi-
cos de medicina desportiva, atletas e 
treinadores que os atletas têm mais 
frequentemente infecções respira-
tórias altas que a população geral. 
Várias causas podem contribuir para 
essa incidência aumentada mas de 
entre as principais surge a imunode-
pressão associada ao exercício. Esta 
carateriza-se por um aumento de 
marcadores inflamatórios durante 
o exercício, que é imediatamente 
seguida por uma profunda resposta 
anti-inflamatória, criando uma janela 
de oportunidade para as infecções(1).
A curva em J sugerida por Nieman et 
al. em 1994(2), e nunca demonstrada 

pela evidência, tem sido rebatida por 
alguns autores(3-4). Nieman suge-
ria que o risco de infecções estava 
associado ao exercício intenso. 
Contudo esta hipótese não explicava 
porque os atletas de nível olímpico 
apresentavam eles próprios menor 
incidência de doença, sugerindo 
que possuiam também um sistema 
imune de categoria olímpica. Recen-
temente, uma revisão sistemática 
sobre este tema sugere dois deter-
minantes fundamentais que afetam 
esta relação: o fitness do atleta e o 
seu estado nutricional.

Neste artigo vamos rever o estado 
atual do conhecimento sobre os 

fatores que regulam esta relação 
entre exercício, atividade física e o 
sistema imune.

Quais as alterações agudas 
que o exercício provoca a nível 
imunitário?

Um evento isolado, agudo e prolon-
gado, de exercício extenuante tem 
um efeito depressivo sobre a fun-
ção imunitária. Acompanha-se de 
respostas muito similares às encon-
tradas em situações como infecções, 
sépsis ou trauma, verificando-se um 
aumento substancial no número de 
leucócitos circulantes e de diversas 
substâncias que influenciam a fun-
ção leucocitária(5).
Durante o exercício observa-se um 
grande aumento na concentração 
plasmática de IL-6, que resulta 
sobretudo da libertação desta 
citocina pelas fibras musculares(6). 
Estas produzem IL-6 em resposta a 
variados estímulos, como os lipo-
polissacarídeos, espécies reativas 
de oxigénio, citocinas inflamatórias 
e à própria contração muscular. 
O seu aumento dá-se de um modo 
exponencial, atingindo-se um pico 
no final ou pouco depois do exer-
cício, ao qual se segue uma queda 
brusca para níveis equivalentes aos 
encontrados antes do esforço. Maior 
quantidade é libertada em função 
da depleção celular de glicogénio, o 
que sugere que esta miocina possa 
funcionar como um regulador ener-
gético. Apesar de haver uma eleva-
ção marcada, pequenas elevações 
plasmáticas da IL-6 induzem supres-
são do TNF-α – potente promotor da 
inflamação – e aumento de IL-1ra e 
IL-10 (citocinas anti-inflamatórias) 
e da PCR. Embora a IL-6 seja uma 
miocina primariamente inflama-
tória, também possui propriedades 
anti-inflamatórias que prevalecem 
no período de recuperação.
Por si só, o exercício leva ao aumento 
da concentração de hormonas, como 
a adrenalina, cortisol, prolactina e 
hormona do crescimento. Contudo, 
também a IL-6 estimula direta, nas 
supra-renais, e indiretamente, através 
do hipotálamo, a elevação do cortisol 
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após esforços prolongados. Se por um 
lado, este e a adrenalina suprimem a 
produção de citocinas por parte das 
células do tipo T1, a IL-6 estimula 
diretamente a produção de citoci-
nas pelas T2. Como os linfócitos T1 
conferem a defesa primária contra os 
vírus, os efeitos do exercício podem 
acarretar maior predisposição para 
infecções com esta etiologia(1).

A leucocitose encontrada após o 
exercício deve-se principalmente à 
ativação de neutrófilos fagocíticos. 
Contudo, tanto os neutrófilos como 
outras células fagocitárias apresen-
tam menor número de proteínas 
transmembranares (Tool Like Recep-
tors), com capacidade para identi-
ficar patogéneos bacterianos, em 
resposta ao esforço intenso. Deste 
modo, apesar da leucocitose e neu-
trofilia presentes evidencia-se uma 
fagocitose com eficácia diminuída. 
Por seu lado, o número de células 
natural killer (NK) circulantes que se 
encontra temporariamente aumen-
tado durante o exercício, pode tam-
bém cair para menos de metade dos 
valores normais quando o exercício 
termina. Também a produção de 
imunoglobulinas (Ig’s) por parte dos 
linfócitos B se encontra inibida pelo 
esforço, apresentando níveis mais 
baixos no período de recuperação.

Em suma, a imunodepressão 
induzida pelo exercício depende 
de mecanismos relacionados com 
o sistema neuro-imuno-endócrino. 
O esforço promove a libertação de 
citocinas pró-inflamatórias, logo 
seguida pelo aumento de outras anti-
-inflamatórias. A evidência sugere 
que o exercício promove aumento 
do número de neutrófilos, a diminui-
ção no de linfócitos em circulação, 
alteração da fagocitose e função 

neutrófilica, diminuição da ativi-
dade citolítica das células NK e dos 
níveis de Ig’s nas mucosas. Assim, no 
período de recuperação, estas alte-
rações parecem fragilizar a resposta 
imunitária a patogéneos, promo-
vendo uma “janela de oportunidade” 
para a ocorrência de infecções.

A imunodepressão instalada 
no período de recuperação tem 
implicações?

Gleeson(1) sugere que o exercício 
contínuo, de duração superior a 90 
minutos, de intensidade moderada a 
elevada, e realizado sem ingestão ali-
mentar, será o mais propício à imu-
nodepressão pós-esforço. Principal-
mente em alturas pré-competição, a 
intensificação do treino, por períodos 
iguais ou superiores a uma semana, 
pode levar a um patamar de sobre-
treino acarretando uma disfunção 
imunitária mais longa do que o habi-
tual. Embora os atletas não sejam 
considerados clinicamente imuno-
deficientes, é possível que a combi-
nação do efeito de diversas peque-
nas alterações imunitárias venha 
comprometer a resistência a doenças 
mais ligeiras. É neste sentido que 
podemos encontrar uma justifica-
ção para o aumento do número de 
consultas em alturas de competição, 
como os Jogos Olímpicos(7).

A patologia do foro respiratório 
é bastante frequente na população 
geral, registando-se cerca de 1 a 6 
“resfriados comuns”, por ano, na 
população adulta. O rinovirus destaca-
-se como principal agente etiológico 
identificado nas infecções respirató-
rias altas. Em atletas, a sintomatologia 
respiratória alta é um dos principais 
motivos de consulta médica e é mais 
frequente que na população geral.

A relação entre o exercício e a 
suscetibilidade para a infecção foi 
modelada numa curva em “J”. Assim, 
é sugerido que a prática de atividade 
física moderada promove a função 
imune acima de níveis encontrados 
em sedentários, contudo esforços 
prolongados e intensos provocam 
disfunção imunitária. De fato, estudos 
epidemiológicos sugerem a associa-
ção entre atletas que praticam esfor-
ços intensos e o aumento de sintomas 
respiratórios. Contudo, a procura de 
uma melhor caraterização da relação 

entre a quantidade de exercício e o 
risco de sintomatologia, veio revelar 
alguns resultados discrepantes.
Dois estudos tiveram um importante 
contributo para estas observações. 
O primeiro foi realizado durante a 
maratona de Estocolmo. Aqui os 
corredores que referiram um epi-
sódio infecioso antes da corrida 
foram excluídos da análise, assim na 
pós-corrida a incidência de infeções 
seria equivalente à auto-relatada 
antes da maratona(8). É de salientar 
que o menor tempo necessário para 
completar a maratona em relação 
com o estado de preparação pré-cor-
rida pode ser um fator de risco impor-
tante. Um outro estudo, longitudinal 
e observacional, de corredores de 
longas distâncias, onde foi realizado o 
acompanhamento da carga de treino 
e manifestação de sintomatologia clí-
nica, não encontrou associação entre 
as variáveis intensidade, distância 
percorrida e carga do treino e a inci-
dência de doença respiratória(9). Estes 
dados sugerem que os determinantes 
de risco de sintomatologia respirató-
ria serão mais dependentes do sujeito 
e não tanto das características do 
exercício. Deste modo é enfatizada 
a importância do atleta se preparar 
cuidadosamente, não só em termos 
físicos, mas também possuir um 
sistema imunitário competente em 
situação de elevado stress fisiológico 
e psicológico.
Em suma, parece existir uma asso-
ciação entre risco de infeção e exer-
cício extenuante. Fatores individuais 
do atleta, entre os quais a idade e o 
estado de saúde pré-evento, terão 
certamente um papel importante. 
Assim é proposto por Moreira et al.(4) 
uma associação entre a intensidade 
de treino e uma atenuação do risco 
de infeção, em atletas mais capazes 
fisicamente, nomeadamente, des-
portistas de nível internacional.

Quais as medidas para contrariar 
a imunodepressão associada ao 
exercício?

A associação entre o aumento de 
risco de infeção respiratória superior 
e o exercício intenso veio despertar 
um grande interesse, entre atletas 
de resistência, por medidas que 
possam reduzir o risco de infecção. 
A influência de vários suplementos ©
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nutricionais como a vitamina C, 
hidratos de carbono (HC) e probióti-
cos no sistema imunitário tem sido 
estudada.
A suplementação com vitamina C 
resulta numa menor elevação de 
concentração, quer de cortisol, quer 
de citocinas inflamatórias(10). Se há 
estudos onde não foi verificada dife-
rença na auto-referência de sintomas 
respiratórios pós-exercício, após o 
consumo diário de 1g de Vitamina C 
durante 2 meses antes e 1 mês depois 
de uma maratona, já outros relacio-
naram a toma de vitamina C, nos 21 
dias antes de uma ultra-maratona, à 
diminuição de infecções respiratórias 
nos 14 dias depois da prova.

Um aporte calórico proveniente 
dos HC inferior a 10%, em compara-
ção com dietas de valor normal ou 
aumentado de HC, veio demonstrar 
maiores aumentos em hormonas 
de stress (cortisol e adrenalina) e 
citocinas plasmáticas (Il-6, IL-1ra e 
IL-10) verificados após o exercício. 
Isto sugere que a ingestão de HC 
antes e durante o exercício atenue 
alguns dos efeitos imunossupresso-
res do exercício prolongado. Con-
tudo, aguarda-se que mais estudos 
venham definir um significado 
clínico desta medida.

Os probióticos podem afetar o 
desempenho desportivo ao melhorar 
a recuperação da fadiga, estimula-
rem a função imunitária aumentada 
e mantendo o bem-estar gastroin-
testinal. Começam a surgir evidên-
cias de uma melhoria na imunidade 
humoral e celular secundária aos 
probióticos(4, 11). Atletas de elite 
reportaram sintomatologia respira-
tória em menos de metade dos dias 
quando ingeriram L fermentum em 
comparação com placebo. De notar 
que as diferentes estirpes de probió-
ticos possuem também diferentes 
capacidades imunomoduladoras, 
não se podendo extrapolar os resul-
tados duma estirpe a outras.

Para optimizar a recuperação o 
descanso é importante. Durante o 
sono realizamos processos como: 
sedimentação de aprendizagem; 
recuperação psicológica/intelectual 
e recuperação física. Estudos experi-
mentais demonstraram que a priva-
ção do sono diminuiu a função imu-
nitária, com redução da atividade 
das células NK, supressão da produ-
ção de IL-2 e aumento de citocinas 

pró-inflamatórias. Curiosamente 
um maior número de horas de sono 
foi associado a maior mortalidade. 
Patologias psiquiátricas relacionadas 
com mortalidade e sonolência, como 
depressão, devem ser excluídas. 
Após essa exclusão, o maior tempo 
de descanso é associado a melhores 
efeitos para o organismo, nomeada-
mente, a redução do risco de queixas 
respiratórias.

Embora esta área mereça uma 
maior atenção no futuro, conside-
ramos que antes de se adoptarem 
medidas específicas e isoladas, é 
prioritária a adopção de medidas 
gerais. Uma alimentação equilibrada, 
e adaptada ao esforço, deve ser insti-
tuída. O descanso deverá ser plane-
ado. Os “estilos de vida saudáveis” 
parecem, em suma, incrementar e 
facilitar a resposta imunológica.

Bibliografia

1. Gleeson M. Immune system adaptation in elite 
athletes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 
2006 Nov;9(6):659-65.

2. Nieman DC. Exercise, infection, and immu-
nity. Int J Sports Med. 1994 Oct;15 Suppl 
3:S131-41.

3. Malm C, Ekblom O, Ekblom B. Immune 
system alteration in response to increased 
physical training during a five day soccer 
training camp. Int J Sports Med. 2004 
Aug;25(6):471-6.

4. Moreira A, Delgado L, Moreira P, Haahtela 
T. Does exercise increase the risk of upper 
respiratory tract infections? Br Med Bull. 
2009;90:111-31.

5. Pedersen BK, Hoffman-Goetz L. Exercise 
and the immune system: regulation, inte-
gration, and adaptation. Physiol Rev. 2000 
Jul;80(3):1055-81.

6. Pedersen BK. Muscles and their myokines. J 
Exp Biol. 2011 Jan 15;214(Pt 2):337-46.

7. Bermon S. Airway inflammation and upper 
respiratory tract infection in athletes: is there a 
link? Exerc Immunol Rev. 2007;13:6-14.

8. Ekblom B, Ekblom O, Malm C. Infectious epi-
sodes before and after a marathon race. Scand 
J Med Sci Sports. 2006 Aug;16(4):287-93.

9. Fricker PA, Pyne DB, Saunders PU, Cox 
AJ, Gleeson M, Telford RD. Influence of 
training loads on patterns of illness in elite 
distance runners. Clin J Sport Med. 2005 
Jul;15(4):246-52.

10.  Moreira A, Kekkonen RA, Delgado L, 
Fonseca J, Korpela R, Haahtela T. Nutritio-
nal modulation of exercise-induced immuno-
depression in athletes: a systematic review 
and meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2007 
Apr;61(4):443-60.

11.  Moreira A, Kekkonen R, Korpela R, Delgado 
L, Haahtela T. Allergy in marathon runners 
and effect of Lactobacillus GG supplementation 
on allergic inflammatory markers. Respir Med. 
2007 Jun;101(6):1123-31.



20 · Março 2011 www.revdesportiva.pt  

Numa era em que os valores econo-
micistas imperam, em que as cha-
madas doenças do stress emergem e 
em que as alterações demográficas 
se associam ao incremento de doen-
ças crónicas, determinados concei-
tos têm vindo a assumir particular 
relevo neste novo século.

O conceito de bem-estar, aliado à 
crescente sensibilização da popula-
ção para o velho chavão “mente sã, 
corpo são”, tem elevado a importân-
cia de certas e determinadas práti-
cas de exercício até agora conside-
radas “pouco convencionais”. Uma 
destas práticas é o Pilates. Este é um 
conceito em clara expansão, de tal 
modo, que nos últimos anos temos 
vindo a assistir ao seu reconheci-
mento público e ampla divulgação.
(1) Só nos E.U.A. existem mais de 
10 milhões de praticantes e este 
número tende a crescer exponen-
cialmente.(2)

A elevada incidência e prevalência 
da patologia músculo-esquelética e 
o atingimento de populações cada 

RESUMO ABSTRACT
Pilates é um método de exercício que  nos últimos anos tem vindo a ganhar popularidade 
de forma exponencial um pouco por todo o Mundo. Inicialmente criado por J. H. Pilates 
(alemão que utilizou a técnica para recuperação de lesões durante a 1.ª Guerra Mundial), 
foi-se ajustando ao longo dos anos, culminando num método de exercício baseado em 
determinados princípios principais: respiração, concentração, controle, alinhamento, 
centralização e integração de movimentos. Estes mostraram trazer benefício para a saúde, 
nomeadamente a nível motor com melhoria da flexibilidade, da coordenação e da postura. 
Hoje em dia constitui uma prática difundida em todo o Mundo, sendo particularmente 
utilizada nos EUA e no Reino Unido na prevenção e no controle de diversas patologias, 
particularmente nas alterações posturais e da coluna vertebral.

Pilates is an exercise method that has gained an exponential popularity all over the world 
in recent years. Initially created by J. H. Pilates (a German that used the technique for 
recovery from injury during the 1st World War), it has been setting up over the years and 
provided a method of exercise based on some key concepts and principles: breathing, con-
centration, control, alignment, centralization and integration of movements. These have 
shown to bring health benefits, including improved flexibility, coordination and posture. 
Today it is a widespread practice worldwide and is particularly used in the U.S. and U.K. 
for prevention and control of various diseases, particularly in postural and spinal column 
disorders.
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vez mais jovens (de salientar a lom-
balgia como grande causa de morbi-
lidade e de absentismo na população 
ativa) trouxeram um novo alento a 
esta prática.

Ao contrário daquilo que muitas 
vezes é assumido (ou dado a pensar), 
o método Pilates teve a sua origem 
no mundo ocidental, embora as 
suas bases se tenham inspirado em 
alguns dos conceitos e filosofias da 
cultura oriental.(1)

O método Pilates foi criado por 
Joseph H. Pilates (1880-1967), alemão 
exilado em Inglaterra durante a Pri-
meira Guerra Mundial, altura em que 
se evidenciou ao desenvolver uma 
série de exercícios e equipamentos 
inovadores que ajudaram os prisio-
neiros de guerra na recuperação da 
mobilidade e força muscular.(2)

Ao longo dos anos, Joseph apri-
morou o seu método, criando uma 
atividade física baseada em seis 
princípios básicos: respiração, 
concentração, controle, alinha-
mento, centralização e integração 

de movimentos.(3) Foi assim criado 
um sistema de treino, designado 
por Pilates, que trabalha o corpo 
como um todo, desde a musculatura 
mais profunda até à mais periférica, 
intervindo tanto na mente como 
no corpo, com especial ênfase na 
respiração.(1)

Pilates é uma técnica de reedu-
cação do movimento, composta por 
exercícios profundamente alicer-
çados na anatomia humana que 
utilizam o peso do próprio corpo 
na sua execução. O sistema básico 
inclui um programa de exercícios 
especialmente dirigidos ao fortale-
cimento da musculatura abdomi-
nal e paravertebral (centralização), 
procurando melhorar a relação de 
equilíbrio agonista-antagonista, bem 
como exercícios de flexibilidade arti-
cular.(4) Além destes, muitos outros 
movimentos e posturas são realiza-
dos de forma global, trabalhando o 
corpo como um todo.

O método em causa é caracte-
rizado por um grande repertório 

Método Pilates: passado, 
presente e futuro
Dra. Margarida Cantista
Interna Complementar de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital de Curry Cabral – Lisboa
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de exercícios suaves, por poucas 
repetições de cada movimento e 
pelo uso de aparelhos e acessórios 
criados especialmente para o efeito 
e que contribuem para a construção 
ou restituição duma postura correta 
sem desgaste físico excessivo. Como 
é perceptível, neste método a quali-
dade do movimento é valorizada em 
relação à quantidade de repetições.
(3) Em todos os exercícios é estimu-
lada uma respiração adequada o 
que ajuda o praticante a executar 
os movimentos com o máximo de 
eficácia.

Nos últimos anos, a gama de 
exercícios originais foi ampliada, 
com a introdução de elementos, tais 
como bolas, elásticos e até pesos. 
O método inteiro abarca mais de 500 
exercícios. Contudo, o sistema de 
colchão ou solo, denominado “Pilates 
Mat” continua a ser, na realidade, 
a base para realizar todo o tipo de 
exercícios e oferece a vantagem de 
poder ser feito em qualquer lugar.(1)

Trata-se, pois, de um método 
acessível a todos e a todas as idades, 
sendo que os exercícios podem ser 
adaptados a cada indivíduo, ao seu 
grau de preparação, à sua idade e 
capacidades. Com o Pilates o mais 
importante não é o que cada um 
faz, mas sim como o faz. Qualquer 
pessoa que pretenda melhorar a 

condição física geral, a postura e 
a aparência pode beneficiar com 
esta prática e os praticantes podem 
adaptar os exercícios às suas neces-
sidades quotidianas.(1) Para muitos o 
Pilates é muito mais que um método 
de exercício; é uma forma de vida.(5)

Uma das particularidades desta 
técnica consiste no trabalho de 
resistência e fortalecimento sem 
impacto, sendo que a maioria dos 
exercícios é executada na posição 
deitada. Isto permite eliminar o 
impacto nas articulações de susten-
tação do corpo que ocorre na posi-
ção ortostática, nomeadamente na 
coluna vertebral. É assim fomentada 
uma melhor preservação e recupe-
ração das estruturas musculares, 
articulares e ligamentares, sendo 
por isso um método muito utilizado 
como complemento de treino ou 
mesmo de reabilitação de lesões, 
quer por desportistas quer por prati-
cantes comuns.(4)

O método tem-se demonstrado 
eficiente na prevenção e no tra-
tamento de várias patologias, 
principalmente no que se refere a 
alterações posturais.(4) Os potenciais 
benefícios do Pilates para a saúde 
são diversos: estimula a circula-
ção, melhora o condicionamento 
físico geral, melhora a flexibilidade, 
melhora a coordenação motora, 

Avançando  
para o seu  
bem estar!
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alivia o stress e melhora a postura. 
Todos estes benefícios ajudam a 
prevenir e reduzir os riscos de uma 
futura lesão, sendo particularmente 
utilizado na prevenção e no controlo 
de diversas patologias como as da 
coluna vertebral.(4,6)

Os benefícios do Pilates também 
são sentidos na população idosa e 
vão desde o alívio de queixas álgicas 
relacionadas com as alterações 
degenerativas decorrentes do pro-
cesso fisiológico de envelhecimento 
até à melhoria da auto-estima.(4,7)

A sua prática pode ajudar a perder 
peso, mas não de forma tão fácil e 
rápida como alguns querem deixar 
transparecer. O Pilates ajuda a forta-
lecer e a tonificar a massa muscular 
e, sendo o músculo, um tecido meta-
bolicamente ativo e responsável 
por uma percentagem importante 
do nosso gasto calórico, tudo indica 
que um músculo saudável e forte irá 
metabolizar as reservas energéticas 
de forma mais eficaz. Contudo, os 
exercícios aqui visados não são aeró-
bios, sendo necessária a sua combi-
nação naqueles cujo objectivo seja a 
perda ponderal.

Um dos critérios fundamentais 
para a prática de qualquer tipo de 
exercício é a formação dos seus 
instrutores. Os profissionais que 
utilizam a técnica de Pilates devem 
dispor de um bom conhecimento em 
anatomia, biomecânica e cinesio-
logia, ou seja, das bases teóricas 
necessárias para a correcta inter-
pretação e aplicação do método. Em 
Países como os EUA e o Reino Unido 
este encontra-se completamente 
integrado em programas de rea-
bilitação e é praticado em centros 
especializados e lecionado por 
profissionais devidamente treinados 
e certificados.(1,9) Existem entidades 
oficiais responsáveis pela certifica-
ção dos profissionais desta área e é, 
portanto, essencial que este seja um 
método instruído por pessoas com a 
devida preparação.(8)

Uma das contrariedades existen-
tes no método prende-se com a falta 
de estudos publicados que demons-
trem através de dados concretos a 
eficácia e os benefícios deste método 
bem como de guidelines que regulari-
zem a sua correta prescrição. Talvez 
por esta ainda ser uma prática 
conotada por alguns com práticas de 
exercício alternativas, a comunidade 

científica em geral ainda não se 
tenha debruçado de forma consis-
tente nesta área. Assim sendo, mais 
e novos estudos serão necessários 
para que se possa realizar uma 
prescrição correta e consciente dos 
seus riscos e limitações. Por agora, 
prevalece o bom senso clínico e uma 
prescrição baseada nos princípios 
básicos e fundamentais da medicina 
física e geral.

Não obstante estas limitações, não 
podemos deixar de reconhecer que 
se trata dum sistema de exercício 
bastante completo que chega aos 
nossos dias com grande força, revo-
lucionando a educação física e a rea-
bilitação em todo o mundo e apre-
sentando-se como uma forma de 
promover o incremento da prática 
de exercício físico na população de 
um modo geral.(4) Tudo isto baseado 
numa ideia que Pilates começou a 
desenvolver no século passado. Não 
será por mero acaso que tenha man-
tido a sua popularidade ao longo de 
todos estes anos e que vá ganhando 
cada vez mais adeptos no presente 
momento. Aquilo que se segue, só o 
futuro o dirá.
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Desporto para Pessoas com 
deficiência – a vontade de 
viver!
Dra. Leila Marques
Especialista em Medicina Geral e Familiar, Pós-graduada em Medicina Desportiva – Lisboa
Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência

RESUMO ABSTRACT
É importante refletirmos nas enormes mudanças que se tem vindo a verificar nos últi-
mos anos na nossa sociedade e que visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
portadoras de deficiência. A prática desportiva regular por estes indivíduos é um desses 
exemplos. Vários estudos têm vindo a debruçar-se nesta população. Este artigo tem por 
objectivo sensibilizar para a importância da prática de atividade física regular por pessoas 
com deficiência. É impreterível que se continuem a desenvolver politicas inclusivas para 
que se derrubem barreiras e sejam banidos estigmas associados à deficiência. 

It is important to reflect the enormous changes that have been observed in recent years 
in our society and aimed at improving the quality of life for people with disabilities. The 
regular practice of sport by these individuals is one such example. Several studies have 
been focused on this population. This article aims to raise awareness of the importance 
of regular physical activity for people with disabilities. It is unavoidable that there will 
continue to develop inclusive policies that tear down barriers and being banished stigmas 
associated with disabilities.

PALAVRAS CHAVE KEY-WORD
Desporto, incapacidade, paraolímpico
Sports, disabilty, Paralympics
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É dado adquirido que o desporto tem 
nas sociedades modernas um papel 
insubstituível, fundamentalmente 
para o desenvolvimento harmonioso 
do ser humano, visando a promoção 
da saúde, a prevenção da doença e a 
manutenção da sua independência. 

É também um dado quase ultra-
passado o preconceito segregativo 
em relação à pessoa portadora de 

deficiência, e hoje sabemos que 
essas pessoas têm o direito, entre 
muitas outras coisas, à potenciali-
zação da sua educação, formação a 
nível pessoal e profissional, recrea-
ção e lazer, numa perspetiva de 
integração social plena. 

Deficiência é definida como uma 
condição física ou mental que 
limita a capacidade de locomoção e 
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sensorial, ou a atividade de um indi-
víduo. O termo deficiência é habitu-
almente usado para nos referirmos 
a um atributo que é suficientemente 
severo para interferir com as ativida-
des regulares do dia-a-dia. 

Estima-se que 9% da população 
portuguesa seja portadora de uma 
deficiência e se consideramos a 
família onde estes indivíduos se 
inserem cerca de 23% da população 
é afetada diretamente pela existên-
cia de uma deficiência. 

Estudos de base populacio-
nal têm vindo a demonstrar que 
pessoas com deficiência são 
fisicamente menos ativas do 
que a população sem limitações. 
Contudo, estas observações são de 
acordo com escassos estudos que 
se baseiam em métodos de avalia-
ção da atividade física que podem 
não apresentar sensibilidade e 
especificidade suficiente para as 
pessoas com deficiência. Outros 
estudos claramente demonstraram 
que pessoas com diferentes tipos 
de limitações apresentam melhoria 
da capacidade física com maior 
tolerância ao esforço de maior 
intensidade. 

Mais importante ainda, vários 
estudos atestam que a participação 
regular de pessoas portadoras de 
deficiência no desporto conduzi-
ram à melhoria da sua capacidade 
funcional e consequentemente à 
melhoria da sua qualidade de vida, 
bem como da família, e um papel 
mais ativo na sociedade.  

Historicamente, o desporto 
adaptado surge quando Sir Ludwig 
Guttman, neurologista alemão, 
identificou a necessidade especial de 
reabilitação dos militares com lesões 
vértebro-medulares da II Guerra 
Mundial. Implementou em Stoke 
Mandeville, em 1944, um programa 
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de reabilitação no qual a atividade 
física era parte integrante.

Assim, o desporto desempenha 
um papel fundamental na reabili-
tação de pessoas com deficiência e 
estudos demonstram que é funda-
mental dar a conhecer ao indivíduo, 
ainda em meio hospitalar, a possibi-
lidade de continuar a sua reabilita-
ção através do desporto, excepto em 
casos em que haja contraindicação. 
Para tal os profissionais de saúde 
têm que estar despertos para este 

fato e disponibilizar ao utente infor-
mação acerca dos recursos existen-
tes na sua comunidade. 

Os benefícios da prática desportiva 
na pessoa com deficiência foram 
já atrás referidos, mas vale a pena 
debruçarmo-nos um pouco mais 
sobre alguns deles.

Do ponto de vista físico, para a 
pessoa que necessita de auxiliares 
da marcha (cadeira de rodas, andari-
lho, etc) apresentar uma boa con-
dição física irá permitir o uso mais 
eficiente desses dispositivos e em 
consequência menos cansaço após 
uso prolongado. Apresenta também 
menor probabilidade de adquirirem 

lesões musculares/articulares devido 
ao esforço do uso diário.

Estes indivíduos apresentam tam-
bém menor percentagem corporal 
de massa gorda, redução da obesi-
dade, melhoria da função cardiopul-
monar, aumento da força muscular. 
Demonstram melhoria da mobili-
dade, equilíbrio e resistência. 

Estudos revelam benefícios a nível 
psicológico. Pessoas portadoras de 
deficiência que praticam regular-
mente desporto lidam melhor com a 

pressão e o stress do que os indivíduos 
que não praticam exercício. Verifica-
-se também menor prevalência de 
depressão, ideação suicida, ansiedade 
e embotamento afetivo. Verifica-se 
melhor capacidade de autocontrolo 
a lidar com emoções, como a raiva e 
o desespero. Estes indivíduos estão 
mais capacitados para estabelecerem 
e atingir objectivos pessoais através 
de altos níveis de motivação. 

No que diz respeito aos ganhos 
sociais o indivíduo tem a oportu-
nidade de experenciar o contato 
interpessoal, inserir-se num grupo, 
a aceitação e o reconhecimento dos 
seus pares e da sociedade em geral. 

Não têm sido poucos os casos 
em que a prática desportiva esteve 
na origem da integração social, de 
quem até então se encontrava abso-
lutamente desintegrado, sem pers-
petivas e sem horizontes, absoluta-
mente desenraizado da sociedade. 
A cobertura mediática de eventos 
desportivos tem um papel funda-
mental neste aspecto. Por exemplo, 
a crescente importância atribuída 
atletas paralímpicos contribuiu de 
forma significativa para o crescente 

reconheci-
mento da pes-
soa com defici-
ência. Mais de 
300 milhões de 
telespectado-
res assistiram 
à cobertura 
televisiva da 
cerimónia de 
abertura dos 

Jogos Paralímpicos de Sydney 2000. 
Este único evento aumentou consi-
deravelmente a perceção da capaci-
dade destes indivíduos.

A prática desportiva confere 
também benefícios cognitivos. Os 
aspectos motivacionais e proprie-
dades terapêuticas do desporto 
estimulam o desenvolvimento da 
atividade cognitiva e o poder de 
concentração. 

Neste contexto o desporto para a 
pessoa deficiente tem vindo a ser 
alvo de variadas atenções, sendo 
reconhecido como meio privile-
giado de educação, readaptação, 
valorização do lazer e integração 
social. 

Ao avaliar a importância da 
prática desportiva em pessoas com 
deficiência temos que ter em conta 
os fatores facilitadores e as barreiras 
existentes a esta prática. Vários 
estudos demonstram que a razão 
mais comum para a prática despor-
tiva é o gosto pelo desporto, seguida 
da possibilidade de estabelecer 
novos contatos interpessoais, 
melhoria na condição física, vontade 
de se autoavaliarem e a necessidade 
de ocupação de tempos livres. 

Por outro lado, as barreiras físicas 
são a principal causa da baixa adesão 
ao desporto por pessoas com limita-
ções, seguida de questões económi-
cas, barreiras emocionais e psicológi-
cas. São destacadas também a falta 
de material desportivo adequado, a 
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falta de conhecimento por parte de 
educadores e treinadores e de politi-
cas a nível nacional que não vão de 
encontro a uma sociedade inclusiva.

É necessário distinguir entre 
desporto competitivo e desporto 
de recreação. Ultrapassada a fase 
da reabilitação, novos desafios se 
colocam, nomeadamente a possibi-
lidade de seguir uma carreira des-
portiva na modalidade de eleição. 
Em consequência novos desafios 
se apresentam à ciência. O mais 
difícil é o desenvolvimento de um 
sistema de classificação médico 
baseado na evidencia e especifico 
para cada modalidade, a compre-
ensão de lesões desportivas especi-
ficas das pessoas com deficiência, 
o estudo da resposta fisiológica ao 
esforço de acordo com cada defici-
ência e desenvolver estratégias de 
treino especificas e a implementa-
ção de um programa antidopagem 
em atletas habitualmente polime-
dicados. 

Conclusão: 

Em conclusão, o desporto contri-
bui para a inclusão e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com 
deficiência de duas formas através 
da mudança do que as pessoas em 
geral pensam e sentem acerca das 
pessoas com deficiência e através da 
mudança do que estes últimos sen-
tem e pensam acerca de si mesmo. 
O primeiro permite a redução do 
estigma e discriminação associado 
a esta população. A segunda conduz 
ao emponderamento do indivíduo 
portador de deficiência, permitindo 
que estes reconheçam o seu próprio 
potencial e contribuam de forma 
ativa para a melhoria da sociedade. 
Isto permite a diminuição do isola-
mento social e da integração plena e 
ativa na mesma. 

No que toca à ciência é necessário 
continuar a desenvolver esforços no 
desenvolvimento de metodologia 
para avaliação da atividade física 
em pessoas portadoras de deficiên-
cia, no desenvolvimento de estudos 
investigacionais que permitam medir 
e monitorizar o desporto para estas 
pessoas. Estes dados são importan-
tes para se poder rever políticas de 
saúde e prestação de serviços. A 
baixa taxa de prática desportiva em 

pessoas com deficiência resulta em 
grande parte da falta de clubes, orga-
nizações e outras instalações com 
acessos fáceis a esta população. 

É também necessária continuar 
a avaliar a importância da prática 
desportiva e a manutenção das 
funções e independência entre 
pessoas com deficiência. Mas acima 
de tudo é necessário um estudo 
rigoroso acerca dos determinantes 
da atividade física em pessoas com 
deficiência, incluindo o papel da tec-
nologia, bem como a maximização 
das capacidades anatomofisiológicas 
deste grupo populacional.
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A radiografia da coluna 
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RESUMO ABSTRACT
A patologia da coluna cervical, de origem traumática ou degenerativa, é bastante frequente 
na prática clínica. A radiografia convencional é o estudo imagiológico inicial na maioria 
dos casos, constituindo uma ferramenta valiosa na orientação clínica e terapêutica do 
paciente (muitas vezes a única necessária). É, por isso, da máxima importância, conhecer 
as potencialidades diagnósticas deste exame e saber interpretá-lo correctamente.

The cervical spine disease, traumatic or degenerative, is quite frequent in clinical practice.
Conventional radiography is the initial method of imaging study in most cases and is a 
valuable tool in clinical management and treatment of the patient (often the only one that 
is needed). Is therefore of utmost importance to know the potential of this diagnostic test 
and know how to interpret it correctly.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Radiografia da coluna cervical; Radiografia no trauma cervical; Radiografia na doença 
degenerativa cervical.
Cervical spine radiography; Cervical spine trauma radiography; Cervical spine degenera-
tive disease radiography.
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Na maioria das suspeitas clínicas 
de patologia da coluna cervical a 
radiografia convencional é o estudo 
imagiológico inicial, pois fornece 
informações úteis no que diz res-
peito aos elementos ósseos e espa-
ços interarticulares.

O estudo radiológico básico da 
coluna cervical inclui quatro inci-
dências: lateral, anteroposterior e 
oblíquas (esquerda e direita). Há 
outras incidências que se podem uti-
lizar em situações específicas, mas 
não cabem no âmbito deste artigo.

Na radiografia lateral da coluna 
cervical (que é a mais informativa) 
devem ser avaliados os seguintes 
itens:
·  alinhamento dos elementos ósseos · 
 em condições normais é possível 
traçar quatro linhas, mais ou menos 
paralelas, com uma curvatura 
ligeiramente lordótica: as linhas 
vertebral anterior (une as margens 
anteriores dos corpos vertebrais), 
vertebral posterior (une as margens 
posteriores dos corpos vertebrais), 
espinolaminar (une as junções das 
lâminas com os processos espi-
nhosos) e espinhosa posterior (une 

as pontas dos processos espinho-
sos) (fig. 1). Estas linhas devem ser 
contínuas e qualquer alteração 
da sua curvatura deve ser consi-
derada patológica.1,2,4 A perda do 
normal alinhamento pode dever-se 
a trauma (fracturas vertebrais, luxa-
ções) ou alterações degenerativas;

·  distância entre o arco anterior 
do atlas e a apófise odontoide (se 
superior a 3 mm indica uma sublu-
xação atlantoaxial);2

·  espaços dos discos intervertebrais 
(espaços radiotransparentes entre 
as vértebras), que devem apresentar 
uma altura aproximadamente igual 
entre si. A redução da altura do 
espaço intervertebral está frequen-
temente associada a alterações 
degenerativas (discartrose). Este 
fenómeno acompanha-se geral-
mente de esclerose e osteofitose;1

·  articulações interapofisárias, que 
em condições normais se encon-
tram alinhadas umas sobre as 
outras, havendo sobreposição das 
imagens das apófises esquerda e 
direita da mesma vértebra;3

·  morfologia e densidade dos ele-
mentos ósseos (os corpos vertebrais 
têm uma forma aproximadamente 
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rectangular e apresentam uma 
altura semelhante entre si). Deve 
analisar-se cada vértebra indivi-
dualmente, procurando eventuais 
traços de fratura, lesões líticas ou 
blásticas, sinais de doença degene-
rativa (nomeadamente esclerose 
subcondral e osteofitose).

Na radiografia anteroposterior 
(fig. 2), tal como na lateral, deve 
avaliar-se:
·  os corpos vertebrais C3-C7 (nesta 
incidência C1 e C2 são mal visu-
alizadas, situação que pode ser 
ultrapassada recorrendo à incidên-
cia “boca aberta” – fig. 3);2,4

·  os espaços dos discos intervertebrais.

Deve ainda dar-se particular aten-
ção:
·  às articulações uncovertebrais, que 
estão frequentemente envolvidas 
em processos degenerativos;3

·  aos processos espinhosos, que 
aparecem com uma forma oval, 
sobrepostos nos corpos vertebrais, 
devendo formar uma linha contí-
nua. A alteração no contorno desta 
linha pode surgir na fractura de um 
ou mais processos espinhosos.4

Fig. 1 – Radiografia lateral da coluna cer-
vical; 1) arco anterior do atlas; 2) apófise 
odontoide do áxis; 3) linha espinhosa 
posterior; 4) linha espinolaminar; 5) linha 
vertebral posterior; 6) linha vertebral 
anterior
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Nas radiografias oblíquas direita e 
esquerda (fig. 4) interessa sobretudo 
avaliar os buracos de conjugação, 
que dão passagem às raízes nervo-
sas. Os buracos de conjugação têm  
forma aproximadamente quadran-
gular, com ângulos arredondados. 
Quando há atingimento destes por 
processos patológicos adjacentes 
(por exemplo osteofitose posterior), 
pode haver compromisso das raízes 
nervosas, levando a sintomas neuro-
lógicos.2,3

Fig. 2 – Radiografia ântero-posterior da 
coluna cervical; 1) corpo vertebral; 2) 
disco intervertebral; 3) processo unci-
forme (participando na articulação unco-
-vertebral); 4) processo espinhoso;  
5) traqueia

Conclusão

A radiografia convencional é o 
estudo imagiológico de primeira 
linha na avaliação da coluna cervi-
cal. É um exame acessível, ampla-
mente disponível que, quando inter-
pretado corretamente, pode fornecer 
uma série de informações úteis na 
orientação dos pacientes.
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Fig. 3  Radiografia ântero - posterior da 
coluna cervical (incidência “boca aberta”), 
pondo em evidência o atlas e o áxis1) 
apófise odontoide do áxis; 2) massas late-
rais do atlas; 3) apófise articular inferior 
de C1; 4) apófise articular superior de C2; 
5) corpo do áxis

Fig. 4  Radiografia oblíqua anterior 
esquerda da coluna cervical; 1) buracos 
de conjugação esquerdos; 2) processos 
espinhosos; 3) pedículos
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Infiltrações e punções em 
traumatologia do desporto – 
teno-bursite da pata de ganso
Dr. Raul Maia e Silva
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RESUMO ABSTRACT
A teno-bursite da pata de ganso é uma patologia ainda não completamente compreendida 
havendo ainda muito a esclarecer em relação à sua epidemiologia, patologia e patogénese. 
Ela é habitualmente tratada como uma tendinopatia mas nem sempre os resultados são os 
desejados. É aí que surge o interesse das infiltrações só com anestésicos ou com anestési-
cos e corticóides.

The pes anserine tendons include the Sartorius, the Gracilis and the Semitendinosus. Each of the 
tendons attach at the medial or inside portion of the tibia. The pes anserine bursa sits between bone 
and tendons. Overuse, or excessive stress of the knee joint can sometimes lead to pes anserinus 
tendino-bursitis syndrome (PATB). Treatment consists of rest, ice, physical therapy and rehabilitative 
exercise. Steps should be taken to discover the underlying causes. Intrabursal injection with local 
anesthetics and/or corticosteroids is a second line of treatment.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Infiltrações ; Teno-bursite da pata de ganso;
Joint and Soft Tissue Injections; pes anserinus tendino-bursitis syndrome (PATB)
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Pata de Ganso é o termo anató-
mico classicamente utilizado para 
designar o tendão conjunto distal 
dos músculos Sartórius (Costureiro), 
Gracilis (Recto Interno) e Semi-tendi-
noso, situado na face antero-medial 
da extremidade proximal da tíbia, 
4-5 cm abaixo da interlinha articular 
do joelho. Por baixo deste tendão 
encontra-se a inserção distal do 
ligamento colateral medial e entre 
estas duas estruturas, por vezes, 
uma pequena bolsa sinovial. Os três 
músculos são flexores do joelho mas 
em carga a sua função principal é de 
estabilização dessa articulação com 
acções anti-recurvatum, anti-valgi-
sante e anti-rodadora externa.

Os estudos de anatomia patoló-
gica não têm conseguido esclare-
cer se a sintomatologia com ponto 
de partida nestas estruturas deva 
ser atribuída predominantemente 
a uma verdadeira bursite, a uma 
tendinopatia ou mesmo a uma fas-
ciite. Daí a designação que tem sido 
adoptada recentemente de síndrome 
da pata da ganso ou de teno-bursite 
da pata de ganso.

Esta patologia é mais comum nos 
jovens atletas, nas mulheres obesas 

de meia-idade e nos portadores de 
gonartrose acima dos 50 anos. Se 
sairmos do contexto desportivo e 
passarmos para a área da reuma-
tologia devemos ter consciência de 
que em pacientes diagnosticados 
com Síndrome da Pata de Ganso 
raramente vamos encontrar alte-
rações ecográficas de tendinite ou 
bursite1, mas sim, muitas vezes, 
alterações degenerativas dos joelhos, 
em indivíduos com excesso ponde-
ral, com queixas de ponto de partida 
articular e/ou meniscal e com 
expressão nessa localização. Numa 
revisão de 509 Ressonâncias Magné-
ticas de joelhos adultos sintomáticos 
suspeitos de terem patologia do 
compartimento interno do joelho a 
percentagem de bursites da pata de 
ganso foi de 2,5%2. Nesse estudo a 
forma de apresentação mais comum 
foi de dor ao longo da interlinha 
interna simulando patologia do 
menisco medial.

Em traumatologia do desporto 
esta patologia aparece descrita 
em várias modalidades desporti-
vas: corrida, ciclismo, desportos de 
raquete, basquetebol, ski, dança, 
etc. São classicamente considerados 
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como fatores causais, ou de risco, 
traumas diretos, técnicas de treino 
incorrectas (treino em terrenos irre-
gulares, demasiada quilometragem 
ou corrida lateral), encurtamento 
dos ísquio-tibiais e excessiva rotação 
externa da tíbia. Um estudo recente 
encontrou relação desta patologia 
com o valgismo quer isolado quer 
em associação com instabilidade 
colateral3. 

Clinicamente apresenta-se como 
um síndrome doloroso. A dor situa-
-se na face interna do joelho, com ou 
sem ritmo tendinoso, com eventual 
irradiação proximal ou distal e 
agravando-se com a carga, nome-
adamente a subir escadas. Não há 
ressaltos nem bloqueios. Ao exame 
os testes musculares isométricos 
podem ser positivos ou negativos. 
Caracteristicamente há um ponto 
doloroso bem definido à palpação, 
cerca de 4–5 cm abaixo da interlinha 
medial e eventualmente uma tume-
facção dolorosa nesse local, às vezes, 
com crepitação (bursite).

É necessário fazer um diagnóstico 
diferencial com patologia femoro-
-tibial interna (artrose e menisco-
patia medial), lesão do ligamento 
colateral interno, radiculalgia L3-L4, 
fractura de fadiga do prato tibial, 
sinovites, tumores, etc.

O diagnóstico imagiológico passa 
pela confirmação de uma bursite 
por ecografia ou pela visualização 
de uma área focalizada de elevada 
intensidade em T2 na Ressonância 
Magnética.

O tratamento desta patologia 
segue os critérios aceites para outras 
tendinopatias: repouso, tratamentos 
farmacológicos (anti-inflamatórios 
não esteróides e analgésicos), tra-
tamentos físicos (crioterapia, ultra-
-sons), tratamentos cinesiológicos 
(massagem transversa de profunda, 
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trabalho excêntrico, estiramentos, 
reeducação proprioceptiva) e ainda, 
modificação das condições de treino 
ou do gesto técnico (corrida), troca de 
material (ciclismo), ortóteses (altera-
ções estáticas do pé) e uma retoma 
progressiva da atividade desportiva.

Infiltrações locais com anestésicos 
podem estar indicadas como meio 
diagnóstico. O recurso a infiltrações 
locais de corticóides justifica-se 
quando falham os esquemas tera-
pêuticos anteriormente descritos 
para combate à dor mas não dispen-
sam, subsequentemente, o trabalho 
cinesiológico, a reformulação do 
treino ou a correcção de outras ano-
malias encontradas.

Apesar da sua localização super-
ficial é difícil colocar o produto em 
plena bolsa pelo que se aconselha 
que as infiltrações sejam efetuadas 
sob controlo ecográfico4. A técnica 
das infiltrações foi apresentada em 
artigo anterior5 e deve ser respei-
tada. Com o paciente sentado, com 
pé apoiado, ou em decúbito dorsal 
com o joelho em flexão, identifica-
-se o ponto doloroso e introduz-se a 
agulha perpendicularmente à pele 
até a encostar ao osso; retira-se 
2-3 mm e injecta-se em leque uma 
área de cerca de 3 cm de diâmetro. 
O aparecimento de parestesias no 
terço médio da perna significa que 
se picou o nervo safeno pelo que se 
deve reposicionar a agulha.

Utilizam-se seringas de 2ml, agu-
lhas 23G de 16 mm ou 25G de 40 mm 

e introduzem-se 20-40mg de metil-
prednisolona ou 3-6 mg de betame-
tasona, com ou sem anestésico.

Os melhores resultados clínicos 
das infiltrações com corticóides são 
obtidos nos pacientes em que foi 
possível, previamente, diagnosticar 
ecograficamente a existência de 
uma bursite6.

Evitar-se-ão esforços ao longo da 
primeira semana finda a qual se 
retomará o trabalho cinesiológico. 
Normalmente o treino será reto-
mado no final da terceira semana.
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Fig. 1 – Infiltração da pata de ganso
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XXI Curso Reabilitação e Traumatologia do Desporto 2011
Coimbra, Janeiro 2011

O ombro do desportista – etiopatogenia e diagnóstico das neuropatias canalares
Prof. Doutor João Páscoa Pinheiro
Medicina física e reabilitação; Medicina Desportiva. Coimbra.

Na introdução é referido a associação do condicionalismo anatómico com a vulnerabi-
lidade do gesto dominante. Relativamente à etiopatogenia da lesão nervosa periférica 
86% das lesões são no MS; 5.7% no meio desportivo sendo a incidência específica é 
desconhecida (mas considerada baixa).
No âmbito da macrotraumatologia é referida a contusão, a fractura, a luxação e o esti-
ramento; quanto à microtraumatologia é referida a tracção / estiramento, a compres-
são, o conflito de espaço (eventualmente com quisto).
A lesão do tecido nervoso pode ser descrita em termos anátomo-clínicos, tais como neu-
ropraxia, axonotmese e neurotmese (Seddon 1945) ou como grau I a V por Sunderland.
Na patologia macrotraumática, a lesão nervosa está descrita com incidência entre 5 e 
45%, distribuída da seguinte forma: luxação gleno-umeral 16%, luxação gleno-umeral 
com arrancamento tuberositário 14.8%, fractura da epífise proximal úmero 6.6%, 
fractura da clavícula 2.3 %, fractura da escapula 8.4% e luxação acrómio-clavicular 1%. 
Os nervos mais afetados são o axilar, o supraescapular, o radial, o musculo-cutâneo e o 
longo torácico
Na patologia microtraumática a incidência lesional é difícil de estabelecer, conside-
rando as dificuldades no diagnóstico precoce; os gestos mais susceptíveis decorrem da 
grande amplitude de movimento, da exigência biomecânica (intensidade, velocidade, 
…), dos trajectos susceptíveis / vulnerabilidade específica. Os nervos supraescapular e 
longo-torácico são os mais afetados 
No exame clínico importa valorizar o gesto dominante ou trauma / acontecimento 
único ou repetitivo, sendo o estiramento o mecanismo mais frequente; importa 
valorizar a semiologia da dor (evolução de 1 a 30 dias), as características Inflamatória 
/ neuropática, a topografia posterior e postero-lateral (mal sistematizada), a irradiação 
cervical postero-lateral e m. superior, bem como a limitação funcional específica (ele-
vação lateral, rotação lateral, estabilidade e abdução escapular), a amiotrofia selectiva 
(após a 3 semana), a fadiga e a perda de nível competitivo.
O exame clínico complementa se com o estudo electromiografico (3.ª a 4.ª semana, pós 
lesão) e com a ressonância magnética nuclear (eventualmente a artro-tomografia)
O autor apresentou de seguida os principais elementos clínicos referentes à patologia 
canalar do nervo axilar, longo torácico e supraescapular.
Como principais conclusões de referir a baixa incidência e prevalência da patologia, a 
marcada incapacidade e perda de performance desportiva, o fato de ser um diagnóstico 
frequentemente esquecido, do exame clínico / semiologia ser fundamental e de que a 
evolução decorre da precocidade de diagnóstico sendo o prognóstico difícil de estabelecer.

Tratamento das espondilolises e espondilolistesis na criança
Dr. Raul Maia e Silva
Medicina física e reabilitação; Medicina Desportiva – Matosinhos

Confirmado o diagnóstico o tratamento é sempre, inicialmente, conservador. Uma 
espondilolise com uma imagem de lesão aguda na TAC e uma elevada alteração de 
sinal em T2 na RMN previsivelmente vai curar (consolidação óssea) com o tratamento 
conservador (Sairyo,2009). Se não curar, mais de 80% das crianças tratadas conserva-
doramente ficam assintomáticas (Hu,2008). O tratamento pode ser dividido, esquema-
ticamente em 3 fases: a) fase de analgesia (paragem das atividades desportivas, uso de 
uma ortótese lombar entre 3 a 6 meses, meios analgésicos farmacológicos e físicos); 
b) fase de estabilização lombar (fortalecimento muscular de espinais e abdominais e 
estiramento dos flexores da anca e dos ísquio-tibiais); c) fase de recondicionamento ao 
esforço e de reabilitação para o desporto.
A paragem das atividades desportivas por tempo não inferior a 3 meses é provavel-
mente o aspecto central do tratamento (Standaert,2000) e tem como objectivo diminuir 
as forças biomecânicas responsáveis pela reacção de stress que se produziram na 
pars interarticularis. Foram conseguidas consolidações ósseas com ortóteses rígi-
das, semi-rígidas e mesmo sem o uso de ortóteses. Em todo o caso elas são sempre 
prescritas, ou para bloquear os movimentos de extensão ou para treinar o paciente a 
alcançar bons hábitos posturais (Magora,1976). Os programas de estabilização lombar 
devem ter como objectivo a promoção do equilíbrio e da coordenação e não apenas 
da força. Devem começar com exercícios isométricos, com o tronco numa posição 
neutra e indolor, progredir para contracções concêntricas e excêntricas e terminar com 
exercícios de equilíbrio e coordenação. Um programa de estabilização do tronco bem 
conduzido vai permitir um regresso precoce ao desporto sem o uso de uma ortótese 
(Watkins IV,2010).
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Temas previstos para a próxima edição

Entrevista: Dra Leila Mota, Presidente da Federação do Desporto para Pessoas Deficientes – Lisboa

Caso clínico: Arrancamento astragalino do ligamento talofibular anterior numa adolescente –  

Drs. Ricardo Mendes, André Sarmento, Campos Lemos – V N Gaia

Responde quem sabe: Eletroestimulação – Dr. João Beckert – Lisboa

Atualidade: Teste de Thessaly – Prof. Doutor J C Noronha, Dr. Basil Ribeiro – Porto / V N Gaia

Temas:

Lesões meniscais: diagnóstico e orientação terapêutica – Dr. Henrique Jones – Lisboa

Reabilitação do menisco operado – Prof. Dr J Páscoa Pinheiro – Coimbra

Exercício físico e Sol – Prof. Doutor Osvaldo Correia – Porto

O Sindroma de Wolf-Parkinson-White – Prof. Dr. Ovídio Costa, Dr. J J Primo – Porto / V N Gaia 

Exame médico-desportivo e prevenção de lesões – Dr Paulo Beckert – Lisboa

Experiência de Vida: Eu, maratonista – Dr. Manuel Martins - Lisboa

Olhar e ver: O ECG da criança e do adolescente – Dra. Patrícia Costa – Porto

Medicina prática: Infiltrações e punções no desporto – Dr Raul Maia e Silva – Matosinhos
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VIII Jornadas Médico-Desportivas de Paços 
de Ferreira

Data: 18 e 19 e Março
Local: Paços de Ferreira
Informação - zeneto7@gmail.com

2011 Scientific Sessions: Nutrition, Physical 
Activity and Metabolism

Data: 22 a 24 de Março
Local: Atlanta, EUA
Informação: http://www.americanheart.org/
presenter.jhtml?identifier=3074015

I World Congress Science and Triathlon

Data: 24 a 26 de Março de 2011
Local: Universidade de Alicante, Espanha
Informação: http://scienceandtriathlon.sri.
ua.es/

Conference: Science & Football

Data: 27 de Março de 2011
Local: University of East London, Inglaterra
Informação: http://www.scienceandfootball.
com/

Abril
IOC Advanced Team Physician Course

Data: 2 a 5 de Abril de 2011
Local: Calvi, Córsega, França
Informação: http://www.ioc-preventionconfe-
rence.org/corsica.php?menu=16&descmenuge
t=Scientific_Programme

XXX Congreso de la SEROD (Sociedad 
Española de la Rodilla)

Data: 6 a 8 de Abril de 2011
Local: San Sebastian, Espanha
Informação: Telef 00 34 93 2463566 | Fax: 
93-2317972 | m.velazquez@torrespardo.com

VI Congreso Internacional, Rehabilitación 
2011

Data: 12 a 14 de Abril
Local: Cienfuegos, Cuba

International Congress on Enhancement 
of Physical Activity of Children and Youth 
(ICEPA 2011)

Data: 7 a 9 de Abril
Local: Helsínquia, Finlândia
Informação: http://www.icepa.fi/

IOC World Conference on prevention of 
injury & illness in sport

Data: 7 a 9 de Abril de 2011
Local: Grimaldi Forum, Monte Carlo, Mónaco
Informação: http://www.ioc-preventionconfe-
rence.org/

7.º Convívio Científico da CMEP (Clínica 
Médica do Exercício do Porto)

Data: 08 de Abril de 2011, 19h30
Local: instalações da CMEP - Complexo de 
piscinas do Fluvial, Porto

Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía del pie y tobillo

1.ª reunião Hispano-Francesa
Data: 8 e 9 de Abril de 2010
Local: Sevilha, Espanha
Informação: telefone +34 93 2463566 | fax +34 
93 2317972 | m.velazquez@torrespardo.com

ACSM’ 15th Health & Fitness Summit & 
Exposition

Data: 13 a 16 de Abril
Local:  Hilton Anaheim, Anaheim, Califórnia, 
EUA
Informação: http://www.acsm.org/

27.ºs Jogos Médicos Nacionais

Data: 15 a 20 de Abril
Local: Tróia, Portugal
Informação: http://jogosmedicos.com/
Simp%C3%B3sio.html

2011 AMSSM (Americam Medical Society for 
Sports Medicine) 20th Annual Meeting

Data: 30 de Abril a 4 de Maio
Local: The Grand American Hotel, Salt Lake 
City, Utah, EUA
Informação: mlane@amssm.org |

TRÓIA 18 A 20 DE ABRIL

PAÇOS DE FERREIRA
18 E 19 DE MARÇO

http://www.semcpt2010.com/Comunicaciones.html
http://jogosmedicos.com/Simp%C3%B3sio.html
http://jogosmedicos.com/Simp%C3%B3sio.html
https://www.amssm.org/ConferencesDetails.php?IDconf=15&Past=
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