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Temos novo Governo e teremos novo Secretário de Estado do Desporto. É tempo de expetativa e de esperança de que a nova sabedoria governamental se aperceba da importância da Medicina Desportiva (MD) como agente de direito próprio e de grande importância
para a dinâmica da prática desportiva, de recreação e de rendimento. Importa implementar a formação específica em MD, de acordo com a Lei já há muito publicada, mas
nunca implementada. A especialização em MD também é importante para a evolução
desportiva. Importa dignificar os médicos, considerá-los agentes importantes no Desporto, não ignorá-los e, por vezes, aparentemente, discriminá-los (ver o “Comentário”,
pág 29). Importa voltar ao antigamente e criar Centros de Medicina no interior e distante
país, pois os “à beira-mar plantados” são pouco úteis aos praticantes do interior do país.
Fazem-se Centros de Alto Rendimento, mas esquece-se o apoio médico. Os médicos e
restante equipa estão disponíveis. Façam-nos avançar. O Governo já tinha muito que
fazer e tem agora mais umas tarefinhas que deve considerar. Por favor, que não esqueça
que a MD é também um gomo desta laranja desportiva. Entretanto, estamos a andar.
Basil Ribeiro, Diretor

Sumário

Bimestral
Ano 2
Número 04

Entrevista: José Mourinho, Treinador do Real Madrid
Responde quem sabe: A eletroestimulação e a medicina desportiva
Atualidade: Vitamina D’Atleta
Caso clínico: Síndrome do desfiladeiro torácico numa nadadora
Temas:
Etiopatogenia e diagnóstico da patologia canalar no ombro do desportista
Epicondilose
Consumo de substâncias dopantes no desporto recreativo português –
um estudo em praticantes de musculação
Têxteis e vestuário desportivo I/III
Lesões do punho do atleta
Comentário: O médico sem estatuto de alto rendimento
Olhar e ver: Ressonância magnética cardíaca: indicações em atletas
Agenda

2
4
6
9
12
15
19
22
26
29
30
32

COMISSÃO CIENTÍFICA: CARDIOLOGIA | Miguel Mendes, Dr - Lisboa - Hospital de Santa Cruz | Ovídio Costa, PhD - Porto - Centro de Medicina Desportiva do Porto | Teles Martins, PhD - Lisboa Departamento de Saúde Naval | Veloso Gomes, Dr - Faro - Hospital de Faro | CIRURGIA GERAL | Bernardo Vasconcelos, Dr - Lisboa - Serviços Clínicos da Portugal Telecom | DERMATOLOGIA | Osvaldo
Correia, PhD - Porto - Faculdade de Medicina do Porto | FILOSOFIA DA MEDICINA | Manuel Sérgio, PhD - Lisboa | FISIATRIA | Páscoa Pinheiro, PhD - Coimbra - Faculdade de Medicina de Coimbra
| FISIOLOGIA | Gomes Pereira, PhD - Lisboa - Sporting Clube de Portugal | José Alberto Duarte, PhD - Porto - Faculdade de Desporto do Porto | IMUNOALERGOLOGIA | André Moreira, PhD - Porto
- Hospital de S. João | MEDICINA DESPORTIVA | Luis Horta, PhD - Lisboa - Autoridade Antidopagem de Portugal | Maria João Cascais, PhD - Lisboa - Sport Lisboa e Benfica | MEDICINA INTERNA |
Teixeira Veríssimo, PhD - Coimbra - Faculdade de Medicina de Coimbra | Themudo Barata, PhD - Lisboa - Faculdade de Medicina da Beira Interior | NUTRIÇÃO | Vitor Hugo Teixeira, PhD - Porto Faculdade de Ciências da Nutrição | ORTOPEDIA | Fernando Fonseca, PhD - Coimbra - Faculdade de Medicina de Coimbra | João Espregueira Mendes, , M. D., PhD - Universidade do Minho; Director
Clínico da Clínica do Dragão - Uiversidade do Minho | João Gamelas, PhD - Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa | Leandro Massada, PhD - Porto - Centro de Medicina Desportiva do Porto
| PEDIATRIA | Carla Rego, PhD - Porto - Serviço de Pediatria - Hospital CUF Porto. Faculdade de Medicina da UP. | Nuno Lynce, Dr - Cascais - Hospital de Cascais | PNEUMOLOGIA | Robalo Cordeiro,
PhD - Coimbra - Faculdade de Medicina de Coimbra | PSICOLOGIA | Sidónio Serpa, PhD - Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana | REUMATOLOGIA | Carlos Vaz, PhD - Porto
COMISSÃO DE COLABORADORES: FISIATRIA | Gonçalo Borges, Dr - Porto - Hospital da Prelada | Jorge Lains, Dr - Coimbra - Hospital Rovisco Pais | Pedro Cantista, Dr - Porto - Centro Hospitalar
do Porto | Pedro Lemos Pereira, Dr - Coimbra - Hospital Universitário de Coimbra | Raul Maia e Silva, Dr - Matosinhos - Porto | MEDICINA DESPORTIVA | Domingos Gomes, Dr - Porto - CESPU | João
Beckert, Dr - Lisboa - Centro de Alto Rendimento do Jamor | João Paulo Almeida, Dr - Lisboa - Sport Lisboa e Benfica | José Ramos, Dr - Porto - Federação Portuguesa de Canoagem | Marcos Miranda,
Dr - Lisboa - Centro de Medicina Desportiva de Lisboa | Nelson Puga, Dr - Porto - Futebol Clube do Porto | Paulo Beckert, Dr - Lisboa - Clínica Cuf Alvalade | Pedro Saraiva, Dr - Coimbra - Associação
Académica de Coimbra | Rui Miller, Dr - Lisboa - Clube de Futebol Os Belenenses | Valério Rosa, Dr - Lisboa - Comité Olímpico de Portugal | MEDICINA GERAL E FAMILIAR | José Maria w Henriques,
Dr - Vila Nova de Gaia - Unidade de Saúde Familiar de Santa Marinha | ORTOPEDIA | Henrique Jones, Dr - Setúbal - Federação Portuguesa de Futebol | José Lourenço, Dr. - Porto - Centro Hospitalar
do Porto | Paulo Amado, Dr - Porto - Leixões Sport Clube | Pereira de Castro, Dr - Lisboa - Sporting Clube de Portugal | RADIOLOGIA | Joaquim Agostinho, Dr - Viseu - Hospital São Teotónio
FICHA TÉCNICA | Diretor BASIL RIBEIRO | Diretor adjunto PEDRO LEMOS PEREIRA | Sub-diretor JOSÉ RAMOS | Departamento de comunicação ANA PAULA RIBEIRO | Produção
REVDESPORTIVA,LDA | Design e Paginação JOSÉ TEIXEIRA | Impressão EURO-SCANNER, LDA. – TERRUGEM, SINTRA | Propriedade e Edição REVDESPORTIVA, LDA. Rua do Sobreiro 225, Canidelo
4400-590 V N Gaia. | Telefone/Fax – 227810869 | E-mail: basil@sapo.pt | www.revdesportiva.pt | Periodicidade Bimestral | Tiragem 6000 exemplares | Depósito Legal 304182/09 | ISSN 1647-5534
| Publicação Registada no Instituto da Comunicação Social sob o n.º 125758 | A reprodução parcial ou integral de texto ou ilustrações da Revista de Medicina Desportiva Informa é proibida.

Revista de Medicina Desportiva informa Julho 2011 · 1

Entrevista

© Le Figaro.fr

Rev. Medicina Desportiva informa, 2011, 2 (4), p. 2

José Mourinho
Treinador do Real Madrid

Como é treinar um clube tão
grande como o Real Madrid?
Treinar o Real Madrid deve ser
parecido com o gerir de uma
grande empresa, mas com uma
diferença: os gestores das grandes empresas não têm milhões
e milhões de adeptos a analisarem o seu trabalho, nem têm a
comunicação social em competição diária para atingir picos de
audiência. São muitos profissionais que se tem de liderar,
são muitas áreas que se tem de
coordenar, são muitos obstáculos que surgem nessa gestão,
mas a motivação do desafio e a
sua dimensão ajudam muito.

Que tipo de diálogo tem com um
departamento médico?
O diálogo com um departamento
médico é fundamental porque essa
é uma das áreas chave crítica no
sucesso do projeto e, para mim, o
treinador, deve ser o coordenador das
áreas de apoio à equipa de futebol,
mas obviamente deve ter grande confiança e empatia de ideias com o líder
dos respetivos departamentos, sendo
o departamento médico provavelmente o mais importante de todos.
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Costuma tomar decisões que
não estejam de acordo com os
médicos?
Decisões sem o acordo do departamento médico, não. Mas tentar condicionar decisões, sim. Depois, obviamente que, sendo todos os médicos de
todos os clubes pessoas com formação e, a este nível, com capacidade,
há a análise que se faz do perfil de
cada um. Naturalmente que existe o
médico mais cauteloso, o que arrisca
mais, o mais competitivo, o que se
sente ou não melhor no seu habitat
natural. E aqui, eu como treinador,
crio laços de maior ou menor confiança de acordo com a situação. Mas
acredito muito também nas sensações
referidas pelo jogador e do conhecimento do seu corpo e dos seus limites.
Por isso, as decisões são normalmente
tomadas por quatro pessoas: por
mim, pelo jogador, pelo médico e pelo
adjunto que acompanha o jogador
nos processos de recuperação.

Com base na enorme experiência
que tem, considera-se útil em dar
opinião sobre a evolução médica
de uma lesão?
Penso que sim, penso que a minha
opinião é importante pelas experiências vividas, pelo conhecimento

que tenho dos jogadores, incluindo
o seu historial clínico, e também
pela minha formação académica, a
qual me permite ter com os médicos
um tipo de diálogo, de vocabulário
e de conhecimento da situação,
que outros treinadores com outra
formação não podem ter. Parece-me que o trabalho de um médico
com um treinador com o meu perfil
académico está mais facilitado, pois
facilita muito o diálogo e a criação
de empatia funcional.

e) O médico pode ser também um
conselheiro em relação à equipa?
O médico conselheiro… depende
do conselho. Mas penso que o
departamento médico é um espaço
privilegiado para comunicar com
os jogadores e ter a perceção de
momentos… de predisposição
momentânea para a lesão, de fadiga
mental, de crises de autoestima e
de autoconfiança. E se a comunicação é fundamental no meu modo
de gerir, então eu aceito e aproveito
o diálogo. Contudo, não me dirão
nunca para jogar em determinado
sistema e eu também nunca direi
para prescrevem determinado medicamento.
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A eletroestimulação e a
medicina desportiva
Dr. João Beckert
Especialista em Medicina Física e de Reabilitação e em Medicina Desportiva. Centro de Medicina
Desportiva de Lisboa.

RESUMO ABSTRACT
A eletroestimulação, como forma de aplicação da corrente eléctrica para promover a contração dos músculos estriados, pode ser usada num programa de reabilitação com diversos
propósitos, como por exemplo combater a inibição neuromuscular postraumática. A eletroestimulação promove a contração das fibras musculares rápidas, enquanto a contração
muscular fisiológica apenas solicita estas fibras quando a força a desenvolver é elevada.
Esta particularidade fisiológica da eletroestimulação deve ser considerada, mas pode ser
útil no treino específico das fibras musculares.
The electrostimulation muscular (EMS) performed as an application of electrical currents to promote
the contraction of the striated muscles, might be applied in a rehabilitation program with different
goals, as for example, preventing the post traumatic neuromuscular inhibition. The Electro Muscular
Stimulation acts first on the faster muscular fibers, while the muscular physiological contraction
only acts on these fibers when a high level of force production is required. This particular nature of
EMS has to be taken into account, but it can be useful on the specific training of the muscular fibers.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Eletroestimulação, medicina do desporto
Electrostimulation, sports medicine

O que é a eletroestimulação?
A eletroestimulação é a obtenção de
uma contração muscular com recurso
a impulsos eléctricos.
Na maior parte dos casos, os
impulsos são administrados através
de eléctrodos aderentes à pele, na proximidade dos músculos a estimular.
Também existem eléctrodos transdérmicos (com agulhas que atravessam
a pele) ou eléctrodos implantados
no interior do corpo, mas estes estão
geralmente reservados a aplicações
especiais.
Nos músculos sãos a estimulação
é mais eficaz quando os eléctrodos se
aplicam na vizinhança dos “pontos
motores”. Os pontos motores correspondem aos locais onde o nervo motor
entra no corpo do músculo, geralmente na sua porção central. Existem
mapas com a localização dos pontos
motores dos principais músculos.
Os modernos equipamentos de eletroestimulação permitem a aplicação
(e, nalguns casos, mesmo a configuração) de impulsos eléctricos com caraterísticas bem determinadas e organizados em programas mais ao menos
complexos. Deste modo é possível
4 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

administrar combinações impulsos
com frequências diferentes destinados
a estimular preferencialmente determinados tipos de fibras musculares e
é possível ter períodos de contração
muscular (obtidas pelo por agrupamentos de impulsos) intercalados com
períodos de pausa. É mesmo possível
mimetizar períodos correspondentes
à fase de aquecimento muscular, ao
desenvolvimento de adaptações para
hipertrofia e ao retorno à calma.
Alguns fabricantes referem que os
seus equipamentos permitem obter
adaptações musculares seletivamente
para a taxa de produção de força,
da hipertrofia e da força resistência.
Trata-se de uma abordagem tentadora
do ponto de vista teórico, certamente
interessante em relação às características das sessões de eletroestimulação, mas que carecem ainda de mais
profunda confirmação por evidência
experimentais bem controladas.
Para além da eletroestimulação, os
aparelhos têm outras funções?
A aplicação da corrente eléctrica
pode ter efeitos excitomotores e/
ou de eletroanalgesia. O efeito

excitomotor mais evidente é a contração muscular. Quando falamos
em contração muscular, estamos
frequentemente a pensar em fortalecimento, treino muscular, mas a
contração muscular pode ser usada
para prevenir ou retardar a atrofia
de desuso (em acamados ou nas
imobilizações por patologia musculoesquelética) ou pode ser usada
para aumentar a amplitude articular,
nomeadamente através da redução
do tonús dos músculos envolvidos.
O efeito excitomotor faz-se sentir
igualmente sobre as terminações
nervosas dos músculos precapilares,
que têm um importante papel na
regulação da circulação local.
A eletroterapia excitomotora pode
ser usada para a reeducação neuromotora. A corrente pode ser aplicada
para vencer a inibição ou para facilitar a activação de uma estrutura
musculoesquelética lesionada.
Desta forma, é fácil entender por
que alguns países se faz a distinção
entre a eletroestimulação (apenas
“treino” de músculos sãos) e a electroterapia (associada a uma condição
de saúde em que os impulsos eléctricos têm indicação terapêutica, i.e.
subjacente a um diagnóstico médico).
Também podem se usados para a
dor?
Para além dos efeitos excitomotores,
as correntes eléctricas podem ser
aplicadas com o objetivo da obtenção da analgesia.
A electroanalgesia tem por base a
interferência das correntes elétricas
no sinal da dor, tanto no local da sua
génese, como na sua transmissão ou
no processamento a nível central. Por
esta razão, a aplicação dos elétrodos
pode ser efectuada no local onde a
dor é percecionada (“locus dolenti”),
no trajeto dos nervos sensitivos ou
ao nível da imergência das raízes
medulares.
A electroanalgesia é usada de
diferentes formas e a mais conhecida
tem a designação TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation). Tem
um potencial de dependência mínimo
e menos efeitos acessórios que a
abordagem da farmacoanalgesia.

Qual a utilidade no contexto da
recuperação da lesão?
A eletroterapia tem vasta aplicação
na recuperação de lesões. O controlo inicial da dor, a diminuição da
inibição protetiva pós – traumática,
a prevenção de atrofia de músculos
inativos, a prevenção de fenómenos
tromboembólicos, o complemento
da reeducação neuromuscular e a
indução de resistência e hipertrofia
muscular são disso exemplo.
Podem ser usados por qualquer
pessoa/atleta em casa?
Sim, podem ser usados por qualquer
pessoa como um dispositivo para
complementar localmente o treino
de músculos sãos. Enquanto dispositivo de electroterapia, é da responsabilidade da equipa clínica fornecer
as indicações necessárias para a boa
utilização.
Que cuidados a ter?
Estes dispositivos não podem ser
aplicados em doentes com “pacemaker”. A maioria dos dispositivos
não deve ser aplicada na região do
tronco, nem no pescoço (seio carotídeo), nem em partes muito sensíveis,
como as mucosas, órgãos genitais,
etc. Devem ser tomadas cautelas
especiais durante a gravidez. Não
faz sentido a aplicação em situações
em que a contração muscular afete
actividades da vida diária, como
a condução automóvel ou uso de
máquinas perigosas. A irritação da
pele ou as queimaduras são evitadas
através da aplicação criteriosa.

BIBLIOGRAFIA
1. Vrbová G, Hidlicka O, Centofanti KS. Application of Muscle/Nerve Stimulation in Health
and Disease. Vol 4: Springer; 2008.
2. Frontera WR. Rehabilitation of Sports Injuries
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Breast elevation and
compression decrease
exercise-induced breast
discomfort
Med Sci Sports Exerc, 42(7), pp. 1333-1338, 2010

As mamas grandes são causadoras
de desconforto mamário relacionado
com a actividade física e são (eventualmente) embaraçosas pela sua
dimensão / aspecto físico. A corrida
provoca movimento ascendente das
mamas, com consequente movimento
descendente e o mal-estar é inevitável. No sentido de criar apoio exterior,
a indústria desenvolveu dois tipos
de soutiens: os “encapsulados”, que
suportam individualmente cada mama
e são compostos por material rígido e
alças largas e almofadadas para melhorar o conforto, e os “compressivos”,
tipo “tops”, feitos de material elástico,
que comprimem em conjunto as duas
mamas contra a parede torácica. Os
primeiros são superiores na limitação
do movimento ascendente das mamas
de acordo com estudos biomecânicos,
mas a sua utilização é mais desconfortável. A elevação das mamas sem
compressão origina movimentos no
sentido antero-posterior com distensão
das estruturas de suporte das mamas.
Os autores avaliaram dois tipos de
soutien: um comercial, “encapsulado”,
e outro experimental, que proporcionava compressão e elevação, para além
de haver outro (placebo), que não tinha
a estrutura rígida do “encapsulado”.
As 20 mulheres (31±8 anos de idade)
correram em tapete rolante durante 3
minutos. Foram avaliados: cinemática
das mamas (díodos de infravermelhos
colocados nos mamilos sob o soutien),
conforto na utilização do soutien, o
desconforto nas mamas causado pelo
exercício e a preferência de utilização
em relação a cada um dos soutiens.
Concluíram que a combinação da
elevação e compressão das mamas no
soutien desportivo “encapsulado” originou menor movimento descendente
das mamas e taxas significativamente
inferiores de desconforto pessoal
induzido pelo exercício, de desconforto causado pelo uso do soutien e de
percepção do movimento das mamas
pelas mulheres com mamas volumosas, em relação ao uso do soutien
“encapsulado” tradicional.
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Vitamina D’Atleta
Prof. Dr. Vitor Hugo Teixeira [1], Prof. Dr. Nuno Borges [2]
[1]
Professor Auxiliar [2] Professor Associado da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da
Universidade do Porto

RESUMO ABSTRACT
Além da sua função clássica no metabolismo fosfo-cálcico, sugere-se que a vitamina D
regula os sistemas muscular, imunitário e cardiovascular. Observa-se elevada prevalência
de deficiência desta vitamina na população em geral e em atletas, por insuficiente ingestão alimentar e exposição solar, mesmo em Portugal. Recomenda-se, assim, a exposição à
luz solar complementada com o uso de suplementos para assegurar um estado nutricional
óptimo.
Beyond its classic function in phospho-calcium metabolism, it is suggested that vitamin D regulates
the muscular, immune and cardiovascular systems. There is a high prevalence of deficiency in this
vitamin, both in the general population and in athletes, because of insufficient food intake and sun
exposure, even in Portugal. Exposure to sunlight is, therefore, recommended in addition to the use of
supplements to ensure an optimal nutritional status.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Vitamina D, atletas, suplementos
Vitamin D, athletes, supplements

A vitamina D é uma vitamina com
capacidade de atuar em múltiplos
pontos do nosso organismo, facto
que tem sido amplamente confirmado pela ubíqua distribuição do
seu receptor, pertencente à família
dos receptores nucleares. De entre
as suas funções, destaca-se a sua
capacidade reguladora do metabolismo fosfo-cálcico, com ações
diretas sobre a absorção intestinal
do cálcio e sobre a mineralização
óssea. Consequentemente, a falta de
vitamina D provoca maior fragilidade dos ossos, tornando-os mais
suscetíveis a fraturas ou a deformações. Para além destas funções, bem
estabelecidas, alguns estudos mais
recentes mostram que esta vitamina
possui ainda capacidade para regular sistemas como o imunitário ou o
cardiovascular, estando a sua carência provavelmente relacionada com
o aumento da prevalência de patologias, como a tuberculose, a diabetes,
algumas formas de cancro, a artrite
reumatoide, a esclerose múltipla, a
doença inflamatória intestinal ou a
depressão [1].
Este nutriente tem, no entanto,
uma caraterística que o distingue
de todos os outros e que é a de, sob
determinadas condições, poder ser
por nós sintetizado em quantidade
suficiente para satisfazer as nossas
6 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

necessidades. Para que esta produção ocorra é necessário que a pele
esteja exposta à luz solar, mais concretamente à radiação ultravioleta
B, por tempo suficiente. No entanto,
a quantidade produzida tem amplas
variações, dependendo de fatores
como o tempo de exposição, a superfície de pele exposta, a hora do dia,
a estação do ano, a latitude do lugar,
o tom de pele, o uso de protetores
solares e a idade do indivíduo. Este
conjunto de fatores torna a capacidade de síntese desta vitamina
potencialmente insuficiente nos
meses de Outono e Inverno em países como Portugal [1, 2].
O recurso à alimentação para
satisfazer as necessidades coloca
ALIMENTO

revisão apenas levou em linha de
conta os dados sobre o efeito desta
substância sobre o metabolismo do
cálcio e teve por base dados populacionais que apontam para uma
elevada prevalência de insuficiência e de deficiência. A vitamina D
existe em quantidades significativas
apenas num número bastante reduzido de alimentos, sendo os mais
importantes os peixes gordos, como
o salmão ou a sardinha, o fígado
e a gema de ovo. As quantidades
necessárias de alguns destes alimentos para fornecer a Dose Diária
Recomendada (DDR) de vitamina
D encontram-se na tabela seguinte
(dados da Tabela de Composição de
Alimentos Portugueses [5]:

QUANTIDADE

% DA DDR VITAMINA D
(1 A 70 ANOS IDADE)

Sardinha gorda, grelhada

100g

150%

Salmão, grelhado

100g

61%

Sardinha, conserva em azeite

100g

60%

Fígado de porco grelhado

100g

10%

Um ovo

65g

7%

Atum em conserva

100g

3%

igualmente alguns problemas. O
Food and Nutrition Board triplicou
recentemente as recomendações
diárias para 15 μg para adultos
até aos 70 anos. Acresce que esta

Da observação desta tabela,
resulta claro que é extremamente
difícil atingir, diariamente, os valores
necessários de vitamina D. Os poucos dados que temos disponíveis [4]

Para uma estrutura óssea saudável!
1º suplemento completo de cálcio
As mulheres na menopausa são as principais vítimas da osteoporose,
uma doença silenciosa que vai enfraquecendo os ossos
e aumentando o risco de fracturas.
O cálcio é essencial para ajudar a manter uma estrutura
óssea saudável, assim como a vitamina D, necessária
para a sua absorção e metabolismo. No entanto, a
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confirmam-no e mostram um consumo que situa sempre abaixo de
metade das atuais recomendações.
Apesar de amplamente ignorada,
a vitamina D tem potencial utilidade
no contexto desportivo pelo seu
papel na regulação da saúde óssea,
resposta imunitária, processo inflamatório e, eventualmente, performance atlética.
Neste contexto, alguns estudos
transversais correlacionam positivamente o estado nutricional em
vitamina D com parâmetros de
performance neuromuscular [6].
Aliás, a dor e fraqueza muscular são
manifestações clínicas clássicas da
deficiência desta vitamina. Há evidência científica de que a correção
da deficiência pela suplementação
atenua a dor muscular, normaliza
a força muscular e, inclusivamente,
aumenta as fibras musculares tipo II
(6,7). Estes benefícios relacionam-se
com a ação autócrina da vitamina
D, ao modular a expressão de genes
envolvidos no crescimento celular,
imunidade e síntese proteica [7].
A vitamina D prece desempenhar, ainda, um papel regulador do
sistema imunitário. Foi aventada
uma associação entre a deficiência
sazonal em vitamina D e o aumento
da frequência de infeções respiratórias superiores e, em linha com esta
teoria, demonstrou-se uma redução
da sua incidência com a sua suplementação [6].
Os escassos estudos de prevalência deficiência em vitamina D na
população atlética enunciam valores
preocupantes (até 91%!) [8]. A sua
deficiência associa-se a risco superior de fraturas de stress, dor muscular crónica e infeções respiratórias
virais [8]. Os atletas em maior risco
são os que treinam em ambiente
indoor, vivem em latitudes elevadas,
têm a pele mais pigmentada, usam
equipamento desportivo excessivo e
protetores solares fortes, são vegetarianos ou comem pouco peixe, e
exibem massa gorda extremamente
baixa ou excessiva [6]. Ainda que a
ingestão alimentar pelos atletas
fique aquém das recomendações [9],
o principal motivo da deficiência é,
provavelmente, a diminuída síntese endógena [6]. Aliás, o consumo
regular de alimentos fortificados ou
de suplementos multi-vitamínicos
não parece suficiente para garantir
8 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

níveis séricos de 25(OH)D óptimos
[8]
. Recomenda-se, pois, a exposição
à luz solar entre 5 e 30 minutos
(em função da cor da pele, época do
ano e latitude), 2 vezes por semana
das 10h às 15h [1]. Ademais, e na
medida em que a produção cutânea
é quase nula no início e final do
dia e em todos os meses de inverno
em latitudes acima de 35º, torna-se
decisivo o uso de suplementação
(> 20 mg/d) para atingir o estado
nutricional ótimo durante o Inverno
(9). Não se aconselha o recurso ao
óleo de fígado para este propósito
pela grande quantidade de vitamina
A que contém [8].
Pela importância que esta vitamina parece encerrar para os
atletas, aconselha-se o diagnóstico
laboratorial do seu estado nutricional de forma regular ou, caso não
seja possível, a realização de uma
história clínica e alimentar detalhadas, particularmente a atletas em
maior risco de deficiência.
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RESUMO / ABSTRACT
O Síndrome do desfiladeiro torácico é uma entidade clínica que surge por compressão,
lesão ou irritação de estruturas neurovasculares da região cervical e torácica superior. Os
autores apresentam o caso clínico de uma jovem de 13 anos, praticante de natação, com
queixas arrastadas de omalgia e cervicobraquialgia, a quem foi diagnosticado o Síndrome
do Desfiladeiro Torácico do tipo misto. São discutidos os mecanismos de compressão, a
abordagem clínica e diagnóstica e o tratamento.
The Thoracic Outlet Syndrome is a clinical entity caused by compression, injury or irritation of
neurovascular structures in the cervical and superior thoracic regions. The authors present a clinical
case of a thirteen years old female swimmer, with chronic pain on her neck, shoulder and arm. After
a clinical, electrodiagnostic and imaging evaluation the Outlet Thoracic Syndrome was diagnosed.
The compression mechanisms, the syntomatology and the treatment are discussed.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Síndrome do Desfiladeiro Torácico, Cervicobraquialgia; Omalgia
Thoracic Outlet Syndrome, Neck Pain; Shoulder Pain

Introdução

mulher homem até 4:1[2]. Raramente
afeta crianças [3].
O Síndrome do Desfiladeiro Torácico
Existem três locais susceptíveis de
(SDT) é uma compressão, lesão ou
compressão, por alterações estátiirritação de estruturas neurovascas ou dinâmicas. São eles o espaço
culares (artéria subclávia, veia subintercostoescalénico, o espaço costoclávia e plexo braquial), na região
clavicular e o túnel subpeitoral [3].
cervical e torácica superior, que
O local mais frequente de compresocorre por anomalias anatómicas
são nervosa é o triângulo escalénico,
ósseas, ligamentares ou musculares
em que a base é a primeira costela e
na região cervical e torácica superior os lados são delimitados pelos mús[1,2,3,12]
. A sua prevalência não é bem
culos escaleno médio e anterior. Denconhecida e difere consoante o tipo
tro deste triângulo existe a artéria
de SDT. Estudos nos EUA reportam
subclávia e o plexo braquial, os quais
a prevalência de 1:1000000 em sínestão sujeitos a compressão por
dromes neurogénicos verdadeiros [2],
diferentes fatores predisponentes.
enquanto que os SDT inespecíficos
Estes podem ser ósseos (alteração da
podem afetar até aproximadamente
forma, orientação e comprimento da
8% da população, com a relação
1ª costela; existência de costela cervical; presença de mega
apófise transversa de
C7) ou musculares
(bandas fibrosas provenientes das aponevroses escalénicas ou
espasmo muscular
cervical crónico) [3].
Os indivíduos
com hipertrofia dos
músculos cervicais
(p.ex., culturistas) ou
Imagem 1 – Locais de Compressão
que exerçam ativida(http://mara.iwantamassage.com/images/shoulderposture.jpg)
des que impliquem

posições estáticas prolongadas,
com abaixamento escapulo-umeral
mantido e flexão da coluna cervical
(p.ex., ciclismo), estão mais vulneráveis a esta situação. Também a
prática de desportos com movimentos de abdução e rotação externa
extremas do ombro (p. ex., natação,
pólo aquático, basebol, ténis, voleibol) provocam estiramento do feixe
vasculonervoso, funcionando como
fator predisponente dinâmico do
SDT. A respiração predominantemente torácica e hipertrofia mamária em algumas mulheres também é
apontada por alguns autores como
sendo um fator predisponente para
SDT [3].

Classificação, sinais e sintomas
O SDT classifica-se em neurogénico
(mais de 95% dos casos), vascular
(arterial: 1% ou venoso: 4-5%) e,
mais raramente, do tipo misto [6].
O SDT neurogénico subdivide-se
em verdadeiro (com sinais objetivos
clínicos, documentação imagiológica
e/ou eletromiográfica) ou inespecífico (quando não se consegue a
comprovação). Nos síndromes neurogénicos predominam a dor e as
parestesias, podendo haver diminuição da força muscular. Os sintomas
quando ligeiros, podem ser apenas
posicionais e resolverem-se com o
reposicionamento do braço [3, 12].
Estes síndromes podem ainda
ter localização alta (C5-C7), baixa
(C8-T1) ou combinada [2,7].
As formas arteriais e venosas
apresentam-se habitualmente de
modo urgente devido à isquémia
ou trombose local [6,10]. As síndromes arteriais manifestam-se por
sensação de peso, palidez do membro, diminuição da temperatura e
parestesias difusas. Já as síndromes
venosas apresentam-se com cianose
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do membro, edema, distensão das
veias do toráx e do ombro e trombose [2,3,7,11].
À clínica juntam-se os testes
provocativos, que embora auxiliem
o diagnóstico, são pouco específicos.
Há testes que diminuem o pulso
radial (Teste de Adson e Teste de
Hiperabdução ou Costoclavicular),
que reproduzem os sintomas (Teste
de Roos, Manobra de Allen e Teste de
Continência) ou que causam compressão direta (Teste de Tinel) [2,3,5,7].

Exames complementares de
diagnóstico
Apesar do diagnóstico ser essencialmente clínico, os exames complementares de diagnóstico são requisitados perante a suspeita clínica.
São úteis para auxiliar o diagnóstico
e para excluir outras radiculopatias
cervicais, neuropatias compressivas
do membro superior ou outras lesões
compressivas (p. e. tumores primários
ou mestastáticos). Devem ser pedidos
os seguintes exames: radiografia da
coluna cervical, em incidência de face
e de perfil (com pelos menos 4 vértebras torácicas visíveis), radiografia
do toráx e da grelha costal superior
e TC helicoidal ou RMN, centrados
em C6 até ao plano inferior tangente
à articulação escapulo-humeral. Em
caso de sintomatologia vascular,
deve-se requisitar o eco-dopller do
membro superior, angio-TC ou angio-RM. Nos síndromes neurogénicos,
sempre que surjam défices sensitivos
ou motores, está indicado o eletromiograma. A mielo-RM tem indicação
excepcional [2,3,7,10].

Tratamento
Pode ser conservador ou cirúrgico e
é planeado tendo em consideração a
causa, a gravidade e o tipo de sintomas [4,5,6,9]. Caso não haja comprometimento vascular ou neurológico, o
tratamento é conservador [3,6] e compreende um programa de cinesioterapia adaptada (que pode durar até
6 meses)[3] acompanhado de modificação dos hábitos posturais, o que
na maioria dos casos proporciona a
resolução clínica [3, 5].
Outra opção terapêutica descrita,
com bons resultados, é a administra10 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

ção de toxina botulínica tipo A nos
músculos escalenos. Boezaart, A. P. et
al realizou injecção intra-muscular de
toxina botulínica tipo A (60 unidades)
no músculo escaleno anterior, em
intervalos de 3 meses, proporcionando temporariamente períodos
com alívio dos sintomas [3]. Jordan et
al [3] realizou o mesmo procedimento
com resultados semelhantes.
Se após tratamento conservador
não houver resposta favorável, ou
em situações de incapacidade para
as atividades de vida diária, coloca-se a indicação cirúrgica. A cirurgia
mais frequentemente praticada
consiste na excisão da 1.ª costela e/
ou na escalenectomia anterior [6,8].

Caso clínico
Jovem de 13 anos, género feminino,
estudante e praticante federada
de natação desde os 7 anos, com
10 horas semanais de treino, solicita consulta por dores cervicais
irradiadas para o ombro e braço,
parestesias e sensação de peso do
membro superior direito. A doente
refere que em Março de 2009 iniciou
quadro de dor escapular e cervical
direita, intermitente, agravada com
a natação (estilo de mariposa) e
durante a escrita. Em Maio de 2010
recorre a nova consulta por persistência do quadro álgico referindo
dor incapacitante ao nível da região
laterocervical direita, com irradiação
supraclavicular e, por vezes, para o
restante membro, juntamente com
parestesias. Referia ainda sensação
de peso do membro superior direito
e mão fria e pálida durante a noite.
Ao exame objetivo apresentava
uma postura cifótica e não tinha
défices motores ou neurológicos objetiváveis no membro superior direito.
Radiologicamente identificou-se uma mega apófise transversa
de C7. O estudo eletromiográfico foi
negativo. A TC da coluna cervical
confirmou a mega apófise transversa
de C7 não excluindo compressão do
plexo bráquio-cefálico homolateral.
Realizou também uma Angio-TC1
do membro superior direito, onde se
confirmaram as mega-apófises transversas de C7, não existindo compressão no trajeto das artérias vertebrais
e subclávia e observando-se, ainda,
uma hipertrofia dos escalenos na

região cervical. O eco-dopller do
membro superior evidenciava uma
redução significativa da circulação
arterial do membro superior direito a
partir de 90º de abdução do ombro.
Foi diagnosticado um SDT do tipo
misto. A atleta foi medicada para a
dor e orientada para um programa
de reabilitação, que tinha por obje-

Mega-Apófise Transversa de C7
Imagem 2 e 3 – Angio-TC

tivo a descompressão das estruturas
neurovasculares. Este programa
incluía técnicas específicas de cinesioterapia, relaxamento da região
cervico-escapular e modificação dos
hábitos posturais, visando eliminar
atividades repetitivas que pudessem
causar compressão dinâmica. Houve
melhoria clínica com o programa de
reabilitação instituído, mas algumas
semanas depois iniciou agravamento
álgico.
Seis meses após a primeira consulta, as queixas álgicas, que eram
inicialmente de caráter intermitente e relacionadas com a postura,
vieram a adquirir um ritmo persistente. Mantinha a sensação de peso
do membro superior, debilidade do
braço e mão, com fatigabilidade
fácil e diminuição da temperatura
do membro. Tinha dificuldade na
preensão de objetos e referia que
o simples ato de tocar guitarra lhe
agravava as queixas.
Ao exame objetivo apresentava
postura cifótica, hipostesia no território de C6, défice de força muscular
no membro superior direito, distal,
correspondente à raiz de C7 e C8
e manobras provocativas positivas
(Teste de Adson, Manobra de Allen,
Teste de Wright (manobra de hiperabdução), Teste de Roos, Teste de
Tinnel e Teste de Continência).
Foi complementado o estudo com
uma RM do plexo braquial que evidenciou um conflito de espaço, entre
a apófise transversa direita de C7
com o plexo braquial homolateral
(nomeadamente com a raíz de C7).
Foi encaminhada para consulta
de Cirurgia Vascular em Dezembro

Imagem 4 – Postura cifótica

Imagem 5 – Teste de Adson

de 2010, tendo sido posteriormente
submetida a ressecção completa do
músculo escaleno anterior, o qual se
encontrava hipertrofiado, fibrótico e
exercendo notável compressão sobre
as raízes nervosas do plexo braquial,
de C5 a C7.
Atualmente a atleta encontra-se
sem queixas álgicas, sem parestesias, com resolução do défice motor
e recomeçou progressivamente a
prática da natação.

patologia, como o caso da natação
(sobretudo estilo mariposa e costas),
do pólo aquático e do ténis, para as
quais é preciso estar atento e evitar
o atraso do diagnóstico, de modo a
impedir danos neurológicos, desportivos e psicológicos permanentes. O
tratamento cirúrgico é o tratamento
de eleição unicamente quando todas
as atitudes conservadoras se esgotaram e quando há uma verdadeira
compressão das estruturas neurovasculares.

Discussão
Bibliografia
A atleta apresentava vários fatores
predisponentes para o SDT, dos
quais se destaca o género feminino,
a postura cifótica, a hipertrofia da
musculatura cervical, a mega apófise transversa de C7, a modalidade
desportiva praticada com movimentos repetitivos e extremos de abdução e rotação externa. Apesar da clínica sugestiva, o auxílio de exames
complementares de diagnóstico foi
importante para a exclusão de radiculopatias cervicais e confirmação
do diagnóstico de SDT do tipo misto.
Tal como descrito na literatura,
numa fase inicial o tratamento
conservador é sempre a primeira
opção. No entanto, devido à evolução desfavorável, com exacerbação
da sintomatologia incapacitante e
progressiva disfunção neurológica,
foi referenciada para tratamento
cirúrgico.

Conclusão
O diagnóstico de SDT é desafiante.
No entanto, a história clínica detalhada e o exame físico minucioso,
com recurso aos testes provocativos, são essenciais para o alcançar.
Existem algumas modalidades desportivas predisponentes para esta

1. Atasoy, E., History of thoracic outlet syndrome.
Hand Clinics 2004:20, 15-16.
2. Benjamim, M. S, Thoracic Outlet
Syndrome.,www.eMedicine.Physical Medicine and Rehabilitation 2009.
3. Boezaart AP, Haller A, Laduzenski S, Koyyalamudi VB, Ihnatsenka B, Wright T. Neurogenic thoracic outlet syndrome: A case report and
review of the literature. Int J Shoulder Surg.
2010 Apr;4(2):27-35.
4. Brantigan, C. O., Roos D. B., Diagnosis thoracic outlet syndrome. Hand Clinics. 2004:20
27-36.
5. Crosby, C. A., Wehbé, M. A. Conservative
treatment for thoracic outlet syndrome. Hand
Clinics. 2004: 20 43-49.
6. Fugate M.W., Rotellini C. L., Freischlag J.A.,
Current Management of thoracic outlet syndrome. Curr Treat Options Cardiovasc Med,
2009, Apr; 11(2):176-83.
7. Laulan J, Fouquet B, Rodaix C, Jauffret P,
Roquelaure Y, Descatha A. Thoracic Outlet
Syndrome: Definition, Aetiological Factors,
Diagnosis, Management and Occupational
Impact. J Occup Rehabil. 2010 Dec 31.
8. Mattson, R. J. Surgical approach to anterior
scalenectomy. Hand Clinics 2004:20 57-60.
9. Mayoux-Benhamou, M. A., Rahali-Khachlof,
H., Revel, M. Rééducation du syndrome de la
traversée thoracobrachiale. Rev Méd Interne
1999:20(5) 497-499.
10. Molina-Martínez, F. J., Calles-Hernández, M.
C. Síndromes de salida torácica. Rev Neurol
1998:27 (155) 103-107.
11. Patton, G. M. Arterial Thoracic Outlet Syndrome. Hand Clinics. 2004:20 107-111
12. Singh, M. K., Patel, J. Thoracic Outlet Syndrome. www.eMedicine.com. 2010.

Revista de Medicina Desportiva informa Julho 2011 · 11

Tema 1

Rev. Medicina Desportiva informa, 2011, 2 (4), pp. 12–14

Etiopatogenia e diagnóstico
da patologia canalar
no ombro do desportista
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RESUMO ABSTRACT
O autor apresenta a etiopatogenia, os sintomas e os sinais das lesões nervosas do ombro,
durante a prática desportiva. Descreve ainda o quadro clínico da lesão neurogénica dos
nervos axilar, longo torácico e supraescapular.
The author presents the etiology, symptoms and signs of nerve injuries of the shoulder during
sports. It also describes the clinical picture of the axillary, long thoracic and suprascapular nerve
injuries.
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Introdução
A patologia neurogénica do ombro,
inerente à prática desportiva, limita
de forma importante o desempenho
físico e compromete o futuro funcional do atleta. O diagnóstico precoce
é um importante para melhorar o
prognóstico; a identificação tardia
da lesão agrava a evolução da neuropatia.
Trata-se de uma entidade que conjuga os condicionalismos anatómicos regionais com vulnerabilidades
específicas do gesto técnico [1, 2}.

Etiopatogenia
A incidência é desconhecida, ainda
que alguns desportos tenham um
risco acrescido; 86% das lesões
neurogénicas são referidas ao
membro superior e destas apenas
5,7% relativas à prática desportiva[3].
A patologia nervosa periférica pode
ser classificada em macro e microtraumática, conforme a causa da
agressão. O cenário macrotraumático decorre da contusão, do estiramento excessivo, da fratura, da
luxação, entre outros. Trata-se habitualmente de um acontecimento
único identificável, com expressão
nociceptiva relevante. O quadro
12 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

microtraumático denota um mecanismo repetitivo, de tração / estiramento, de compressão mantida e
de conflito de espaço (compressão
quística, inflamatória, fibrótica,…),
entre outros [1, 3, 4, 5].
A compressão do nervo condiciona isquemia e défice de condução; o alongamento superior a 6%
determina alteração da condução
e quando superior a 15% défice do
suprimento vascular [3].
Em 1995, Seddon classifica a lesão
do nervo periférico em 3 estádios.
Descreve, segundo uma gravidade
crescente, a neuropraxia, a axonotmese e a neurotmese. Em 1951,
Sunderland aperfeiçoa a descrição
anatomoclínica da lesão e descreve
5 graus de agressão, equivalendo o
grau I à neuropraxia, o II e III à axonotmese e o IV e V à neurotmese [1, 3].
Estas classificações são relevantes
na compreensão da lesão e indicativas do prognóstico.
A neuropatia macrotraumática é
descrita com incidências entre 5 e
45%. Entre as diferentes etiologias
aponta-se a luxação glenoumeral
(16%), a luxação glenoumeral com
arrancamento tuberositário (14.8%),
a fratura da escápula (8.4%), a fratura
proximal do úmero (6.6%), a fratura
da clavícula (2.3%), a luxação acromioclavicular (1%) [1,6,7], entre outras.

Os nervos mais afetados são o
axilar, o supraescapular, o radial, o
musculocutâneo e o longo torácico.
Existem associações mais frequentes, nomeadamente entre o axilar e
o supraescapular, o axilar e o musculocutâneo e entre o tronco posterior do plexo e musculocutâneo [4, 5].
Como principais mecanismos são
referidos o alongamento, a compressão, a contusão e a secção parcial ou
total.
Na patologia microtraumática a
incidência não é conhecida, considerando-se o número de quadros
clínicos não diagnosticados ou com
diagnóstico tardio.
A agressão do nervo decorre da
execução de gestos técnicos, com
exigência mecânica elevada, na
amplitude, na intensidade e na
velocidade de execução. A vulnerabilidade específica decorre de trajetos
suscetíveis ou modificações anatómicas regionais (formações quísticas, inflamação, fibrose…).

Clínica
O diagnóstico da patologia canalar do ombro é essencialmente
clínico: o conhecimento dos sintomas e sinais é uma condição
essencial [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]. O diagnóstico
diferencial com a síndrome de Parsonage e de Turner pode ser relevante [10, 11].
O quadro clínico carateriza-se por
uma fase de dor aguda, seguida de
uma fase amiotrófica. A dor pode
manter-se ao longo de várias semanas, com caraterísticas inflamatórias
/ neuropáticas.
A topografia da dor é variável segundo o nervo envolvido,
mas habitualmente apresenta-se posterior, posterolateral ou

cervicoescapular. Outras topografias
e irradiações, nomeadamente para o
membro superior, são também possíveis. A dor é mal sistematizada e
as manobras utilizadas na patologia
tendinosa e conflitual são negativas
ou equívocas e nesta fase a limitação funcional é importante.
A fase amiotrófica manifesta-se
após 3 a 4 semanas e acompanha-se
de limitações específicas, com deterioração do gesto e do rendimento
desportivo.
O desconforto e a fadiga gestual são
muito frequentes e a atrofia seletiva
orienta o diagnóstico [1, 2, 3, 8, 9]. O défice
de mobilidade (amplitude articular e
força muscular) decorre do grau de
lesão e do nervo envolvido.

Exames subsidiários de
diagnóstico
A eletromiografia (atividade elétrica,
a velocidade de condução e latências) permite identificar o nervo, a
gravidade e a evolução, facilitando a
terapêutica e a formulação do prognóstico [1, 3, 8, 9].
A ressonância magnética nuclear
permite identificar precocemente
o edema muscular (entre a 2.ª e
8.ª semana), a amiotrofia (após a
3.ª – 4.ª semana) e a degenerescência gorda do músculo (tardia,
em T2, SAT, FAT). Identifica ainda
estruturas compressivas (gânglios,
quistos,…) e zonas de conflito
osteoligamentar [1, 3, 8, 9].
A artrotomografia identifica lesões
glenoumerais, capsulares e do bordalete, potencialmente compressivas
no trajeto do nervo [1, 2, 3, 8, 9].

Lesão do nervo axilar /
especificidades [1, 3, 4, 12]
O nervo axilar tem origem nas raízes
C5 e C6, em continuidade do tronco
posterior do plexo braquial, evolui ao
longo da face anterior do músculo
subescapular, atravessa o espaço
quadrilátero, dividindo-se num ramo
anterior (enervando os feixes anterior e médio do deltóide) e posterior
(enervando o feixe posterior do
deltóide e o teres minor). O espaço
quadrilátero de Velpeau é formado
pelo teres minor, teres major, longa
porção do triccípite e diáfise umeral.

É o nervo mais frequentemente
afetado ao nível do ombro, particularmente por trauma direto (contusão, compressão, tração, …). A
luxação glenoumeral é uma causa
importante, com incidência descrita
entre 5 e 54%. A cirurgia do ombro
é também uma causa importante,
considerando-se as revisões cirúrgicas de risco elevado.
A síndrome do espaço quadrilátero de Velpeau, decorre de um processo conflitual do nervo axilar com
músculos hipertrofiados ou tecido
fibroso conflitual (pós-traumático).
A clínica manifesta dor e parestesias de topografia escapular e
posterolateral, eventual hipostesia /
anestesia ou hiperestesia no V deltoideu, diminuição da força de elevação lateral e anterior e por vezes de
rotação lateral. A atrofia do deltóide
manifesta-se rapidamente, com
incapacidade física significativa.
O prognóstico é variável, segundo
a etiologia da agressão neurogénica.

Nervo longo torácico (de CharlesBell) / especificidades [1, 2, 3, 5, 8, 13]
O nervo longo torácico tem origem
nas raízes C5, C6 e por vezes C7,
que formam o tronco superior do
plexo braquial. Trata-se de um nervo
longo, com mais de 20 cm, com
atividade exclusivamente motora,
enervando o serratus anterior.
A lesão do nervo decorre de estiramentos repetitivos, em movimentos
de rotação e inclinação cervical lateral, antepulsão da cintura e membro
superior, elevação anterior e antepulsão da cintura escapular.
Assim os gestos de “smash”, serviço, remate, lançamento e projeção
são os potencialmente de maior
risco em modalidades como o ténis,
o voleibol, o andebol, o judo, o dardo
e disco, entre outros. Fala-se recentemente de uma zona de conflito,
entre a porção axilar e parietal
do nervo, ao nível da 5.ª costela.
Verifica-se fixação do nervo ao serratus anterior por uma fáscia e uma
arcada vascular, fato que justifica
risco lesional específico. O estudo
eletromiografico é determinante no
diagnóstico e localização.
Trata-se de uma lesão de incidência desconhecida, sabendo-se
no entanto que a sua ocorrência é
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Conclusão
A lesão nervosa periférica do
membro superior é uma patologia
com grande impacto na prática desportiva; ainda que apresente baixas
incidência e prevalência, determina
elevada incapacidade e pode comprometer o futuro funcional do
atleta.
O diagnóstico precoce é uma
condição fundamental na redução
da morbilidade; a traumatologia dos
nervos axilar, longo-torácico e supraescapular é a mais frequente.

Bibliografia

elevada, ainda que frequentemente
subdiagnosticada.
A dor neurogénica dos primeiros
dias e a amiotrofia seletiva do serratus anterior são os aspetos dominantes do quadro clínico. Trata-se de
uma dor intensa, mal sistematizada,
com limitação na elevação e antepulsão do membro superior. Verifica-se uma sensação inespecífica de
fadiga do membro superior e, nas
fases mais tardias, uma deformação
da cintura escapular, com descolamento da escápula, saliência do seu
bordo espinhal, ascensão do bordo
inferior e rotação do ângulo inferior.
Quando existe conflito a nível da 5.ª
costela pode existir um pseudo Tinel
à percussão local.
A evolução é muito variável,
maioritariamente com recuperação
completa, mas longa no tempo. A
recidiva é excecional.

Nervo supraescapular /
especificidades [1, 2, 3, 4, 8, 14]
O nervo supraescapular tem origem
nas raízes C5 e C6 e é um ramo do
tronco superior do plexo braquial.
Fornece enervação motora aos
músculos supra e infraespinhosos
e sensitiva à bolsa subacromial e às
articulações acromioclavicular e glenoumeral. No trajeto escapular existem 2 locais críticos (desfiladeiros
escapulares osteofibrosos), nomeadamente a incisura e ligamento
coracóide e incisura espinhoglenoideia com a artéria supraescapular e
o ligamento espinho glenoideu. As
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lesões superiores afetam a atividade
motora do supra e do infraespinhoso
e as inferiores apenas o infraespinhoso.
A lesão afeta o lado dominante,
particularmente por estiramento ou
compressão. São descritos diversos
mecanismos lesionais, nomeadamente a queda sobre o ombro, a
luxação glenoumeral (em associação com o nervo axilar), a fratura
da escápula, a antepulsão violenta,
a adução horizontal violenta, o
abaixamento explosivo da cintura,
a antepulsão e rotação medial e a
retropulsão e rotação lateral excessivas. Uma 3.ª hipótese de conflito
ocorre na região escapular, com a
existência de quistos sinoviais na
cápsula posterior glenoumeral.
O quadro clínico carateriza-se
também por neurogénica, de topografia posterior e posterolateral ou
outra, não sistematizada. Nesta fase
aguda o diagnóstico diferencial com
a patologia subacromial e a tendinopatia da coifa pode ser difícil.
A semiologia da dor e a sensação
pouco específica de fadiga do membro superior são elementos a considerar. A existência de história traumática explícita é pouco provável.
Progressivamente instala-se limitação na elevação e rotação lateral,
bem como atrofia da fossa supra e
infraescapular, segundo a topografia
da lesão neurogénica. A perda de
performance é importante.
A evolução é muito variável e
imprevisível; o diagnóstico tardio
agrava o prognóstico e a recidiva é
excepcional.
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Epicondilose
Dr. Gonçalo Borges. Fisiatra. Hospital da Prelada. Porto
“E se a inveja matasse, eu já tinha morrido. Custa-me admiti-lo e muito mais dizê-lo. Pelos sábios o que
eu sinto é uma tremenda dor de cotovelo” adaptado de prosa popular

RESUMO ABSTRACT
A epicondilose é uma patologia que aflige muitos atletas e trabalhadores manuais
podendo, em determinadas situações, poder ser considerada uma doença profissional.
Tem uma fisiopatologia relacionada a sobrecarga e tratamento específico, sendo a prevenção uma arma importante.
The epicondilosis is a condition that afflicts many athletes and manual workers. In certain situations, may be considered an occupational disease. Related to overload pathophysiollogy has specific
treatment and prevention an important weapon.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Epicondilose, sobrecarga, tendinose, reeducação, prevenção
Epicondilosis, overuse, tendinosis, reeducation, prevention

Introdução
O cotovelo é uma articulação
intermediária no membro superior,
importante nos movimentos de
flexão-extensão, permitindo aproximar ou afastar objectos do corpo ou
da face, e permitindo, com os movimentos de pronosupinação, rodar os
objectos na mão no sentido de cima
para baixo ou de baixo para cima.
A tendinopatia inflamatória
aguda existe, mas a grande maioria
das razões que trazem o doente ao
médico com queixas ao nível do tendão é a sobrecarga, com alterações
degenerativas, com queixas frequentemente crónicas, a que devemos
chamar tendinose. Estudos histológicos têm demonstrado desorganização colagénica e o aumento dos
proteoglicanos, para além de neovascularização. Não está esclarecido
se estas alterações degenerativas
crónicas são precedidas de resposta
inflamatória aguda.
A epicondilose é uma queixa frequente nas situações de sobrecarga
do cotovelo, estando relacionada
com a extensão do punho e que,
frequentemente, se designa por
tenis elbow, embora aconteça mais
frequentemente em não jogadores,
como em donas de casa ou trabalhadores manuais.
O tendão é relativamente mal
irrigado, com hipovascularização na
sua zona média, o que predispõe o

tendão à hipoxia, em particular com
a ação, levando ao esvaziamento
durante a contracção muscular. Este
fenómeno, por repetição e excesso
de uso, leva a degenerescência
angiofibroblástica e a desorganização colagénica, podendo ser observado, microscopicamente, excesso
de fibroblastos e angiogénese.

Incidência
A incidência é maior por volta dos 40
anos de idade e 1 a 3 % da população
experimenta este problema, sendo
claramente agravado em atletas que
utilizam o mecanismo extensor, mas
os atletas com boa condição física
têm incidência inferior em relação
aos atletas de fim de semana.

Fatores agravantes
A patologia é dependente da ação
biomecânica específica, que tem
fatores agravadores, como o erro
técnico, em especial a excessiva
utilização da extensão do punho, ou
erros com o material utilizado, como
o excesso de peso da raquete de
ténis, com desequilíbrio da cabeça
em relação ao corpo da raquete, ou a
desadaptação da pega, com dimensão não adaptada ao tamanho da
mão. O excesso de vibração das cordas da raquete ou o erro de tensão

Avançando para
o seu bem estar!
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da mesma, que permita excesso de
absorção da acção no momento do
contacto da raquete com a bola,
são factores agravadores. Os erros
técnicos no ténis estão muitas vezes
relacionados com o posicionamento
no momento do impacto da bola na
raquete e da resposta (bater da bola
atrasado), ou mau condicionamento
físico, com insuficiência de força ou
de resistência muscular dos estabilizadores da omoplata ou dos rotadores externos do ombro, colocando
o excesso de carga nos músculos
extensores do punho.
A acção de preensão e de rosca
(supinação), que ocorre em carpinteiros a aparafusar, ou em pianistas, utilizadores do teclado ou rato
de computador, também causam
esta patologia, sendo actividades
relacionadas a doenças de causa
profissional.

Sintomatologia
O doente refere dor no epicondilo
lateral, de carácter insidioso, em
especial durante a ação mas poderá
ser em repouso, sem traumatismo
prévio evidente, incidindo as queixas
principalmente no curto extensor
radial do carpo, mas os extensores
do punho poderão estar envolvidos. As queixas localizam-se sobre
o epicondilo lateral, relacionadas
frequentemente aos extensores do
punho, na sua inserção alta, com
início 24 a 72 horas após o episódio
de ação repetitiva. Esta dor agrava
com a ação, como seja a preensão ou
a extensão contrariada do punho, e
pode irradiar ao longo do antebraço
e, por vezes, superiormente ao braço,
na sua face lateral. A dor pode ser
suportável ou incapacitante, o que
pode levar à inibição do gesto, com
o simples pegar numa chávena ou o
cumprimento de aperto de mão.
Estas mesmas queixas podem ser
causadas pela compressão do nervo
interósseo posterior, quando o nervo
radial se divide em superficial e interósseo posterior, ao nível da articulação radiocapitular, sendo este nervo
preso entre as estruturas pericapsulares, causando a síndrome do túnel
radial. De referir que pode surgir
sintomatologia dolorosa referida ao
mesmo local em patologia radicular
cervical compressiva da raiz de C7.
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Diagnóstico
A dor localiza-se nos epicôndilos, é
insidiosa e despertada com o esforço
físico, localizada ou com ligeira irradiação distal ou proximal. Normalmente não se visualizam tumefação
ou sinais inflamatórios, e estes
indivíduos, em particular os desportistas ou os profissionais que usam
a mão para desenroscar parafusos,
por exemplo, têm volume muscular
muito grande. Não existem alterações da sensibilidade cutânea,
excepto se a causa for o comprometimento do nervo interósseo posterior a nível da tacicula radial ou
existir uma radiculopatia de C7. A
força pode estar diminuída por inibição dolorosa e não por défice motor.
A palpação do curto extensor radial
do carpo e, menos vezes, do longo
extensor, é dolorosa e o estiramento
dos extensores radiais do carpo desperta a dor. Frequentemente, a ação
de apertar a mão desperta a dor pela
contracção desses músculos. Os exames subsidiários de diagnóstico são
pouco utilizados, sendo o diagnóstico clínico. No entanto, podemos,
em determinadas circunstâncias,
pedir um Rx apenas para excluir

calcificações articulares ou corpos
livre. A ecografia pode demonstrar a
desorganização tecidular do tendão,
com heterogeneidade do mesmo, e
eventualmente alguma rutura de
fibras em situações extremas. Pode
ser observado edema tecidular. A
RMN pode mostrar nas ponderações
de saturação de gordura imagens
compatíveis com tendinose.
Abordagem terapêutica
A primeira abordagem será a de
observar, diagnosticar e aguardar.
Vários são os estudos que demonstram que esta atitude é tão efectiva
como outras mais intervencionistas
ao longo de um ano. Esta atitude
nos atletas com queixas recentes,
de carácter agudo, tem responde
favorável, desde que se restrinja a
actividade física nesta fase inicial.
Os atletas com patologia crónica
respondem pior a esta abordagem.
O uso de AINEs de forma tópica ou
oral é controverso. É uma entidade
em que a verdadeira inflamação não
existe, pelo que a administração de
anti-inflamatórios parece não ter
lógica. Parece haver algum interesse
na aplicação de AINEs tópicos. É
benéfico o uso de analgésicos orais,
sem acção anti-inflamatória, para

Tratamento clinicamente comprovado

BÁLSAMO PARA PÉS SECOS,
GRETADOS E RUGOSOS
Indicado para o tratamento do pé diabético

1 200 000
unidades
vendidas na
Grã-Bretanha

Antes

Depois

Forma de apresentação: Tubo de 56 g

www.prisfar.pt

geral@prisfar.pt

os
d
a
t
l
Resu íveis
vis dias
em 3

Permitem também a dispersão da
tensão miotendinosa e a dispersão
de forças vibratórias emanadas pela
vibração da raquete de ténis ou
outras. As bandas de tensão nunca
devem ser utilizadas como forma
de tratamento único, mas sempre
em associação com o programa de
tratamento e de reeducação. A sua
utilização pode ser preventiva na
retoma da actividade.

A reeducação
controlo da dor. Os cortiesteroides
sob forma injetável local são raramente utilizados em atletas, tendo
indicações especifica. De considerar
também o eventual risco de esteatonecrose local. Vulgarmente utiliza-se, em não competição, uma ou
duas infiltrações, nunca repetindo a
2.ª se a primeira não trouxe qualquer benefício, de 40mg de metilprednisolona juntamente com 3 ml
de lidocaína a 1%.
O tratamento fisiátrico utiliza
agentes físicos locais e reeducação
funcional para alívio da dor e adaptação ao esforço que a actividade
exige. Os agentes físicos clássicos
usados são o térmico, de aplicação
local com efeito de aquecimento
ou de arrefecimento, tendo o primeiro benefício na vascularização
e no relaxamento, e o segundo no
controlo analgésico e na redução do
edema local e controlo vasomotor
após actividade.
O efeito terapêutico da corrente
eléctrica pode ser importante,
utilizando-se a baixa frequência e a
alta frequência. Os aparelhos com
correntes analgésicas tipo TENS,
correntes de baixa frequência com
efeito analgésico, através do bloqueio de neurotransmissor ou da
produção endorfínica, com ação
ao nível da dor ou com efeito de
capilarização, melhorando a vascularização local. A aplicação destes
agentes deve respeitar as regras da
localização em função da raiz a que
respeita o dermátomo, com utilização de um ou mais canais e com
a duração necessária para que o
efeito desejado se aplique. Há quem
use a colocação também no local
de dor, no entanto a localização
sobre a entrada da raiz nervosa tem
mais lógica. As correntes galvânicas
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com efeito de ionização podem ser
utilizadas, usando-se AINEs ionizáveis, com resultados semelhantes à
utilização tópica. A alta frequência,
através da sua ação de poder calórico e de vascularização, pode ser
útil, e os ultra-sons, através da acção
de micromassagem e efeito térmico,
apesar de não haver estudos que
comprovem o seu sucesso. O lazer
pode ser um agente com utilidade,
pelo efeito sobre o colagéneo, bem
como pelo efeito capilar, promovendo a vascularização, pelo efeito
vasodilatador précapilar.
A massagem transversa profunda
atua indiretamente através da libertação de histamina, substancia H e
metabolitos com efeitos nos capilares e arteríolas locais, causando
vasodilatação. Pode também ser útil
na reorganização tecidular e alinhamento de fibras, apesar de não haver
estudos seguros que corroborem
esta teoria, assim como da ideia de
que desfaz eventuais aderências
fibróticas decorrentes de eventuais
ruturas. No entanto, este tratamento
parece melhorar sintomaticamente
o doente após a sua aplicação, muitas vezes altamente dolorosa.
A abordagem terapêutica passa
também pela cinesiterapia, com
alongamento do segmento miotendinoso envolvido, mais precisamente
o curto extensor radial do carpo,
apesar dos músculos extensores do
punho poderem estar envolvidos. A
contratura muscular beneficia com
as técnicas de alongamento que
podem, inclusivamente, ser ensinadas e praticadas pelo paciente.
A compressão das bandas de
tensão impede este estado de
espasmo muscular, ao mesmo
tempo que permite o alinhamento e
a dispersão de forças concêntricas.

Deve ser orientada para um programa de alongamentos e de massagem, com controlo das dores, seguido
de um programa de reforço muscular
(resistência à força), de preferência
em excêntrico, com treino da extensão e do enrolamento dos músculos
extensores do punho. O trabalho de
reforço da pega (grip) deve ser implementado e todo o trabalho de reforço
muscular deve ser feito em percurso
de isometria para excêntrico e para
concêntrico. Não esquecer que muitos destes problemas estão relacionados com fadiga muscular em torno
de outras articulações dependentes
do momento de força de acção, pelo
que a reeducação do ombro e da
ráquis, nomeadamente a resistência
do tronco e dos membros inferiores é
importante e indispensável.
A correção postural e a reeducação da colocação da omoplata,
não cabem dentro do âmbito deste
artigo, mas podem ser revistos no
artigo da revista n.º 1 em “Reabilitação do Ombro”. Em casos extremos
a cirurgia pode ter indicação através
de várias técnicas que não são do
âmbito deste texto.
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Consumo de substâncias dopantes no
desporto recreativo português – um estudo
em praticantes de musculação
Dra. Marta Massada (1), Dr. Sérgio Ribeiro (2), Dr. Vitor Ferreira (2)
(1)
Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar do Porto; (2) ISMAI - Instituto Superior da Maia. Porto e Maia.

RESUMO ABSTRACT
O objetivo deste estudo foi avaliar o consumo de substâncias proibidas no desporto recreativo. Realizou-se um estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa de uma
amostra de 32 praticantes de musculação em ginásios no grande Porto. Verificou-se uma
prevalência de consumo de substâncias dopantes de 63,6%. Destes, 11,6% utilizam esteroides anabolizantes regularmente, sendo o principal objetivo o aumento da massa muscular.
Apenas 9,1% dos participantes no estudo não referiu nenhum efeito lateral. O principal
esteroide anabolizante utilizado foi a nandrolona. Os resultados permitiram concluir que
existe atualmente um padrão de consumo de substâncias dopantes entre os praticantes
de musculação, sendo fundamental a implementação de ações educativas, visando a
cessação do consumo.
The aim of this study was to evaluate the pattern of ingestion of prohibited substances on recreational sports. We conducted a cross-sectional study with a quantitative approach with a sample of
32 bodybuilders from gyms in the metropolitan area of Porto. It was found a prevalence of substance
abuse equal to 63.6% of the studied population. 11.6% were frequent steroids users and the main
reason was the increase of muscle mass. Only 9.1% of substance abusers showed no adverse health
reactions. Nandrolone was the main anabolic steroid consumed. The results led to the conclusion
that a pattern of doping substances consumption exists among the bodybuilders, being necessary
the implementation of educational activities, aimed to cease the consumption.
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Dopagem. Desporto recreativo. Prevalência. Efeitos adversos.
Doping. Recreational sport. Prevalence. Adverse effects.

Introdução
A Dopagem foi definida em 1967
pelo Conselho de Europa como a
aplicação a um indivíduo saudável
ou uso por parte desse indivíduo de
substâncias ou meios, naturais ou
não, com o objetivo de influenciar
o seu rendimento numa atividade
desportiva. No nosso país, o Decreto-Lei nº. 27/2009 de 19 de Junho, que
legisla o Combate à Dopagem no
Desporto, entende Dopagem como
o uso de uma substância proibida
ou de um método proibido por um
praticante desportivo [1].
Ainda que se trate de um assunto
atual, sobejamente discutido no
meio desportivo e não só, a dopagem
não é uma prática moderna. Existem
registos que demonstram a utilização de substâncias desde 2000 a.C.
e nas Olimpíadas da Grécia Antiga
o consumo de misturas de plantas
e infusões era comum entre os participantes. Com a reintrodução dos

Jogos Olímpicos modernos em 1896
pelo Barão Coubertin [2], o Desporto
alcançou um impacto singular que
o catapultou como o fenómeno
socioeconómico que hoje representa.
O recurso à Dopagem como porta
para a História deste “fenómeno”
conduziu inevitavelmente ao seu
crescimento e evolução.
A luta contra este mundo paralelo
remonta à década de 60, quando o
Comité Olímpico Internacional (COI)
iniciou um programa sistematizado
de combate à dopagem, elaborando
legislação e, consequentemente,
punições apropriadas. No nosso
país, foi no mesmo ano em que o
COI decidiu realizar pela primeira
vez controlos de dopagem nos
Jogos Olímpicos do México (1968)
que foi realizado o primeiro controlo, durante a Volta a Portugal em
bicicleta. No final de 1999 é criada
oficialmente a Agência Mundial
Antidopagem (AMA). Portugal tem
colaborado ativamente com a AMA

desde a sua criação, tendo igualmente feito parte da elaboração da
Convenção Internacional Contra a
Dopagem, da UNESCO (2005). Em
Maio de 2008 verificou-se a eleição,
por escrutínio secreto, do Prof. Dr.
Luís Horta para Presidente do Grupo
de Monitorização da Convenção
contra a Dopagem do Conselho
da Europa. O novo regime jurídico
instituído em 2009 fez com que surgisse a Autoridade Antidopagem de
Portugal (ADoP), que vem exercendo
funções desde o início de 2010 [1].
No entanto, apesar do sólido
sistema de luta contra a dopagem
que Portugal tem desenvolvido
desde o final dos anos 60, inicialmente pelo COI e atualmente pela
AMA, verifica-se que desde 1987 a
utilização de drogas e suplementos
se tornou perigosamente prevalente
no panorama desportivo, nomeadamente nos meios considerados amadores ou recreativos. A pressão que
a Sociedade exerce para que cada
indivíduo seja uma imagem estereotipada do “corpo perfeito” fez com
que os ginásios se tornassem centros
proliferativos do consumo de substâncias para objetivos tão diversos,
como aumentar a força, a potência
e a massa muscular ou emagrecer.
Internacionalmente constata-se
igualmente uma prevalência elevada
de consumo de substâncias dopantes nos frequentadores dos ginásios.
Dados dos Estados Unidos da América (EUA) revelam que 1 a 3 milhões
de americanos já consumiu esteroides anabolizantes, não obstante
os riscos associados . Num estudo
estima-se que existam 3,5 milhões
de consumidores de esteroides nos
EUA e que aproximadamente 3%
dos jovens já fizeram uso dessa
classe de drogas em algum período
da sua vida [5]. O uso indiscriminado de substâncias dopantes pode
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potenciar efeitos secundários, como
a hipertensão arterial, a cardiomiopatia hipertrófica, a atrofia testicular, a ginecomastia e a agressividade
entre outros [6], o que qualifica esta
temática como um real problema de
saúde pública.
Foi na tentativa de adquirir
conhecimentos relativos à realidade
do desporto amador em Portugal,
nomeadamente nos ginásios onde a
aquisição e consumo de substâncias
dopantes pode escapar à regulamentação e controlo das entidades responsáveis, que desenvolvemos esta
pesquisa. Com o objetivo de analisar
a prevalência e o consumo de substâncias dopantes pelos praticantes
de musculação no grande Porto,
tentámos identificar as principais
classes de substâncias utilizadas,
bem como as consequências desse
uso. Procurámos, deste modo, otimizar a implantação de ações preventivas que sejam eficazes na redução
deste consumo entre os praticantes
de atividade física, promovendo a
verdade no Desporto e a Saúde.

Material e Métodos
Este trabalho é um estudo epidemiológico transversal com abordagem
quantitativa. Foram contactados
aleatoriamente 65 praticantes de
musculação inscritos em três ginásios na área do grande Porto. Trinta
e dois aceitaram participar, sendo
incluídos na população de estudo.
Todos os praticantes foram devidamente informados quanto ao âmbito
e objetivos do trabalho e consentido
a recolha dos dados. Para a recolha
de dados aplicámos um questionário constituído por 21 perguntas de
resposta múltipla/curta, de forma
sigilosa. Os dados foram recolhidos
entre Dezembro de 2009 e Maio
de 2010. Para a análise dos dados
utilizámos o método descritivo para
determinar o perfil sociodemográfico da amostra, comportamento
e consequências do consumo de
substâncias dopantes. O teste do
qui-quadrado foi aplicado para verificar a associação entre as variáveis
estudadas, ao nível de significância
de 0,05.

Resultados

Discussão

A maioria dos praticantes de musculação era do género masculino
(90,9%), apresentando uma média
de idades igual a 28,2 anos. Verificámos que 63,6% dos participantes no
estudo já consumiram substâncias
dopantes, sendo que 11,6% destes
utilizam frequentemente esteroides
anabolizantes. Encontrámos uma
diferença estatisticamente significativa na utilização de anabolizantes
relativamente ao género (p=0,018),
que é mais prevalente entre os
homens. No que respeita aos motivos que conduziram ao consumo
de substâncias dopantes, 36,4% dos
utilizadores referiram o aumento da
massa muscular, seguido pela perda
de peso (27,3%), aumento do rendimento desportivo (18,2%), pressa em
alcançar resultados (9,1%) e por mais
do que um único motivo (9,1%). As
substâncias mais utilizadas foram
a nandrolona (26,3%), seguida da
metandrostenolona, cipionato de testosterona e outros esteroides (27,3%),
hormona de crescimento (HG) (9,1%)
e efedrina (9,1%) (tabela 1).
Os elementos da amostra foram
ainda questionados sobre os pro-

O uso indiscriminado de substâncias
dopantes na população estudada
assumiu prevalência preocupante.
Os nossos resultados estão de acordo
com Parkinson et al (2006) na entrevista conduzida a 500 praticantes
recreativos de musculação, revelando
a proliferação alarmante do consumo de esteroides nesta população
[7]
. O elevado consumo de esteroides
anabolizantes na população estudada é consistente com o relatado
em estudos em ginásios e estudantes
universitários nos EUA, em que se
verificaram consumos de cerca de
8.6% em ginásios e de 17 a 20% em
alunos participantes em competições
universitárias [8]. Araújo et al (2002)
reportaram o desejo de aumento
da massa muscular como o principal motivo para o consumo destas
substâncias. A preocupação reinante
com a forma física, a par da busca da
construção de um corpo adequado
aos padrões valorizados na sociedade
contemporânea, reflete inevitavelmente os padrões de consumo verificados. A nandrolona foi o esteroide
mais utilizado neste contexto, o que
está de acordo com a literatura atual

Tabela 1
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Metandrostenolona (Dianabol®)
Oxandrolona (Anavar®)
Nandrolona (Decadurabolin®)
Efedrina
Insulina (Actrapid®)
Complexos proteicos (Syntha 6®)
HGH (GH Max®)
Termogénicos
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blemas médicos relacionados com
o consumo. As alterações do humor,
como agressividade e a irritabilidade
fácil, e as alterações cutâneas (acne,
pele oleosa) foram relatadas por
27,3% dos inquiridos, seguidas das
alterações genitourinárias, como a
atrofia testicular, a impotência ou a
hematúria macroscópica (18,2%), e
a alopécia (6,02%). Apenas 9,1% dos
participantes no estudo não referiu
nenhum efeito secundário (tabela 2).
Tabela 2
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Testosterona (Testex® Sustanon®)
Estimulantes hormonais (ZMA®)
Outros esteroides

. Também no estudo de Araujo et
al (2002), a nandrolona e a testosterona foram os mais utilizados (66%),
seguido do Anabol e da Hormona de
Crescimento, com 31% e 3%, respetivamente [9]. No estudo de Frizon
et al (2005), os autores justificam a
utilização primordial da nandrolona
pelo baixo custo, associado à aquisição desta substância quando comparada ás demais drogas [10], factos
que poderão de igual modo explicar
[9,10]
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Alterações humor
Alterações genitourinárias
Acne
Alopecia
Ginecomastia
Palpitações
Outros
Nenhum
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Efeitos Colaterais (%)

30

os numeros encontrados no nosso
estudo. O uso abusivo de substâncias
dopantes está associado a efeitos
secundários largamente conhecidos, como a hipertensão arterial, a
cardiomiopatia hipertrófica, a atrofia
testicular, a agressividade, etc [6]. Os
resultados que obtivemos neste item
são semelhantes aos descritos em
estudos prévios [3,9,11,12], nos quais
foram também indicadas alterações
comportamentais em cerca de 81%
dos inquiridos, alterações dermatológicas na quase totalidade dos
consumidores, alopécia em cerca de
20% e ausência de efeitos colaterais
em menos de 15% dos indivíduos que
consomiam frequentemente esteroides anabolizantes.

Conclusão
Os resultados do presente
estudo revelam uma prevalência
preocupante de consumo de esteroides anabolizantes entre os praticantes de musculação. Verificou-se
que 63,6% da população estudada já
os consumiu e 11.6% consumia-os
de forma regular, com os objetivos
de aumentar a massa muscular,
de perder peso ou de maximizar o
rendimento desportivo. De entre as
substâncias identificadas, verificou-se que a nandrolona foi a droga
mais consumida.

Recomendações
A prevalência de consumo de substâncias dopantes entre os frequentadores dos ginásios assume-se
inevitavelmente como um problema
de saúde pública sendo de primordial importância a implementação
de ações educativas nesta população. A facilidade com que alguns
destes produtos são adquiridos
merece igual atenção, sendo fulcral
a criação de políticas de fiscalização
adequadas e eficazes. Para que estas
medidas possam vingar é fundamental que quem vive e trabalha no
Desporto conheça os mecanismos
de ação, as formas de utilização e os
riscos associados ao consumo destas
substâncias, para que se possa
informar os atletas e os desportistas
amadores dos perigos a que estão
expostos.
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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.
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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Têxteis e vestuário
desportivo I/III
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RESUMO ABSTRACT
A evolução na ciência está a permitir que novos materiais respondam de forma inteligente
a influências externas, como temperaturas extremas, humidade, químicos e bactérias,
luz, radiação, fogo e descargas eléctricas, para a produção de vestuário multifuncional,
utilizado em desporto, trabalho e também proteção. Este artigo pretende destacar o avanço
a que se tem assistido nos últimos anos ao nível da utilização de materiais avançados no
vestuário desporto, que conferem mais conforto, que são mais eficazes e mais leves, com
resultados práticos na melhoria do desempenho dos atletas.
The evolution on sciences is creating new opportunities for new materials in order to react to external influences, like extreme temperature, humidity, chemicals and bacterial, light, radiation, fire and
electrical discharges, for multifunctional clothing manufacture, used in sports, work and protection.
This article intends to highlight the breakthrough in recent years, in terms of advanced materials in
sports, improving comfort, improving efficiency, being lighter, producing positive impacts in athletes’
performance.

PALAVRAS-CHAVE KEY-WORDS
Têxteis inteligentes, vestuário multifuncional.
Intelligent textiles, multifunctional clothing.

Introdução
Os avanços na ciência e na engenharia estão a transformar os produtos
têxteis, tornando-os mais específicos e mais adaptados, com novos
materiais que respondem de forma
inteligente a influências externas,
como a mudança de temperatura,
humidade, químicos e bactérias, luz,
radiação, fogo e descargas eléctricas,
para a produção de vestuário multifuncional, utilizado em desporto,
trabalho e também proteção. Estes
avanços na ciência e na engenharia, que estão a ser adoptados pelas
empresas, ao integrarem conceitos e
metodologias capazes de criar uma
simbiose entre moda criativa e moda
funcional, vieram transformar o vestuário e acessórios de desporto.

Têxteis e vestuário funcional
A relação dos têxteis com a pele
assume cada vez mais uma importância fundamental, visto que a pele
tem uma atividade específica de
equilíbrio de todas as suas funções
e da própria constituição química
dos tecidos humanos. Desta forma,
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o conceito de vestuário funcional,
que atua como uma segunda pele,
tem vindo a crescer de importância
nos anos mais recentes, com recurso
à capacidade de funcionalização de
materiais que confiram, ou melhorem, propriedades de desempenho
em têxteis.
Autolimpeza
Anti-estáticas
Anti-microbianas / bacterianas
Anti-reflectivas
Condutividade eléctrica
Desodorizantes
Emissão de radiação infravermelha
Hidrófilas
Hidrofóbicas
Libertação de perfumes
Libertação de aromas
Luminescência
Memória de forma
Mudança de cor foto e termocromática
Permeabilidade ao vapor de água (respirabilidade)
Protecção química e biológica
Protecção UV
Purificação/ descontaminação do ar
Repelentes a óleo
Repelentes à sujidade
Resistência à abrasão
Resistência a infra-vermelhos
Resistência mecânica
Resistência térmica
Resistente a riscos superficiais
Resistente ao envelhecimento
Resistente ao envelhecimento por exposição
Retardador de chama

Os tecidos e malhas produzidos
com fibras sintéticas, como o poliéster e as poliamidas, estão a ser cada
vez mais utilizados para vestuário
outdoor em diversas modalidades
de desporto, porque são geralmente
muito resistentes ao desgaste e
impermeáveis ao vento e à água,
podendo também comportar-se
como respiráveis, quando combinados, por exemplo, com membranas.
Um outro conceito é encontrado
na utilização de polímeros que
respondem a estímulos, de que é
exemplo o hidrogel, que dilatam e
contraem em resposta a alterações
de temperatura, pH, interação com
electrólitos, etc. Ao dilatar, a estrutura polimérica tridimensional do
hidrogel fica com uma microestrutura mais curta e desta forma consegue libertar substâncias químicas,
nomeadamente fármacos [2].
Existem diversos produtos comerciais (aditivos, partículas e emulsões) que as empresas produtoras
de têxteis incluem nos processos de
produção final de fibras e de produtos, resultando funcionalidades bem
desenvolvidas. As possibilidades de
funcionalizar os têxteis são hoje em
dia muito diversas e por isso o vestuário para desporto está cada vez
mais confortável e mais adaptado
a novos desafios dos atletas. Para
desportos ao ar livre, por exemplo,
com longas exposições solares,
nomeadamente em maratona e triatlo, aumenta a consciência de que
o vestuário deve ser mais adequado
do ponto de vista de protecção a
radiação UV.

O vestuário na prevenção do
cancro de pele
Um estudo realizado na Alemanha
sobre os hábitos de proteção contra
as radiações ultravioletas (UV) através do vestuário, refere que, apesar

ASC, UM COMPROMISSO COM A QUALIDADE E COM O DESPORTO
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3 PAVILHÃO DESPORTIVO EM GUILHABREU

4 PARQUE DESPORTIVO EM VILA DO CONDE

da preferência por vestuário com
protecção UV ser muitas vezes comprometida por fatores como o preço,
falta de conhecimento e desejo de se
bronzear, 2/3 do grupo inquirido teve
preferência por vestuário marcado
com etiquetas indicando o UPF (Factor de Proteção Ultravioleta) [5].
O UPF em vestuário é influenciado
por vários parâmetros que determinam o grau de proteção da radiação
ultravioleta, nomeadamente: construção da estrutura têxtil (porosidade, elasticidade, espessura, acabamento da superfície, caraterísticas
das fibras), humidade na estrutura,
presença de filtros UV e cor. O UPF
depende ainda da estrutura química
das fibras e por isso as fibras naturais, como o linho e o algodão, têm
baixa capacidade de absorção da
radiação UV, ao passo que a poliamida e o poliéster têm muito melhor
capacidade [6] [8].
Já para a porosidade, que é o espaçamento entre fios, quanto maior
for esse espaço menor é a protecção a radiação UV, porque há uma
maior capacidade de penetração de
radiação. Nestas circunstâncias, um
têxtil mais elástico tem menor capacidade de proteção porque quando
há movimentos a distensibilidade
abre espaços entre fios e aumenta a
porosidade. Por outro lado, quanto
mais espesso é o têxtil, o que em termos práticos pode ser traduzido por
maior compactação de fios, ou maior
gramagem e por isso mais peso, é
maior a proteção. Acresce ainda que
os acabamentos também podem ter
influência, isto porque têxteis com
determinados efeitos, que por exemplo apresentem relevos superficiais,
têm à partida maior capacidade de
proteção. Convém no entanto esclarecer que quando falamos de têxteis

· Öko-Tex – Produtos que não contêm substâncias
nocivas à saúde

· Eco-label – Produtos que foram
fabricados respeitando o ambiente
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referimo-nos a tecidos, malhas e
não-tecidos, que são estruturas com
construções diferentes.
Os principais fatores que favorecem a protecção UV pelos têxteis
são os seguintes:
· tecidos ou malhas, mas de tonalidades mais escuras, que também
podem ser claros e leves, mas de
estrutura de fios mais apertadas
(tipo sarjas), não necessariamente
grossos;
·c
 om capacidade de libertar transpiração;
·e
 struturas mais leves de tecidos ou
malhas com acabamento apropriado (certificado).
Os principais factores que não favorecem a protecção UV pelos têxteis
são os seguintes:
· a humidade e a transpiração;
· o uso e a lavagem porque desgastam.

Certificação e etiquetagem de
têxteis e vestuário
A qualidade percebida, e a sua
relação com o desempenho, é uma
das áreas de interesse para perceber como se constrói a tomada de
decisão de compra, com base em
informação explícita, como etiquetas e símbolos e, a partir daí, perceber a atitude do consumidor face
aos padrões de comunicação sobre
atributos de responsabilidade social.
As etiquetas são marcas registadas, nomes de marcas, representações visuais ou símbolos que se
encontram em qualquer embalagem ou documento referente a um
produto. Para além das etiquetagens
de denominação, de percentagens
de fibras e da conservação desses
produtos, o consumidor está cada

· The Blue Angels –
A mais antiga certificação ecológica
têxtil do mundo

· Bluesign – Produtos que foram
fabricados respeitando o ambiente
Marcação CE

vez mais informado e, por isso, mais
habilitado a decidir no momento
de compra, desde que conheça os
diversos mecanismos que estão
disponíveis e que podem ser encarados como ferramenta de defesa do
consumidor.
Exemplos utilizados em têxteis
que identificam processos de certificação:

Símbolos ecológicos
Entretanto, estão a aparecer têxteis
com novas funções que ainda não
encontram métodos de avaliação
que atribuam etiquetas e que sejam
reconhecidos internacionalmente.
É o caso da função hidratante e até
da proteção microbiana. No segundo
caso, até já são utilizadas normas
internacionais, mas ainda não existe
uma etiqueta, internacionalmente
reconhecida, que transmita confiança ao consumidor. Para certificação de produtos têxteis e de vestuário, em Portugal, o CITEVE é uma
entidade acreditada.

Conclusão
Nos últimos anos tem-se assistido
ao uso de materiais avançados no
desporto, mais confortáveis, mais
eficazes e mais leves e os resultados
na melhoria do desempenho dos
atletas estão à vista. Esta apresentação pretende destacar o papel
dos materiais têxteis no vestuário
desportivo, enquanto materiais
avançados.
As caraterísticas apresentadas
neste artigo e que acrescentam
valor aos produtos, dando resposta
a necessidades e expetativas dos

Marcação CE
· Produtos de
acordo com diretivas de segurança
da EU

Símbolos de proteção da radiação
ultravioleta
· UV standard 801
· AS/NZS 4399 –
Norma Australiana/Neozelandeza
· AATCC 183 –
Norma Americana
· EN 13758-1/2 –
Norma Europeia

Para certificação
de produtos têxteis
e de vestuário, em
Portugal, o CITEVE
é uma entidade
acreditada.

consumidores, são hoje o alvo
preferencial da nano tecnologia em
têxteis. A nano tecnologia é a área
da engenharia molecular que tem a
capacidade de criar materiais muito
pequenos, mil vezes mais pequeno
que o milímetro, manipulando os
materiais ao nível do átomo e da
molécula, para fabricar produtos
mais duráveis, limpos, seguros e
inteligentes, tanto para a casa, como
para as comunicações, os transportes, a agricultura e a indústria em
geral. De acordo com o “USA–based
Project on Emerging Nanotechnologies”, o número de produtos de
consumo de base nano tecnológica
(figura 1) cresceu cerca de 379%
entre Março de 2006 e Agosto de
2009, de 212 para 1.015, onde o
vestuário representava mais de 15%
dos 1.015 produtos, conferindo-lhe
a posição de uma das categorias
mais relevantes [1]. A figura 1 ilustra
a distribuição para as 6 principais
categorias.
A nano tecnologia está a colocar
no mercado nano aditivos, nano
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Figura 1 – Número de produtos de consumo de base nano tecnológica (Agosto 2009)

partículas, nano emulsões e nano
fibras que, no campo da inovação
em materiais têxteis encontram um
vasto espectro de aplicações, que
se desenha desde o processamento
dos materiais até ao acabamento de
todo o tipo de têxteis e, desta forma,
compreende toda a cadeia de valor
de processamento têxtil. No entanto,
como veremos em futuros textos,
nem só de nano tecnologia aplicada
aos têxteis se constrói a inovação no
vestuário de desporto, que é o caso
em análise.
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RESUMO ABSTRACT

Fraturas do Escafóide

As lesões do punho e da mão são das mais frequentes em traumatologia, o que tem
originado o crescente interesse de várias especialidades médico-cirúrgicas. Devido á
especificidade da atividade desportiva, o manuseamento das lesões é um desafio, requer
o conhecimento da modalidade praticada e das necessidades do desportista. São muitas
vezes menosprezadas pelo próprio e pelos agentes desportivos e treinadores para apressar
o rápido retorno à atividade, com potenciais consequências negativas a longo prazo. Este
artigo aborda a patologia traumática do punho. As lesões descritas são frequentes, exigem
o diagnóstico e tratamento adequados e rápidos, e para se evitar as sequelas.
The wrist and hand injuries are quite prevalent on traumatology and that has been the cause of
the interest of several medical and surgical specialities. Due to the specificity of the sports activity,
the management of such injuries is a challenge, requires the knowledge of the sports and the needs
of the athlete. Quite often they are overlooked by the athlete him/herself and also by other sports
agents and coaches, and that may have negative consequences in the future. This paper describes
the the traumatic pathology of the wrist. The injuries reported are frequent, they require the correct
and fast diagnosis and treatment, in order to prevent sequels.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Lesões do punho, fratura do escafoide, fratura rádio distal, dissociação escafo-semilunar
Wrist injuries, scaphoid fracture, distal rádio fracture, scapholunate dissociation

Fraturas do rádio distal
As fraturas do rádio distal são
comuns em atletas particularmente
em skate e futebol(1). A severidade
varia com a modalidade – atingimento articular e maior cominução
em desportos de alto contacto (ex:
desportos equestres ou motorizados).
O mecanismo lesional mais comum
é a queda sobre a mão com o punho
em hiperextensão. Ocorre dor, impotência funcional e edema. A avaliação
imagiológica inicial é feita através do
Rx (face, perfil e incidência oblíqua)(2).
Uma TC pode ser necessária nas
fraturas articulares ou uma RMN na
suspeita de lesão ligamentar.
O objetivo do tratamento é manter
o comprimento, a inclinação radial, o
tilt volar e a congruência das várias
articulações do rádio distal. Fraturas não desviadas devem ser tratadas conservadoramente. Fraturas
desviadas (desvio articular>2 mm,
inclinação radial >15° e dorsal >10°,
encurtamento radial > 3 mm) devem
ser submetidas a redução cruenta e
fixação interna(3-7). São ainda fatores
de instabilidade a cominução metafisária e a idade superior a 60 anos.
26 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

As fraturas instáveis tem resultados
desfavoráveis quando tratadas conservadoramente. Pode ser necessário
enxerto ósseo em fraturas cominutivas(8). No tratamento conservador,
uma imobilização gessada é usada
por 4-6 semanas seguidas de uso
de proteção e início de mobilização.
Nas fraturas submetidas a fixação
interna, a mobilização pode ser iniciada imediatamente, sem vantagens
demonstradas(4,9,10). O regresso ao
desporto é ditado pela estabilidade da
fratura e pela modalidade.

O escafóide é o osso mais fraturado
no carpo (60%)(11,12). Esta fratura é
subdiagnosticada sendo uma ameaça à vida competitiva do atleta,
com evolução possível para pseudoartrose(13,14). Não tratada, ocorrerá
alteração da cinemática do carpo e
artrose do punho(15,16). O diagnóstico
atempado e tratamento adequado
são de extrema importância(17,18). As
fraturas do escafóide resultam de
queda sobre punho em hiperextensão
e desvio radial(19,20), podendo haver
outros mecanismos lesionais (21,22).
Causam dor no punho sobretudo na
tabaqueira anatómica com compressão axial no polegar ou com desvio
cubital no punho em pronação(23). A
dor na tabaqueira anatómica deve
levantar suspeita de fratura do escafóide. Se esta não é visível no exame
rx inicial, o punho deve ser imobilizado havendo lugar a novo estudo
imagiológico após duas semanas(24).
No atleta, a imobilização incorre
numa perda grande de produtividade,
sendo necessário um diagnóstico
imediato, no caso de suspeita clínica,
com recurso a cintigrafia, RMN(25) ou
TC (rápida, específica e o mais sensível dos exames)(26,27).
A história natural das fraturas do
escafóide não está esclarecida. A taxa
de pseudoartrose varia entre 5-15%
(28,29)
e está associada a desvio fraturário >1mm, fraturas do pólo proximal

ou verticais oblíquas e tabagismo
(30)
. A malunião e a pseudoartrose
do escafóide carpico evoluirão para
artrose do punho(31). São indicações
cirúrgicas, no contexto agudo, as
fraturas desviadas, as fraturas do
pólo proximal ou aquelas associadas
a instabilidade cárpica.
As fraturas agudas estáveis podem
ser tratadas com gesso antebraquipalmar com taxas de consolidação de
90-100% em 8 – 12 semanas. No atleta,
são considerados os efeitos deletérios
da imobilização – rigidez articular e
maior tempo de cicatrização(32). Com
fixação interna rígida, a imobilização
pode ser desnecessária(32) e é assegurado o alinhamento da fratura. A
estabilização percutânea evita os riscos da dissecção, necessária numa via
aberta(33). O tempo médio de consolidação é de 7 semanas(32). O regresso à
atividade desportiva relaciona-se com
o tratamento efetuado, sendo lícita,
senão mesmo, desejável a intervenção
cirúrgica em fraturas não desviadas
por via percutânea com uma taxa de
consolidação de cerca de 100%aos 55
dias(35-37) e retorno precoce à atividade
desportiva(38), que pode ocorrer às
duas semanas com recurso a tala protetora até consolidação evidenciada
por TC(35,38).
Nas fraturas instáveis, o regresso
à atividade baseia-se na estabilidade
obtida cirurgicamente(39). O retorno
não protegido ao desporto é protelado
até a mobilidade ser total e a consolidação comprovada.

Dissociação escafo-lunar
As lesões da região escafolunar são
comuns. A estabilidade do complexo
escafolunar depende de ligamentos
capsulares extrínsecos e, sobretudo
do ligamento escafolunar interósseo
(LIEL) especialmente da sua porção
dorsal(40-43). Na lesão do LIEL, o escafoide flete e afasta-se do semilunar

ficando em continuidade com a fileira
distal enquanto o semilunar e piramidal funcionam em conjunto como
fileira proximal do carpo resultando
instabilidade segmentar intercalada
dorsal (DISI) e alteração da cinemática do punho.
O mecanismo de lesão não está
esclarecido. Parece estar relacionado
com força aplicada na base da região
tenar com o punho em hiperextensão, desvio cubital e supinação(44,45). A
dissociação escafo-lunar pode ocorrer
após um único traumatismo ou na
sequência de lesões repetidas(46-50).
O doente pode apresentar-se após
uma lesão aguda do punho ou por
dor insidiosa sem memória de episódio traumático. Observa-se fraqueza
e dor em atividades com carga axial
(ex: flexões)(51). Ao exame objetivo,
apresenta edema na tabaqueira
anatómica ou dor dorsoradial distal
ao tubérculo de Lister. O teste de
Watson pode ser positivo (44).O exame
complementar inicial é o Rx em face,
perfil, desvio radial e cubital em que
é feita a medição do espaço escafolunar (>3 mm – Sinal de Terry-Thomas)
e a avaliação dos ângulos cárpicos.
Na lesão crónica, pode ser evidente
colapso cárpico – lesões tipo SLAC(51).
A utilidade da RMN é questionável no
diagnóstico de lesão do LIEL(40,46,52). O
tratamento ajusta-se à cronicidade
da lesão. Nas agudas, o tratamento é
cirúrgico – fixação percutânea com
fios K assistida por artroscopia em
lesões incompletas do LIEL ou repa-

ração cruenta com capsulodese para
lesões completas(53-59). Nas subagudas ou na dissociação escafo-lunar
dinâmica, é feita capsulodese(60,61) ou
tenodese(62). Para as lesões crónicas,
são reservadas artrodeses intracárpicas, ressecções cárpicas ou fusão do
punho com perda de força e mobilidade do punho limitando a atividade do atleta que utiliza o membro
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superior. É, portanto, imperativo o
diagnóstico adequado e oportuno.

Lesões da Fibrocartilagem
Triangular
O termo complexo fibrocartilagem
triangular (FCT) descreve a relação
anatómica e funcional próxima
entre as estruturas cubitais do
punho(63). A instabilidade da articulação radiocubital distal (RCD)
é a lesão mais debilitante observada neste complexo. Os principais
estabilizadores desta articulação são
os ligamentos radiocubitais volar
e palmar(64,65) e a fibrocartilagem
triangular (65). Compõem, também,
este complexo, o ligamento colateral
cubital (LCC), a bainha do extensor
cubital do carpo (ECC) e o homólogo
meniscal.
Os mecanismos lesionais mais
comuns são carga axial, desvio cubital, rotação extrema do antebraço.
É referida dor na região cubital do
punho especialmente reproduzindo
o mecanismo lesional. Pode haver
edema, crepitação e percepção de
instabilidade. Ao exame objetivo,
há dor à palpação local. Pode surgir
instabilidade da articulação radiocubital distal evidenciada por translação excessiva do rádio face ao cúbito
quando comparada com a articulação contralateral. O sinal da fóvea
(dor reproduzida por compressão
da fóvea) tem uma sensibilidade de
95,2% e especificidade de 86,5%(66).
Uma vez que a maioria das
estruturas cubitais é constituída por
tecidos moles, o rx convencional é,
na maioria das vezes, normal – deve
ser usado na avaliação de lesões
por fratura-avulsão da estilóide
radial(67). A RMN é o principal meio
de diagnóstico com acuidade de 79%
(68)
. A artroscopia permite a avaliação e tratamento concomitantes.
As lesões podem ser agudas ou
crónicas(63), podem apresentar-se no
28 · Julho 2011 www.revdesportiva.pt

centro do disco da FCT sem instabilidade da RCD (IA), na inserção

cubital da FCT com instabilidade
da RCD por avulsão ou fratura da
estilóide (IB), nos ligamentos volares
extrínsecos (IC) (associados a dissociação radiocárpica) ou na inserção
radial da FCT (ID)(63). O tratamento
cirúrgico agudo está reservado para
fraturas instáveis ou desviadas e
para uma clara instabilidade da
RCD. Se tal não se verificar, indica-se
inicialmente a imobilização e analgesia. Uma lesão tipo IA pode ser
submetida a desbridamento do flap
em até 80% da FCT sem criar instabilidade(65,69) com 75% de resultados
excelentes ou bons(70). A reparação
por via artroscópica é possível nas
desinserções radiais (ID)(71) com
92% de sucesso(72). A via clássica é
reservada para desinserções cubitais (IB) podendo ser necessário
enxerto tendinoso(73). Na variância
cubital positiva com impacção
cubitocarpica (lesões classe II)(63),
uma osteotomia de encurtamento
cubital pode estar indicada. Assim, o
manuseamento de uma lesão cubital do punho começa pela determinação das estruturas lesadas sendo
a estratégia terapêutica orientada
para o tipo de lesão.

Conclusão:
As lesões no punho do atleta necessitam de ser tratadas de uma forma
correta segundo os parâmetros de
boas práticas clínicas. O tratamento,
após o diagnóstico, deve ser feito de
uma forma agressiva visando obter
o melhor resultado num espaço
de tempo mais curto possível. Para
esse efeito, os meios auxiliares de
diagnóstico e as técnicas cirúrgicas
devem ser utilizados visando a total
recuperação, fundamental para a
continuação da prática desportiva.
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O médico sem estatuto de
alto rendimento

O decreto-lei 272//2009, de 01 de
Outubro reconhece o interesse
público do desporto de alto rendimento, pois “constitui um importante fator de desenvolvimento
desportivo e é representativo de
Portugal nas competições desportivas internacionais” (Artigo
3.º). Este decreto-lei veio clarificar
o regime de alto rendimento, no
sentido de “se suprir a principal fraqueza do regime atualmente vigente, o
qual assenta numa definição demasiado permissiva do que deva ser
considerado desporto de alto rendimento...”, de definir “o regime aplicável
aos praticantes de alto rendimento
das modalidades desportivas reservadas a cidadãos com deficiências ou
incapacidades”, distinguir “os praticantes de alto rendimento em três níveis”,
com o objetivo do “Estado atribuir aos
praticantes desportivos que tenham
obtido resultados efetivos em competições desportivas de grande seletividade apoios públicos significativos” e,
também, criar um “conjunto integrado
de medidas de apoio aos praticantes
desportivos de alto rendimento após
o termo da sua carreira desportiva”.
No Artigo 2.º do Capítulo 1 é definido
“Alto rendimento”, “Modalidades
desportivas individuais ou colectivas”
e nas alíneas c), d) e) definem-se, respetivamente, “Praticantes desportivos
de alto rendimento”, “Treinadores de
alto rendimento” e os “Árbitros de alto
rendimento”. Os treinadores considerados são os que orientam “praticantes
desportivos de alto rendimento” e os
árbitros, internacionais, são os “que
tenham participado em competições
desportivas de elevado nível”, de
acordo com “registo organizado pelo
IDP, I. P”.
Este Decreto-lei não menciona os
médicos que apoiam, aconselham,
prescrevem programas de prevenção de doenças ou de lesões, que
diagnosticam, tratam, reabilitam
os “praticantes desportivos de alto
rendimento” ou “que tenham participado em competições desportivas de
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elevado nível”. Contudo, o Decreto-lei reconhece alguma importância à
intervenção médica, pois, de acordo
com a alínea c) do Artigo 11.º, deve
haver “comprovação da aptidão física
dos praticantes e indicação das datas
dos exames médicos a efetuar ao
longo do ano nos serviços de medicina desportiva”, assim como “a
assistência médica especializada aos
praticantes desportivos em regime de
alto rendimento é prestada através
dos serviços de medicina desportiva”
(Artigo 33.º, n.º 1).
Ignorar os médicos como agentes
também importantes na formação do
atleta de alto rendimento, e muitas
vezes decisivos para a sua carreira e
sucesso, é uma profunda desigualdade de tratamento em relação aos
outros agentes que acompanham os
atletas, podendo até ser considerado
um ato de ingratidão. O seu trabalho
discreto, mas eficaz, a sua dedicação incondicional e o grande apoio
psicológico que demasiadas vezes
desenvolvem, não são levados em
conta, pelo que injustamente não têm
sido até agora adequadamente considerados na dinâmica do Alto rendimento. O médico, para além de ser
considerado de modo desigual, não
tem acesso ao benefício das medidas
de apoio enunciadas no Artigo 25.º,
assim como a possibilidade de “aceder
a formação especializada, segundo
modelos a definir por despacho do
membro do Governo responsável pela
área do desporto” (artigo 26.º).
O médico, com a especialidade de
Medicina Desportiva, que acompanha
o atleta de alto rendimento ou que
integra uma seleção nacional que
participe num evento internacional
definido no decreto-lei 272//2009, de
01 de Outubro, tem toda a legitimidade para ser integrado no mesmo
regime que o treinador ou o árbitro
consagrados no decreto-lei. É uma
profunda injustiça ignorar a sua
presença, importância e competência,
pelo que o legislador deve, tão rápido
quanto possível, corrigir a situação.
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Ressonância magnética
cardíaca: indicações em
atletas
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RESUMO ABSTRACT
A morte súbita em atletas tem um elevado custo social que muitas vezes é difícil de
prever. A ressonância magnética (RM) é um teste seguro, não invasivo, que mostra imagens
detalhadas com boa resolução temporal e de contraste, permitindo a avaliação morfológica e funcional do coração. O uso em pacientes com elevada suspeição clínica, poderá
fornecer informação diagnóstica e até prognóstica da patologia envolvida, prevenindo o
risco de morte súbita.
Sudden death in athletes has a high social cost and is often difficult to prevent. Magnetic resonance
imaging (MRI) is a safe test, noninvasive, that creates detailed images with optimal contrast and
temporal resolution allowing a morphological and functional assessment of the heart. Its use in
patients with a high clinical suspicion can provide diagnostic information and even prognosis of the
pathology involved, preventing the risk of sudden death.
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recurso a métodos de imagem não
invasivos para investigar a presença
de eventual doença estrutural cardíaca. [6,7]
A ecocardiografia é o exame
recomendado para avaliar as anormalidades suspeitas, pois permite
detetar com precisão a função e a
morfologia cardíaca, sendo barata,
rápida e disponível. No entanto, nem
sempre consegue afirmar de forma
clara a ausência de doença, como
acontece frequentemente em patologias como a miocardiopatia arritmogénica do ventrículo direito ou a
miocardiopatia hipertrófica. Nestas
situações, a ressonância magnética
cardíaca é recomendada pela sua
excelente resolução anatómica e
pela informação complementar que
proporciona, nomeadamente quanto
ao prognóstico. [8]

Ressonância Magnética Cardíaca, Atletas, Morte Súbita
Cardiac Magnetic Resonance Imaging, Athletes, Sudden Death

O que podemos esperar da RM
cardíaca
Introdução
A ressonância magnética (RM) é um
teste seguro, não invasivo, que cria
imagens detalhadas com uma ótima
resolução temporal e de contraste.
O coração sempre representou um
desafio para a RM devido aos artefactos de movimento causados pelos
batimentos cardíacos, fazendo com
que só recentemente, com o evoluir da tecnologia, tenha ganho uso
generalizado. [1]
A RM tem vasta gama de aplicações, como por exemplo, na avaliação de doença cardíaca congénita,
de massas cardíacas, do pericárdio,
da miocardiopatia arritmogénica do
ventrículo direito ou nos estudos de
viabilidade do miocárdio. [2] Outras
aplicações, tais como a avaliação
da função ventricular e valvular,
são com muita precisão avaliadas
pela RM, mas a tomografia com a
emissão de fotão único (SPECT) e o
ecocardiograma são mais frequentemente usados na prática clínica.
[2]
As artérias coronárias são melhor
avaliadas pela angiografia ou pela
tomografia computorizada (TC).
Uma das principais vantagens da RM
é a ausência de radiação ionizante,
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que é substancial com o SPECT ou
com a TAC.

Na Cardiomiopatia Hipertrófica
(fig.1) permite detetar a presença de
espessamento ventricular esquerdo

Análise do problema
A morte súbita em atletas é um
problema que, embora relativamente pouco frequente (2:100 000
atletas/ano) [3], tem vindo a ter maior
relevância devido ao aumento do
número de praticantes. [4]
As principais causas de morte
súbita no atleta são: [3,5]
· Cardiomiopatia Hipertrófica
· Anomalias das Coronárias Congénitas
· Miocardite
· Doença Arterial Coronária Obstrutiva
·M
 iocardiopatia arritmogénica do
ventrículo direito
A Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda a realização da avaliação médica, incluindo a colheita
da história pessoal e familiar, a
realização do exame físico e do
eletrocardiograma antes do início da
prática de atividade desportiva. Se
os resultados desta primeira abordagem forem positivos justificam o

Fig. 1 – RM que revela os aspetos típicos
de uma Cardiomiopatia Hipertrófica. a) mostra o espessamento septal
difuso b) revela o típico padrão de realce
tardio a nivel do miocárdio septal c) ilustra o espessamento do septo que mede
cerca de 16 mm d)movimento anterior
sistólico da válvula mitral (achado frequente nestes pacientes-ver seta)

(VE) e/ou septal, verificar a existência de disfunções regionais da
motilidade, calcular a espessura
e a massa ventricular, determinar

a função e o grau de obstrução
do trato de saída do ventrículo
esquerdo. [9,10]
A RM cardíaca possibilita ainda a
possibilidade de detetar o grau de
infiltração de fibrose no miocárdio,
dando possibilidade de estratificar
a gravidade da doença e determinar
prognóstico de morte súbita.[4]
Na suspeita de Miocardite a RM
poderá mostrar um padrão de realce
tardio, numa distribuição não coronária (Fig.2), assim como anormalidades cinéticas parietais regionais. [9]

Fig. 2 – RM de um paciente com miocardite revelando o típico realce tardio
numa distribuição não coronária. Este
achado, num contexto clínico apropriado,
é muito sugestivo de miocardite.

Na miocardiopatia arritmogénica
do ventrículo direito são visíveis
anomalias da mobilidade, bem como
a presença de dilatação isolada
do ventrículo direito. A RM nesta
patologia permite ainda detetar o
possível grau de substituição do
tecido miocárdico normal por tecido
fibro-adiposo.[10]

Revisão sumária sobre
técnica de RM
Apesar de não ser este o objetivo
deste artigo é feita uma descrição
muito simplificada da técnica de
RM, tentando-se fornecer uma análise sumária para profissionais não
especialistas da área.
A RM cardíaca usa os mesmos
princípios básicos da RM convencional, usando, no entanto, sincronização com o eletrocardiograma
(ECG) para garantir a aquisição
numa fase correta do ciclo cardíaco.
Com os aparelhos de RM atuais,
grande parte das sequências podem
ser adquiridas entre 4-20 segundos, diminuindo os artefactos da

respiração [3]. O princípio geral consiste na estimulação dos núcleos de
hidrogénio, que são abundantes no
tecido humano, através de campos
magnéticos e pulsos de radiofrequência. [3]
Na RM são aplicadas uma variedade de sequências, as quais
basicamente podem ser divididas
em “bright blood” e “black blood”.
As sequências com “spin echo” são
normalmente sequências de “black
blood” e as de “echo gradiente” são
bright blood. [4]
As sequências com “Spin-echo”
têm melhor definição espacial,
sendo usadas para estudar a anatomia cardíaca e vascular, mas necessitam de tempo mais alargado de
aquisição. Ao contrário, as sequências com “echo gradiente” têm maior
indefinição anatómica, mas permitem maior velocidade de aquisição,
sendo usadas na prática clínica para
avaliação da função ventricular,
fluxo vascular, doença valvular ou
estudos de perfusão miocárdica. [3]
Na imagiologia cardíaca também
é muito utilizada a sequência de
“Steady State Free Precession”, que
basicamente é uma modificação das
sequências de “echo – gradiente”,
permitindo maior resolução de
contraste entre o miocárdio e a
“pool” sanguínea, mas mantendo
uma rapidez bastante aceitável. Tem
como limitação poder originar mais
artefactos que as outras sequências
de “echo gradiente”. [2]
Por último, podem ser usados
alguns pulsos de “inversion recovery”, que são sequências que permitem suprimir o miocárdio normal,
salientando as estruturas miocárdicas com patologia, por exemplo na
distinção entre um miocárdio vável
e não viável apôs um enfarte do
miocárdio. [3]
Limitações da RM
A RM têm como principais limitações a sua disponiblidade, existindo ainda vários hóspitais que não
dispôe destes aparelhos, o seu custo
(requer um software próprio, com
pessoal especializado na sua aquisição e a interpretação e a sua aceitação clínica. [1]
Existem depois as contraindicações gerais comuns a qualquer
exame de RM que não são o objetivo
deste artigo.

Conclusão
A RM é uma técnica já extensamente
validada na prática clínica. O seu
uso em atletas com suspeita clínica
e em que o ecocardiograma não seja
conclusivo, poderá permitir fornecer informação diagnóstica e até
prognóstica da patologia envolvida,
prevenindo o risco de morte súbita.
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	X Congresso da Sociedade Portuguesa
de Artroscopia e Traumatologia
15 Outubro – Lisboa
	Jornadas da Soc Portuguesa de
Medicina Desportiva
2012 Janeiro – Coimbra
	XXII Curso de Reabilitação e Traumatologia do Desporto
Fevereiro – Coimbra
	3.º Simpósio de Medicina Desportiva
da Associação Académica
Março – Paços de Ferreira
9.as Jornadas Médico Desportivas
Abril – Tróia
	XVIII Simpósio de Medicina Desportiva
Maio – Covilhã
	2.as Jornadas de Medicina Desportiva
Junho – Sintra
2.º Congresso de Medicina Desportiva
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Medicina prática: Infiltrações e punções – Dr. Raul Maia e Silva – Matosinhos
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