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Parece-me que a Medicina é o parente pobre do Desporto. Não sei se é um sentimento 

ou se é uma constatação. Existe grande agitação em torno do médico porque é neces-

sária a realização dos exames médicos de aptidão desportiva, fala-se com o “doutor” 

porque um amigo anda com um problema, pede-se para arranjar uma consulta que 

demora no hospital e se surge alguma situação incómoda “o doutor é que sabe!” Depois, 

é um deserto, apesar de o “doutor ser um tipo bestial”. Não me parece que seja apenas 

este o papel do médico. Para além de “reativo”, deve ser pró-ativo e estar também nos 

locais onde a sua opinião interessa. A legislação não ajuda, não dignifica e até por vezes 

discrimina, como o provarei nas próximas edições. Nesta será comentado o “Exame de 

sobreclassificação médica”, cujo regulamento coarta a competência, a independência e 

a seriedade médica. O tempo é de resistir, mas também de denunciar. O site da Revista 

já ultrapassou as 51 mil visualizações de conteúdos. Ah! A Entrevista da edição de Julho 

é com o special one, o mister José Mourinho, que se disponibilizou emprestar o seu pres-

tígio e dignificar ainda mais esta publicação. Estamos a andar com a ajuda de muitos.

Basil Ribeiro, Diretor
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 Qual foi a razão que a levou 
a assumir a Presidência da 
FPDD?

A candidatura a este cargo 
não foi um passo dado natu-
ralmente por mim. Sempre 
julguei que continuaria ligada 

ao desporto adaptado por via da 
Medicina Desportiva. No entanto, 
após o desafio me ter sido lançado 
acreditei ter uma oportunidade para 
lutar por melhores condições de 
treino e competição para os atletas 
que ficaram. Vivi durante 15 anos 
na pele “o querer fazer e não poder”, 
por não haver meios financeiros e 
humanos suficientes. Considero que 
a minha experiência e a proximidade 
com os atletas podem contribuir 
para uma melhor gestão dos recur-
sos humanos e financeiros e sempre 
de encontro com as necessidades e 
expectativas dos atletas e dos seus 
treinadores. 

Quais os maiores obstáculos 
que os atletas com deficiência 
encontram no apoio médico?

Quando falamos de desporto para 
pessoas com deficiência temos que 
saber claramente do que falamos. 
Podemos encarar o desporto como 
forma de reabilitação, mas quando 
se trata de desporto de alto-rendi-
mento referimo-nos a atletas com 
necessidades completamente dife-
rentes. Ainda hoje existe dificuldade 
por parte da população em geral, 
do associativismo em particular, e 
também da comunidade científica 
para diferenciar ambos os campos 

de atuação. Ainda são poucos os 
estudos que se debruçam sobre 
desporto de alto-rendimento para 
pessoas com deficiência. Como tal, 
disciplinas como a metodologia do 
treino e a fisiologia do esforço, entre 
outras, não podem ser ainda basea-
das na evidência. 

Atualmente, a principal dificul-
dade passa pela falta de recursos 
financeiros, que permitam ter um 
departamento médico bem estrutu-
rado e organizado. Existe também 
a necessidade dos profissionais de 
saúde estarem atentos às lesões 
típicas das diferentes deficiências 
nas várias modalidades, que possa 
resultar num ajuste técnico com-
pensatório da incapacidade. Muitos 
destes atletas, devido à sua deficiên-
cia, fazem medicação crónica, sendo 
importante a sua gestão com as 
regras da antidopagem. 

Refira-nos alguns dos bons 
momentos vividos na competição 
desportiva.

Foram 15 anos de alto-rendimento. 
Foram muitos os momentos de 
alegria, euforia, partilha, ansiedade 
e também de convívio. Um ou outro 
momento de tristeza que rapida-
mente foram superados por outras 
conquistas. É difícil destacar um 
único momento mas recordo com 
saudade a primeira chama paralím-
pica que vi ser acesa (Atlanta 1996) 
e também me emociono quando me 
recordo dos pódios alcançados. 

O que gostaria de obter no 
imediato para se sentir realizada 
enquanto médica e Presidente da 
FPDD?

O meu maior objetivo consiste em 
aumentar de forma considerável o 
número de praticantes desportivos, 
podendo estes usufruir de todos os 
benefícios proporcionados pela prá-
tica de exercício físico e, consequen-
temente, melhoria da qualidade de 
vida. Pretendo também que os atletas 
integrados no Projeto Londres 2011 
tenham melhores condições de pre-
paração e competição que em anos 
anteriores. Viso investir na formação 
de técnicos credenciados para que 
se verifique progressão no desporto 
adaptado nos próximos anos. 

Para que os atletas possam 
competir têm que ser sujeitos a 
avaliação médica e desportiva e, de 
acordo com o seu grau de incapaci-
dade, serem integrados em classes e, 
assim, competirem de forma justa. 
Verifica-se baixo número de clas-
sificadores médicos, sendo mesmo 
inexistente em algumas modali-
dades. É preciso também investir 
nesta área, para que todos possam 
ser classificados a nível nacional e 
poderem programar a progressão 
desejada. 

Como é que esta Revista pode 
ajudar a sua causa?

Esta revista pode contribuir para o 
desenvolvimento do desporto adap-
tado em Portugal através de iniciati-
vas como esta e como a do número 
anterior, dando visibilidade aos 
atletas e a todo o trabalho desenvol-
vido em torno destes. Aproveito para 
lançar o desafio a todos os colegas 
para que façam também investiga-
ção nesta área.

Médica. Presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas  
com Deficiência (FPDD)

Rev. Medicina Desportiva informa, 2011, 2 (3), pp. 2
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A lesão do menisco é certamente a 
lesão mais frequente do joelho, com 
uma prevalência de 61 lesões por 
100 mil pessoas, mais frequente no 
homem (2.5:1), com pico de incidên-
cia nos homens por volta dos 31-40 
anos de idade e nas mulheres entre 
os 11 e 20 anos de idade[4]. A existên-
cia de lesão concomitante de lesão 
ligamentar, especialmente do LCA, é 
acompanhada de lesão meniscal em 
34 a 92% dos casos[2], sendo muito 
importante o tratamento também 
da lesão meniscal para o sucesso 
cirúrgico da reconstrução do LCA[2]. 
Há vários tipos de lesão meniscal: 
longitudinal, que poderão ser em asa 
de cesto, radial, oblíqua, horizontal 
ou lesões complexas[4]. A maioria das 
lesões meniscais é diagnosticada 
apenas pela informação clínica[4] 

[1], onde a história clínica e o exame 
objetivo são fundamentais[1] [2] [4]. O 
mecanimo da lesão fornece informa-
ção importante para o diagnóstico, 
e surge habitualmente após uma 
torção ou mudança de posição do 
joelho em carga, em vários graus de 
flexão, ou pela repetição da posição 
de cócoras[4], mas tal não é específica 
para a lesão meniscal[2]. A maioria 

Validade do teste de Thessaly 
no diagnóstico da lesão 
meniscal
Revisão da literatura: Dr. Basil Ribeiro
Especialista em Medicina Desportiva, médico coordenador da Federação Portuguesa de Basquetebol. VN Gaia.
Comentário: Prof. Doutor JC Noronha
Especialista em Ortopedia e Traumatologia. Hospital da Trindade. Porto.

RESUMO ABSTRACT
A lesão meniscal é frequente na prática desportiva. É necessário ter um diagnóstico pre-
coce e correto. As queixas clínicas e o exame objetivo são muito importantes na avaliação 
do joelho lesionado. Existem vários testes, com sensibilidade e especificidade diversa. O 
teste de Thessaly parece ser um instrumento de diagnóstico muito importante. Esta revi-
são sumária da literatura pretende saber qual a utilidade para o diagnóstico correto.

The meniscus injury is quite prevalent on sports activity. It’s usefull to have an early and correct 
diagnosis. The symptons and the physical exam are very important in the evalution of the injuried 
knee. There are several tests, with different sensibility and sensitivity. The Thessaly test seems to be 
a diagnostic tool very important. This simple revision of the literature pretends to find out its utility 
for a correct diagnosis.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS 
Lesão do menisco, testes meniscais, teste de Thessally. 
Meniscal injury, meniscal tests, Thessaly test.
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dos sujeitos refere o início súbito de 
uma dor aguda após um mecanismo 
de torção com o joelho em flexão e o 
pé colocado no chão [vários autores 
referidos em[1]], mas nem sempre 
o sujeito consegue relacionar as 
queixas com um evento específico[4]. 
A dor, habitualmente intermitente 
e referida na interlinha articular, as 
queixas de tipo mecânico (estalido, 
bloqueio, instabilidade) e o derrame 
articular, nem sempre presente e 
geralmente é tardio, são as informa-
ções a considerar para o diagnós-
tico[4]. Após um período de tempo a 
dor alivia, mas o sujeito continua a 
referir dor e desconforto na região da 
lesão[1]. No exame físico, que inclui 
as regiões anatómicas distantes do 
joelho, deve avaliar-se a existência de 
dor na interlinha articular (DIA) (77 
a 86% dos doentes têm lesão menis-
cal), de derrame articular (50% dos 
doentes), ver as amplitudes articu-
lares (bloqueio articular por roturas 
meniscais deslocadas, mas também 
pelo derrame) e depois seguem-
-se as manobras provocadoras de 
dor[4]. Num estudo que envolveu 
133 doentes, sujeitos a Ressonância 
magnética (RMN) e a artroscopia, 

a exatidão diagnóstica da DIA foi 
inferior para as lesões externas em 
relação ás internas e a existência de 
lesões no côndilo femoral interno 
duplicou a taxa de falsos-positivos no 
diagnóstico através da DIA[6]. Exis-
tem muitas manobras provocativas, 
o que demonstra a dificuldade em 
encontrar um teste com elevada sen-
sibilidade e especificidade no diag-
nóstico da lesão meniscal. Os mais 
frequentes são os testes de McMurray 
(positivo se for sentido um clique 
na interlinha articular) e de Apley 
(depende da dor com rotação), mas 
também há outros: teste de Stein-
man e os que causam os sinais de 
Bragard, de Bohler, de Payr, de Merke, 
de Childress e de Finochietto[4].

Em 2001 foi publicada uma revisão 
sistemática (meta-análise de estu-
dos publicados entre 1966 e 1999) 
sobre a exatidão diagnóstica destes 
testes na avaliação de lesões menis-
cais do menisco[3]. Treze dos 402 
estudos encontrados satisfizeram os 
critérios de seleção. Os resultados 
revelaram grande variação na sensi-
bilidade e especificidade dos testes 
(derrame articular, McMurrray, DIA 
e teste de Apley), tendo-se verificado 
correlação negativa entre a sensibi-
lidade e a especificidade nos primei-
ros testes, isto é, o aumento da sen-
sibilidade diagnóstica correspondeu 
a diminuição na especificidade. Na 
Discussão os autores referem que 
a “exatidão destes testes parece ser 
pobre e apenas o teste de McMurray 
positivo parece ter algum significado 
diagnóstico”, mas ressalvam que que 
o número e a qualidade dos estudos 
analisados originam uma análise 
com reserva destes resultados. Refe-
rem, tambem, que “os vários testes 
meniscais de diagnóstico físico 
não parecem ser muito úteis na 
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orientação da decisão clínica”, e que 
“a comibinação de vários testes pode 
melhorar a exatidão diagnóstica da 
lesão meniscal”[3]. 

No sentido de ultrapassar a even-
tual limitação diagnóstica destes 
testes tem sido proposto o teste de 
Thessaly como instrumento de diag-
nóstico da lesão meniscal. É um teste 
realizado em carga sobre o joelho 
lesado, com o joelho a 5 e 20° de fle-
xão, o examinador segura dos braços 
do paciente e, depois, este roda o 
corpo interna e externamente três 
vezes. Para além de dor pode haver 
sensação de bloqueio ou de falhar. 
Este teste, cujo nome pretende 
homenagear um concelho da Grécia, 
é iniciado pelo membro sem lesão[1]. 

Vários estudos têm averiguado 
a validade deste teste[1] [2] [5] [7]. Num 
deles foram avaliados 213 sujeitos 
com lesão do joelho (testes físicos 
+ RMN + artroscopia) e 197 sujei-
tos assintomáticos (testes físicos + 
RMN). Os resultados revelaram que o 
teste de Thessaly a 20° teve exatidão 
diagnóstica superior (94% na dete-
ção de lesões menisco interno e 96% 
para o externo), superior à dos outros 
testes físicos (McMurray = 78 e 84 %; 
Teste de Apley =75 e 82%; DIA = 81 e 
89%)[1]. Na Discussão os autores refe-
rem que este teste realizado com o 
joelho a 20° tem taxas baixas de fal-
sos positivos e negativos, e Concluem 
que pode ser considerado “um teste 
de screnning de primeira linha para 
o diagnóstico de lesões meniscais, 
reduzindo a necessidade de realizar e 
o custo com a RMN”[1]. Noutro estudo 
mais recente, foram avaliados 116 
sujeitos consecutivos com suspeita 
de lesão meniscal e que foram alvo 
de artroscopia. Verificaram que dos 
66 doentes com o teste de Thessaly 
positivo, 65 tiveram lesão meniscal 
confirmada na artroscopia, a que 
correspondeu valores de sensibili-
dade igual a 90.3% e de especiicidade 
igual a 97.7%, e valor preditivo posi-
tivo igual a 98.5% e negativo igual a 
86.0%. A exatidão dignóstica foi gual 
a 88.8%. Os autores Concluíram que 
o teste de Thessaly é um teste válido 
e reprodutível na avaliação da lesão 
meniscal, referindo também que 
poderá ter mais utilidade diagnóstica 
que os outros testes físicos tradicio-
nais[5]. Noutro estudo foi avaliada a 
validade deste teste em joelhos com 
rotura do LCA[2]. Entraram no estudo 

85 doentes com o diagnóstico inicial 
de apenas suspeita de rotura do 
LCA, sendo depois sujeitos a RMN. 
Posteriormente foram avaliados para 
a deteção clínica de eventual lesão 
meniscal (DIA, McMurray e Thes-
saly 20°) por dois ortopedistas que 
não conheciam o resultado da RMN. 
Finalmente foram sujeitos a artros-
copia. Os resultados revelaram que a 
exatidão diagnóstica de lesão menis-
cal em joelho com lesão do LCA foi 
de “apenas” 60% (sensibilidade e 
especificidade igual a 79 e 40%, res-
pectivamente), pelo que os autores 
Concluíram que o teste de Thessaly 
não é um instrumento adequado 
de diagnóstico neste contexto[2]. 
Finalmente, refere-se um estudo 
que revelou baixa exatidão diag-
nóstica (61.25% – menisco medial; 
80% – menisco lateral), comparável 
à eficácia do teste de McMurray, mas 
inferior à DIA (80.95 e 90.48%, respe-
tivamente para o medial e lateral). 
A associação da DIA com o teste 
de McMurray aumentou a eficácia 
diagnóstica para 96%. Este estudo foi 
realizado em 109 doentes, média de 
idades igual 39,1 anos e com história 
sugestiva de lesão meniscal. Os auto-
res Concluíram que, embora o teste 
de Thessaly não tenha eficácia diag-
nóstica elevada, poderá ser usado em 
conjunto com outros testes físicos[5].

Teste de Thessaly

Comentário: Prof. Doutor José Car-
los Noronha, Porto

O teste meniscal de Tessaly, des-
crito em 2005 no JBJS (Am), vol.87, 
n.º 5 tem, segundo os autores, sensi-
bilidade e especificidade de cerca de 
95% na variante de 20° de flexão. É, 
sem dúvida, uma percentagem muito 
elevada, quase sobreponível à da res-
sonância magnética nuclear (RMN).

Tenho efectuado este teste apenas 
a 20° de flexão, já que considero que 
a 5° não tem justificação. Na ver-
dade, penso ter grande sensibilidade 
e especificidade, mas que não será 
tão elevada como a que os auto-
res referem. Mesmo que este teste 
tenha especificidade e sensibilidade 
tão elevadas, com falsos positivos 
e negativos tão baixos, não impe-
dem que não se efetue RMN, par-
ticularmente nos casos em que se 

prevê necessidade cirúrgica, já que 
problemas médico-legais e outros 
relacionados com Seguros, hoje tão 
frequentes, exigem documentação 
imageológica fidedigna.

Deve referir-se que é necessário 
ter em conta as caraterísticas da 
dor, o morfotipo, a idade do doente, 
etc. Não esquecer que a cerca de 
20° de flexão, em apoio monopodal 
e, particularmente, com rotação 
femorotibial, podem reproduzir-se 
queixas dolorosas devidas a edema 
ósseo frequentemente associado 
a lesões degenerativas. Recorde-
-se que é a cerca de 20°-30° que 
o côndilo interno contata a parte 
média do prato tibial, local de início 
de lesões degenerativas, daí que seja 
neste grau de flexão que se efectue 
a incidência radiológica de Schuss, 
descrita por Raillac e Mansat.

De qualquer modo, é mais um 
teste, com muito interesse que, asso-
ciado a outros e ao exame clínico 
completo, incluindo a avaliação do 
morfotipo em apoio monopodal, tráz, 
sem dúvida, mais-valia ortopédica.
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RESUMO ABSTRACT
Os autores apresentam um caso de avulsão da inserção astragalina do ligamento peroneo-
-astragalino anterior numa jovem atleta. A lesão não foi inicialmente diagnosticada e 
apenas o foi feito numa reavaliação posterior. O tratamento cirúrgico instituído foi bem 
sucedido e a atleta retornou à atividade física prévia sem limitações. Esta entidade clínica 
é rara e muitas vezes subdiagnosticada.

The authors present a case of avulsion from the talus of the anterior talofibular ligament of a young 
athlete. The injury was not diagnosed in the beginning and only a few days later the diagnosis was 
established. The surgical treatment was a success and the athlete returned to the previous physical 
activity without any limitations. This clinical entity is rare and it is several times underdiagnosed.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Ligamento peroneo astragalino anterior, lesões por inversão, arrancamento ósseo.
Anterio talofibular ligament, inversion injuries, bone avulsion.
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Introdução:

A lesão do complexo ligamentar 
lateral por inversão do tornozelo é 
comum, podendo a falência dar-se 
intrasubstância ou por avulsão óssea. 
A fractura avulsiva ao nível do malé-
olo lateral, previamente subestimada, 
ocorre em cerca de 26% dos casos(1). 
Esta resulta em pseudartrose num 
grande número de casos, podendo 
ser causa de dor ou de instabilidade 
recorrente, impeditivas de atividade 
desportiva ou laboral(2,3,4,5,6). Uma 
fratura que produza um fragmento 
ósseo de pequenas dimensões pode 
passar facilmente despercebida na 
imagiologia convencional por sobre-
posição no maléolo lateral, especial-
mente nas crianças. Nestes casos, 
pode ser confundida com uma lesão 
puramente ligamentar(3,7,8). No que diz 
respeito ao tratamento, este perma-
nece controverso, embora a indicação 
cirúrgica esteja recomendada, parti-
cularmente em crianças(9,10,11,12,13,14). 
O presente artigo apresenta um caso 
clínico de uma atleta adolescente 
que se apresentou com uma fratura-
-avulsão do ligamento peroneoastra-
galino anterior, tendo sido submetida 
a tratamento cirúrgico.

Caso clínico:

A.P.R., doente do sexo feminino de 
13 anos de idade, foi observada após 
ter sido vítima de um traumatismo 
de baixa energia por inversão do tor-
nozelo esquerdo, quando praticava 
basquetebol. Apresentava queixas 
álgicas ao nível da face lateral do 
tornozelo, sem particularizar local de 
dor. No exame objetivo verificava-se 
incapacidade para a marcha, asso-
ciada a edema ligeiro na face externa 
do tornozelo. Não eram aparentes 
sinais de instabilidade do tornozelo. 
Os complementares de diagnóstico 
incluíram a imagiologia convencio-
nal, as radiografias de face e de perfil 
do tornozelo, as quais foram inter-
pretadas como normais, tendo sido 
aconselhado o descanso e a elevação 
do membro inferior esquerdo, asso-
ciadas a gelo e a analgesia.

Cinco dias após a lesão e da obser-
vação inicial, foi submetida a novo 
exame objetivo como descrito por 
Van Dijk et al(15). Segundo a doente, o 
edema não havia diminuído, apesar 
da terapêutica com AINE e a criote-
rapia, apresentando-se volumoso e 
envolvendo toda a região do maléolo 
lateral, com algum grau de flutuação. 
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Tardiamente, tinha desenvolvido 
uma equimose na face lateral do tor-
nozelo. À palpação as queixas locali-
zavam-se seletivamente na região do 
feixe peróneo-astragalino anterior do 
complexo ligamentar externo. O teste 
de gaveta anterior não se revelou 
conclusivo. Realizou nesse dia novas 
incidências de Rx (Figura 1) onde foi 
detetado fragmento de avulsão na 
topografia do ligamento peroneo-
astragalino anterior. Foi submetida 
a Tomografia Computorizada do 
tornozelo esquerdo (Figuras 2 e 3) 
que confirmou um arrancamento da 
inserção astragalina do ligamento 
peróneoastragalino, com retracção de 
cerca de 4 mm.

Foi submetida a tratamento cirúr-
gico, o qual consistiu na reinserção 
anatómica do ligamento e fragmento 
ósseo avulso com recurso a duas 
âncoras reabsorvíveis (Figura 4).

Figura 4 – Rx no pós-operatório onde não 
já não se visualiza o arrancamento ósseo

Foi, posteriormente, imobilizada 
com bota gessada em posição plantí-
grada. Às duas semanas foi colocado 

tacão de marcha na bota gessada, 
tendo iniciado carga parcial. A 
imobilização foi removida às quatro 
semanas, iniciando carga prote-
gida durante uma semana. Não foi 
submetida a qualquer programa de 
reabilitação. Após este período, e não 
apresentando queixas, limitação da 
mobilidade ou qualquer evidência 
de instabilidade, reiniciou a ativi-
dade física regular, sem qualquer 
restrição.

A atleta foi reavaliada aos 6 meses. 
Não tinha queixas álgicas e apresen-
tava exame clínico sem alterações 
de relevo. Foi classificada no sistema 
Karlson(16), que avalia os parâmetros 
instabilidade, dor, edema, rigidez, 

atividade e necessidade de suporte. 
O resultado foi considerado exce-
lente. Ela praticava a atividade 
desportiva sem restrições.

Discussão:

As lesões do tornozelo resultantes 
de inversão são comuns. O presente 
estudo chama a atenção para uma 
entidade rara, resultante deste tipo 
de mecanismo lesional. Além disso, 
é subdiagnosticada, o que tem clara 
interferência no futuro desempenho 
desportivo do atleta, sobretudo no 
atleta de competição. Na verdade, 
Brostrom(7,17) relatou a incidência da 
fratura avulsão do maléolo pero-
neal no traumatismo por inversão 
igual a 13 e 14% em dois estudos. 
No entanto, Haragushi et al(1), mais 
recentemente, relataram uma inci-
dência que pode atingir os 26%. No 
presente caso, tratava-se de uma 

doente com imaturidade esquelé-
tica. A revisão da literatura mostra 
que este tipo de lesão, embora tenha 
uma distribuição bimodal, é mais 
comum nos esqueleticamente ima-
turos(1).

Classicamente, na criança a fise 
tem sido considerada menos resis-
tente que as estruturas ligamenta-
res(18,19). Sendo a fratura de descola-
mento epifisário de tipo I de Salter e 
Harris a lesão fraturária mais comum 
em crianças(20,21), as lesões do tor-
nozelo sem evidência imagiológica 
de fratura são, nesta faixa etária e 
na maioria dos casos, interpretadas 
como fraturas-descolamento epifisá-
rio Salter e Harris tipo I. Lohman et 

al(22) demonstraram alta prevalência 
de diagnóstico de fraturas Salter Har-
ris tipo I. Neste caso clínico, a avulsão 
ligamentar não foi detetada em ima-
giologia convencional. Assim, a lesão 
foi subdiagnosticada. Um estudo 
recente(1) põe em questão a conceção 
clássica de que a fise será a estru-
tura menos resistente na face lateral 
tornozelo, referindo ser a inserção 
das estruturas ligamentares laterais 
as entidades mais vulneráveis. Assim, 
dever-se-á evitar diagnosticar de 
modo incondicional a lesão da região 
lateral do tornozelo, com estudo 
imagiológico convencional normal, 
como sendo uma fratura descola-
mento epifisário Salter e Harris tipo I. 
De salientar que, no caso objeto deste 
estudo, o exame clínico tardio, des-
crito por Van Dijk como tendo sensi-
bilidade igual a 96% e especificidade 
igual a 84%(15), contribuiu de modo 
decisivo para melhor determinar 
qual a estrutura anatómica lesada. 

Figura 1 – Rx evidenciando fragmento de 
avulsão

Figura 2 – TC do tornozelo confirmando 
fragmento de avulsão da inserção astra-
galina do ligamento peroneo-astragalino 
anterior.

Figura 3 – TC do tornozelo confirmando 
fragmento de avulsão da inserção astra-
galina do ligamento peroneoastragalino 
anterior.
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Recentemente, Naoki descreveu duas 
novas incidências de imagiologia con-
vencional para a deteção deste tipo 
de lesões, estando a sua sensibilidade 
e especificidade individuais ainda 
por determinar de acordo com a 
conclusão dos autores(1). No presente 
caso clínico a doente foi vítima de 
um acidente de baixa energia, tendo 
resultado a avulsão óssea da estru-
tura ligamentar. Na verdade, este 
fato está de acordo com o descrito 
na literatura. Noyes et al(23) demons-
traram que o mecanismo de falência 
está relacionado com a intensidade 
do traumatismo. Assim, a falência 
dar-se-á primeiramente na substân-
cia ligamentar se o mecanismo for de 
alta energia enquanto, se for de baixa 
energia ocorrerá a avulsão óssea. 

A bibliografia sobre o tema do 
presente estudo é escassa. A taxa 
de consolidação e o score de Karlson 
estão relacionados com o afasta-
mento do fragmento avulsionado(1). 
Neste caso clínico a doente foi 
submetida a tratamento cirúrgico, 
o qual é defendido pela maioria dos 
autores(8, 11, 14, 24), especialmente no 
caso das crianças, embora a maturi-
dade esquelética não pareça relacio-
nada com o resultado final(1). Jani e 
Baumgartner(11), Vahman et al(8,14) e 
Shutze e Maas(24) afirmaram que a 
fratura avulsão das estruturas liga-
mentares laterais é frequentemente 
subdiagnosticada, defendendo o tra-
tamento cirúrgico, pois o fragmento 
localizar-se-ia intra-articularmente, 
não ocorrendo consolidação, na 
maior parte dos casos(14,16). Blauth 
e Ulrich(9) referiram que apenas 
o tratamento cirúrgico levará à 
reconstituição anatómica desejável. 
Hiraoka et al(10) compararam dois 
grupos de doentes com avulsão 
óssea do peróneo-astragalino ante-
rior, um foi submetido a tratamento 
conservador e outro a tratamento 
cirúrgico. A maior taxa de não 
consolidação radiográfica e maior 
prevalência de instabilidade ocorre-
ram no grupo sujeito a tratamento 
conservador. Nogushi et al(13) e Mitani 
et al(25) também obtiveram resulta-
dos favoráveis com o tratamento 
cirúrgico. Cummings(26) aconselhou o 
tratamento conservador e a excisão 
dos fragmentos avulsionados se 
necessário, enquanto Brostrom reco-
mendou o tratamento cirúrgico em 
doentes com queixas persistentes(7). 

Haragushi et al(1) demonstraram 
resultados sobreponíveis em grupos 
tratados conservadora e cirurgica-
mente. No presente caso a doente foi 
submetida a reinserção do ligamento 
com o fragmento ósseo com o recurso 
a duas âncoras absorvíveis. A opção 
pelo tratamento cirúrgico foi baseada 
na recomendação da maior parte 
dos autores(8, 11, 14, 24), mas também se 
deveu ao fato de se tratar de uma 
atleta de competição, com necessi-
dade de retorno ao estado funcional 
pré-lesional e desportivo rápidos, 
assim como com a necessidade 
de garantir um tornozelo estável, 
aspeto fundamental na prevenção 
de lesões articulares associadas.

Em conclusão, o presente caso 
clínico chama a atenção para uma 
patologia rara: a avulsão da inserção 
do ligamento peroneo-astragalino 
anterior numa adolescente. Trata-
-se de uma lesão ainda muitas vezes 
não detetada, sendo necessário um 
alto índice de suspeição para o seu 
diagnóstico. A reavaliação clínica 5 a 
7 dias depois do acidente melhora a 
acuidade diagnóstica. Considerando 
o descrito na literatura e os resul-
tados obtidos, consideramos reco-
mendável a opção pelo tratamento 
cirúrgico, particularmente nos casos 
com exigência desportiva.
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1. Introdução

A história dos meniscos e da cirurgia 
meniscal faz-se, desde o século XVIII, 
de avanços e recuos ideológicos até 
ao século XX, quando, finalmente, se 
começou a estabelecer a verdadeira 
morfologia, e caraterísticas destas 
estruturas anatómicas.

Inicialmente foram descritos como 
“estruturas sem função” e foram 
rotineiramente removidos nas cirur-
gias realizadas entre 1800 e o início 
do século XX. A exceção foi Thomas 
Annandale que preconizou em 1883 
a sutura meniscal como perspetiva 
conservadora funcional. No entre-
tanto, Smillie, autor importante na 
cirurgia do joelho, defendia que os 
melhores resultados eram obtidos 
nas meniscectomias totais, pois 
acreditava na regeneração meniscal.

As cirurgias para ablação total 
dos meniscos (meniscectomias) 
continuaram inabaláveis até o ano 
de 1936, quando King demonstrou 
a importância dos meniscos na 
prevenção da artrose. Fairbank, num 
artigo memorável publicado em 
1948, proporcionou documentação 
suficiente com grandes evidências 

Lesões meniscais: 
diagnóstico e orientação 
terapeutica
Dr. Henrique Jones
Especialista em Ortopedia e em Medicina Desportiva. Ex-diretor Clínico e ex-diretor de Serviço do 
Hospital da Força Aérea, Lisboa; Federação Portuguesa de Futebol; Clínica Ortopédica do Montijo. Setúbal. 

RESUMO ABSTRACT
O autor aborda neste artigo de revisão temática a evolução histórica da abordagem do 
menisco e da sua importância como estrutura fundamental da mecânica articular do 
joelho. A importância da avaliação clínica no diagnóstico, os testes clínicos normalmente 
utilizados, a importância relativa, e limitações, da Ressonância magnética e, sobretudo, 
a evolução do tratamento cirúrgico no sentido da preservação ou substituição meniscal, 
serão aqui explanadas visando a perspetiva, cada vez mais atual, da restauração da con-
gruência articular.

The author revues in this thematic paper the historical evolution of the meniscus approach and its 
importance as a basic structure of the knee joint mechanics. The relevance of the clinical evaluation for 
the diagnosis, the clinical tests usually employed, the relative importance and limitations of the MRI 
and, over all, the evolution of the surgical treatment in the direction of preservation or meniscus replace-
ment, toward to a perspective, more and more actual, for restoration of the articular congruence.
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radiográficas dos efeitos negativos 
das meniscectomias totais. 

Para a modificação filosófica 
destes conceitos foi fundamental o 
contributo das técnicas artroscópi-
cas, iniciadas com o Prof. K. Takagi 
em 1918, que permitiram uma 
melhor visualização e consequente 
preservação meniscal através de 
meniscectomias parciais e a intro-
dução dos conceitos de menisco-
plastia (meniscos discoides), sutura 
meniscal e, mais recentemente, o 
transplante meniscal e as aborda-
gens biológicas.

2. Diagnóstico 

Os meniscos têm como função 
participar da nutrição da cartilagem 
articular, auxiliar na distribuição 
do líquido sinovial, na estabilidade 
secundária da articulação do joelho 
e, principalmente, na distribuição de 
carga na superfície articular.

Representam cerca de 54% 
das lesões do joelho no desporto, 
cabendo ao menisco interno uma 
prevalência próxima dos 70% no 
caso futebol. 

Os sinais e sintomas associados às 
lesões meniscais estão geralmente 
relacionados com traumatismos 
indiretos, em adultos jovens e ado-
lescentes, embora possam ser de 
aparecimento insidioso nas altera-
ções degenerativas presentes em 
doentes acima dos 40 anos de idade. 

A dor é referida ás interlinhas 
interna e externa, dependendo do 
menisco implicado, e surge aquando 
da rotação com o pé fixo ou do 
agachamento, situações em que o 
menisco é comprimido, ou pinçado, 
entre o fémur e a tíbia. 

Poderá surgir derrame articular 
algumas horas depois do trauma-
tismo, o qual é muitas vezes hemá-
tico, no caso da rotura na zona de 
vascularização do menisco ou em 
associação com as roturas do liga-
mento cruzado anterior. Nos casos 
crónicos, considerados a partir da 
2.ª semana, o derrame poderá ser 
recorrente.

A atrofia do quadricípite, o blo-
queio articular, os estalidos e os 
ressaltos poderão estar presentes. 
Com o decorrer do tempo os sinto-
mas diminuem e reaparecem em 
função das solicitações articulares 
em flexão / rotação.

O diagnóstico diferencial faz-se, 
habitualmente, com outro tipo de 
lesões intra articulares: condroma-
lacea, instabilidade femoropatelar, 
lesão ligamentar, corpo livre e osteo-
condrite dissecante, entre outras.

2.1. Exame Clinico

O exame clínico deverá ser sistema-
tizado na pesquisa de sinais e na 
realização de testes que permitam 
com rapidez e segurança o diagnós-
tico quase definitivo. No caso das 
lesões meniscais isoladas, o exame 
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clínico correto tem acuidade diag-
nóstica muito próxima dos 100%. Na 
inspeção deve procurar-se sinais de 
derrame articular (choque da rótula), 
atrofia do músculo vasto interno, 
formações quísticas e restrições da 
amplitude articular. Deve observar-se 
o tipo de marcha do doente e eventu-
ais assimetrias no agachamento.

Aquando da palpação procurar 
comprovar a existência de bloqueio 
articular, percorrer as interlinhas em 
flexão e extensão em busca de pon-
tos dolorosos e efetuar manobras 
de compressão / rotação interna e 
externa. A pesquisa de semiologia 
de lesões do aparelho extensor e de 
lesões ligamentares é mandatória 
para avaliação de lesões associadas.

Existem inúmeros testes / mano-
bras meniscais e recomenda-se a 
familiarização e domínio de 2 ou 3, 
os quais serão suficientes para se 
obter o diagnóstico. Alguns dos mais 
importantes são: dor na interlinha 
articular, testes de McMurray, Apley 
(fig. 1), Steimann, Cabot, Thessaly e 
sinal de Payr.

Recomenda-se, pela sua exequi-
bilidade e fiabilidade diagnóstica os 
testes de MacMurray e Appley.

2.2. Diagnóstico por imagem

Aquando de um traumatismo do joe-
lho e com persistência sintomática 
é mandatória a realização de uma 
radiografia simples, em 2 planos e 
eventual radiografia axial da rótula 
com o joelho a 30° de flexão. Este 
exame permite, desde logo, identifi-
car a presença de eventuais fraturas, 
corpos livres, osteocondrite disse-
cante, sinais de gonartrose, incon-
gruências femoropatelares e lesões 
tumorais ou ósseas, entre outras.

Além da história clínica, do exame 
objetivo e do Rx, o único exame que 
nos poderá trazer alguma mais valia 

na caraterização lesional, e diagnós-
tico de lesões associadas (34 – 98 % 
de acordo com vários autores) é a 
Ressonância Magnética, embora 
não consiga, por enquanto , uma 
informação fidedigna que permita 
ao cirurgião programar uma ati-
tude terapêutica de ressecção ou de 
sutura meniscal (fig. 2). Infelizmente 
a RM continua a ser um exame de 
exigência das companhias segura-
doras aquando da indicação cirúr-
gica baseada em critérios clínicos, 
vulgarizando o seu pedido no caso 
de lesões meniscais isoladas.

Fig. 2 Hipersinal 
(traço branco) no 
corte sagital em 
T2 típico de lesão 
meniscal

3. Tratamento 

O tratamento é baseado principal-
mente no tipo e na localização da 
lesão, tendo em conta que as lesões 
periféricas e estáveis são passí-
veis de cicatrização. Pode variar 

entre o tratamento conservador, 
com recurso a fisioterapia e uso 
de analgésicos/anti-inflamatórios 
(pacientes idosos com alterações 
degenerativas e sem sintomas 
mecânicos), e o cirúrgico, realizado 
por artroscopia para ressecção da 
área lesada ou sutura da mesma 
(11% de insucessos). 

No caso do desporto de compe-
tição, a idade, a sede da lesão, as 
caraterísticas da mesma, as lesões 
associadas, a morfologia do joelho, 
o momento da carreira e a vontade 
do atleta são aspetos fundamentais 
na decisão após total esclarecimento 
das vantagens e desvantagens.

3.1 Menisectomia

As lesões centrais, situadas fora 
da área vascularizada, e as lesões 
crónicas, complexas, dos meniscos 
degenerados, e a maioria das lesões 
radiárias e horizontais (lesões em 
boca de peixe) podem ter como 
única opção terapêutica a resseção. 

O prognóstico dos pacientes 
submetidos à ressecção do menisco 
interno com deficiência do liga-
mento cruzado anterior e deformi-
dade em varo (menisco externo e 
valgo para o compartimento contra – 
lateral) aumenta significativamente 
a evolução para gonartrose. Deve-
mos ter estes aspetos em mente ao 
informarmos do procedimento.  
A recuperação de uma meniscecto-
mia externa, incluindo a descarga, 
face á maior instabilidade e menor 
tolerabilidade, terá de ser sempre 
mais cuidada, vigiada e prolongada 
no tempo.

3.2 Sutura Meniscal

Nem sempre é possível a reparação 
meniscal. As lesões ideais para a 

sutura são as agudas, longitudinais, 
maiores que 1 cm, na zona vermelha 
ou vermelha – branca, em doentes 
jovens, com joelho estável, com 
alinhado normal e motivados para o 
procedimento. 

Os resultados das suturas menis-
cais, aquando da reconstrução 
do ligamento cruzado anterior, 
são superiores aos casos de lesão 
meniscal isolada, provavelmente 
devido ao fato da vantagem sangra-
mento provocado pela realização 
dos túneis ósseos (maior abundância 
de agentes plaquetários e fatores de 
crescimento), tempo de descarga e 
reabilitação funcional.

Existem, hoje em dia, múltiplas 
técnicas (fig. 3) e múltiplos dispositi-
vos, sendo hoje em dia consensual a 
preferência pelas técnicas “all inside”.

Fig. 3 – A – sutura “inside out”, B – sutura 
“out side in” ,C – sutura “ all inside”

Fig 1 – A – Teste de MacMurray e B – Teste de Appley
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3.3. Transplante meniscal  
e meniscos sintéticos

A indicação de transplante menis-
cal é restrita. O doente ideal seria 
aquele que apresenta dor no com-
partimento envolvido, demasiado 
jovem para a artroplastia, já meni-
sectomizado, sem alterações signi-
ficativas de artrose, sem deformida-
des angulares, não obeso, com joelho 
estável e com boa mobilidade. 

As doenças degenerativas infla-
matórias e sinoviais contraindicam 
o procedimento. A instabilidade e 
deformidades angulares devem ser 
corrigidas antes do transplante. É 
atualmente uma técnica em difusão, 
com bons resultados, mas carece de 
banco de tecidos (fig.4)

Atualmente existe a possibilidade 
do recurso a cunhas sintéticas que 
funcionam como matriz (colagénio) 
de preenchimento, flexíveis, porosas 
biodegradáveis e biocompatíveis, 
através das quais poderá haver 
povoamento de vasos sanguíneos e 
transporte celular, com capacidade 
de regeneração meniscal (fig.5). Os 
resultados, apesar de animadores, 
carecem de consistência científica. 

Esperemos que a engenharia gené-
tica e a medicina biológica ajudem, 
num futuro breve, o menisco e... o 
doente meniscectomizado.

4. Conclusão 

O menisco desempenha um papel 
fundamental na transmissão de 
cargas, estabilidade e dissipação de 
energia na articulação do joelho. A 
sua ausência, total ou parcial, leva a 

fenómenos degenerativos e, con-
sequentemente, a um processo de 
osteoartrose. É este o pensamento 
que leva, na atualidade, cientistas 
e cirurgiões a procurar, incessante-
mente, dispositivos e substitutos que 
permitam restaurar a congruência 
articular, apenas possível, através da 
integridade destas estruturas.
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RESUMO ABSTRACT
O autor propõe um programa de reabilitação, após correção da lesão meniscal por 
artroscopia. O programa aborda as questões da nocicepção, da mobilização articular, do 
fortalecimento muscular, do treino propriocpetivo e do condicionamento aeróbio. Organiza 
o programa nas fases pré e pós-operatória (imediata, mediata, tardia) com exigências e 
objetivos específicos.

The author proposes a rehabilitation model after arthroscopy for correction of meniscal injury. 
Nociception, range of motion, muscle strengthening, proprioceptive training and aerobic conditioning 
are the main interventions. 
The program is organized in pre and postoperative (immediate, mediate, delayed) stages, with 
specifics exigencies and outcomes.
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Lesão meniscal, artroscopia, reabilitação.
Meniscal injury, arthroscopy, rehabilitation.

1. Introdução 

A meniscectomia condiciona 
grandes alterações na distribuição 
da carga, na estabilidade estática 
e dinâmica e na nutrição da car-
tilagem(1,2). O risco de desenvolver 
patologia artrósica é elevado e em 
função da idade do paciente, da 
quantidade de menisco removido e 
da topografia da lesão(3,4). A trau-
matologia do joelho é frequente na 
prática desportiva, sendo respon-
sável por 30% das lesões meniscais 
sintomáticas(3). 

Existe reduzida evidência quanto 
à opção terapêutica (5), sendo no 
entanto consensual que a menis-
cectomia parcial tem menos con-
sequências na funcionalidade do 
joelho, tanto no curto como no longo 
prazo. Existe também reduzida evi-
dência quanto ao interesse e eficácia 
dos programas de reabilitação, após 
intervenção artroscópica, quer no 
âmbito funcional quer na retoma 
desportiva (3,6).

Os protocolos utilizados nos 
diferentes estudos são heterogéneos, 
assimétricos nos tempos de inter-
venção, na exigência específica, nos 
objectivos e na forma como decor-
rem (institucionais, domiciliários 

com ou sem supervisão) (6, 7).  
O controlo nociceptivo (dor, contra-
tura, derrame sinovial) e a retoma 
precoce da mobilidade aceleram a 
retoma da força do quadriceps (3,8). 
A existência de atrofia e défice de 
força do quadricípite (comparati-
vamente ao lado oposto) no pré-
-operatório elevam a necessidade do 
programa de reabilitação (3). Outros 
estudos (1,2) demonstram que os 
atletas que seguem um programa de 
reabilitação, retomam mais rapida-
mente a força do quadricípite e o 
rendimento desportivo. São apon-
tadas 4 a 6 semanas como o tempo 
necessário para igualar a força pré-
-operatória do quadricípite. 

Alguns estudos, em indivíduos não 
desportistas (6,8), comparam a eficácia 
da reabilitação supervisionada e 
domiciliária com a domiciliária 
isolada, concluindo não existirem 
diferenças significativas no SF-36, 
na cinemática da marcha, nos testes 
do salto vertical e horizontal e no 
número de dias necessário à retoma 
laboral. Neste particular, ainda 
em indivíduos não desportistas, a 
idade, o IMC, o tempo entre a lesão e 
a cirurgia e a intensidade do pro-
grama, não fizeram variar o tempo 
necessário à retoma de atividade 
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profissional (9). A eficácia do pro-
grama é sensível aos questionários 
de autoavaliação e de qualidade de 
vida. No atleta o programa institu-
cional acelera a retoma desportiva, 
garante a qualidade da retoma, 
limita as complicações e reduz o 
risco de recidiva após a retoma. 
Importa considerar a prescrição de 
programa pré-operatório (3,6,8,9,10,11).

2. Proposta de programa de 
reabilitação

Esta proposta de programa funda-
menta-se na revisão da literatura e 
na experiência profissional do autor, 
devendo ser considerada como uma 
referência normativa / relativa, a 
adequar individualmente à condi-
ção clínica do atleta. As decisões 
mais criteriosas poderão verificar-se 
na passagem da Fase I para II e na 
Fase III para IV. A decisão deve ser 
tomada segundo a clínica sintomá-
tica e tolerância do paciente.

2.1. Fase pré-operatória  
(2 semanas, com programa diário) 

Objetivos: o ensino do doente, o 
fortalecimento muscular e a manu-
tenção da condição aeróbia.

2.1.1. Ensino do doente

·  sobre os tempos e exigências do 
programa 

· da marcha com canadianas 
· da contração isométrica 

2.1.2. Fortalecimento muscular 

·  global, do tronco e membros supe-
riores

·  analítico, do quadricípite e isquioti-
biais (ambos os membros inferiores)
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2.1.3. Condicionamento aeróbio

·  cicloergómetro, de baixa intensi-
dade e longa duração

2.2. Fase pós-operatória imediata 
(1.ª semana, com programa diário)

Objetivos: controlo da dor, inflama-
ção e derrame sinovial, mobilização 
articular, fortalecimento muscular, 
estimulação proprocetiva, condicio-
namento aeróbio.

2.2.1. Controlo da dor, inflamação e 
derrame sinovial

·  crioterapia estática (15 minutos, 
4 a 6 x dia, protegendo o local de 
aplicação).

·  massagem manual de relaxamento 
do quadricípite e drenagem venosa.

·  carga parcial, com 2 canadianas de 
apoio antebraquial.

·  anti-inflamatório não esteroide 
(associando eventual inibidor da 
bomba de protões).

2.2.2. Mobilização articular, 
femorotibial e femoropatelar

·  artromotor (1.º dia, para início da 
mobilização, antecedido sempre 
pela mobilização passiva)

·  mobilização passiva e ativa assis-
tida (no primeiros 3 dias, introdu-
zindo a mobilidade fisiológica).

·  mobilização passiva analítica e 
ativa resistida (com resistência 
manual progressiva e “braço de 
alavanca” curto).

·  trabalho com facilitação neuro-
muscular (após o 4.º dia, segundo a 
tolerância do paciente).

2.2.3. Fortalecimento muscular do 
quadricípite, dos isquiotibiais e 
de outros músculos (trabalho de 
ambos os membros)

·  fortalecimento muscular estático, 
1.º–3.ºdia (quadricípite, 6 segundos 
a contrair / 6 segundos a relaxar, 5 
minutos / 3 x manhã – 3 x tarde) – 
elevação do membro em extensão; 
trabalho a 30º flexão, trabalho a 60º 
flexão (trabalho utilizado para o 
despertar do aparelho extensor do 
joelho).

·  fortalecimento dinâmico do qua-
dricípite / isquiotibiais, após o 3.º 
dia (resistência manual progressiva 

e braço de alavanca curto), entre 
0º-60º.

·  fortalecimento por estimulação elé-
trica do quadricípite (vasto medial, 
vasto lateral, reto anterior – 25-45 
Hz / 1 + 1 hora, segundo a tolerân-
cia do doente).

2.2.4. estimulação proprocetiva

·  treino proprioceptivo em cadeia 
cinética aberta (1.º–3.º dia), com 
técnicas manuais e eventualmente 
vibratórias.

·  treino proprioceptivo em cadeia 
cinética fechada (após o 4.º dia), 
com reduzidas exigências e apoio 
bipodálico; limite angular entre 
0º-60º.

2.2.5. Condicionamento aeróbio

·  cicloergómetro, no membro con-
tralateral, com baixa intensidade; 
eventualmente com recurso a ergó-
metro de membro superior.

2.3. Fase pós-operatória mediata 
(2.ª – 4.ª semana)

Objetivos: controlo da dor, inflama-
ção e derrame sinovial, mobilização 
articular, fortalecimento muscular, 
estimulação proprocetiva, condicio-
namento aeróbio.

2.3.1. controlo da dor, inflamação e 
derrame sinovial

·  crioterapia estática (15minutos, 2 a 3 
x dia e após trabalho cinesiológico).

·  massagem manual de relaxamento 

e drenagem venosa; introdução 
de massagem de descolamento da 
cicatriz (locais de acesso do artros-
cópio).

·  introdução da carga sem restrição 
(retirada das canadianas, segundo a 
evolução lesional)

·  manutenção do anti-inflamatório 
não esteroide (final da 2.ª semana, 
segundo a evolução clínica).

2.3.2. Mobilização articular 
femorotibial

·  mobilização ativa e ativa resistida, 
no trabalho de flexão e extensão

·  trabalho com facilitação neuro-
muscular, para retoma de flexão (e 
eventualmente dos últimos graus 
de extensão).

·  hidrocinesiterapia quente (após a 
3.ª semana, caso não exista sinovite 
reativa ou exsudação cicatricial).

·  bicicleta estática (resistência baixa, 
flexão articular > 80º, dor reduzida 
em escala analógica).

2.3.3. Fortalecimento muscular

·  fortalecimento dinâmico do quadri-
cípite, isquiotibiais (cargas pro-
gressivas, trabalho percentual em 
séries após identificação de 10RM / 
20-50% de 10RM).

·  fortalecimento dos músculos adu-
tores, glúteos, gastrocnemius (car-
gas progressivas, utilizando o peso 
do corpo, a resistência manual, 
elásticos e processos mecânicos).

·  hidrocinesiterapia quente, com uti-
lização de materiais para resistên-
cia acrescida (quadricípite, isquioti-
biais, outros).

·  fortalecimento por estimulação elé-
trica do quadricípite (vasto medial, 
vasto lateral, reto anterior – 25-45 
Hz / 1 + 1 hora, segundo a tolerân-
cia do doente).

·  cicloergómetro, com baixa intensi-
dade e duração progressiva até aos 
30 minutos.

2.3.4. Estimulação propriocetiva

·  treino propriocetivo em cadeia 
cinética fechada, com apoio bipo-
dálico, unipodálico do lado contra-
lateral e do lado operado (exigên-
cias progressivas, inicialmente com 
controlo exterocetivo e progressi-
vamente sem controlo e sem aviso 
prévio).
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·  introdução do gesto técnico domi-
nante, no âmbito da estimulação 
cinestésica.

2.3.5. Condicionamento aeróbio

·  bicicleta estática, com baixa inten-
sidade e duração progressiva.

·  introdução da marcha rápida 
(eventual colocação de palmilha de 
descarga).

·  hidrocinesiterapia, com exigências 
crescentes.

2.4. Fase pós-operatória tardia 
(após a 5.ª semana)

Objetivos: controlo da dor residual 
e sinovite, fortalecimento muscular, 
estimulação propriocetiva, condicio-
namento aeróbio, retoma da ativi-
dade desportiva.

2.4.1. Controlo da dor e sinovite

·  adequando a intensidade da carga 
e exigências físicas.

·  eventual introdução de terapêutica 
condroprotetora (ácido hialurónico, 
glucosamina, condroitina, …).

2.4 2. fortalecimento muscular

·  continuação do trabalho dinâmico 
concêntrico do quadricípite, isquio-
tibiais, outros grupos.

·  trabalho dinâmico excêntrico do 
quadricípite e isquiotibiais.

·  introdução do trabalho isocinético, 
quadricípite e isquiotibiais (ini-
cialmente a velocidades angulares 
mais altas).

2.4.3. Estimulação propriocetiva

·  continuação do treino propriocetivo 
em cadeia cinética fechada, com 
apoio bipodálico, unipodálico do 
lado contralateral e do lado ope-
rado, em exigência crescente.

·  treino perturbado, com estimulação 
postural em plataforma dinâmica / 
posturografia dinâmica (programas 
de exigência crescente).

2.4.4. Condicionamento aeróbio

·  bicicleta estática, intensidade 
progressiva e duração progressiva 
(controlo de frequência cardíaca).

·  corrida lenta (terra batida ou 
relva, superfície plana, aumento 

progressivo da distância); intensi-
dade de referência 5.30-6.00 minu-
tos / km.

·  condicionamento específico da 
modalidade / trabalho “no campo”, 
segundo a tolerância lesional.

2.4.5. Retoma da atividade 
desportiva (treino e competição)

·  introdução progressiva (exigên-
cia crescente) dos gestos técnicos 
dominantes na modalidade; desen-
volvimento do treino condicionante 
a componente técnica e tática com 
os elementos de força, proprioceção 
e condição física)

·  associar ao trabalho aeróbio o 
treino de força máxima, de velo-
cidade e força-coordenação, de 
pliometria, entre outros.

A retoma da competição pres-
supõe que diferentes referências 
de qualidade estejam atingidas, 
conforme a nossa proposta: clínica 
sintomática (dor, amplitudes, pes-
quisa de sinovite), força isocinética 
do quadricípite (comparada com 
lado oposto), relação quadricípite 
/ isquiotibiais, condição aeróbia e 
VO2 máx., testes de função (score de 
KOS-ADL e eventualmente Lysholm), 
testes de salto bi e unipodálicos. 
Ainda que intrinsecamente diferen-
tes (na exigência, na especificidade, 
nas limitações, …) estas referências 
de qualidade para retoma despor-
tiva (12) sugerem semelhança com 
as propostas na patologia do joelho 
ligamentar.

3. Conclusões

A meniscectomia vai determinar 
alterações importantes no joelho 
femorotibial e femoropatelar. As 
alterações funcionais são precoces 
e justificam a introdução de um 
programa de reabilitação exigente e 
sistemático, em todas as vertentes 
da mobilidade. É também um ele-
mento decisivo na normalização da 
performance desportiva e um instru-
mento incontornável na prevenção 
da recidiva lesional. O desenvolvi-
mento do programa de reabilitação 
facilita a retoma da atividade física 
(treino e competição), reduzindo o 
risco da lesão desportiva. As alte-
rações estruturais, decorrentes da 

remoção da meniscal, na cartilagem, 
no osso sub-condral, na atividade 
proprocetiva e na estabilidade arti-
cular podem ser minimizadas com a 
introdução do programa de reabili-
tação. O programa proposto, contro-
lando as variáveis da nociceção, da 
mobilidade e do condicionamento 
aeróbio, deve ser considerado como 
uma referência normativa, passível 
de adaptações segundo as caraterís-
ticas da lesão e do atleta.

Bibliografia 

1. Moffet H, Richards C, Malouin F, Bravo G, 
Paradis G, Early and intensive physioterapy 
accelerates recovery postarthroscopic meniscec-
tomy: results of a randomized controlled study. 
Arch Phys Med Rehabil. 1994; 75:415-426.

2. St-Pierre D, Rehabilitation following arthrosco-
pic meniscectomy. Sports Med. 1995; 20:338-
347

3. DeHaven K, Bronstein R, Open meniscus 
repair. Op Techniq Sports Me. 1994; 2:172-175.

4. Bowell J, Handoll H, Surgical treat-
ment for meniscal injuries of the knee in 
adults. Cochrane Database Syst Rev. 2000; 
(2);CD001353.

5. Matthews P, St-Pierre D, Recovery of muscle 
strength following artroscopic meniscectomy. J 
Orthop Sports Phys Ther. 1996; 23:18-26.

6. Goodwin P, Morrissey M, Omar R, Brown 
M, Southall K, McAuliffe T. Effectiveness of 
supervised physical therapy in the early period 
after arthroscopic partial meniscetomy. Phys 
Therap. 2003 Jun; 83(6) 520-535. 

7. Goodwin P, Morrissey M. Supervised phy-
siotherapy after arthroscopic partial menis-
cectomy: is it effective? Br J Sports Med. 2005; 
39:692.

8. Goodyear-Smith F, Arroll B. Rehabilitation 
after meniscectomy : a critical review of the 
clinical trials. Int Orthop. 2001; 24(6):350-3.

9. Morrison M, Milligan P, Goodwin P. Evalu-
ating treatment effectiveness: benchmarks for 
rehabilitation after partial meniscectomy knee 
arthroscopy. Am J Phys Med Rehabil. 2006 Jun; 
85(6):490-501.

10. Wheatley W, Krome J, Martin D. Rehabi-
litation programmes following arthroscopic 
meniscectomy in athlets. Sports Med. 1996 Jun; 
21(6):447-56.

11. Timothy B, John N, Darren L. The meniscus: 
review of basic principles with application to 
surgery and rehabilitation. Journal of Athletic 
Training. 2001; 36(2):160-169.

12. Pinheiro J; Paramètres d’Evaluation dans le 
Programme de Rééducation du Ligament Croisé 
Antérieur: Mesures de la Qualité et Reprise de 
l’Activité, in «Rééducation», Expansion Scien-
tifique Française. 1998, ISSN 0755-3951.

Nota: não existem conflitos de interesse na 
elaboração do presente texto.



16 · Maio 2011 www.revdesportiva.pt  

RESUMO ABSTRACT
A atividade desportiva deve ser acompanhada de informação sobre a necessidade e van-
tagens da proteção solar adequada e da prática nos horários de menor índice ultravioleta. 
Os atletas devem saber identificar as pessoas e as lesões de risco e a necessidade do trata-
mento precoce do cancro da pele. A vitamina D é importante para os sistemas musculoes-
quelético, imunológico, endócrino, cardiovascular, entre outros. A exposição solar limitada 
é suficiente para a sua produção na pele, devendo ser incentivado o aporte alimentar rico 
em vitamina D e vitamínico, se necessário.

Sports activity should be accompanied by information on the needs and benefits of sun 
protection and also on the practice with a lower UV index. The athletes should know to 
identify the people and the injuries on risk and the need for the early treatment of skin 
cancer. The vitamin D is important for the musculoskeletal, immunological, endocrine and 
cardiovascular systems, among others. A limited sun exposure is enough for an adequate 
production of vitamin D in the skin and it should be encouraged to supply enriched food 
with vitamin D and vitamin, if necessary.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Exposição solar, cancro cutâneo, atividade desportiva, raios UV.
Sun exposure, skin câncer, sports activity, UV rays.
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Desporto desde criança

A atividade desportiva tem sido esti-
mulada desde as idades mais jovens 
com benefícios evidentes sobre as 
funções cardiorrespiratória, endó-
crina e musculoesquelética.

Seja nos períodos de atividade 
escolar, seja em atividades extra 
escolares, o número de crianças que 
pratica atividades desportivas ao ar 
livre é crescente. A falta dos cuida-
dos gerais de proteção solar (chapéu, 
roupa adequada, uso de protetor solar 
de índice elevado e corretamente 
aplicado) diminui da criança para o 
adolescente. É no adolescente (sobre-
tudo entre os 11 e 16 anos) e no jovem 
adulto (entre os 16 e 24 anos) que se 
assiste a maior exposição solar nos 
horários inadequados (entre as 12 e 
16 h) aquando da prática de ativida-
des desportivas ao ar livre (atletismo, 
ciclismo, ténis, desportos de praia) ou 
nos momentos de laser (piscina ou 
praia) (1,2). 

Em estudos dosimétricos efetua-
dos em crianças com idades entre 
os 6 e 8 anos e entre os 10 e 11 anos, 
no decurso das atividades escolares 
praticadas em Valência, Espanha, foi 
demonstrado que a exposição diária 
aos raios ultravioleta era elevada, mais 

frequente nas crianças mais jovens, 
sobretudo nos rapazes, e mais elevada 
nos ombros que nos punhos (3). Sabe-
-se que a pele memoriza as agressões 
induzidas pelos raios ultravioleta 
sobre os melanócitos e queratinó-
citos, traduzindo-se mais tarde em 
maior número de lesões melanocíti-
cas (nevos), frequentemente atípicos 
(assimétricos, de bordo irregular, cor 
heterogénea ou muito escura, frequen-
temente de diâmetro maior que 5 mm 
– regra do ABCD, e se, a estas carate-
rísticas, associarmos o E – de evolução 
ou alteração recente, estamos perante 
uma lesão pigmentada de maior risco 
de evolução para melanoma). 

Estima-se que cerca de 80% da 
exposição solar máxima recomen-
dável seja obtida até aos 18 anos 
(maior número de atividades ao ar 
livre por parte das crianças e jovens), 
daí a importância das campanhas de 
sensibilização nestas faixas etárias e 
a necessidade de adequar os horários 
da prática de aulas de educação física 
ou dos treinos e jogos ao ar livre, 
evitando os horários de maior índice 
de ultravioleta, ou seja, evitando a 
sua realização entre as 12 às 16 h e, 
idealmente, das 11 às 17 h, particu-
larmente nos dias de maior índice de 
ultravioleta. 

Desportos ao ar livre, cancro e 
fotoenvelhecimento cutâneo

Estima-se que a radiação ultravioleta 
seja um dos fatores de risco mais 
importante para os cancros de pele 
não melanoma (carcinomas) e para 
o melanoma. Os atletas que prati-
cam desporto ao ar livre (atletismo, 
ciclismo, ténis, futebol, golfe, des-
portos de praia, etc.) recebem doses 
significativas de raios ultravioletas, 
sobretudo porque os horários dos 
treinos e das competições são fre-
quentemente em horários de maior 
índice ultravioleta (4,6). Nos desportos 
em altitude, o aumento da radiação 
ultravioleta está relacionada com a 
altitude e com a reflexão na neve. A 
exposição extrema aos ultravioleta 
em atividades desportivas como o 
esqui, o montanhismo, o ciclismo 
e o triátlo foi documentada com 
estudos dosimétricos (7,8). O suor 
produzido durante a atividade física 
pode contribuir para as alterações 
cutâneas induzidas pelos ultravioleta, 
pois aumenta a fotossensibilidade, 
facilitando o risco de queimaduras 
solares. Estudos epidemiológicos de 
grandes séries demonstraram que 
atividades recreativas em praias ou 
em desportos aquáticos estavam 
associadas com risco aumentado de 
carcinoma basocelular, enquanto o 
esqui estaria relacionado com maior 
risco de carcinoma espinocelular. 
Fatores de risco para o melanoma, 
tais como o número de nevos mela-
nocíticos e lentigos solares, eram 
mais frequentes em atletas que 
praticavam desportos ao ar livre de 
grande duração (ex. maratonistas), 
sendo previsível um risco aumen-
tado de melanoma para estes atletas. 
Para além da exposição solar intensa 
e prolongada, a imunossupressão 
induzida pelo exercício prolongado 
poderia aumentar o risco de carcino-
mas cutâneos e de melanoma nestes 
atletas. É frequente ainda o desconhe-
cimento desta realidade pelos atletas, 
alguns deles profissionais. É evidente 
o envelhecimento precoce da pele nas 
áreas cronicamente expostas ao sol 
(face, decote, superfície externa dos 
antebraços), onde se observa para 
além de maior número de rugas, o 
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aparecimento precoce de manchas 
(escuras, tipo sardas, ou claras, des-
pigmentadas). As medidas de prote-
ção, como evitar os treinos e competi-
ções nos horários de maior exposição 
solar, escolher a roupa adequada (tipo 
de tecido e design adequado), uso 
sistemático (se possível) do chapéu 
e a aplicação de protetores solares 
resistentes à água, são algumas das 
medidas que têm que ser relembra-
das a estes atletas.

Atividades ao ar livre, para além 
das desportivas

Os trabalhadores de profissões ao ar 
livre têm maior incidência de carci-
nomas basocelular e espinocelular, 
quando comparados com profissões 
em que não há exposição solar (ex. 
agricultura, pesca, jardinagem, etc.). 
O melanoma, por outro lado, não 
parece estar associado às profissões 
de exposição lenta e prolongada ao ar 
livre, como a agricultura (9), mas está 
associado nos que têm história de 
exposições intensas, abruptas, com 
eventuais queimaduras solares, fre-
quentemente relacionadas com férias 
relâmpago, em alturas do ano em que 
a pele não teve exposição gradual, 
com consequente adaptação ao sol, 
por vezes em latitudes diferentes e 
com maior índice ultravioleta. Existe 
maior frequência de antecedentes de 
queimaduras solares, e consequente 
risco acrescido de nevos atípicos, 
carcinoma basocelular e melanoma, 
em indivíduos de estratos socioeconó-
micos mais elevados (férias múltiplas 
em locais de acentuada radiação 
ultravioleta). Também têm risco 
acrescido aqueles que viveram em 
trópicos, sobretudo em idade infantil 
ou juvenil.

Os guias de montanha estão extre-
mamente expostos à radiações ultra-
violeta durante o seu trabalho. Num 
grupo de 283 guias de montanha na 
Alemanha foi demonstrada a existên-
cia de queratoses actínicas em 25% 
destes profissionais (comparadas com 
7.4% de uma população controle), 
7,1% com carcinomas basocelulares 
e 1.4% com carcinomas espinoce-
lulares, não tendo sido encontrado 
nenhum cancro da pele na população 
de controlo (10).

Desporto, vitamina D e sol

A vitamina D (ou calciferol) é uma 
vitamina que promove a absorção de 
cálcio (após a exposição à luz solar), 
essencial para o desenvolvimento 
normal dos ossos e dentes, atua tam-
bém no sistema imune, no coração, no 
cérebro e na secreção de insulina pelo 
pâncreas. A deficiência em vitamina 
D tem forte impacto no metabolismo 
do cálcio e na função musculoesque-
lética, e tem sido associada a doenças 
intestinais, várias neoplasias, artrite, 
diabetes, doenças cardiovasculares, 
entre outras. A morfologia e função 
muscular está também dependente de 
níveis adequados de vitamina D (11). A 
exposição solar diária moderada (10 a 
20 minutos), em horas de baixo índice 
ultravioleta, de áreas limitadas da pele 
é suficiente para a adequada produção 
da vitamina D na pele (12). Não estão 
recomendadas exposições prolonga-
das ao Sol para maior e melhor produ-
ção de vitamina D pela pele (a capa-
cidade de síntese na pele é limitada 
e os riscos de exposição prolongada 
ou exagerada estão demonstrados 
como nocivos para a pele). Quando 
se detetam níveis baixos de vitamina 
D, sobretudo quando associados às 
patologias referidas ou em atletas de 
grande desgaste muscular, recomen-
dam-se suplementos de vitamina D 
para atingir níveis séricos superiores a 
40 ng / ml (13). Para tal recomenda-se o 
aporte diário de 5 a 7.5 microgramas / 
dia de vitamina D (200 a 300 UI).

Quais são os alimentos que, a par 
do Sol, são fonte de vitamina D? 

O tradicional óleo de fígado de baca-
lhau. Alimentos considerados fontes 
em vitamina D são restritos e incluem 
gema de ovo, fígado, manteiga, alguns 
tipos de peixe, como a cavala, o sal-
mão, o arenque, a sardinha e o atum. 
Com frequência assiste-se a reforço de 
vitamina D no leite e cereais.

A exposição a que estamos 
sujeitos no solário é inofensiva? 

Está demonstrado que a exposição 
nos solários é prejudicial a todos os 
níveis. Envelhece precocemente a 
pele, potencia a eventual fotossen-
sibilidade quando em simultâneo se 
tomam medicamentos ou se aplicam 
cremes ou essências fotossensibili-
zantes e favorece o desenvolvimento 
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dos cancros da pele, sobretudo perante 
exposições múltiplas e repetidas. Não 
tem qualquer benefício sobre a produ-
ção da vitamina D, pois a maioria dos 
solários emite ultravioleta na banda 
dos UVA (envelhecimento precoce, 
indução de sinais “nevos atípicos” e 
favorecimento de alguns cancros da 
pele). Na verdade, são os raios ultravio-
leta B que são úteis para a produção 
da vitamina D na pele. 

Há sinais e sinais...

Há que lembrar que a maioria das 
pessoas têm vários sinais, cujo 
número é crescente com a idade e 
que, na sua maioria, são benignos. Há 
que reconhecer os fibropapilomas, 
os angiomas, as queratoses sebor-
reicas, os histiocitomas, os quistos e 
os lipomas como estruturas, habi-
tualmente, sem risco oncológico. No 
entanto, há que distinguir os nevos 
típicos (simétricos, de bordo regular, 
cor uniforme clara e estáveis) habitu-
almente sem risco de melanoma, dos 
nevos atípicos, pela regra do ABCDE 
(assimetricos, de bordo irregular, cor 
heterogénea ou muito escura, de diâ-
metro maior que 5 mm e sobretudo 
de evolução ou alteração recente). 
Estes nevos têm risco acrescido de 
evolução para melanoma, sobretudo 
em indivíduos com múltiplos nevos 
atípicos, por razões genéticas ou 
com passado de risco solar. Há que 
lembrar, contudo, que apenas 1/3 dos 
melanomas surgem a partir de nevos 
atípicos e os restantes surgem como 
lesão “de novo” em pele aparente-
mente sã, mas geralmente em áreas 
de antecedentes de queimaduras 
solares, lentigos solares ou acentuada 
exposição aos ultravioleta. Temos que 
ter atenção à lesão pigmentada de 
novo, atípica, frequentemente escura 
e necessariamente pequena quando 
surge, mas com comportamento ativo 
e diferente dos outras, frequente-
mente designada como “patinho feio”.

O cancro da pele mais frequente é 
o carcinoma basocelular (mancha ou 
nódulo vascularizado, de crescimento 
frequentemente lento), seguido do 
carcinoma espinocelular (escama 
recorrente, ou nódulo que frequente-
mente ganha ferida que não cicatriza, 
que tem a sua origem frequente-
mente em queratoses actínicas) e 
depois o melanoma (sinal recente, 

geralmente muito escuro ou even-
tualmente róseo, com crescimento 
ativo, diferente dos outros ou nevo 
atípico que sofreu alteração significa-
tiva da cor, contorno e dimensão). 

Atualmente estima-se que, em 
Portugal, a incidência do Melanoma 
(o cancro de pele mais temível) seja 
10 novos casos por 100.000 habitan-
tes, por ano, o que significa cerca de 
1.000 novos casos, por ano. Quanto 
aos carcinomas (basocelular e espi-
nocelular) mais de 100 novos casos 
por 100.000 habitantes o que repre-
senta mais de 10.000 novos casos por 
ano. Assim, os cancros de pele, em 
geral, representam o cancro humano 
mais frequente. O diagnóstico e tra-
tamento precoce diminuem a morbi-
lidade e a mortalidade por cancro da 
pele, sobretudo pelo melanoma.
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Os pacientes com padrão eletrocar-
diográfico de WPW possuem vias 
acessórias auriculoventriculares 
(A-V), que têm capacidade de con-
dução anterógrada, resultando em 
alterações típicas no electrocardio-
grama (intervalo PR curto, presença 
de onda delta no início do complexo 
QRS e alargamento do QRS, Fig. 1).

Figura 1.

RESUMO ABSTRACT
O achado de um padrão de pré-excitação ventricular do tipo WPW aquando da realização 
de um ECG de repouso na rotina do exame médico-desportivo é relativamente frequente. 
Na maioria dos casos este achado é benigno mas é fundamental a estratificação do risco 
individual. Estima-se que o risco anual de morte súbita em pacientes com WPW seja 
0,02-0,05% por ano, o que representa entre 2% a 4% das mortes súbitas na população geral. 
Sabe-se ainda que 40 a 50% dos pacientes com WPW que tiveram morte súbita estavam 
assintomáticos antes do evento o que reforça a ideia da necessidade de avaliação sistemá-
tica do todos os portadores de WPW. Neste artigo destacam-se os principais fundamentos 
que presidem á estratégia de identificação dos portadores em risco aumentado.

It’s quite frequent to find a pattern of ventricular pre-excitation of WPW type on a routine ECG per-
formed during a pre-participation medical exam. In most of the cases this is a benign finding, but it is 
critical to make an individual risk stratification. It is estimated that the annual risk for sudden death 
for subjects with WPW is 0.02– 0,05%, which represents 2 to 4% of all sudden deaths in the general 
population. It is known that 40 to 50% of these sudden deaths occurred in asymptomatic subjects and 
this stress the idea for the need of a systematic evaluation of all carriers of the WPW. In this paper it 
is stressed out the guiding reasons in the strategity to identify the carriers with increased risk.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Sindroma de Wolf-Parkinson-White, pré-excitação ventricular, WPW.
Wolf-Parkinson-White syndrome,ventricular pre-excitation, WPW.
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Estas características resultam 
do “atalho de condução” pela via 
acessória, ultrapassando o nó A-V, 
de condução mais lenta, originando 
a onda delta típica.

As vias acessórias podem con-
duzir o estímulo eléctrico antero-
gradamente (da aurícula para o 
ventrículo) e/ou retrogradamente 

(do ventrículo para a aurícula). 
Geralmente, as vias acessórias 
tem condução bidirecional, isto é, 
anterógrada e retrógrada. Caso os 
pacientes apresentem episódios de 
taquicardia paroxística são conside-
rados como portadores da síndroma 
de WPW. Estes podem apresentar 
diferentes tipos de taquiarritmias. 
Dentro delas, destaca-se pela sua 
importância clínica a taquicardia 
supraventricular paroxística (TSVP), 
em geral, por movimento circular, 
devido a reentrada A-V (Fig. 2) e a 
fibrilhacão auricular (FA). 

Figura 2. Taquicardia por movimento 
circular (condução ortodrómica, isto é, 
o impulso é conduzido pelo nó A-V e 
regressa pela via acessória)

Reconhecimento das carateristicas 
eletrocardiográficas

·  Espaço PR menor que 0.12 segun-
dos (condução acelerada pelo 
“atalho” ao nó A-V)

·  QRS alargado (a onda delta causa o 
prolongamento do QRS > 0.10 seg)

·  Alterações secundárias da repolari-
zação ventricular (a despolarização 
ventricular não segue o “caminho 

Sindroma de Wolf-Parkinson-
White: alguns aspetos 
básicos 
Prof. Doutor Ovídio Costa (1), Dr. João Primo (2) 
(1)Cardiologista. Professor da Faculdade de Medicina. Centro de Medicina Desportiva. Porto; (2) 
Cardiologista. Diretor do laboratório de eletrofisiologia do Centro Hospitalar de VN Gaia.
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habitual” alterando-se também a 
repolarização ventricular

·  Arritmias associadas: TSVP e FA
A morfologia do complexo QRS é 

variável dependendo localização da 
via acessória: 

Todos os tipos de WPW podem 
simular enfarte do miocárdio 
quando a onda delta é negativa e 
simula uma onda Q patológica. Isto 
é particularmente evidente quando 
as deflexões são negativas nas deri-
vações inferiores (padrão de pseudo-
enfarte). 

Em cerca de 60 a 70% dos casos 
por ser possível a localização da via 
acessória pela análise da polaridade 
dos complexos QRS e da onda delta 

Alguns pontos importantes a reter

·  A prevalência de WPW na popula-
ção geral é estimada em 0,1 a 0,2 %.

·  Aproximadamente 50% dos porta-
dores de WPW são assintomáticos

·  40 a 50% dos pacientes com WPW 
que tiveram morte súbita estavam 
assintomáticos antes do evento.

·  O mecanismo de morte súbita é a 
fibrilhação ventricular, desencade-
ada pela condução dos impulsos 
rápidos da fibrilhação auricular 
(300 a 500 ciclos por minuto) pela 
via acessória até ao ventrículo 

·  Estima-se que o risco anual de 
morte súbita em pacientes com 
WPW seja 0,02-0,05% por ano, o 
que representa entre 2% a 4% das 
mortes súbitas na população geral. 
Por isso, a estratificação do risco é 
muito importante nestes indivíduos. 
Os pacientes assintomáticos devem 
ser submetidos a prova de esforço, 
ecocardiograma (para identificar 
doença cardíaca estrutural) e Holter.

·  Um dos objectivos primordiais des-
tes testes é determinar se o período 

Figura 3A – Os complexos QRS são positivos em todas as derivações precordiais (V1 a 
V6). Trata-se de uma via acessória com localização lateral esquerda no anel mitral.

Figura 3B – Os complexos QRS são negativos em V1 e V2 e em DIII e positivos nas 
outras derivações precordiais. Trata-se de uma via acessória com localização postero-
septal direita. 

Figura 3C – Os complexos QRS são positivos em V1 e V2, mas negativos nas outras 
derivações precordiais e nas derivações inferiores, o que sugere uma via esquerda 
mas com localização posterior no anel mitral ou mesmo com inserção epicárdica. 
A existência de mais do que uma via acessória não é de excluir. Por vezes a localiza-
ção exata só é possível através de mapeamento durante o estudo eletrofisiológico.”
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refratário da via acessória é longo 
(benigno) ou curto (potencialmente 
maligno) 

·  Os pacientes em que se verifica o 
desaparecimento da pré-excitação 
durante os ritmos rápidos induzi-
dos pelo exercício físico durante a 
prova de esforço podem retomar 
uma vida normal e ser objecto 
de acompanhamento regular (o 
período refratário da via acessória 
é longo)

·  Os pacientes nos quais o padrão 
WPW não desaparece no teste de 
esforço ou no Holter devem ser 
submetidos a estudo electrofisio-
lógico para determinar o tipo de 
refratariedade da via acessória. 

·  Se o WPW for intermitente em 
repouso e se o período refratário 
é longo os pacientes podem levar 
uma vida normal. Embora o perí-
odo refratário possa diminuir pela 
estimulação simpática do exercício 
físico não chegará nunca a atingir 
valores críticos

·  Atualmente a ablação por rádio fre-
quência é o tratamento de eleição 
dos pacientes com vias acessórias 
devido ao alto índice de cura e ao 
pequeno número de complicações.
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Fig. 4. A análise de V1 começa por determinar se a onda delta e o complexo QRS são 
negativos ou positivos. Isto estabelecerá qual o ventrículo em que a via acessória está 
localizada. De seguida determina-se se a onda delta e o complexo QRS são negativos 
nas derivações DII, DII e aVF. Se isto ocorre, então a via acessória está localizada em 
posição postero-septal.
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Eu, médico maratonista
Dr. Manuel Fortuna Martins
Médico Especialista em Fisiatria e em Medicina Desportiva pela Ordem dos Médicos
Chefe de Serviço de Medicina Física e de Reabilitação dos HCL. Ex-Assistente Convidado da Faculdade  
de Ciências Médicas de Lisboa.

RESUMO ABSTRACT
Relata-se a experiência no atletismo de fundo ao longo de 35 anos, durante os quais foram 
percorridas 32 maratonas e 168 meias maratonas. Refere-se de modo sumário os tipos de 
treinos e a preparação alimentar. São também indicados momentos maus e também os 
bons desfrutados nesta carreira desportiva. 
 
The experience on endurance runs for 35 years is reported, during which 32 marathons and 168 
half-marathons were concluded. It is also briefly refered the types of trainings and the nutrition 
strategy. Some bad moments and also some good ones during the sports career are indicated.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Maratona, meia-maratona.
Marathon, half-marathon.
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Introdução

Ao longo dos meus sessenta anos 
de idade já dediquei 53 anos à 
atividade desportiva. Fui federado 
pela primeira vez aos 7 anos e 
desde então pratiquei um pouco 
de tudo, desde o hóquei em patins 
ao andebol, passando pelo volei-
bol. Por causa do desporto adquiri 
vários benefícios, como o hábito de 
manter a forma física e atualmente 
faço oito treinos semanais, sendo 
três treinos em ginásio, três parti-
das de golfe com cerca de 4h cada 
(handicap 12,3) e duas sessões de 
uma hora de corrida lenta.

Mas a minha paixão pelas corri-
das de fundo existiu desde sem-
pre e é sobre a corrida de fundo 
que vos falarei! Já corri 168 meias 
maratonas, 32 maratonas, 3 ultra-
maratonas e uma prova de triatlo. 
Comecei a treinar atletismo de 
fundo quando frequentava o 4.º 
ano da faculdade, já depois de ter 
regressado da guerra colonial e com 
um peso que rondava os 90 kg, para 
1,70 de estatura (IMC = 31,1 kg/m2)! 
Nesse ano, o Dr. Renato Graça aca-
bara de se tornar campeão nacional 
da maratona e isso despertou em 
mim o “velho bichinho” da corrida 
a pé.

O início

O meu começo no atletismo teve 
como objectivo perder peso e em 6 
meses, com alguma dieta incluída, 
perdi 27 kg! Estávamos nos anos 
70 e no Estádio Universitário, em 
Lisboa, mesmo em frente à Facul-
dade de Medicina, treinava um 
grupo de atletas denominado “Os 
Van Aaken’s”, em homenagem a um 
célebre médico alemão fisiologista 
do esforço, que também era mara-
tonista, e sob a orientação dum 
jovem treinador-atleta, o Prof. Mário 
Machado. É desse grupo que viria 
a nascer mais tarde em Portugal o 
movimento Spiridon e que ainda 
hoje se perpetua através da revista 
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com o mesmo nome, sendo o seu 
diretor o Prof. Mário Machado.

Comecei então a treinar com um 
programa para atleta e a participar 
em corridas de média distância (10 
a 15 km). As Meias maratonas eram 
praticamente desconhecidas em Por-
tugal, tendo sido na Nazaré que se 
realizou a primeira, a qual foi muito 
censurada na imprensa desportiva 
pelos ilustres treinadores da época! 
A minha primeira meia maratona 
foi então corrida na Nazaré (1978), 
precisamente no ano em que pela 
primeira vez no nosso país uma 
meia maratona teve mais de mil 
atletas inscritos. Daí até participar 
numa maratona foi um ano pois, 
como homem de objetivos, tinha-me 
imposto fazer a primeira maratona 
no ano em que terminasse o curso. E 
em Setembro de 1979 estava em Bor-
déus, para a terminar com o tempo 
de 3h 30m 59s!
A partir daí, e apenas com um inter-
valo de 12 anos, em que me dediquei 
menos ao desporto (apenas treinava 
e jogava voleibol no Inatel), fui cor-
rendo um pouco por todo o mundo: 
Nova Iorque (1982), Frankfurt, Lon-
dres, Paris, Budapeste, Praga, Sevilha, 
Viena, Berlim, Estocolmo, Roma 
(2007), etc., enquanto em Portugal ia 
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correndo os Campeonatos Nacionais 
de fundo organizados pela Federa-
ção Portuguesa de Atletismo e as 
maratonas de Lisboa e da Spiridon. 
Foram no total 32 sem qualquer 
desistência! Depois veio o interesse, 
e o desejo de ir mais além, pelo ultra 
fundo e, no ano em que me aposen-
tei com 54 anos de idade, participei 
numa ultramaratona com 100 km de 
distância, realizada na Bélgica, após 
um ano de treino dedicado.

A minha atividade como mara-
tonista terminou na maratona do 
Porto em 2007. A partir desse ano, 
e por conselho médico, não voltei a 
correr mais do que as meias mara-
tonas, apesar de ter tentado correr 
a maratona de Barcelona desse ano, 
mas imperou o bom senso e não 
participei. Tempos? Vários! Desde 2h 
e 54m a 5h 09m. Coisas da idade!

Os treinos

Obviamente que para poder correr 
maratonas tinha de ter uma grande 
disciplina de treino, o que por vezes 
era difícil de conciliar com a ativi-
dade profissional. Cheguei a treinar 
todos os dias e às vezes o treino 
era bidiário! Já mais tarde, passei a 
fazer 3 a 4 treinos semanais, mas 12 
semanas antes da data da maratona 
fazia 5 treinos por semana. Basica-
mente fazia uma sessão longa ao 
domingo, entre 1h 30mn a 3 horas, 
e os outros treinos eram repartidos 
entre o endurance puro (resistência), 
o fartlek e/ou treino intervalado e, 
algumas vezes (poucas) fazia séries 

longas, com a distância mínima de 
1000 metros, com 3 a 10 repetições. 
Pelo meio fazia algumas meias 
maratonas, que serviam de aferição 
e de teste para a maratona seguinte.

A alimentação

Em relação à alimentação passei 
por várias fazes. Mas sempre tive 
alguma preocupação em ingerir 
bastantes hidratos de carbono de 
absorção lenta e poucas proteínas 
antes das sessões longas. Esse hábito 
ainda permanece hoje. Atualmente 
faço no mínimo 5 a 7 refeições 
diárias, em que a primeira refeição 
é a mais forte (cerca de 600 calo-
rias). Também ficou o hábito da boa 
hidratação. No mínimo bebo por dia 
1,5 a 2,5 litros de água. Agora, aos 
60 anos de idade, já não dispenso o 
meu copo de vinho tinto ou de espu-
mante, mas houve tempos que no 
capítulo das bebidas alcoólicas era 
quase um fundamentalista(!).

Antes da Maratona

No dia anterior à maratona só 
comia massa de toda a espécie e 
ingeria muitos líquidos. Antes de 
aparecerem no mercado as bebidas 
isotónicas, na semana que antecedia 
a prova fazia a então denominada 
“dieta dos glúcidos”. Basicamente, 
consistia no seguinte: após a última 
sessão longa, realizada no domingo 
anterior e até 4ª feira ao almoço, 
apenas ingeria saladas e legumes, 

acompanhados de carne branca ou 
de peixe, cozidos ou grelhados. Não 
comia fruta ou hidratos de carbono, 
nem consumia bebidas açucaradas. 
No jantar da 4ª feira anterior havia 
a inversão total. Só comia massa 
ou arroz, sem qualquer proteína, 
associada a muita fruta e legumes, e 
nos últimos dois dias comia também 
doces. Era assim que chegávamos 
ao dia da prova com os depósitos de 
glicogénio atestados. 

Durante a maratona

Durante a prova apenas me hidra-
tava. Nessa altura, nos anos 80, em 
Portugal, à partida de uma mara-
tona não havia mais do que 40 a 60 
participantes. A primeira vez que 
em Portugal uma maratona teve 
mais de cem atletas à partida (127) foi 
a Maratona Spiridon em 1983, que 
decorreu no Autódromo do Estoril. 
Os abastecimentos, quando forneci-
dos pela organização, eram apenas 
de água. Aliás, nas provas de pista 
era completamente vedado aos atle-
tas qualquer abastecimento. Ia-se ao 
ridículo de na prova de 20 km, que 
se realizava anualmente em Setem-
bro na pista de Alvalade, não ser 
permitido o fornecimento de líqui-
dos, sob pena de desclassificação. 

Durante as maratonas havia sem-
pre um pensamento que me ocorria, 
o qual era também partilhado pelos 
outros participantes. Sempre que 
estava quase a terminar uma mara-
tona, a partir do km 37 e até ao final, 
prometia a mim mesmo que era a 
última vez que participava. Muitas 
vezes disse para mim mesmo:  
“O que é que eu estou aqui a fazer?” 
Mas, uma hora depois de terminar a 
prova, pensava já que se melhorasse 
qualquer coisa num dos treinos que 
tivesse corrido menos bem, prova-
velmente na maratona seguinte o 
tempo final melhoraria!

Após a maratona

Tentava-se repousar quando  o 
trabalho o permitia. O dia seguinte 
à maratona decorria normalmente. 
Apenas na alimentação havia a 
preocupação de ingerir alimentos 
de fácil digestão, sopa de legumes 
com algum sal, fruta e a ingestão de 
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muitos líquidos. Tentava-se repou-
sar quando trabalho o permitia. 
Três dias depois recomeçavam os 
treinos de novo e progressivamente 
na expetativa de terminar mais 
uma maratona com um tempo final 
melhor. E, assim, de maratona em 
maratona, cheguei às 32!

Momentos maus e bons

Obviamente que ao longo duma 
carreira tão longa, muito de bom e 
de mau me aconteceu. Desde termi-
nar com os calções completamente 
encharcados em sangue até termi-
nar com as 10 unhas dos pés negras 
(antigamente não havia o calçado 
que hoje o mercado dispõe), de tudo 
um pouco acontece na minha vida 
de maratonista. Mas o pior momento 
que vivi talvez tenha sido em 1981 
num Campeonato Nacional, reali-
zado em Faro, em Abril. Por causa 
da desidratação intensa, ocorrida 
no microclima do Algarve, e fruto 
duma experiência nova com o recém 
aparecido XL-1 (bebida lançada no 
mercado e cuja mistura era confe-
cionada por nós) (1), cortei a meta em 
tal estado que, sem dar por nada, 
continuei a correr, tendo sido um 
colega médico que me foi buscar 
quando já estava e entrar no lodo da 
marina local. Provavelmente, ainda 
hoje estaria a caminho de Marrocos!

Os melhores momentos que posso 
referir foram quando terminei a 
primeira Maratona em Bordéus, 
num modesto tempo de 3h e 30 m, 
em que me senti um verdadeiro 

super-homem, e quando cortei 
a meta no final dos 100 km, em 
Torhout, na Bélgica. São momentos 
duma realização pessoal inesquecí-
veis!

(1) Produto publicitado pela mara-
tonista norueguesa Grete Waitz, 
falecida a 19 de Abril de 2011, aos 57 
anos de idade.
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Introdução

A prática desportiva oferece inú-
meros benefícios aos seus prati-
cantes, sendo as alterações cardio-
vasculares apenas uma das várias 
manifestações da adaptação do 
organismo ao exercício físico. É por 
isso essencial que se saiba distin-
guir as adaptações fisiológicas ao 
exercício (benignas) das alterações 
patológicas que podem muitas 
vezes originar morte súbita. Par-
tindo desta realidade, o objectivo 
desta rubrica é ajudar a diferenciar 
o electrocardiograma (ECG) normal 
do patológico. 

Interpretação sistemática:

1. Ritmo: Bradicardia Sinusal (onda 
P positiva em DI e DII, seguida de 
QRS).

2. Frequência Cardíaca: 38 bpm 
(300/8 quadrados pequenos entre 
QRSs).

3. Eixo do QRS: + 60º (eixo perpendi-
cular a aVL).

4. PR: 120 mseg (0,04 seg vezes 3 
quadrados pequenos, PR normal 
entre 120 mseg e 210 mseg).

5. QRS: Com morfologia e duração 
normal (< 120 mseg).

6. ST/T: Ligeiro supradesnivela-
mento do segmento ST nas 
derivações V2-V4. Onda T positiva 

RESUMO ABSTRACT
A prática desportiva origina adaptações cardíacas, em que algumas são consideradas nor-
mais. Uma delas é a bradicardia sinusal. Por outro lado, o intervalo QTc longo pode alertar 
para a possibilidade de ocorrência de arritmias graves e morte do atleta.

Sports activity causes cardiac adaptation, some of witch are considered normal. Sinus bradicardia is 
one of them. On the other hand, the long QTc may alert for the possibility of the occurence of malign 
arrytmias and sudden death.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Eletrocardiograma, bradicardia sinusal, QTc longo.
Electrocardiogram, sinus bradicardia, long QTc.

Bradicardia sinusal e intervalo 
QTc longo
Dr. André Pereira(1), Dr.ª Patrícia Costa(2), Prof. Ovídio Costa(3).
(1)Cardiopneumologista; (2)Cardiologista pediátrica. (1)Cardiologista. Centro de Medicina Desportiva. Porto.
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Jogador de andebol, 16 anos, sexo mas-
culino, assintomático. 
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e assimétrica de V2 a V6 do tipo 
repolarização precoce.

7. QT/QTc: 598/464 (QTc = QT / raiz 
quadrada de RR, QTc normal < 
450 mseg em indivíduos do sexo 
masculino e 460mseg em indiví-
duos do sexo feminino (2).

Comentário:

A bradicardia é uma manifestação 
muito comum no ECG do atleta. Esta 
alteração está relacionada com a 
regulação autonómica da frequência 
cardíaca (FC) e com o predomínio 
do sistema nervoso parassimpático. 
Valores de FC inferiores a 60 bpm 
são normais nesta população. No 
entanto, de acordo com as recomen-
dações de 2005 (1), os atletas com 
valores de FC inferiores a 40 bpm 
devem ser avaliados em cardiologia. 

Pode ser interessante conhecer a 
modalidade praticada, de maneira 
a saber se o exercício realizado por 
este atleta tem ou não uma grande 
componente dinâmica, o que poderá 
correlacionar-se com a bradicardia 
acentuada. 

As alterações da repolarizaçao 
ventricular do tipo de repolarizaçao 
precoce são também comuns no 
“coração de atleta” pois, em geral, 
estão também relacionadas com a 
prática de exercício físico intenso e 
prolongado. No entanto, é sempre 
necessário excluir a possibilidade 
de existir a síndrome de Brugada e a 
miopericardite, entre outras causas. 

O ligeiro prolongamento do inter-
valo QTc (intervalo QT corrigido 
para a frequência cardíaca) tem que 
ser levado em consideração, uma 
vez que o aumento do intervalo QTc 
pode alertar para a possibilidade 
de ocorrência de arritmias graves e 
morte do atleta. 

Resumindo, em casos como este 
deve aconselhar-se a avaliação na 
consulta de cardiologia para estudo 
da bradicardia e do significado clínico 
do prolongamento do intervalo QTc. 

Valores inferiores a 40 bpm devem 
ser objeto de estudo específico, 
embora manobras simples, como a 
hiperventilação, o ortostatismo ou 
um pequeno esforço físico, podem 
ajudar a reconhecer a “natureza 
benigna” da bradicardia.

Ao contrário da síndrome do QT 
longo (SQTL), que é uma situação 

rara (1:2500), a ocorrência de QT 
prolongado no ECG de repouso é fre-
quente, tendo sido referidos valores 
de 15% para valores “borderline”, isto 
é valores entre 440 e 470mseg (3).

A maioria dos erros, no que se 
refere à suspeita do SQTL, deriva da 
incorreta medição do intervalo QT 
ou, então, da atribuição de um diag-
nóstico precoce de SQTL em cená-
rios de baixa probabilidade clínica 
(história pessoal e familiar negati-
vas), em indivíduos com intervalo 
QTc situado nos valores limite.

Os limites a partir dos quais a res-
trição da atividade desportiva deve 
ser recomendada são motivo de con-
trovérsia, uma vez que nem sempre 
o prolongamento do intervalo QT 
permite o diagnóstico de SQTL.

São, em geral, recomendadas 
restrições absolutas á pratica de 
desportos de competição aos atletas 
sintomáticos com QTc superior a 
440 - 470 mseg no homem, e 460 – 
480 mseg, na mulher, ou, então, nos 
portadores de qualquer mutação 
SQTL. Aos doentes de baixo risco de 
morte súbita é permitida a prática 
de desportos de intensidade baixa e 
moderada (3).

Numa perspetiva de rastreio, um 
QTc com valor superior ou igual a 
500 mseg, nos adolescentes e adul-
tos, parece poder representar um 
“valor de triagem ótimo”, com um 
valor preditivo positivo estimado em  
0,50 ou seja 50%, pois identifica um 
sub-grupo de maior risco de futuros 
acidentes cardíacos.
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Nos hotéis Vila Galé em 
Portugal as crianças até 12 
anos alojadas no quarto dos 
pais não pagam alojamento 
e refeições.

Condições:
– A oferta das refeições 
apenas inclui meia-pensão, 
pensão completa ou tudo 
incluído, desde que os pais 
estejam no mesmo regime.
– O número de crianças 
dependerá da capacidade 
do tipo de quarto escolhido.
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Exame de sobreclassificação
Dr. Basil Ribeiro
Especialista em Medicina Desportiva. Médico coordenador da Federação Portuguesa de Basquetebol.  
V N Gaia.

O Ponto 1, do artigo 40.º, da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei de 
Bases da Actividade Física e do 
Desporto) refere que ”O acesso à 
prática desportiva, no âmbito das 
federações desportivas, depende 
de prova bastante da aptidão física 
do praticante, a certificar através 
de exame médico que declare a 

inexistência de quaisquer contra-indi-
cações,…” e está em consonância com 
o Ponto 1 do Artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 345/99 de 27 de Agosto, o qual esta-
belece o regime jurídico da Medicina 
Desportiva. Neste Decreto-Lei prevê-se 
competência suficiente aos médicos 
com formação em Medicina Despor-
tiva, reconhecida pela Ordem dos 
Médicos, para a realização do exame 
médico-desportivo. O Despacho  
n.º 11318/2009 veio apenas regulamen-
tar o momento anual (mês de aniver-
sário) da realização deste exame.

O ponto 4 do Decreto-Lei n.º 345/99 
refere que “Sempre que os praticantes 
desportivos pretendam competir no 
escalão imediatamente superior ao 
correspondente à sua idade têm de 
se submeter a exame de avaliação 
médico-desportiva geral, devendo 
especificar-se o escalão para o qual 
o examinado se encontra apto”, 
enquanto no seu ponto 5. se lê “A 
sobreclassificação de um praticante 
desportivo para além do escalão ime-
diatamente superior ao correspon-
dente à sua idade só é permitida em 
casos especiais, devidamente anali-
sados através de exame de avaliação 
médico-desportiva específico, que 
será realizado nos Centros de Medi-
cina Desportiva do IND.” Tal significa 
que a subida de dois escalões etários, 
definidos pela respetiva federação 
desportiva, e, por exemplo, de juvenil 
para sénior, necessita de um exame 
especial. Este será realizado por um 
médico especialista em Medicina Des-
portiva (Ponto 4., Artigo 1. do Decreto-
-Lei n.º 345/99 de 27 de Agosto).

É pacífica a obrigatoriedade da 
realização do exame médico de 

sobreclassificação. Pretende-se 
proteger o praticante desportivo, no 
sentido de ser inserido no escalão 
etário mais adequado à sua reali-
dade fisiológica, respeitando a matu-
ração biológica e, de algum modo, 
tentar prevenir ou minimizar as 
lesões traumáticas, especialmente 
em desportos de colisão ou de maior 
contacto. Também é pacífico que o 
exame seja realizado pelo especia-
lista em Medicina Desportiva, cuja 
competência a lei prevê. 

Ninguém sabe qual o conteúdo 
deste exame. Não existe regula-
mentação ou normas, com suporte 
científico suficiente, indicadoras dos 
parâmetros biológicos que devam 
ser analisados. Em alguns Centros 
realizam-se testes e avaliações 
clínicas emanadas da idealização 
individual, interessantes certamente, 
mas desprovidas de apoio cientí-
fico. Depois, e mesmo que se aceite 
que tais parâmetros são adequados 
para a avaliação, surge outro tipo de 
problema, ainda menos estudado e 
testado. Quem, como e quando foram 
definidos os critérios que definem 
aprovação ou reprovação. A Lei não 
indica, nem os parâmetros a ava-
liar, nem os respetivos critérios… e 
a ciência mundial também não. Tal 
significa que estão a ser tomadas 
decisões, que embora conscientes e 
muito bem-intencionadas, poderão 
ser consideradas arbitrárias.

Outro problema ter a ver com a 
exclusividade dos Centros de Medi-
cina na realização deste tipo de 
exame. A lei prevê competência aos 
médicos especialistas em Medi-
cina Desportiva (Ponto 4., Artigo 1. 
do Decreto-Lei n.º 345/99 de 27 de 
Agosto) para a sua realização e não 
será certamente o ambiente dentro 
do Centro de Medicina que melho-
rará a eficácia e a seriedade da sua 
realização. Apesar de este exame ser 
caro (93€ por atleta), também não 
deverá ser este o argumento. Con-
tudo, é uma boa fonte de receita para 
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o Instituto de Desporto de Portugal 
(IDP). Só uma Federação desportiva 
gastará mais de 4 mil € na realiza-
ção de exames de sobreclassifica-
ção nesta época desportiva (não se 
incluem os exames realizados pelos 
seus clubes filiados). E, surpreen-
dentemente, são jovens atletas de 
Centros Nacionais de Treino (CNTs), 
que trabalham em regime de Alto 
rendimento, embora não tenham o 
respetivo estatuto. O Decreto-Lei de 
99 prevê que “os exames de avaliação 
médico-desportiva e todo o apoio 
prestado nos Centros de Medicina 
Desportiva do IND (IDP) aos pratican-
tes desportivos de alta competição 
são gratuitos” e a Lei de 2007, muito 
mais recente, indica a “prestação de 
assistência médica especializada ao 
praticante desportivo, designada-
mente no quadro do regime do alto 
rendimento”. Mas o apoio deve ser 
gratuito. É, sem dúvida, mais um 
aspeto a mudar, no sentido do Estado 
apoiar de fato os jovens que sema-
nalmente abdicam do conforto fami-
liar, se deslocam centenas de quiló-
metros para os CNTs e treinam 2 a 3 
horas por dia. O produto político final 
(medalhas, recordes) é muito inte-
ressante, mas é o produto de muitos 
anos de treino, de muitos sacrifícios e 
limitações na vida pessoal.

O exame de sobreclassificação é 
útil e a sua regulamentação é neces-
sária para que não haja injustiças. 
Não se entende como um basquete-
bolista de 17 anos não pode jogar no 
escalão sénior, enquanto o futebo-
lista da mesma idade já o pode fazer, 
apesar de o futebol ser muito mais 
traumático. Apesar de ter maturação 
sexual completa, de ter idade óssea 
de 17 anos, de ter índice cardíaco 
elevado, de treinar 2 a 3 horas por 
dia, não lhe foi permitido jogar no 
escalão sénior. Algum critério está 
errado. Não só de competência 
técnica vive o médico, é preciso ter 
também bom senso clínico. Feliz-
mente que o diretor dos serviços 
de Medicina Desportiva do IDP tem 
vontade e está a trabalhar para 
resolver este problema. Mas até lá … 
alguns atletas serão eventualmente 
impedidos de jogar no escalão para o 
qual têm aptidão física e técnica.
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Infiltrações e punções em traumatologia  
do desporto – VI – Nevroma de Morton
Dr. Raul Maia e Silva
Especialista em Medicina Física e Reabilitação e em Medicina Desportiva. Matosinhos.

RESUMO ABSTRACT
O Nevroma de Morton sendo uma neuropatia de compressão é tratada inicialmente com 
medidas tendentes a aliviar essa pressão. Nos casos que não respondem devemos ter 
muito cuidado com a utilização de infiltrações de corticóides por serem muitas vezes inefi-
cazes e poderem acompanhar-se de complicações graves. Como alternativa à cirurgia que, 
potencialmente, também se acompanha de complicações, apresentam-se as infiltrações 
locais com álcool que através de uma neurólise química, produzem resultados compará-
veis e sem tanta morbilidade.

The Morton’s intermetatarsal neuroma is a compression neuropathy of the common digital nerve. 
Nonsurgical care of Morton’s neuroma is centered on alleviating pressure and irritation of the nerve. 
Care should be taken to avoid overusing corticosteroid injections. Complications of surgical proce-
dures include infection, hematoma, stump neuroma formation, and chronic pain syndromes. Alcohol 
injection has a high success rate and is well tolerated. The results are at least comparable to surgery, 
but alcohol injection is associated with less morbidity. Surgical management should be reserved for 
nonresponders.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Infiltrações, nevroma de Morton, neurólise química.
Alcohol injection, foot, Morton’s neuroma.

Na avaliação de uma dor no antepé 
de um atleta deve-se sempre con-
siderar a eventual presença de um 
nevroma de Morton, também desig-
nado por nevroma interdigital ou 
intermetatarsiano. Histologicamente 
não existe um verdadeiro nevroma 
mas, sim fibrose perineural, edema 
endoneural e degenerescência do 
nervo. Trata-se de uma neuropa-
tia compressiva do nervo digital 
comum, quase sempre unilateral 
(85%), localizada entre o 3.º e o 4.º 
metatarsianos (45%), entre o 2.º e o 
3.º (37%) ou noutro espaço interme-
tatarsiano. É rara a presença simul-
tânea de dois nevromas no mesmo 
pé (menos de 4%).

Pode apresentar-se em todas as 
modalidades desportivas, mas é 
mais frequente naquelas em que 
predominam forças de pressão sobre 
o antepé (corrida, saltos, agacha-
mentos). Pode ser fator predis-
ponente o uso de calçado muito 
apertado (patinagem).

O diagnóstico é essencialmente 
clínico, baseado na história e no 
exame. As queixas iniciais podem 
ser a de corpo estranho na região 

plantar ou de sensação da meia 
estar permanentemente enrugada 
nesse local mas, mais tarde, são 
sobretudo dores plantares bem loca-
lizadas, muitas vezes sob a forma de 
queimadura plantar, exacerbadas 
pela carga, acompanhadas ou não 
de parestesias e adormecimentos 
locais, com ou sem irradiação até 
aos dedos. Pode haver agravamento 
com o uso calçado de biqueira aper-
tada e alívio com o descalçar, com 
o massajar do pé e com a mobiliza-
ção dos dedos. Ao exame pode não 
haver sinais de lesão do nervo mas 
em geral consegue-se reproduzir 
a dor palpando o respetivo espaço 
intermetatársico (para o diagnóstico 
diferencial com patologia óssea ou 
articular é importante que se evite 
palpar o corpo ou a cabeça dos 
metatarsos). Outra manobra que 
pode reproduzir a dor do nevroma é 
a associação de compressão trans-
versal do antepé com pressão ao 
mesmo tempo plantar e dorsal do 
espaço intermetatarsiano. Durante 
essa manobra pode-se também 
sentir ou ouvir um estalido doloroso 
que Mulder (1) atribuiu à presença de 

uma bursite intermetatársica (sinal 
de Mulder).

A confirmação do diagnóstico 
passa pela radiografia para despiste 
de patologia osteoarticular e pela 
ecografia, que na maioria dos casos 
demonstrará a presença de uma 
massa ovóide hipoecogénica loca-
lizada no espaço intermetatársico. 
A ressonância magnética ficará 
reservada para os casos duvidosos 
(localização atípica ou múltipla).

Tem sido difícil encontrar evidên-
cia científica que valide as interven-
ções cirúrgicas ou não cirúrgicas 
habitualmente recomendadas e 
utilizadas no tratamento desta 
patologia (2). No entanto, há acordo 
de que o tratamento será sempre 
inicialmente conservador e centrado 
no alívio da dor e da inflamação 
(analgésicos, anti-inflamatórios, 
fisioterapia) e no alívio da pressão 
sobre o nervo, pelo que os pacien-
tes serão instruídos a usar calçado 
de biqueira larga para não causar 
aperto sobre os metatarsos e a evitar 
saltos altos e solas muito finas e 
flexíveis. Almofadas metatársi-
cas colocadas proximalmente em 
relação às cabeças dos metatarsos 
podem também ajudar a aliviar essa 
pressão e a afastar os metatarsos. 
Ocasionalmente será necessária 
uma ortótese para tentar corrigir 
alguma anomalia biomecânica do 
pé, nomeadamente uma pronação 
exagerada acompanhada de hiper-
mobilidade dos metatarsos. Com 
estas medidas terapêuticas conse-
guem-se respostas satisfatórias em 
cerca de 40% dos pacientes (3), sendo 
os restantes orientados para os dois 
outros tratamentos habitualmente 
propostos para estas situações: a 
cirurgia ou as infiltrações.

A cirurgia atinge sucessos tera-
pêuticos da ordem dos 80% mas, 
seja qual for a técnica utilizada, não 
é isenta de complicações, entre as 
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quais se incluem infeções, hema-
tomas, nevroma do coto do nervo e 
síndromes dolorosos crónicos. Em 
ambiente desportivo, encaminhar de 
imediato um adolescente ou adulto 
jovem para um tratamento cirúrgico 
deve ser motivo de alguma reflexão 
e de procura de eventuais alternati-
vas. É neste contexto que, ao longo 
dos anos, tem surgido o recurso às 
infiltrações como forma de trata-
mento desta patologia.

Com base numa extensa revisão 
bibliográfica foi publicado recente-
mente um trabalho (4) que apresenta 
variadas recomendações, nomeada-
mente quanto às infiltrações locais, 
que devem merecer a nossa atenção.

As infiltrações locais de corticói-
des têm sido, ao longo do tempo, 
consideradas como alternativa ao 
tratamento cirúrgico, mas o seu 
índice de sucesso é muito baixo 
(entre os 11% e os 47%), dependendo 
os melhores resultados da repetição 
dessas infiltrações. Por outro lado, é 
muito difícil, sobretudo sem controlo 
ecográfico, encontrar o local certo 
para depositar o corticóide. Ora a 
literatura contém imensos relatos de 
atrofia da almofada de gordura plan-
tar subcapital e de subluxações das 
articulações metatarsofalângicas 
a seguir a repetidas infiltrações de 
corticóides. Além disso, elas podem 
produzir também atrofia do tecido 
celular subcutâneo, com resultados 
estéticos pouco recomendáveis, 
como aquele que apresentamos na 
figura. Por tudo isto, são necessárias 
as maiores cautelas na prescrição e 
aplicação de infiltrações de corticoi-
des para o tratamento desta patolo-
gia, nomeadamente em pés muito 
magros. 

Fig. 1 – Sequelas de uma infiltração de 
corticoides 

Este fato é tanto mais importante 
quanto haverá uma alternativa 
interessante aos corticoides: são as 

injeções de etanol que produzem 
neurólises químicas por desidra-
tação, necrose e precipitação do 
protoplasma. Já em 1999 foi publi-
cada uma série de 100 pacientes, 
nos quais 3 a 7 infiltrações de álcool 
a 4%, administradas entre 5 a 10 
dias de intervalo, produziram um 
alívio completo dos sintomas em 
82% dos pacientes (5). Ao longo dos 
anos vários trabalhos chegaram às 
mesmas conclusões, como é o caso 
da publicação recente de uma série 
de 101 pacientes nos quais 4 infil-
trações de álcool a 20% produziram 
alívio em 94% e desaparecimento 
completo das dores em 84% dos 
casos (6).

Assim, parece que podemos con-
cluir que no tratamento dos nevro-
mas de Morton a neurólise química 
perfila-se como uma boa alternativa 
à cirurgia pois, para além de apre-
sentar resultados comparáveis e 
menor morbilidade, é de execução 
técnica simples e bem tolerada pelos 
pacientes.

Em atletas a cirurgia deverá ser 
reservada para os casos que não 
respondem aos tratamentos conser-
vadores bem conduzidos.
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Temas previstos para a próxima edição

Entrevista: Prof. José Mourinho – treinador do Real Madrid 

Caso clínico: Síndrome do desfiladeiro torácico em nadadora  – Dra. Susana Santos,  

Dr. Pedro Serrano, Dr. João Oliveira – Coimbra

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

Atualidade: Vitamina D – Prof Dr. Vítor Hugo Teixeira – Porto

Temas: 

Lesões traumáticas da mão do atleta – Dr. José Manuel Teixeira, Dr. André Sarmento –  

St.ª Maria da Feira, Vila Nova de Gaia

Síndromes canalares do ombro – Prof Dr J Páscoa Pinheiro – Coimbra

O VO2: interesse e clínico e desportivo – Prof. Dr. José Alberto Duarte – Porto

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

Tecidos e roupa desportiva – Eng Fernando Merino – V N Famalicão

Olhar e ver: RMN cardíaca – Dr. Rui Ramos - Santarém

Medicina prática: Infiltrações e punções no desporto – Dr Raul Maia e Silva – Matosinhos
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Education of Teachers in Physical Education 
and Sport

Data: 19 e 20 de Maio
Local: ISMAI, Castelo da Maia, Portugal
Info: http://www.ismai.pt/MDE/Internet/
PT/Superior/Escolas/ISMAI/Noticias/
seminariointernacional.htm

18.º Congresso Europeu de Obesidade

Data: 25 a 28 de Maio
Local: Intambul, Turquia
Info: www.eco2011.org

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

Data: 26 a 28 de Maio
Local: Granada, Espanha
Info: http://www.semcpt.es/

VIIth World Congress on Science & Football

Data: 26 a 30 de Maio
Local: Nagoya, Japão
Info: http://www.jssf.net/wcsf2011/home.html

XXVème Journée Nationale de l’ANMSR

Data: 27 de Maio
Local: Faculté de Médecine de Paris VI, Paris, 
França
Info: http://www.revdesportiva.pt/files/
Congressos/Congr_2011_27_maio_franca.pdf

Maio | Junho
30ème Seminaire de Traumatologie du Sport

Data: 29 de Maio a 7 de Junho
Local: Hotel Preskil Beach Resort, Ilhas 
Maurícias
Info: http://www.revdesportiva.pt/files/Con-
gressos/Congr_traumatl_sport_2011_jun_7.pdf

58th Annual Meeting and 2nd World Congress 
on Exercise is Medicine – Colégio Americano 
de Medicina Desportiva

Data: 31 de Maio a 4 de Junho
Local: Denver, EUA
Info: http://www.acsmannualmeeting.org/

Junho
12th EFORT Congress

Data: 1 a 4 de Junho de 2011
Local: Copenhaga, Dinamarca
Info: http://www.efort.org/copenhagen2011/

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

Data: 03 de Junho 2011, 19h30
Local: instalações da CMEP – Complexo de 
piscinas do Fluvial, Porto
Tema: Hidratação no contexto desportivo; 
Palestrante: Dr. Basil Ribeiro
Info: http://www.cmep.pt/index_2.html

49.º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física

Data: 7 a 10 de Junho
Local: Toledo, Espanha
Info: http://www.sermeftoledo2011.com/
index.php

The 38th International Congress on 
Electrocardiology

Data: 08 a 11 de Junho de 2010
Local: Kingston, Ontário, Canadá
Info: http://www.electrocardiology.org/
conferences.html#nextconference

IX Congreso Bianual SETRADE (Socied 
Espanhola de Traumatologia Desportiva)

Data: 9 a 11 de Junho de 2011
Local: Valladolid, Espanha
Info: http://www.valladolid2011.es/

6th International Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine World Congress

Data: 12 a 16 de Junho de 2011
Local: Puerto Rico Convention Center, San 
Juan, Puerto Rico
Info: www.isprm2011.org

55e Réunion Annuelle & 21e Congrès 
Europèen da la SOTEST (Société d’Orthopédie 
et de traumatologie de l’Est)

Data: 17 e 18 de Junho de 2011
Local: Centro de Congressos e Lyon, França
Info: telefone 0495093800 – fax 0495093801 
camille.voisin@mcocongres.com
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A ingestão de antioxidantes incrementa os níveis orgânicos, diminuindo os indicadores 
de stress oxidativo e, eventualmente, contribuindo para a prevenção ou atraso no 
desenvolvimento das patologias associadas ao stress oxidativo e ao envelhecimento.

Para além de contribuir para a produção de energia, a CoQ10 é um dos 
antioxidantes mais poderosos do organismo. Retarda o processo de 
envelhecimento, possivelmente devido à capacidade da CoQ10 melhorar 
o estado de energia das células e aumentar a eficiência da utilização do 

oxigénio. 

Estudos científicos demonstraram que o teor desta co-enzima diminui 
com o avançar da idade, o que pode explicar uma série de condições 
associadas ao envelhecimento, como a maior vulnerabilidade às infecções 
e uma maior prevalência de certas patologias. Estimula o sistema 
imunológico, melhorando não somente a produção de anticorpos e 

linfócitos T, mas também aumentando a actividade fagocitária. 

A maior parte da literatura referente à utilização de 
CoQ10, reflecte a sua capacidade cardioprotectora, 

quer na prevenção, quer no tratamento das doenças 
cardiovasculares. Diversos estudos têm demonstrado 
que a CoQ10 protege o coração de danos decorrentes da 

redução do fluxo sanguíneo e de distúrbios eléctricos. 
Os indivíduos com arritmias cardíacas, insuficiência 

cardíaca congestiva, defeito da válvula cardíaca e 
hipertensão têm melhorado significativamente 

com suplementos com CoQ10.
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