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Após as férias recomeça o trabalho, recomeçam as aulas e recomeça… a inatividade 

física. Voltamos a praticar o sedentarismo, a esquecer as escadas e a afundarmo-nos 

no sofá… com o telecomando na mão. Depois de alguns meses em grande preparação 

para as férias, eis que voltamos ao início do ciclo. As caminhadas à noite, depois do jan-

tar, nos passeios ou na marginal, são agora substituídas pelas caminhadas para o sofá. 

Não, não é o momento de voltar a parar. E basta apenas descer as escadas, caminhar 15 

minutos para lá e 15 minutos para cá, subir as escadas e, finalmente, tomar um banho 

relaxante de chuveiro. Não é pedir muito. É apenas pedir que cuidemos da saúde atra-

vés da prática regular do exercício físico. Neste contexto, a incontinência urinária, que 

afeta milhares de mulheres, não é contraindicação para a atividade desportiva, como se 

pode aprender num dos temas desta edição. O mês de Setembro é marcado pelo impor-

tante Congresso da Associação Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia Desportiva, 

no Porto. Vale a pena assistir, pois muita ciência nova será apresentada e discutida. Eu 

já estou inscrito, mas antes vou até Itália acompanhar a seleção nacional de futebol de 

praia, que disputará o Campeonato do Mundo.

Basil Ribeiro, Diretor
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Presidente da Comissão Médica do Comité Olimpico de Portugal
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Qual a constituição da 
Comissão Médica do Comité 
Olímpico?

A Comissão Médica do Comité 
Olímpico é um órgão consul-
tivo do Comité Olímpico que, 
entre outras tarefas, tem por 
missão o acompanhamento da 
preparação dos atletas integra-
dos no projecto olímpico, antes 
e durante a participação nos 

Jogos Olímpicos. Esse apoio tem por 
objetivo único criar-lhes as melhores 
condições de trabalho na preparação 
e participação nos Jogos Olímpicos, 
de modo a exponenciarem as suas 
potencialidades nos Jogos Olímpicos. 
É constituída por 5 médicos, todos 
eles especialistas em Medicina Des-
portiva e com larga experiência no 
acompanhamento de atletas de alta 
competição e com um curriculum 
relevante de Medicina Desportiva: 
Artur Pereira de Castro, António 
Valério Rosa, João Paulo Almeida, 
Marcos Miranda e Pedro Branco.

Falta menos de um ano para os 
Jogos Olímpicos de Londres. O que 
já foi feito?

O apoio médico do COP aos atletas 
olímpicos terá sempre em considera-
ção, e será feito em cooperação com 
os médicos dos clubes e das federa-
ções a que pertencem. Visará preen-
cher eventuais lacunas existentes 
nesta área. A Comissão Médica tem-
-se relacionado com as Comissões de 
Atletas Olímpicos e de Treinadores 
do Projeto Olímpico e com o Depar-
tamento de Apoio ao Projecto Olím-
pico. Tem estreita colaboração com 

a ADoP (Autoridade Antidopagem de 
Portugal) na luta contra a dopagem, 
com campanhas de educação e de 
esclarecimento junto de atletas, 
treinadores e dirigentes.

A Comissão Médica tem dado 
apoio a todas iniciativas organizadas 
pelo COP, sendo de destacar o apoio 
aos atletas participantes nos Jogos 
Olímpicos da Juventude de 2010 em 
Singapura, no Festival Olímpico da 
Juventude Europeia na Turquia em 
Julho 2011. Participou no Encontro 
Nacional de Atletas Olímpicos em 
Novembro de 2010. Também demos 
pareceres clínicos sobre lesões de 
atletas do projeto.

Fez-se representar no “World 
Conference on Prevention of Injury 
and Illness in Sport” e no “Advanced 
Team Physician Course” organizados 
no Mónaco pelo Comité Olímpico 
International.

Esteve presente no Congresso da 
“International Society of Arthroscopy, 
Knee Surgery and Ortopaedic Sports 
Medicine”, onde decorreu o curso 
“Olympic Games: From Basic Science 
to the Gold Medal”. Durante este con-
gresso esteve reunido com o Presi-
dente da Comissão Médica do Comité 
Olímpico Internacional, o Dr. Per 
Renstrom onde, entre outros temas, 
foi abordado o apoio médico durante 
os Jogos Olímpicos em Londres.

… e o que prevêem fazer até ao 
próximo verão?

Naturalmente que a partir de agora 
se vão concretizar as diligências 
já iniciadas para estabelecimento 
de protocolos de colaboração com 
várias entidades na área da saúde 

que nos darão apoio – clínicas médi-
cas, laboratórios de medicamentos 
e casas de artigos ortopédicos e de 
aparelhos de fisioterapia. Alguns 
deles já estão em vigor, como é o 
caso dos HPP. Para além destes, 
teremos o apoio dos Centros de 
Medicina Desportiva e dos Centros 
de Alto Rendimento, e estão em pre-
paração protocolos para apoio nas 
áreas da psicologia e da nutrição. 

No inicio desta época desportiva 
será feita uma reunião com todos 
os médicos das Federações, onde 
será estabelecido o relacionamento 
médico e proposta a elaboração 
dum inquérito a enviar aos atletas 
do projecto Olímpico, com o objetivo 
de recolher informação relevante na 
área médico-desportiva e o melhor 
conhecimento da “ficha clínica” das 
suas lesões, dos hábitos alimentares, 
da medicação que fazem, etc.

Prevê-se que todos os elementos 
da equipa médica selecionada para 
os Jogos façam cursos de atualiza-
ção de suporte básico e avançado de 
vida.

Descreva um dia de actividade 
médica durante os Jogos.

Durante os Jogos, na aldeia olímpica, 
normalmente na cave do edifico 
onde estamos alojados, é preparado 
um “posto médico”, cuja disposição 
e tamanho dependem da área que 
é atribuída. Consta de um gabinete 
médico para consulta e de várias 
boxes para tratamentos e massa-
gens. Será apetrechado com uma 
farmácia, com os medicamentos de 
utilização mais comum em lesões 
desportivas e doenças, com apare-
lhos de eletroterapia, com material 
de pensos e de pequena cirurgia, 
ligaduras, ortoteses e talas imobili-
zadoras. Teremos assim um posto 
médico que dará resposta à maior 
parte das necessidades dos atletas 
e oficiais, que funcionará 24 horas 
por dia, terá sempre um médico em 
permanência e faremos o melhor 
aproveitamento dos recursos huma-
nos existentes para apoio de todos 
os atletas em competição. 

Na aldeia olímpica funcionará 
uma clínica, diria mesmo um 
pequeno hospital, com todo o tipo de 
exames complementares de diag-
nóstico, à qual poderemos recorrer 
sempre que se entenda necessário.
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Artroscopia do ombro
Dr. José Manuel Lourenço
Especialista em Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia do Ombro. Assistente Graduado do Hospital de 
Santo António. Núcleo de Cirurgia artroscópica do Hospital de Santa Maria. Porto.

RESUMO ABSTRACT
A artroscopia do ombro vem de forma consistente a afirmar-se como um dos fundamentos 
da abordagem cirúrgica da patologia do ombro. A vertente mini invasiva, a visualização 
ímpar que proporciona e a correção de cada vez maior número de patologias, com taxas 
de sucesso iguais e por vezes superiores às das cirurgia aberta, tornam a artroscopia num 
dos principais campos de desenvolvimento da cirurgia do ombro. O modo eficaz como 
pode lidar com as patologias, como as ruturas da coifa dos rotadores, as calcificações, as 
instabilidades, alguma patologia nervosa e da articulação acromioclavicular, colocam-na 
na vanguarda das opções que temos ao nosso dispor para enfrentar a patologia do ombro.

Shoulder arthroscopy is becoming a gold standard in shoulder surgery. The mini-invasive approach, 
the wide intra-articular visualization and the possibility for treating a growing number of shoulder 
pathologies, with equal or even superior success rates in comparison with open classic surgery, are 
turning shoulder arthroscopy in one of the main issues of shoulder surgery development. Its value 
in treating rotator cuff tears, calcifications, instability, some nervous and AC joint pathology really 
demonstrate its role as a major partner when dealing with shoulder pathology.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Artroscopia, Ombro, Coifa dos rotadores, Instabilidade
Arthroscopy, Shoulder, Rotator cuff, Instability
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Quais as vantagens da artroscopia 
em relação à cirurgia “aberta” do 
ombro?

A artroscopia consiste em “olhar” 
a articulação por dentro. A técnica 
utiliza pequenos orifícios (portas), 
que poderão inclusive não serem 
fechados no final do procedimento, 
efectuados em locais que não colo-
quem em risco nenhuma estrutura 
vasculonervosa importante. Depois 
é introduzido soro na articula-
ção para aumentar o seu volume 
e permitir o manuseamento do 

artroscópio e do instrumental apro-
priado, de forma a minorar o risco 
de lesão iatrogénica.

As vantagens desta técnica são 
a inexistência futura de grandes 
cicatrizes, a visualização direta das 
estruturas e a facilidade de trata-
mento. Esta técnica permite evitar 
as condicionantes e limitações ine-
rentes à via de abordagem clássica, 
causando menor hemorragia que 
tantas vezes é perturbadora do nor-
mal decorrer do ato cirúrgico. 

É utilizada mais como diagnóstica 
ou como terapêutica?

Se no início da era artroscópica da 
cirurgia do ombro (década de 80) a 
artroscopia era na maioria das vezes 
o passo inicial da clássica aborda-
gem aberta, com o aperfeiçoamento 
da imagiologia, do instrumental 
específico e das técnicas cirúrgicas, 
podemos hoje dizer que esta situa-
ção se inverteu, sendo hoje o papel 
da artroscopia diagnóstica apenas 
residual.

A informação obtida 
correlaciona-se com a obtida na 
Ressonância Magnética Nuclear 
(RMN)?

Se a ressonância for corretamente 
solicitada para esclarecer uma 
impressão diagnóstica decorrente do 
exame clínico, de uma forma geral 
a informação fornecida pela RMN 
é muito importante e corresponde 
às lesões encontradas na cirurgia. 
No entanto, existem patologias 
em que a RMN tem muitos falsos 
positivos, o que obriga à necessidade 
de efectuar a anamnese e o exame 
físico com muito cuidado, para que 
o pedido de exames subsidiários de 
diagnóstico seja feito para apoiar a 

Figura 1 – Passo de sutura de uma rutura da coifa dos rotadores, 
com pinça passa fios a fixar o bordo do tendão.

Figura 2 – Aspecto final de sutura de rutura da coifa dos rotadores
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hipótese diagnóstica e não permitir 
que seja o resultado de um qualquer 
exame a ditar o que fazer ao doente. 
Gostaria de chamar a atenção para a 
tendinopatia calcificada. Neste caso, 
a ressonância é um medíocre meio 
de diagnóstico, pois a presença de 
pequenas calcificações, além de não 
serem visíveis, pode facilmente levar 
à leitura de aparentes ruturas par-
ciais, mais ou menos importantes, 
que depois não serão encontradas 
na observação artroscópica.

Quais as patologias que mais 
beneficiam da artroscopia?

De uma forma simples poderemos 
dizer que a patologia tendinosa, 
nomeadamente as ruturas da coifa 
dos rotadores, as tendinopatias cal-
cificadas (em que a abordagem por 
via aberta está claramente ultra-
passada), as instabilidades (neste 
momento mesmo as clássicas cirur-
gias abertas começam a ser efectua-
das por artroscopia) e a patologia da 
articulação acromioclavicular. 

E quais as eventuais situações que 
não beneficiam da artroscopia?

Também de uma forma generali-
zada, e sob o ponto de vista teórico, 
poder-se-á dizer que praticamente 
todas as situações patológicas refe-
rentes ao ombro podem beneficiar 
da artroscopia, a qual permite a 

visualização intra-articular de uma 
forma que nenhuma cirurgia aberta, 
ou mesmo os mais avançados exa-
mes, não conseguem.

De qualquer forma, no caso da 
patologia degenerativa, como a 
omartrose, ou mesmo em situações 
de rutura maciça da coifa dos rota-
dores, com ombro pseudo-paralítico, 
a abordagem artroscópica terá 
resultados muito limitados. Já relati-
vamente às fraturas, em que na sua 
maioria a artroscopia tem um papel 
marginal, só deve ser referido a pos-
sibilidade da artroscopia poder per-
mitir a redução fechada de algumas 
fraturas, permitindo a sua fixação 
fechada de forma percutânea, com 
vantagens ao nível da morbilidade e 
da vascularização dos tecidos. 

Bibliografia

1. Ellman, Gartsman. Arthroscopic Shoulder 
surgery and related Procedures Lea & Febiger, 
1993.

2. Stephen J. Snyder. Shoulder arthroscopy, 2nd 
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 
2003.

3. Gary Gartsman. Shoulder arthroscopy, 2nd 
Edition, Saunders, Elsevier, 2009.

Figura 3 – Visualização exterior de artroscopia realizada na posição de decúbito 
lateral. Artroscópio colocado na porta posterior e cânula de instrumentação na porta 
anterior.
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RESUMO ABSTRACT
O consumo de esteróides anabolisantes está associado a vários efeitos adversos e com-
portamentos de risco que põem em risco a sáude dos atletas.Os autores apresentam uma 
caso clínico de um indivíduo de sexo masculino, praticante de musculação que desenvol-
veu um quadro de hepatite aguda e falência hepática transitória associado ao consumo de 
estanozolol.

Anabolic steroid abuse by athletes has been associated with several potencial deleterious side 
effects. Athlete’s health may be jeopardized by exposure to such substances. The authors describe a 
case of acute hepatitis and transitory hepatic failure associated with stanolol consumption.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Esteroides anabolisantes, hepatotoxicidade, estanozolol
Anabolic steroids, hepatotocixity, stanozolol
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o Hepatite tóxica por uso de 
esteroides anabolizantes
Dr. Ramos de Pina, C. (1) (2), Dr. Magalhães, M. (3), Dr. Serrano, P. (1), Dr. Mercier, F. (1), Dr. Oliveira, J. (1)

(1) Serviço de Ortopedia, Hospitais da Universidade de Coimbra; (2) Serviço de Ortopedia, Hospital Militar 
de Coimbra; (3) Serviço de Medicina Interna, Hospital de Santo André.
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Introdução

Nos últimos anos o uso de esterói-
des anabolisantes andrógenos (EAA) 
tem manchado alguns dos maiores 
eventos deportivos à escala global, 
envolvendo em muitas circunstân-
cias atletas outrora considerados 
verdadeiros modelos morais, despor-
tivos e sociais.

Estas substâncias são análogas 
sintéticas da testosterona, hormona 
responsável pelos carateres mascu-
linizantes e tem efeitos anabolizan-
tes e androgénicos indissociáveis. 
Começaram por ser utilizadas como 
agentes dopantes com o intuito de 
acelerar o processo de recuperação 
atlética pós-competitiva. O meca-
nismo de acção proposto como 
agente anabolisante ergogénico é 
através da hipertrofia das fibras 
musculares tipo I e II, de forma dose-
-dependente, na dependência do 
aumento do RNA mensageiro, não 
existindo contudo alteração a nível 
do número de fibras musculares.

A abrangência da problemática 
não é recente e não se tem res-
tringido unicamente ao desporto 
profissional e de rendimento, abar-
cando também o meio desportivo 
amador, recreativo e social. Traduz 
a obsessão estética das sociedades 
modernas e em alguns países é 
considerado um problema de saúde 

pública [6]. Tal deve-se ao potencial 
lesivo direto e indireto, através da 
associação com comportamentos de 
risco inerentes ao consumo de EAA 
(uso de álcool, tabaco e estupefa-
cientes) e ao número crescente de 
crianças e adolescentes que referi-
ram consumir ou já ter consumido 
tais substâncias, nos questionários 
realizados nos EUA, no Canadá e 
na Austrália [1]. Uma das principais 
razões para utilização de EAA nos 
adolescentes americanos é o aspeto 
físico e estético [8].

A prevalência exata de consumo é 
de difícil determinação, uma vez que 
o reconhecimento do seu uso tem 
repecurssões morais, sociais e des-
portivas. Em Portugal, os controlos 
de antidopagem positivos revelaram 
a presença de anabolisantes em 9% 
e 7% dos controlos positivos, respeti-
vamente em 2009 e 2010 [7]. Nos EUA, 
entre 1 a 3 milhões de sujeitos já 
usaram esteroides anabolizantes [4], 
enquanto entre 4 a 11% dos estu-
dantes do ensino secundário já os 
tinham experimentado [8] e 15% dos 
jovens jogadores de futebol ameri-
cano começaram a usar antes dos 10 
anos de idade [11].

São geralmente associados vários 
anabolisantes, para minimização 
dos efeitos laterais androgénicos 
e maximização dos efeitos anabo-
lizantes, consumidos num padrão 

cíclico, em vários esquemas poso-
lógicos e com doses largamente 
superiores às doses terapêuticas 
utilizadas em esquemas de substi-
tuição terapêutica médica. Evans, N. 
A. et al referem que só se verificam 
efeitos anabólicos importantes com 
doses diárias superiores a 300 mg/
semana de testosterona [3]. O efeito 
cumulativo da toma repetitiva 
acarreta inexoravelmente efeitos 
deletérios e adversos em vários 
órgãos e sistemas (hepático, car-
diovascular, endócrino, musculoes-
quelético e psiquiátrico) Quadro 1. 
Os efeitos hepátotóxicos estão mais 
associados aos anabolisantes orais 
17α-alquilados, nomeadamente o 
estanozolol, a metiltestosterona e a 
metandienona [1] [5] [10]. Estes este-
roides têm efeitos anabolizantes, 
que interessa aos seus utilizadores, 
como seja a hipertrofia muscular 
ou a mais rápida recuperação, mas 
também tem efeitos androgénicos 
e daí alguns dos efeitos endócrinos 
adversos [8].

O presente caso clínico apresenta 
um quadro clínico agudo associado 
ao consumo prolongado de EAA.

Caso clínico

Tratava-se de homem de 32 anos de 
idade, militar em atividade no Afega-
nistão, praticante de musculação 
(4 horas diárias), que foi observado 
por quadro de icterícia progressiva, 
com 4 semanas de evolução, perda 
ponderal de 9 Kg em 7 semanas 
(maior que 10% do peso total), 
acompanhado por anorexia, naúseas 
e coluria. Não apresentava febre, dor 
abdominal, prurido, rash cutâneo ou 
equimoses fáceis. Não referiu com-
portamentos sexuais de risco ou uso 
de estupefacientes injetáveis nos 12 
meses antecedentes à sua projeção 
no teatro de operações.

Nas oito semanas que antece-
deram o início do quadro clínico 
esteve em operações que envolveram 
contacto com autóctones afegãos, 
consumo de água e géneros alimentí-
cios locais. Nos seus hábitos farma-
cológicos constava o consumo de 
estanozolol per os com fins despor-
tivos, em ciclo de 8 semanas, ini-
cialmente 5 mg/dia, com acréscimo 
progressivo e pico de consumo de 
25mg/dia, e paragem na semana do 
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início da icterícia. Consumia suple-
mentos proteicos, vitamínicos e para 
emagrecimento com cafeína. Negou 
alergias medicamentosas ou transfu-
sões sanguíneas. Tinha a vacinação 
Anti-VHA e anti-VHB actualizadas. 
Os antecedentes pessoais e história 
familiar eram irrelevantes. Ao exame 
objectivo apresentava-se apirético, 
com parâmetros vitais normais, des-
tacando-se a icterícia das escleróticas 
e da pele e discreta hepatomegalia.

Foi efectuado estudo analítico (Qua-
dro), o qual revelou citólise hepática, 

com alanina aminotransferase (ALT) 
de 1200 UI/l, aspartato aminotrans-
ferase (AST) de 1450 UI/l, gama-
-glutamiltranspeptidase (ϒ-GT) de 228 
UI/l, bilirrubina total de 5.26 mg/dl e 
protrombinémia (TP) de 45%. A crea-
tinaquinase total (CK), o hemograma, 
a PCR e a função renal não revelaram 
alterações aparentes. A ecografia 
abdominal revelou uma discreta hepa-
toesplenomegalia, sem dilatação das 
vias biliares intra ou extra-epáticas.

Devido ao agravamento da função 
hepática, traduzido pela TP de 27% 

e factor V de 23%, com persistência 
das alterações da ALT e AST, mas 
com estabilidade clínica e ausência 
de discrasias sanguíneas, foi soli-
citado a sua evacuação e interna-
mento em Portugal. A terapêutica 
limitou-se à fluidoterapia e terapêu-
tica com fitomenadiona 10 mg id.

O estudo dos marcadores víricos 
(Hepatite A, B, C, E, Herpes simplex, 
Citomegalovirus e Epstein Barr e Virus 
Imunodeficiência Humana 1 e 2 e de 
doença auto-imunes (ANA, ASMA) 
revelaram-se negativos, pelo que foi 
feito o diagnóstico final de hepatite 
aguda medicamentosa por EAAs.No 
internamento verificou-se melhoria 
progressiva e sustentada dos fatores 
de coagulação e a estabilização da 
citólise hepática até a alta do doente 
(Quadro 1).

Permaneceu em internamento 
22 dias e após a normalização das 
aminotransferases o militar foi rein-
tegrado no serviço e retomou a sua 
actividade física com indicação de 
proibição de uso de anabolisantes e de 
suplementos ergogénicos. (Quadro 2).

Discussão

Atualmente é reconhecido o poten-
cial hepatotóxico das fórmulas orais 
de EAAs (Quadro 2) Estão associados 

QUADRO 2. EFEITOS ADVERSOS ASSOCIADOS AO USO DE EAA
 Efeitos adversos 

directos
Efeitos indirectos Exclusivo no genero 

feminino
Exclusivo em 
crianças

Associado à absti-
nência

Psiquiatricos e de 
comportamento

Aumento de risco 
suicida e homicida

Risco de uso comitante de drogas 
psicoactivas

 Insatisfação com 
imagem corporal

Anorexia

 Depressão Tabagismo e uso de estupefacientes   Diminuição do Líbido

 Hipomania e mania Risco de contração de VIH   Alteração de humor

 Dependência física Risco de contração de VHC   Depressão

  Isolamento social   Insonia

  Declinio da performance académica    

Cardiovascular Aumento do trisco trombótico    

 Morte súbita     

 Hipertrofia e disfunção cardíaca    

Endócrino Supressão do eixo 
hipotalamo-hipofise-
-gonada

Hirsutismo Virilização precoce 
no sexo masculino

 Ginecomastia  Hipertrofia do 
clítoris

Masculinização no 
sexo feminino

 

 Acne  Atrofia mamária   

 Disfunção sexual  Amenorreia   

   Alteração da estrutura corporal  

Musculoesque-
lético

Lesões ligamentares   Fusão precoce das 
fises

Diminuição da força 
muscular

 Lesões tendinosas     

 Lesões articulares     

Associado aos 
EAA injectáveis

Infecções da pele     

Ref. Johnson. Bankole Addiction Medicine. Science and Practice, Vol 1. Springer Science 2011

QUADRO 1. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS ANALÍTICOS 
D0 24 

horas
48 

horas
72 

horas
D8 D11 D22 D52

Leucocitos 4400 4500 5700 6900

Hemoglobina. g/L 15,9 14,5 16,8 14,6 14,5

Palquetas 184000 187000 199000 255000 203000

Ureia mg/dl 43 35 37 15 30 28

Creatinina. mg/dl 1,1 1,25 0,9 1,1 0,9 0,9

AST U/L 1450 995 1130 853 466 312 123 32

ALT U/L 1200 1005 685 2315 1328 957 443 46

GGT U/L 228 208 253 254 209 199 218 65

BT mg/dl 5,26 4,51 4,51 4,2 2,4 1,8 1,7 0,79

BD mg/dl 0,7 0,48

BI mg/dl 2,1 3,3 2,4 2,4

CK U/L 49

Amilase U/L 73

FA U/L 135

LDH U/L 853 222 199 – –

TP 45% 27% 63% 86% 83 91,2

Factor V 23% 74%
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ao desenvolvimento de icterícia 
colestática, hepatite tóxica, peliosis 
hepatis e carcinoma hepatocelular [2] 

[5] [9]). Analiticamente observou-se o 
aumento muito acentuado das ami-
notransferases, aumento ligeiro da 
ϒ-GT e CK normal. Três dias depois 
da admissão, a desidrogenase lática 
apresentou valores altos, apesar de 
não ser um marcador com interesse 
para avaliar a lesão hepatocelular [9]. 
Estes resultados são semelhantes, 
embora de menor dimensão, aos des-
critos por Stimac, D. et al, que apre-
sentam o caso clínico de um prati-
cante de musculação (masculino, 26 
anos de idade) que no mês anterior 
à admissão hospitalar tinha usado 
altas doses de EAAs. Os valores (UI/l) 
de TGO, TGP, ϒ-GT e fosfatase alca-
lina à entrada eram iguais a 1450 (!), 
1200 (!), 140 e 152, respetivamente. 
Os valores muito elevados das tran-
saminases indicam grande necrose 
das células hepáticas o que, na opi-
nião dos autores, não é habitual, pois 
a colestase intrahepática é o mais 
frequentemente encontrado [12].

A prática de exercício intenso 
provoca agressão muscular, o que 
poderia ser a causa da elevação das 
transaminases, principalmente da 
AST/TGO. Esta pode aumentar até 3 
vezes com o exercício físico intenso, 
assim como em quadros de rabdo-
miólise. A lesão muscular provoca 
aumentos das transaminases e da 
CK, geralmente com predomínio da 
CK. [9]. Este doente apresentou uma 
dissociação entre a CPK e ALT/TGP 
(valores normais de CPK e muito 
elevados da ALT/TGP), o que sugere 
ausência de atividade física nos dias 
precedentes ao internamento, pelo 
que a elevação das transaminases 
não foi considerada de causa mus-
cular. A magnitude das alterações 
enzimáticas, a falência hepática 
transitória, o intervalo de tempo 
necessário à normalização do perfil 
hepático, a exclusão das causas 
virais e auto-imunes de hepatite 
e um doseamento urinário com 
padrão de anabolisantes sintéticos 
suportam o diagnóstico da hepatite 
tóxica pelo uso de EAAs. É de referir 
também a possibilidade do consumo 
concomitante de suplementos ergo-
génicos potencialmente contamina-
dos com EAAs [9] ou outras substân-
cias hepatotóxicas, ter contribuído 
para maior carga tóxica ou reacções 

de idiossincrasia hepática. Contudo, 
não foi reportado nenhum caso de 
efeitos adversos em atletas que no 
mesmo período tenham tido exposi-
ção aos mesmos suplementos.

A terminar

Este caso clínico pretende chamar 
a atenção para o consumo de EAAs, 
os quais poderão lesar a saúde dos 
atletas de modo irreversível. É da 
responsabilidade de todos os agentes 
desportivos manter uma atitude 
vigilante e de aconselhamento. Os 
jovens e os praticantes não profissio-
nais têm-se revelado grupos de risco. 
Deve ter-se também atenção aos 
suplementos ergogénicos pelo risco 
de contaminação com substâncias 
proibidas.

Bibliografia

1. Dickerman, R. D., Pertusi, R. M., Zacha-
riah, N. Y., Dufour, D. R., McConathy, W. J.: 
Anabolic steroid-induced hepatotoxicity: is it 
overstated? Clin J Sport Med. 1999, 9(1):34-9.

2. Erlinger, S.: Drug induced cholestasis. J hepato-
logy, 1997, 26:1-4.

3. Evans, N. A.: Current Concepts in anabolic-
-androgenic steroids. Am J Sports Med. 
2004,32(2):534-541.

4. Ferreira, U. M. G., Ferreira, A. C. D., Azevedo, 
A. M. P., Medeiros, R. L., Silva, C. A. B.: Este-
roides anabólicos androgénicos. RBPS. 2007, 
20(4):267-275.

5. Ghico Ezio, Lanfranco Fabio, Strasburger 
Christian. Hormone Use and Abuse by Athle-
tes, Endocrine Updates. Springer, 2011.

6. Hemmersbach, P.: Thiem Detlet. Doping in 
Sports. Springer, 2010.

7. Instituto do Desporto de Portugal: 
http://www.idesporto.pt/ficheiros/
file/ADoP%202010%20Dados%20
Estat%EF%BF%BDsticos%20%28final%20
REV%20Abr11%29.pdf.

8. Kerr, J. M., Congeni, J. A.: Anabolic-androgenic 
steroids: use and abuse in pediatric patients. 
Pediatr Clin N Am. 2007,54:771-785.

9. Scally, M. C.: Oral Anabolic Steroids, Liver 
Enzyme Tests and Liver Function. Harvard 
Medical School. http://anabolicminds.com/
forum/steroids/97125-article-oral-anabolic.
html.

10. Shahidi, N. A review of the chemistry, biologi-
cal action and clinical applications of anabolic-
-androgenic steroids. Clinical therapeutics, 
2011, 23:1355-1390.

11. Silger, V. G., Yesalis, C. E.: Androgen-anabolic 
steroid use among high school football players. J 
Community Health, 1999, 24(2):131-145.

12. Stimac, D.: Androgen/anabolic steroid-induced 
toxic hepatitis. J Clin Gastroenterology, 2002, 
35(4):350-352.

Bálsamo para pés secos, 
gretados e rugosos

IndIcado para 
o tratamento

do pé dIaBétIco

Os resultados demonstram 
que a utilização de 

 Bálsamo 
para os pés durante 
duas semanas aumenta 

significativamente os níveis 
de hidratação da pele 

dos calcanhares.

Eficácia 
comprovada
por estudos 

clínicos

Num estudo comparativo, 
duplo-cego, 26 pacientes que 
apresentavam uma anidrose 
diabética bilateral evidente, 

aplicaram um bálsamo com 10% 
de ureia no pé esquerdo e um 

bálsamo com 25% de ureia 
no pé direito, 2 vezes por dia.

Antes do tratamento              Após o tratamento

10% ureia 25% ureia

16

14

12

10

8

6

4

M
éd

ia
 d

os
 N

ív
ei

s 
de

 H
id

ra
ta

çã
o 

da
 P

el
e

1/3_flexital.indd   1 11/08/29   18:07



10 · Setembro 2011 www.revdesportiva.pt  

Rev. Medicina Desportiva informa, 2011, 2 (5), pp. 10–11

Síncope num homem 
aparentemente saudável
Hemingway, T. J., Kulkarni, R. G. http://cme.medscape.com/viewarticle/576040
Resumo do artigo: Dr. Basil Ribeiro. Medicina Desportiva. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia –
Espinho, EPE.
Comentário ao artigo: Dra. Helena Gonçalves. Cardiologista. Laboratório de Eletrofisiologia do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, EPE.

RESUMO ABSTRACT
O resumo do caso clínico referente à perda súbita de consciência por homem aparen-
temente saudável é descrito. O eletrocardiograma revelou a existência da sindrome de 
Brugada. O artigo é depois comentado por uma especialista em arritmologia cardíaca, a 
qual descreve os três tipos da síndrome, indica a terapêutica nos sujeitos sintomáticos e a 
abstinência de atividade desportiva, assim como o modo de rastreio dos sujeitos assinto-
máticos.

The summary of a clinical case related to the sudden lost of conscience in a previous apparently 
healthy man is reported. The electrocardiogram revealed the Brugade syndrome. The article is then 
discussed by a specialist on cardiac arritmology, which describes the three types of this syndrome, 
indicates the therapy for the syntomatic patients and the avoidance of spors activity, and also indi-
cates the workout for the assyntomatic subjects.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Sindrome de Brugada, perda de consciência, eletrocardiograma
Brugade syndrome, loss of conscience, electrocardiogram

Os autores descrevem o caso clínico 
de um homem de 30 anos de idade 
que sofreu um episódio de síncope 
em casa, presenciada pela mulher, 
não acompanhada de convulsões 
ou incontinência urinária. A síncope 
foi precedida de náusea e de tontu-
ras. Recuperou espontaneamente a 
consciência, ficando completamente 
em estão de alerta e conversador. 
O exame médico no serviço de 

urgência era normal, para além da 
equimose na testa decorrente da 
queda. Estava hemodinamicamente 
estabilizado e o exame neurológico 
era normal. Para além do estudo 
laboratorial foi feito um eletrocar-
diograma (ECG) de repouso. A histó-
ria familiar revelou a existência de 
um tio falecido na 4.ª década de vida 
sem causa aparente (morte súbita).

O ECG revela o downslopping do 
segmento ST elevado nas derivações 
precordiais direitas (V1 a V3) e a 
morfologia do complexo QRS suges-
tivo de bloqueio de ramo direito, o 
que identifica o padrão da síndrome 
de Brugada (SB). 

Os autores referem que nem 
todas as síncopes devem ser inter-
nadas mas, tendo em consideração 
a apresentação clínica, a história 
familiar de morte súbita (MS) e o 
padrão de Brugada no ECG, o doente 
foi internado, foi-lhe implantado um 
desfibrilhador interno automático 
(CDI) e teve alta dois dias depois 
deste procedimento, ficando sujeito 
a follow-up.

Na discussão os autores referem 
que a maioria dos casos de MS 
ocorre em corações com alterações 
estruturais ou com doença coro-
nária. Quando ocorre em cora-
ções normais deve pensar-se em 
4 diagnósticos possíveis: sindroma 
de Brugada, do QT longo e de pré-
-excitação e a concussão cardíaca 
(commotio cordis). Para haver diagnós-
tico de SB é necessária a associação 
de um padrão de ECG, como neste 
caso, associado a uma caraterística 
clínica: episódios de síncope, fibri-
lhação ventricular (FV) documen-
tada, taquicardia ventricular (TV) 
polimórfica auto-limitada (torsade de 
pointes), história familiar de MS em 
familiar com menos de 45 anos de 
idade e documentação de elevação 
do segmento ST na família. O SB 
atinge maioritariamente os homens 
de meia-idade (cerca de 30 anos de 
idade), os quais têm tendência para 
o desenvolvimento de taquiarritmias 
ventriculares malignas, que podem 
conduzir a síncope e paragem car-
díaca. 

De acordo com os autores, o SB 
deve ser considerado em doentes 
com história pessoal ou familiar de 
MS, mesmo que o ECG inicial seja 
normal, pois pode haver casos de SB 
oculto ou intermitente. Nestes casos, 
os testes de provocação com fárma-
cos anti-arrítmicos, bloqueadores 
dos canais de cálcio (fleicanide, pro-
cainamida), realizados em laborató-
rio de eletrofisiologia são importan-
tes. O cardiologista eletrofisiologista 
desempenha função importante 
perante a história clínica ou o ECG 
sugestivos, concluem os autores. O 
uso de bloqueadores dos canais de 
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cálcio, o consumo de álcool ou coca-
ína, a febre e a alterações eletrolíti-
cas podem manifestar ou agravar o 
padrão de ECG do SB.

O único tratamento com eficácia 
comprovada é a instalação do CDI, 
pois em estudos prospetivos os fár-
macos não têm demonstrado eficá-
cia para prevenir a FV, a TV ou a MS. 
As indicações para a implantação do 
CDI foram descritas na 2ª Conferên-
cia de Consensos sobre SB em 1998. 
É referido que alguns médicos apre-
sentam restrições à participação no 
exercício físico devido ao potencial 
risco de FV, devido ao tonus vagal 
acentuado no pós-esforço, havendo 
dúvida se os portadores de mutações 
genéticas devam também ver res-
tringida a participação desportiva.

Comentário

Dra. Helena Gonçalves. Cardiologista

O diagnóstico etiológico de síncope é 
muitas vezes um diagnóstico difícil, 
mesmo após uma história clínica e 
exame objectivo cuidadosos, com 
necessidade de exames subsidi-
ários mais ou menos complexos. 
No presente caso clínico, a chave 
do diagnóstico foi o achado eletro-
cardiográfico do padrão tipo I de 
Brugada, o que associado à história 
clínica permitiu fazer o diagnóstico 
etiológico. 

O Síndrome de Brugada (SB) 
atualmente está incluído nas ditas 

canalopatias (distúrbios 
dos canais iónicos). São 
doenças genéticas que 
se manifestam fenotipi-
camente por alterações 
eletrocardiográficas e 
risco aumentado de 
morte súbita arrítmica 
por taquiarritmias ven-
triculares, com coração 
estruturalmente nor-
mal. Para além do SB 
fazem parte das canalo-
patias os síndromes do 
QT longo, do QT curto, a 
taquicardia ventricular 
catecolaminérgica e, 
mais recentemente, o 
síndrome de repolariza-
ção precoce. 

O SB é diagnosticado 
com base na existên-

cia de um ECG com padrão típico 
(presente no caso clínico) e uma das 
seguintes condições: documentação 
de taquicardia ventricular polimór-
fica / fibrilação ventricular, história 
familiar de morte súbita em idade 
jovem (< 45 anos) ou ECG típico em 
familiares, síncope inexplicável de 
outra forma, respiração agónica 
noturna ou indutibilidade de VT/VF 
durante estudo eletrofisiológico. 

Estão descritos três padrões eletro-
cardiográficos:

o tipo I caraterizado por supra-
desnivelamento de ST > 2 mm, com 
padrão em barbatana de tubarão 
e onda T invertida nas precordiais 
direitas, e que faz o diagnóstico;

o tipo II, padrão em sela, com 
supradesnivelamento ST > 2 mm e 
a onda T é positiva ou bifásica, mas 
não faz o diagnóstico; 

o tipo III que inclui qualquer um 
dos padrões com supradesnivela-
mento ST < 1mm e que também não 
é diagnóstico, mas pode levantar a 
sua suspeita.

 No entanto, o padrão electrocar-
diográfico é variável e dependente de 
outros fatores, como sejam a activi-
dade autonómica, pelo que muitas 
vezes é necessário utilizar testes 
farmacológicos com antagonistas dos 
canais de sódio ou efetuar ECG com 
as derivações V1-V2 colocadas no 2.º 
espaço intercostal, para desencobrir 
o padrão tipo I [1]. O SB inclui, assim, 
um grupo heterogéneo de doentes, 
desde os que têm padrão espontâneo 
aos que o têm apenas após indução 

Tipo 1

http://emedicine.medscape.com/article/163751-overview

Tipo 2 Tipo 3 farmacológica, bem como doentes 
sintomáticos e assintomáticos, o que 
se traduz numa gradação de risco 
arrítmico, estando no extremo do 
risco mais elevado os indivíduos com 
padrão tipo I espontâneo e TV/FV 
documentadas. Muitas vezes a estra-
tificação de risco passa também pela 
realização de estudo eletrofisiológico 
[2,3,4]. Os doentes com risco mais ele-
vado de morte súbita têm indicação 
para implantação de cardiodesfibri-
lhador, já que este constitui a única 
terapêutica comprovadamente eficaz 
na prevenção de morte súbita [5]. 

Por se tratar de um síndrome cujas 
manifestações clínicas podem estar 
relacionadas com a hipertonicidade 
vagal, as recomendações atuais vão 
no sentido de impedir a atividade 
desportiva aos doentes com sín-
drome de Brugada, pelo aumento 
da temperatura corporal durante 
o esforço físico e pelo aumento 
do tonus vagal em repouso, o que 
podem ser fatores desencadeantes de 
arritmias ventriculares malignas [6]. 

Para o rastreio em atletas assin-
tomáticos, a realização de um ECG 
é essencial. Logicamente que a pre-
sença de um ECG suspeito, mesmo 
que com um padrão tipo II ou III, 
obriga à referenciação a uma con-
sulta de Cardiologia / Arritmologia 
para posterior investigação, segui-
mento e orientação terapêutica. 
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Introdução e anatomia

O pisiforme é o único osso do carpo 
com uma inserção tendinosa de um 
músculo do antebraço (6, 7). Desen-
volve-se na espessura do tendão 
flexor carpi ulnaris, não como um osso 
sesamóide, mas independentemente 
(6). Considerado durante muitos 
anos como uma estrutura vestigial, 
sabe-se hoje, após estudos recentes 
de cinemática, que é sua função 
estender o braço de alavanca do 
tendão flexor carpi ulnaris para longe 
do centro de rotação do punho, 
aumentando a força de flexão deste 
(8). Além disso, forma parte do bordo 
ulnar do canal de Guyon, estando 
desta forma em relação imediata 
com o nervo e com a artéria ulnar, 
e é um ponto de inserção do ten-
dão flexor carpi ulnaris e do músculo 
abductor digiti minimi. No punho 
normal, forças dinâmicas múltiplas 
são responsáveis pela mobilidade 
considerável entre o osso pisiforme 
e o osso piramidal em diferentes 
planos (9). Quando um jogador de 
golfe segura o taco ou um jogador 
de ténis segura a raquete (Figura 1a), 
parece haver uma tensão torsional 
em torno da articulação PP pelos 
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Instabilidade pisiforme-
piramidal – uma realidade 
entre golfistas e tenistas
Dra. Carolina Morais Baptista (1), Dr. José Pinto (2).
(1) Internato Complementar de Ortopedia, (2) Assistente Graduado de Ortopedia. Hospital Infante D. Pedro 
E.P.E. Aveiro.

RESUMO ABSTRACT
A localização superficial no punho do osso pisiforme torna-o particularmente vulnerável 
ao traumatismo directo (1). Na atividade desportiva que envolva o manuseamento de uma 
raquete ou taco de golfe existe uma combinação das forças de compressão direta e de ten-
são de corte (cisalhamento) que tipicamente comprometem a articulação pisiforme-pira-
midal (PP) (2,3,4). Os autores revêem simplificadamente a Instabilidade Pisiforme-Piramidal, 
lesão pouco debatida mas cada vez mais frequente entre golfistas e tenistas.

Due to its superficial location, the pisiform bone is subjected to direct trauma (1). In racquet sports 
and golf there is a combination of high compressive and shear forces that typically compromise the 
piso-triquetral joint (2,3,4). The authors make a simple review of the piso-triquetral instability, which 
is a barely discussed issue, although it is increasingly frequent among golf and tennis players. 

PALAVRAS-CHAVE KEY-WORDS
Dor no punho, ulnar, instabilidade pisiforme-piramidal, golfe, ténis.
Wrist pain, ulnar side, piso-triquetral joint, golf, tennis.

movimentos repetidos e incisivos de 
pronação e da supinação do punho (5).

O Complexo Ligamentar Pisiforme 
(CLP) é um mecanismo de suspensão 
formado por um grupo de tendões 
e ligamentos com inserção no osso 
pisiforme, que contribuem para 
a sua estabilidade nos diferentes 
planos do espaço. Dependendo do 
grau de estabilidade que lhe propor-
cionam e à articulação PP, assim se 
classificam em primários e secun-
dários. Os estabilizadores primários 
são: ligamento piso-metacárpico, 
ligamento piso-unciforme e liga-
mento piso-piramidal ulnar. Os 
estabilizadores secundários são: 
ligamento transverso do carpo e 
ligamento piso-piramidal radial. 

Clínica

A lesão nos estabilizadores primá-
rios do CLP pode proporcionar Ins-
tabilidade Pisiforme-Piramidal (IPP), 
predispondo a articulação a altera-
ções degenerativas (9,10) e subsequen-
temente dor ulnar no punho. Este 
Sindroma do CLP é definido como 
dor na região ulnar volar do punho, 
na proeminência do osso pisiforme, 

provocada por lesão de qualquer dos 
componentes do CLP. Essas lesões 
podem ser agudas, geralmente pro-
vocadas por uma queda com a mão 
estendida e com a força direcionada 
ao pisiforme, ou crónicas, provoca-
das por atividades recreativas ou 
ocupacionais repetitivas, como a 
prática de desporto de raquete ou do 
golfe.

Perante os sintomas de dor na 
região ulnar do punho, o exame do 
pisiforme e do complexo ligamen-
tar pisiforme (CLP) nunca deve ser 
descurado, uma vez que a patologia 
da articulação PP, apesar de rara, 
é uma fonte possível desse tipo de 
dor (5,6,8,9,10,11,12). A articulação é facil-
mente isolável, segurando e mani-
pulando o pisiforme na espessura do 
flexor carpi ulnaris, ao nível do bordo 
ulnar da prega palmar. 

O diagnóstico clínico da IPP é 
suportado por um quadro de dor 
na base da eminência hipotenar, 
agravada com a extensão completa 
passiva e com o teste provocador 
de compressão do pisiforme contra 
o piramidal, mobilizando-o ulnar 
e radialmente com o punho em 
flexão (3) (Figura 1b). Um teste tera-
pêutico consiste na injecção de lido-
caína na articulação PP, ferramenta 
útil na distinção da dor crónica 
ulnar do punho causada por patolo-
gia da articulação PP (1,2,3,12). 

A radiografia do punho, na inci-
dência lateral com 30° de supinação 
(anteroposterior semi-lateral), visu-
aliza a superfície articular e pode 
evidenciar a diminuição da entreli-
nha articular, erosões ou osteófitos 
(Figura 2), sendo suficiente para a 
avaliação radiológica da articulação 
PP (2,7,9). 

Tratamento

A pisiformectomia, com preservação 
dos tecidos moles, perdura como 
tratamento de eleição, sem compro-
metimento da força do punho, se o 
tratamento conservador por imobi-
lização com tala, anti-inflamatórios 
não esteróides orais ou corticoste-
róide intra-articular não melhora-
rem as queixas (1,2,10). A artrodese 
PP também está descrita em casos 
seleccionados (11). 
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Conclusão

A dor ulnar do punho é uma queixa 
comum e representa um desafio 
diagnóstico. O conhecimento apro-
fundado da anatomia desta região, 
combinado com o exame clínico 
sistemático e cuidadoso, é funda-
mental para o diagnóstico adequado. 
Se o doente é um jogador de golfe 
ou um praticante de desporto de 
raquete (ténis, squash, badminton 
ou suas variantes), aumenta o grau 
de suspeição para a instabilidade 
pisiforme-piramidal.

Figura 1a – O manuseamento de um taco 
de golfe ou raquete de ténis, compro-
mete a articulação pisiforme-piramidal. 
1b – Teste provocador da articulação 
pisiforme-piramidal.

Figura 2 – A radiografia do punho antero-
posterior semi-lateral, permite visualizar 
as superfícies articulares da articulação 
pisiforme-piramidal.
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Incontinência urinária e 
atividade física
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Introdução

A atividade física é cada vez mais 
reconhecida pelos efeitos benéficos 
a nível cardiovascular, do controlo 
de peso, da força muscular, da den-
sidade óssea e da saúde mental, pelo 
que a sua prática tem vindo cada 
vez mais a aumentar, incluindo em 
indivíduos de faixas etárias mais ele-
vadas. Associadamente surgem com-
plicações inerentes à sua prática, 
das quais, como vamos observar, a 
incontinência urinária (IU) é umas 
das mais comuns. 

Segundo a ICS (International 
Continence Society), a incontinência 
urinária define-se como a queixa 
de qualquer perda involuntária de 
urina (1). Globalmente, estima-se que 
30 a 50% da população feminina e 
metade destes valores para a popu-
lação masculina (2) possa sofrer do 
problema. No homem encontra-se 
normalmente associada a iatrogenia, 
patologia neurológica ou trauma, 
sendo que a associação com a ati-
vidade desportiva é extremamente 
rara, pelo que se abordará apenas a 
IU feminina.

RESUMO ABSTRACT
A incontinência urinária (IU) atinge percentagem elevada da população feminina, com 
destaque para a incontinência de esforço. A atividade física regular tem efeitos antagóni-
cos na prevalência da incontinência de esforço, que estão dependentes da intensidade do 
exercício. Verifica-se diminuição da incontinência de esforço nas praticantes de atividade 
física regular de intensidade moderada (corrida lenta, caminhada, natação). As atletas de 
alta competição têm maior prevalência de incontinência de esforço que, no entanto, e na 
maior parte das situações, normaliza com paragem desportiva. Nas grávidas o exercício 
físico diminui a incidência de incontinência urinária e fecal. O exercício físico moderado 
regular é, portanto, fator de proteção da incontinência urinária de esforço feminina.

Urinary incontinence (IU) afflicts a high percentage of the women, with special reference to the effort 
incontinence (EI). Regular physical activity has an antagonism on the prevalence of the EI, which 
is dependent of the exercise intensity. There is a decrease of the EI with regular moderate physical 
activity (jogging, walking and swimming). The high competition athletes have higher prevalence of 
EI that, however, and in most circumstances, normalizes after stopping the sports. In the pregnant 
women the exercise decreases the incidence of urinary and fecal incontinence. The moderate regular 
exercise is a protector factor of the female effort urinary incontinence. 

PALAVRAS-CHAVE
Incontinência urinária, mulher, exercício físico
Urinary incontinence, woman, physical exercise

Tipos de IU

Na mulher os tipos mais frequentes 
de IU são:
·  IU de esforço, definida como a 
perda involuntária de urina asso-
ciada ao esforço abdominal, por 
exemplo, com a tosse ou com 
espirro (1) e apresenta prevalência 
igual a 49% (3);

·  IU de urgência, definida como a 
perda involuntária de urina quando 
acompanhada ou precedida de 
sintomas de urgência miccional / 
imperiosidade (1) e tem prevalência 
igual a 21% (3);

·  IU mista quando há associação das 
duas anteriores e que se encontra 
em 29% dos casos de IU (3).

Fatores de risco

Estão descritos diversos fatores de 
risco para IU na população em geral 
e, logicamente, vão também estar 
associados ao aumento das preva-
lências de IU nas populações com 
atividade física frequente. Entre os 
mais frequentes refere-se a idade, 

fatores relacionados com a gravidez, 
nomeadamente a paridade e o parto 
vaginal, a obesidade, a tosse crónica, 
fatores dietéticos, tais como a inges-
tão de bebidas carbonatadas e cafe-
ína, distúrbios alimentares, como 
por exemplo, a anorexia nervosa e o 
tabagismo (4).

Impacto da atividade física na IU
Atividade Física Moderada de 
Baixo Impacto 

Considera-se atividade física 
moderada a atividade desportiva 
não profissional que não ultrapassa 
3-4 horas semanais, de cariz recrea-
tivo e que não envolve impacto físico 
elevado, como o caminhar, o jogging 
ou a natação. Existem poucos estu-
dos referentes a IU neste grupo de 
indivíduos. No entanto, há alguma 
evidência de que a prevalência de 
IU é inferior comparativamente a 
populações sem atividade física, 
podendo indiciar que a prática 
desportiva moderada pode prevenir 
a IU (6). Outros fatores poderão estar 
associados a esta tendência, nome-
adamente o papel que o exercício 
tem no bom controlo ponderal ou 
na prevenção de doenças, nomeada-
mente da diabetes. Recomenda-se 
por isso a prática desportiva mode-
rada frequente que, para além dos 
efeitos benéficos já referidos, pode 
também estar associada à diminui-
ção da prevalência de IU.

Atividade física extrema de alto 
impacto

Em oposição com atividade física 
moderada, consideramos atividade 
física extrema, aquela associada a 
atividade de elevado impacto físico, 
como, por exemplo, o atletismo ou 
a ginástica de competição. Existe 
evidência de que a prevalência de 
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IU é superior neste tipo de indiví-
duos durante a prática desportiva 
mas, após o término da mesma as 
prevalências de IU são semelhantes 
às da restante população (7,8). Isto 
é apoiado pela evidência de que a 
musculatura do pavimento pélvico 
apresenta algum grau de fadiga 
após atividade física intensa (9). No 
entanto, algumas atividades poderão 
estar associadas a alteração anato-
mofuncional deletéria definitiva, tal 
como o pára-quedismo, com neces-
sidade posterior intervenção tera-
pêutica (10). Pode considerar-se, então, 
que a maioria das atividades físicas 
de alto rendimento está associada a 
maiores prevalências de IU, mas com 
a suspensão da mesma há reversão 
desse efeito sobre a IU. 

Atividade física e prevenção de 
incontinência urinária periparto

É do senso comum que IU e gravidez 
são duas entidades relacionadas. De 
fato, cerca de um terço das mulheres 
desenvolve incontinência uriná-
ria de esforço durante a gravidez, 
enquanto em 7% dos casos ela surge 
após o parto (5). A atividade física, 
para além do importante papel 
na prevenção de diversas doenças 
maternofetais, tais como a diabe-
tes gestacional e a pré-eclâmpsia, 
permite melhor controlo ponderal e 
está associada a redução do risco de 
desenvolvimento de incontinência 
urinária e fecal durante a gravidez e 
após o parto (11). É por isso recomen-
dável a prática desportiva frequente 
nesta população. A ACOG (American 
College of Obstetricians and Gyneco-
logists), recomenda que a grávida 
realize 30 minutos de exercício 
todos os dias da semana, de início 
gradual e de intensidade moderada, 
em ambientes com temperatura 
adequada, evitando atividades que 
envolvam risco de queda ou sobre-
carga excessiva das articulações (12). 

Conclusões

·  A IU é uma afeção extremamente 
prevalente e pode afetar significa-
tivamente a qualidade de vida na 
mulher.

·  A prática desportiva ligeira a mode-
rada não está associada a aumento 

da prevalência de IU, podendo até 
prevenir o aparecimento da mesma.

·  A prática desportiva de alta inten-
sidade ou de alta competição está 
associada a aumento da prevalên-
cia da IU. À excepção de determina-
das atividades de grande impacto, 
ela é na grande maioria dos casos 
reversível após a suspensão dessa 
atividade.

·  O exercício físico moderado 
durante a gravidez não está 
contraindicado, permitindo, pelo 
contrário, a prevenção de diversas 
doenças maternofetais, assim como 
o aparecimento da incontinência, 
quer urinária quer fecal. 
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Hepatites Víricas e Desporto

São hoje reconhecidos os múltiplos 
benefícios da actividade física não 
só em termos físicos (cardiovascular, 
obesidade, aparelho locomotor, redu-
ção do risco de cancro, respiratório), 
mas também psíquicos (depressão, 
actividade cerebral), sociais, económi-
cos, etc. 

A falta de actividade física é con-
siderada pela Organização Mundial 
de Saúde como um dos principais 
fatores de risco de morte. É referen-
ciado como sendo o quarto a seguir 
à hipertensão arterial, tabagismo, 
diabetes (1).

O desporto de alto rendimento tem 
hoje em dia uma relevância para a 
sociedade inimaginável há alguns 
anos. O desportista profissional ou 
aquele de alto rendimento tem uma 
grande visibilidade social, presença 
muito marcante nos media e uma 
importância social e económica de 
grande impacto.

Quando se considera o tema das 
hepatites víricas e desporto é neces-
sário em primeiro lugar ter presente 
que a atividade desportiva está 
muito integrada na sociedade e o 

RESUMO ABSTRACT
As hepatites víricas são um importante problema de saúde pública. A sua relevância 
epidemiológica é variável de acordo com as regiões do Mundo. As mais importantes são a 
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desportista, antes de o ser, é um cida-
dão. É um cidadão que na sua vida 
pessoal, familiar e social tem os riscos 
habituais em ser contagiado pelos 
vírus das hepatites víricas que qual-
quer um corre: transmissão fecal-oral 
no caso da hepatite A ou hepatite 
E, parentérica na hepatite B ou C 
(transfusões antes de 1992, partilha 
de material injectável, uso de coca-
ína nasal na hepatite C) ou sexual 
na hepatite B e menos na hepatite C 
(Quadro 1).

Por outro lado, não está provado 
que quem seja portador de um 
dos vírus que podem evoluir para 
a cronicidade, hepatite B ou C, não 
possa praticar desporto de alto 
rendimento (2). Dado a elevada preva-
lência, por exemplo da hepatite B 
nalguns países africanos e asiáticos, 
será lógico pensar que cerca de 10% 
dos jogadores africanos ou asiáticos 
são portadores do vírus da hepatite 
B (AgHBs positivos). Se pensarmos 
que cerca de 25% destes têm formas 
mais graves de doença hepática, 
como seja cirrose, é fácil deduzir que 
existirão algumas centenas/milhares 
de jogadores no ativo com aquela 
entidade.

Como o futebol é o desporto mais 
popular em Portugal vamos-nos cen-
trar nele.

Risco de hepatites víricas e 
Desporto

Não está provado que a atividade 
desportiva “per se” seja um fator de 
risco muito relevante para o contá-
gio das hepatites víricas (3). São bem 
conhecidos vários casos no domínio 
da comunicação social, muitas vezes 
acompanhados de um certo alar-
mismo e de má informação em que 
se notícia que há jogadores infetados 
com os vírus das hepatites (4).

Hepatite A

Existem vários casos pontuais des-
critos em jogadores de futebol que 
chamam a atenção do grande público 
pelo facto de serem figuras mediáti-
cas. Existem ainda algumas descri-
ções de pequenos focos epidémicos 
de hepatite A em clubes de futebol, 
nomeadamente no Brasil. O mesmo 
acontece na sociedade em geral. 
Com efeito a prevalência da hepatite 
A tem vindo a reduzir-se devido à 
melhoria substancial das condições 
higiénicas do País, de tal modo que 
o adulto jovem terá uma prevalên-
cia de apenas 30–40% de anticorpos 
anti-VHA (5). Ou seja, a maioria dos 
desportistas está em risco de adquirir 
hepatite A. Neste grupo etário o risco 
de ocorrer uma evolução sintomática 
e com complicações é mais elevada 
do que em idades mais precoces. 
O futebolista (mais importante por 
maior impacto mediático) e outros 
desportistas têm frequentemente 
atitudes que facilitam a transmissão 
de doenças infecciosas de cariz fecal-
-oral, como é o caso da hepatite A e 
da hepatite E: além de partilharem 
os recipientes das bebidas, é infeliz-
mente de uso comum o “cuspir” para 
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o ar, para o chão e muitas vezes para 
os colegas de profissão. Tal não devia 
ser permitido.

Por outro lado, as viagens que os 
jogadores têm que fazer em várias 
ocasiões a países de maior prevalên-
cia da hepatite A como é o caso de 
países africanos, latino-americanos 
e países asiáticos, colocam-nos em 
risco. Um foco epidémico de hepa-
tite A numa equipa de futebol pode 
prejudicar de forma muito significa-
tiva o rendimento desportivo, apesar 
de na grande maioria dos casos ter 
evolução benigna. O comité organi-
zador dos Jogos Olímpicos de Pequim 

considerou a hepatite A como sendo 
uma das doenças de maior risco (6).

Hepatite B

O risco teórico de transmissão da 
hepatite B no contexto desportivo 
é de 1 caso em cada 850.000 – 4,5 
milhões e 10.000 – 50.000 jogos (3). 
Ou seja, o risco é diminuto. Existem 
alguns casos anedóticos publicados 
há alguns anos, como seja no fute-
bol americano (7) e no sumo (8). Estes 
casos estão provavelmente relacio-
nados com a quebra das normas de 

segurança e da falta de rastreio e de 
vacinação para a hepatite B. Outras 
formas de contágio nalguns desportos 
de contacto, como o caso do futebol, 
podem ocorrer através de lesões ou 
feridas com presença de sangue.

É de considerar a elevada prevalên-
cia de desportistas de elevado rendi-
mento que são originários de países 
de elevada endemicidade, nomeada-
mente África. Não é raro países desta 
região terem prevalências do AgHBs 
próxima dos 10%. Por outro lado, 
muitos dos nossos adultos jovens não 
foram vacinados contra a hepatite B. 
Estima-se que dos 20 – 29 anos cerca 
de 50% dos portugueses não estão 
imunizados contra a hepatite B (9).

Hepatite C

Estima-se que a prevalência do anti-
-VHC ronde os 1 – 1,5% (10). No nosso 
país, o risco principal de contágio 
é o consumo de drogas por via 
endovenosa. Cerca de 70 – 80% dos 
toxicodependentes foram infetados 
pelo vírus da hepatite C. A hepatite 
C transmite-se por via parentérica e 
menos por via sexual. Existem casos 
bem conhecidos, no Brasil, onde se 
verifica elevada prevalência da hepa-
tite C, rondando os 7,5%, em antigos 
jogadores de futebol (11,12). Pensa-se 
que a forma de transmissão tenha 
sido o consumo muito frequente de 
estimulantes (Glucoenergan, Tiami-
nose, Energizan) e de glicose por via 
parentérica com partilha do material 
injetável na década de 1970 – 1980. 
São conhecidos anúncios de uma 
conhecida marca de lâminas de bar-
bear (Gillette®) em que um conhe-
cido jogador de futebol (Tostão) dizia 
que “14 jogadores do Cruzeiro tinham 
feito a barba com a mesma lâmina 
de barbear Super Gillette Inoxidável”. 
Existe também um único trabalho 

HEPATITES VÍRICAS EM PORTUGAL
Hepatite A
 Redução do número de casos com a melhoria das condições higiénicas do País
 Estima-se que mais de metade dos adultos jovens não têm anticorpos (anti-VHA total)
 Ocorrência ocasional de alguns focos epidémicos. Não evolui para a cronicidade
 A vacina não está incluída no Programa Nacional de Vacinação
 A vacina é dada em duas doses por via IM, aos 0 e 6 meses. Eficácia de 99%

Hepatite B
 Prevalência nacional do portador crónico do AgHBs ronda 1%
 Presença de imigrantes de zonas de elevado risco (África, China, Europa de Leste)
 Prevalência média do portador nos imigrantes de 5%
  Evolução para a cronicidade em 5% dos adultos. Risco de cirrose hepática e de carcinoma 

hepatocelular.
 Apenas alguns portadores têm indicação para tratamento
 Fator de risco mais importante: sexo não protegido
 Vacina no Programa Nacional de Vacinação
 Recomenda-se vacinação no adulto jovem: três doses IM aos 0, 1, 6 meses. Eficácia de 95%
 Agravada pelo consumo excessivo de álcool

Hepatite C
 Prevalência nacional de 1 – 1,5% do anti-VHC. Dois terços têm carga vírica positiva
 Fator de risco mais importante uso de drogas por via IV
  Evolução para a cronicidade em 60 – 85% dos casos. Risco de cirrose hepática e de carci-

noma hepatocelular
 Não há vacina
 Cura com o tratamento (durante 24 a 48 semanas) em cerca de 60 – 70% dos casos
 Agravada pelo consumo excessivo de álcool

Hepatite E
 Existe em Portugal
 Transmissão fecal – oral
 Zoonose, transmissível do porco e javali para o Homem
  Casos de hepatite aguda em portugueses sem viagens a zonas de alto risco (África, Ásia, 

América Latina)
 Evolução para a cronicidade nalguns casos de imunossuprimidos (transplantes)

IDEIAS-CHAVE EM DESPORTO E HEPATITES VÍRICAS
O cidadão está primeiro e só depois o atleta

Todo o desportista de alto rendimento deve ser rastreado para doença hepática e hepati-
tes víricas (ALT, anti-VHA IgG, AgHBs, anti-HBs, anti-HBc, anti-VHC)

As precauções universais no desporto devem ser cumpridas
Hepatite A (higiene geral, lavar mãos, não cuspir, não partilhar bebida)
Hepatite B e C (evitar contacto com sangue, não partilhar injectáveis, sexo “seguro”)

A hepatite crónica vírica tem tratamento
Hepatite C (cura ~60-70%, Interferão Peguilado SC + Ribavirina PO,), novos fármacos (Boce-
previr PO ou Telaprevir PO)
Hepatite B (controlo do vírus em 90%, Tenofovir PO ou Entecavir PO)

Todos os desportistas devem ser vacinados: contra a hepatite A e/ou hepatite B (vacinas 
em Portugal: A (Havrix 1440®), B (Engerix-B®), vacina combinada A + B (Twinrix®)
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onde se demonstra que o desporto de 
contacto poderá ser um dos fatores 
de risco para a transmissão do vírus 
da hepatite C, mas poderão estar em 
jogo outras formas de transmissão 
que não o jogo “per se” (13).

Rastreio e Prevenção

Estima-se que a maioria dos jogado-
res com hepatites víricas tenha sido 
contaminada fora do campo de jogo. 
No entanto, o contacto estreito com 
os membros da equipa, partilhando 
alimentos e bebidas, pode facilitar 
a transmissão de hepatites víricas, 
como seja a hepatite A. O contacto 
fácil com sangue e a eventual parti-
lha de injetáveis, que nunca deverá 
ocorrer, pode explicar alguns (poucos) 
casos de transmissão de hepatite B ou 
C no contexto desportivo.

Os profissionais de saúde que 
intervêm no campo desportivo devem 
procurar que seja realizado o rastreio 
e promovida a vacinação de todos os 
desportistas se indicado. 

Devem também promover as 
boas práticas de higiene universais, 
informação e aconselhamento dos 
desportistas caso seja detetado algum 
portador crónico da hepatite B ou 
C. Devem também ter um cuidado 
extremo com a manutenção do 
segredo profissional e a não discrimi-
nação dos casos que eventualmente 
venham a ser do domínio do clube ou 
do conhecimento do público.

É curioso ver as normas da UEFA 
para a liga dos campeões em que 
se recomenda a vacinação de modo 
muito forte (“strongly recomended”) 
dos jogadores de futebol contra a 
hepatite A e B (14).

Por fim, não está provado que a 
prática de desporto prejudique a 
evolução clínica da hepatite vírica. 
No caso de uma hepatite aguda, a 
actividade desportiva deve ser reto-
mada quando desaparecer a icterícia, 
normalizarem as aminotransferases 
ou já não existir astenia. No caso das 
hepatites crónicas/cirrose o des-
portista tem que ser observado por 
especialista em doenças hepáticas 
que deverá avaliar a situação. De 
qualquer modo, na grande maioria 
destas situações não há impedimento 
para a prática desportiva.

Bibliografia

1. Global Health Risks. Mortality and burden of 
disease attributable to selected major risks. 
http://www.who.int/healthinfo/global_bur-
den_disease/GlobalHealthRisks_report_full.
pdf. World Health Organization 2009. Acesso 
em Junho 2011.

2. Anish EJ. Viral hepatitis: sports-related risk. 
Curr Sports Med Rep. 2004; 3:100-106.

3. Kordi R, Wallace WA. Blood borne infections 
in sport: risks of transmission, methods of 
prevention, and recommendations for hepatitis B 
vaccination. Br J Sports Med 2004;38:678-684.

4. UEFA. http://pt.uefa.com/search/index.
html#hepatite. Acesso em Junho 2011

5. Marinho R, Valente A, Ramalho F, Carneiro 
de Moura M. The changing epidemiological 
pattern of hepatitis A in Lisbon, Portugal. Eur J 
Gastroenterol Hepatol 1997;9:795-798.

6. The Health Legacy of the 2008 Beijing Olympic 
Games: Successes and Recommendations. World 
Health Organization World Health Organiza-
tion Regional Office for the Western Pacific 
2010. http://www.wpro.who.int/publications/
PUB_9789290614593.htm. Acesso Junho 2011.

7. Tobe K, Matsuura K, Ogura T, et al. Horizontal 
transmission of hepatitis B virus among players 
of an American football team. Arch Intern Med 
2000; 160:2541-2545. 

8. Kashiwagi S, Hayashi J, Ikematsu H, et 
al. An outbreak of hepatitis B in members 
of a high school sumo wrestling club. JAMA 
1982;248:213-214.

9. Avaliação do Programa Nacional de Vacinação. 
Segundo Inquérito Serológico Nacional 2001 – 
2002. Direcção Geral da Saúde.

10. Marinho RT, Moura MC, Giria JA, Ferrinho P. 
Epidemiological aspects of hepatitis C in Portugal. 
J Gastroenterol Hepatol 2001;16:1076-1077.

11. Souto FJ, da Silva AG, Yonamine F. Risk of 
hepatitis C among Brazilian ex-soccer players. 
Mem Inst Oswaldo Cruz 2003;98:1025-1026.

12. Paraná R, Lyra L, Trepo C. Intravenous vitamin 
complexes used in sporting activities and trans-
mission of HCV in Brazil. Am J Gastroenterol 
1999;94:1025-1026.

13. Karmochkine M, Carrat F, Dos Santos O, 
Cacoub P, Raguin G. A case-control study of risk 
factors for hepatitis C infection in patients with 
unexplained routes of infection. J Viral Hepat 
2006;13:775-782.

14. 2010/11 Regulations of the UEFA Champions 
League. http://www.uefa.com/Multimedia-
Files/Download/Regulations/competitions/
Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWN-
LOAD.pdf. Acesso Junho 2011

Agradecimentos – Dr. Henrique Jones, Membro 
do Comité Médico da UEFA.

Fator de Impacto 0,256

Tudo o que 
precisa 
saber sobre:

1. Calor e exercício físico

2. Hipertermia e rendimento físico

3. Fadiga e exaustão

4. Desidratação

5. A sede

6.  Clínica de hipertermia e da 

desidratação

7.  Medidas para diminuir a agressão 

térmica

8. Aclimatização

9. Água e sódio

10.  Hidratação antes da atividade 

física

11.  Hidratação durante o exercício 

físico

12.  Hidratação após a atividade física

13. Gravidez

14. Pediatria

Com 555 paginas e prefácio do Dr. Henrique Jones

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf. World Health Organization 2009
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf. World Health Organization 2009
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf. World Health Organization 2009
http://pt.uefa.com/search/index.html#hepatite
http://pt.uefa.com/search/index.html#hepatite
http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290614593.htm
http://www.wpro.who.int/publications/PUB_9789290614593.htm
http://www.google.pt/url?q=http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWNLOAD.pdf&sa=U&ei=Ud30Tf6fOM6XhQfLnuS_Bg&ved=0CA8QFjAB&usg=AFQjCNH5LZnUiQA4V0v0DmEcCZtn0OAQ6g
http://www.google.pt/url?q=http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWNLOAD.pdf&sa=U&ei=Ud30Tf6fOM6XhQfLnuS_Bg&ved=0CA8QFjAB&usg=AFQjCNH5LZnUiQA4V0v0DmEcCZtn0OAQ6g
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/competitions/Regulations/01/48/42/49/1484249_DOWNLOAD.pdf


Revista de Medicina Desportiva informa Setembro 2011 · 19

RESUMO ABSTRACT
O exercício vibratório é uma nova modalidade de treino que ganhou popularidade nos 
últimos anos. Este artigo faz uma revisão dos efeitos fisiológicos da exposição à vibração, 
efeitos secundários, contraindicações, tipos de plataforma, parâmetros de treino e exercí-
cios que podem ser realizados. É feita ainda uma revisão da literatura relativamente à sua 
eficácia na melhoria da força muscular e da densidade mineral óssea.

Whole-body vibration exercise is a novel training modality that has gained popularity in the last 
few years. This paper gives an overview of the physiological effects of vibration exposure, side-
effects, contraindications, types of platform, training settings, and exercises that can be performed. 
The current literature regarding its efficacy enhancing muscle strength and bone mineral density is 
also summarized. 

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Exercício vibratório; vibração corporal; ativação neuromuscular.
Vibration exercise; whole-body vibration; neuromuscular activation; 
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Introdução

O exercício vibratório tem vindo 
a ganhar notoriedade nos últimos 
anos nas áreas do fitness, reabili-
tação e desporto. No entanto, as 
primeiras utilizações da vibração 
corporal para aumento do rendi-
mento desportivo remontam aos 
anos 70, na Europa de Leste. Os prin-
cipais objectivos eram melhorar a 
flexibilidade e otimizar a contração 
muscular (1,2). 

O exercício vibratório consiste na 
realização de exercício numa plata-
forma oscilatória, a qual transmite 
estímulos mecânicos (vibração) à 
zona anatómica em contacto com a 
plataforma (normalmente os pés) e 
que se propagam por todo o corpo. 
À medida que a vibração atravessa 
o corpo ela vai sendo parcialmente 
“atenuada” pelos tecidos. Em zonas 
mais distais à plataforma, a vibração 
é praticamente não quantificável.

Efeitos Biológicos

Admite-se que passagem da vibra-
ção pelos diferentes tecidos tenha 
efeitos biológicos distintos. No mús-
culo, a aplicação de vibração parece 
desencadear uma contração muscu-
lar reflexa, através do “reflexo tónico 

vibratório” (3,4). Adicionalmente, a 
passagem da vibração pelo músculo 
leva ao aumento de temperatura e 
à melhoria da circulação sanguínea. 
Foi ainda identificada, de forma 
inconsistente, a libertação de hor-
monas anabólicas após a exposição 
a vibração intermitente (5-8). A combi-
nação destes efeitos pode contribuir 
para uma contração muscular mais 
vigorosa, o que é um aspecto vanta-
joso no treino de força (9-12).

No osso, a vibração é percebida 
pelos osteócitos como um estímulo 
mecânico, desencadeando a forma-
ção óssea e o consequente aumento 
da densidade mineral óssea (13). 
Diferentes estudos animais e clí-
nicos já identificaram o potencial 
osteogénico de aplicação sistemática 
de estímulos mecânicos de baixa 
magnitude, como os transmitidos 
por uma plataforma vibratória (14-19).

Em estudos com ratos, a aplicação 
de vibração corporal resultou na 
diminuição da adipogénese (20). Em 
humanos este efeito ainda não foi 
replicado, embora alguns trabalhos 
tenham verificado melhoria da com-
posição corporal com protocolos de 
exercício vibratório, nomeadamente 
perda de massa gorda e ganho de 
massa isenta de gordura (17, 21) .

O exercício feito numa plataforma 
vibratória aumenta o consumo de 

oxigénio em populações saudáveis 
jovens, idosas e com excesso de peso 
(22-24). No entanto, este incremento é 
inferior ao verificado em outras ati-
vidades, pois a sensação subjetiva de 
esforço é muito superior neste tipo 
de exercício, atingindo-se rapida-
mente a fadiga muscular. A realiza-
ção de agachamentos até à exaustão 
com cargas adicionais correspon-
deu a menos de 50% do consumo 
máximo de oxigénio (25). 

A vibração parece estimular os 
mecanorecetores da pele, contri-
buindo para um efeito analgésico do 
tipo gate-control (10). Alguns trabalhos 
com vibração local e plataformas 
vibratórias evidenciaram este efeito 
(26-28) .

Em resposta à vibração causada 
pela oscilação da plataforma, os 
músculos contraem-se de forma 
quase “reflexa”, de forma a manter 
o equilíbrio e atenuar a transmissão 
da vibração. Desta forma, julga-se 
que este tipo de exercício também 
possa melhorar o equilíbrio e a pro-
prioceção (29-31). 

A melhoria da flexibilidade após 
a exposição aguda à vibração 
parece resultar da ação sinérgica do 
aumento de temperatura, dimi-
nuição do limiar da dor e inibição 
autogénica (1). Vários trabalhos com-
provaram este efeito, verificando 
aumento da flexibilidade em atletas 
de diferentes modalidades (32-35).

Efeitos Secundários e 
ContraIndicações

Os riscos para a saúde resultantes 
da exposição intermitente à vibra-
ção corporal para efeitos recreativos 
ainda não foram estudados de forma 
extensiva. No entanto, sabe-se que 
a vibração corporal ocupacional 
pode ter efeitos deletérios na saúde, 
tais como: síndrome de vibração 
mão-braço, degenerescência dos 
discos intervertebrais, alterações 
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vestibulares, diminuição da acui-
dade visual e auditiva, entre outros 
(36,37). Um estudo verificou que os 
parâmetros de vibração habitual-
mente utilizados em protocolos 
de treino podem ser nocivos para 
a saúde (38), excedendo os níveis 
máximos identificados pela entidade 
ISO (39). No entanto, as caraterísticas 
de vibração ocupacional e duração 
da exposição são substancialmente 
diferentes, sendo difícil tirar con-
clusões definitivas. Em revisões 
recentemente publicadas não são 
descritos efeitos adversos graves. 
Os efeitos acessórios mais comuns 
(todos transitórios) são: rash cutâneo 
nas pernas, prurido e parestesias nos 
pés, pernas e nariz, cefaleia, tontu-
ras e enjoo (11, 40-43).

O exercício vibratório está desa-
conselhado em diferentes situa-
ções clínicas (Tabela) e quando há 
contraindicações para prática de 
exercício em geral (40, 43, 44).

Caraterísticas do Exercício 
Vibratório

Uma plataforma vibratória consiste 
numa superfície oscilante que está 
em contacto com o corpo (normal-
mente os pés), barra de apoio para 
os membros superiores e um painel 
de controlo, onde se conseguem 
alterar alguns parâmetros. Existem 
principalmente dois tipos de pla-
taforma vibratória: as que oscilam 
verticalmente, de maneira síncrona, 
e as plataformas basculantes ou 
assíncronas, que deslocam para 
ambos os lados de um fulcro (44).

Para caraterizar corretamente a 
vibração e a magnitude da acelera-
ção sentida pelo utilizador, deve-se 
quantificar a frequência (em Hertz, 
ciclos por segundo) e a amplitude 
(deslocação máxima da plataforma, 
em milímetros). Algumas platafor-
mas adotam termos como “veloci-
dade” ou “amplitude alta ou baixa”, 
que são pouco informativos e não 
permitem a caraterização completa 
do protocolo de treino e comparação 
de resultados com outros trabalhos.

À semelhança da prescrição do 
exercício convencional, é necessário 
definir a frequência da aplicação, o 
tipo de exercício, o tempo de expo-
sição por exercício, a duração do 
período de repouso entre aplicações 

e o número de repetições. Deve ser 
calculado o tempo total da exposi-
ção à vibração por treino. É impor-
tante definir ainda a posição dos pés 
na plataforma, posição relativa das 
articulações (ângulo tornozelos e 
joelhos) e tipo de calçado. 

TABELA
CONTRAINDICAÇÕES  
DO EXERCÍCIO VIBRATÓRIO
lesão aguda de partes moles
infeção aguda
fratura recente
cirurgia recente
edema agudo dos membros inferiores
ausência de integridade cutânea
artroplastia nos membros inferiores
material de osteossíntese nos membros 
inferiores
hérnia discal
espondilólise
osteoporose com fratura vertebral
trombose venosa profunda
síndrome coronário agudo recente
válvulas artificiais
aneurisma aórtico
gravidez
litíase renal
epilepsia
enxaqueca
neuropatia periférica
alterações da sensibilidade
tumores e metástases
dispositivo intrauterino recentemente 
colocado
incontinência de esfíncteres
alterações cognitivas
aparelhos de estimulação eléctrica (pacemaker, 
estimulação cerebral profunda, etc.)

Tipos de exercícios

Existem diferentes tipos de exercício. 
O mais simples é estar em ortosta-
tismo, com os joelhos ligeiramente 
fletidos. A ligeira flexão dos joelhos 
leva à ativação dos músculos da coxa, 
diminuindo a transmissão da vibra-
ção para a coluna e cabeça (38). Esta 
posição é frequentemente utilizada 
em estudos que visam o aumento 
da densidade mineral óssea. Podem 
ser realizados agachamentos, semi-
-agachamentos, lunge, exercícios para 
gémeos, ortostatismo com oscilações 
rítmicas do suporte do peso do corpo. 
Podem ser feitas pequenas variações, 
como exercícios isométricos ou dinâ-
micos, apoio bi ou unipodal, base de 
sustentação estreita ou alargada, etc. 
Podem ser usadas cargas adicionais, 
de forma a aumentar a dificuldade 
do exercício (pesos livres, colete com 
pesos, elásticos, etc.).

Devem ser evitados exercícios 
realizados na posição de sentado 
ou com apoio dos membros supe-
riores (flexões de braços, “fundos”, 
“prancha abdominal”), pelo risco de 
transmissão da vibração à coluna 
vertebral e à cabeça.

Evidência de eficácia

Uma meta-análise recente de Marín 
e Rhea, verificou que o exercício 
vibratório pode conduzir a adapta-
ções crónicas da força muscular. As 
plataformas de oscilação vertical e 
frequências entre 30-45 Hz parecem 
conduzir a maiores benefícios. Os 
maiores efeitos foram evidenciados 
em utilizadores mais idosos (> 50 
anos). Estes benefícios são sobrepo-
níveis aos obtidos com exercícios 
pliométricos mas, segundos os 
autores, são obtidos de forma mais 
simples (11). 

Uma revisão de oito estudos 
identificou discretos aumentos da 
densidade mineral óssea em mulhe-
res pré-menopáusicas e em crian-
ças. No entanto, devida à evidência 
ainda ser limitada, foi referido que 
são necessários mais trabalhos para 
identificar a magnitude, frequência e 
duração ideais (41).

Wunderer e colaboradores fize-
ram uma revisão de estudos em 
doentes com patologia neuroló-
gica (acidente vascular cerebral, 
esclerose múltipla, doença de 
Parkinson e paralisia cerebral) e 
encontraram evidência preliminar 
de efeitos ligeiros a moderados 
no controlo postural, mobilidade, 
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função motora e força (45). O exercí-
cio vibratório já foi experimentado 
em outras populações clínicas, 
com evidência de algum benefício: 
lesão medular, fibromialgia, pós-
-reconstrução do ligamento cruzado 
anterior, osteoartrose do joelho, 
lombalgia, fibrose quística, etc. (28, 29, 

31, 46-49).
Uma revisão sistemática de 

Merriman e Jackson, onde ape-
nas foram incluídos estudos com 
indivíduos com idade superior a 
60 anos, verificou que a exposição 
corporal à vibração poderia manter 
ou melhorar a densidade mineral 
óssea no fémur e na tíbia, mas não 
na coluna vertebral. Adicionalmente, 
os protocolos de exercício vibrató-
rio demonstraram ganhos de força 
muscular semelhantes, mas não adi-
cionais, em comparação a protocolos 
mais convencionais (40). 

Em trabalhos com eletromiogra-
fia de superfície, que compararam 
diferentes frequências de uma 
plataforma vertical, a frequência 
de 30 Hz foi a que desencadeou 
maior ativação do vasto externo 
num exercício de agachamento 
isométrico (50). Um trabalho de 
Abercromby e colaboradores mos-
trou que os exercícios isométricos 
(agachamento) em plataformas 
de oscilação vertical e basculante 
foram os que levaram a maior res-
posta neuromuscular dos músculos 
da perna e coxa, em comparação 
com exercícios dinâmicos (51).

Conclusão

O exercício vibratório é uma nova 
modalidade que parece ter utili-
dade no treino de força dos mem-
bros inferiores e poderá influenciar 
positivamente a densidade mineral 
óssea, flexibilidade, equilíbrio e pro-
prioceção. A escassez de evidência 
disponível e a diversidade de plata-
formas e protocolos de treino utiliza-
dos limitam a generalização da sua 
utilização com bases científicas. 
São necessários mais trabalhos que 
permitam determinar os parâmetros 
mais eficazes para cada objectivo 
e avaliar a segurança deste tipo de 
exercício a curto e longo prazo.

Bibliografia

1. Issurin VB, Liebermann DG, Tenenbaum G. 
Effect of vibratory stimulation training on 
maximal force and flexibility. J Sports Sci 
1994;12:561-6.

2. Nazarov V, Spivak G. Development of 
athlete’s strength abilities by means of 
biomechanical stimulation method. Theory 
and Practice of Physical Culture (Moscow) 
1987;12:37-9.

3. Hagbarth KE. The Effect of Muscle Vibration 
in Normal Man and in Patients with Motor 
Disorders. In: Desmedt J, ed. New Develo-
pments in Electromyography and Clinical 
Neurophysiology. Basel: Kager; 1973:428-43.

4. Eklund G, Hagbarth KE. Normal variability 
of tonic vibration reflexes in man. Exp 
Neurol 1966;16:80-92.

5. Bosco C, Iacovelli M, Tsarpela O, et al. Hor-
monal responses to whole-body vibration 
in men. Eur J Appl Physiol 2000;81:449-54.

6. Di Loreto C, Ranchelli A, Lucidi P, et al. 
Effects of whole-body vibration exercise 
on the endocrine system of healthy men. J 
Endocrinol Invest 2004;27:323-7.

7. Kvorning T, Bagger M, Caserotti P, Madsen K. 
Effects of vibration and resistance training 
on neuromuscular and hormonal measu-
res. Eur J Appl Physiol 2006;96:615-25.

8. Cardinale M, Soiza RL, Leiper JB, Gibson 
A, Primrose WR. Hormonal responses to 
a single session of whole body vibration 
exercise in elderly individuals. Br J Sports 
Med 2008.

9. Rehn B, Lidstrom J, Skoglund J, Lindstrom 
B. Effects on leg muscular performance 
from whole-body vibration exercise: a 
systematic review. Scand J Med Sci Sports 
2007;17:2-11.

10. Rittweger J. Vibration as an exercise moda-
lity: how it may work, and what its poten-
tial might be. Eur J Appl Physiol 2009.

11. Marin PJ, Rhea MR. Effects of vibration trai-
ning on muscle strength: a meta-analysis. J 
Strength Cond Res 2010;24:548-56.

12. Nordlund MM, Thorstensson A. Strength 
training effects of whole-body vibration? 
Scand J Med Sci Sports 2007;17:12-7.

13. Rubin C, Judex S, Rubin J, Qin Y-X. Inhi-
bition of Osteoporosis by Biophysical 
Intervention. In: Marcus R, Feldeman D, 
Nelson DA, Rosen CJ, eds. Osteoporosis. 
3rd ed. Boston: Elsevier Academic Press; 
2008:581-600.

14. Verschueren SM, Roelants M, Delecluse C, 
Swinnen S, Vanderschueren D, Boonen S. 
Effect of 6-month whole body vibration 
training on hip density, muscle strength, 
and postural control in postmenopausal 
women: a randomized controlled pilot 
study. J Bone Miner Res 2004;19:352-9.

15. Rubin C, Turner AS, Bain S, Mallinckrodt 
C, McLeod K. Anabolism. Low mechanical 
signals strengthen long bones. Nature 
2001;412:603-4.

16. Gusi N, Raimundo A, Leal A. Low-frequency 
vibratory exercise reduces the risk of bone 
fracture more than walking: a randomized 
controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 
2006;7:92.

Restante bibliografia em www.revdesportiva.pt 
(A Revista Online).



22 · Setembro 2011 www.revdesportiva.pt  

Introdução

Os esteroides androgénicos anabo-
lizantes (EAAs) são produtos sin-
téticos derivados da testosterona 
[6], consumidos pelos atletas com o 
objetivo de recuperar mais rapida-
mente do esforço físico acabado de 
realizar ou para obter mais força 
ou potência muscular. O “ganhar a 
todo custo” constitui o motivo para 
o atleta usar meios disponíveis, no 
sentido de melhorar o seu rendi-
mento e obter vantagem sobre os 
opositores e assim alcançar os êxitos 
desportivos [9]. O problema dos EAAs 
não é recente, tem mais de 50 anos 
[9], e não se restringe unicamente 
ao meio desportivo profissional de 
rendimento, pois interessa também o 
ambiente amador [10]. Por outro lado, 
interessa cultivar a atração física [6] 
[9], traduzida na obsessão estética das 
sociedades modernas, o que pode 
cair no âmbito da saúde da saúde 
pública em alguns países [7]. Nos EUA 
e no Canadá, a associação da utili-
zação de EAAs com o consumo de 
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RESUMO ABSTRACT
Os estudos revelam grande prevalência na utilização de EAAs entre os atletas, nos fre-
quentadores de ginásios e em adolescentes, que se iniciam em idades muito jovens. São 
drogas que têm efeitos anabólicos, que conduzem à hipertrofia muscular e aceleram a 
recuperação, mas também têm efeitos androgénicos com implicações nas caraterísticas 
sexuais. A utilização está associada a várias agressões médicas. Algumas são muito graves, 
mas são reversíveis na maioria dos casos após a suspensão do uso. Embora os controlos 
antidopagem sejam importantes, a formação dos atletas é ainda a melhor arma para 
prevenir o seu consumo.

The published studies show a high prevalence of anabolic-androgenic steroids use among the 
athletes, but also in the gyms and among the adolescents, that begin the use at a quite early age. 
These drugs have anabolic effects, to build muscle mass and to speed the recovery, but they also 
have androgenic effects with implications on the sexual characteristics. Its use is associated with 
several medical conditions. Some are quite severe, but most are reversible after the suspention of 
the use. Although the doping control is important, the education of the athlete is of paramount 
importance to prevent the use of these drugs.
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Esteroides anabolizantes androgénicos, testosterona, efeitos laterais
Anabolic-androgenic steroids, testosterone, side-effects

Esteroides androgénicos anabolizantes (EAAs) 
– uma breve revisão
Dr. Basil Ribeiro, 
Medicina desportiva, CHVN Gaia-Espinho, EPE. V N Gaia.

álcool, tabaco e substâncias estupe-
facientes e, por outro lado, o número 
crescente de crianças e adolescentes 
que referem consumirem ou terem 
consumido estas substâncias causa 
grande preocupação social e médica 
[1] [7] [9]. Nos adolescentes americanos, 
a 2.ª razão para a utilização dos EAAs 
está relacionada com o aspeto físico 
(atrativo) [9].

Desde os anos 50 que são utiliza-
dos por desportistas [6], e desde os 
anos 60 que jogadores de futebol 
americano, praticantes de mus-
culação, halterofilistas, atletas de 
pista têm utilizado os EAAs para 
melhorar o rendimento físico. 
A primeira referência de uso em 
competição desportiva data de 
1954, em Viena, num campeonato 
de halterofilismo [6]. Nos Jogos 
Olímpicos de Montreal as nadado-
ras da então Alemanha de Leste 
tiveram resultados excecionais, 
o que motivou a atenção pública. 
Mas foi apenas na década de 80 
que a comunidade médica admitiu 
a eficácia destas substâncias [3].

Prevalência 

Em Portugal, os dados da ADoP 
(Autoridade Antidopagem de 
Portugal) referem que 9 e 7% dos 
controlos positivos diziam respeito à 
utilização de EAAs nos anos de 2009 
e 2010 [8], ao passo que o estudo de 
Massada, M. et al revelou que 63.6% 
dos praticantes de musculação em 
ginásios do Grande Porto já tinham 
usado EAAs [10]. 

Um estudo publicado em 2005 
estima que entre 1 e 3 milhões de 
sujeitos nos EUA já tinham con-
sumido [6]. O consumo interessa a 
praticantes de competição e a não 
atletas. Um inquérito revelou que 
78.4% (392/500) eram praticantes 
de musculação não competitivos. 
A utilização de EAAs por jovens atle-
tas nos EUA é muito preocupante. 
As estimativas atuais, em atletas do 
ensino secundário, apontam para 
valores entre 4 e 11% e até 3.3, respe-
tivamente para rapazes e raparigas 
[9]. Noutro estudo, realizado a nível 
nacional nos EUA, que envolveu 3 
mil rapazes do 12.º ano, constatou-se 
que 6.6% já tinham experimentado 
os EAAs, 67% dos quais iniciaram-
-se por volta dos 16 anos de idade, 
40% tinha usado ciclos múltiplos de 
“tratamento” e em 21% dos casos 
tinha sido um profissional de saúde 
a orientá-los [2] (!). Já em 1993 esti-
mava-se que 83 mil adolescentes (11-
18 anos de idade) canadianos tinham 
usado EAAs nos 12 meses anteriores 
[3]. Num questionário, 15% dos jovens 
jogadores de futebol americano 
começaram a usar antes dos 10 anos 
de idade e podiam obter os EAAs 
sempre que quisessem [13]. Bahrke, 
M. S. et al referem na sua revisão 
bibliográfica a utilização de EAAs 
por adolescentes de outros países, 
que não os EUA: 3 estudos canadia-
nos, 2 suecos, dois da África do Sul, 
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um de Inglaterra e um da Austrália, 
os quais indicam uma prevalência 
global entre 1 e 3%, ligeiramente 
inferior ao verificado nos EUA [9]. 

Fisiologia

A testosterona é a principal hor-
mona masculina e é sintetizada nos 
testículos, responsável pelos carate-
res sexuais masculinos [5]. Os EAAs 
são substâncias sintéticas seme-
lhantes à testosterona, produzidos 
para potenciar os efeitos anabólicos 
e minimizar os efeitos androgénicos 
[5] [6], e são importantes nos processos 
de recuperação dos atletas após o 
esforço físico [5]. O efeito recuperador 
está relacionado com a aceleração 
do metabolismo proteico para rege-
neração mais rápida das microlesões 
musculares decorrentes da agressão 
muscular ligada ao esforço físico. [6]. 
A utilização dos EAAs durante algu-
mas semanas influencia a massa 
magra corporal, o tamanho e a força 
muscular, os metabolismos proteico 
e ósseo e a síntese de colagénio. 
Os efeitos são mais acentuados 
com a utilização de doses supra-
-fisiológicas (10 a 100 vezes superio-
res), associado ao treino de força, à 
ingestão proteica e calórica adequa-
das [9] [6]. Verifica-se aumento da área 
transversal do músculo, causando 
hipertrofia das fibras musculares 
tipo I e II, aumento do número de 
núcleos na fibra muscular, com 
consequente aumento da síntese 
proteica e balanço de azoto positivo. 
A promoção do estado de euforia e 
a diminuição do estado de fadiga 
proporcionados pelos EAAs permite 
prolongar a sessão de exercício [9]. O 
aumento da deposição de cálcio nos 
ossos, o aumento da concentração 
da hemoglobina e a diminuição da 
gordura corporal são outros dos seus 
efeitos [6].

Tipos, dosagem e padrão de uso

Os EAAs podem ser tomados por via 
oral ou por via intramuscular [6] [11]. 
A utilização transdérmica destina-
-se à diminuição da metabolização 
hepática aquando da primeira pas-
sagem [6]. São divididos em três clas-
ses [9]: esteres de testosterona, inje-
táveis (propionato de testosterona); 

derivados da nortestosterona (deca-
noato de nandrolona); os alquilados, 
isto é, adição de um grupo metil ou 
etil na posição C-17 da estrutura 
do esteróide, orais (estanozolol). 
Esta alteração diminui a metaboli-
zação hepática [6], torna a molécula 
mais liposolúvel, o que proporciona 
libertação lenta para a circulação 
após a injeção [5]. A relação anabólico 
/ androgénico é igual a 1, 10 e 30, 
respetivamente para a testosterona, 
nandrolona e estanozolol [5].

O padrão típico de utilização con-
siste na combinação de esteroides 
injetáveis com os orais, preferindo-
-se os injetáveis por serem menos 
hepatotóxicos. Contudo, dado que 
os orais são mais rapidamente 
eliminados pelo organismo, existe 
preferência por estes sempre que se 
preveja a realização de controlo de 
antidopagem [6] [9]. As doses são sem-
pre elevadas, pois só se verificam 
efeitos anabólicos importantes com 
doses superiores a 300 mg/semana 
de testosterona (produção endógena 
diária = 7 mg), por exemplo, mas um 
inquérito revelou doses entre 250 e 
3200 mg /semana [5]. O questioná-
rio feito a 500 utilizadores de EAAs 
revelou que 59.6% consumiam pelo 
menos 1000 mg de testosterona ou o 
seu equivalente por semana [11].

Existe três conceitos neste processo 
de tratamento. O ciclo refere-se ao 
período de utilização dos EAAs, que 
pode ser de 6 a 12 [9], de 4 a 18 [6] ou 
4 a 12 semanas, com pausas de 4-6 
semanas para “limpar o sistema” 
[5]. O termo stacking significa o uso 
simultâneo de vários EAAs e o termo 
pirâmide significa o aumento das doses 
ao longo do ciclo, as quais poderão 
chegar a valores 10 a 40 vezes supe-
riores às indicadas por razão médica, 
e depois diminuição progressiva [6] [9]. 
O uso de drogas acessórias, como o 
clomifeno e a gonadotrofina coriónica, 

tem como objetivo minimizar os efei-
tos laterais [9].

Efeitos adversos

Em 99.2% (496 em 500 dos inquiri-
dos) utilizadores de EAAs referiram 
efeitos laterais associados ao uso, 
para além da de alguns referirem 
partilha de seringas e problemas no 
local de injeção [11]! Embora muito 
importante, não será feita uma 
revisão exaustiva dos efeitos laterais 
decorrentes da utilização dos EAAs, 
muitos dos quais são reversíveis com 
a suspensão do uso. Far-se-á apenas 
um resumo da informação indicada 
em revisões da literatura publi-
cada [5] [6] [9] [12]. Os valores séricos da 
alanina aminotransferase (ALT), da 
aspartato aminotransferase (AST), 
da desidrogenase lática e da fosta-
fase alcalina têm valores (transito-
riamente) elevados com o uso dos 
EAAs. São valores iguais a 2-3 vezes 
os valores de referência e atingem 
o pico 2-3 semanas após o início do 
consumo. Mas podem ter valores 
bastante elevados, como foi relatado 
num caso clínico: AST = 5870 UI/l e 
ALT = 10580 UI/l, no qual a biópsia 
revelou lesões tóxicas hepáticas [14]. 
A gama-GT e CPK não apresentam 
valores elevados com significado 
clínico [4] [12]. A colestase pode ocorrer 
até 17.3% dos casos. Pode haver icte-
rícia transitória, secundária à estase 
biliar e não a alteração estrutural. 
Podem surgir adenomas hepatoce-
lulares associados ao uso de altas 
doses de EAAs, de difícil diagnóstico 
diferencial com o carcinoma através 
da ecografia, pelo que é importante 
esclarecer a situação, pois existe 
risco de transformação maligna. 
Existe alteração do metabolismo 
glicídico, do perfil lipídico, com 
aumento da LDL e diminuição do 
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HDL-colesterol, com mais signifi-
cado com os EAAs orais. Referem-
-se casos de formação de trombos, 
aumento da agregação plaquetária, 
hipertensão arterial, aumento da 
espessura do septo e da massa 
ventricular esquerda, com remo-
delação cardíaca perigosa, enfarte 
agudo do miocárdio e morte súbita. 
Em relação ao aparelho reprodutivo 
/ sistema endócrino importa referir, 
nos homens, a atrofia testicular e 
diminuição da espermatogénese, 
alteração da voz e a ginecomastia, o 
priapismo e o carcinoma prostático, 
e nas mulheres a alteração da mens-
truação, a atrofia do tecido mamário 
e alguns efeitos masculinizantes 
(alteração da voz, aumento do clíto-
ris, aumento da libido e hirsutismo). 
O uso de EAAs causa alterações 
estruturais nos tendões, com altera-
ção do alinhamento das fibrilhas de 
colagénio, tornando-os mais duros e 
com menor capacidade de absorver 
energia, aumentando a possibilidade 
de rutura. Refere-se ainda a possibili-
dade de necrose avascular da cabeça 
do fémur e encerramento precoce 
das cartilagens de crescimento, com 
diminuição permanente da estatura 
futura no adulto. O acne, facial e 
nas costas, é um achado frequente, 
assim como a careca precoce. Há 
descrições de abcessos após a utiliza-
ção das preparações injetáveis. Existe 
risco de doenças infeto-contagiosas 
por partilha de seringas, como o 
SIDA ou hepatites víricas, embora 
seja, aparentemente, um problema 
residual na atualidade. A nível 
psiquiátrico refere-se a alteração do 
estado de espírito (mania, hipomania 
e depressão) e de comportamento, 
que se tornou mais agressivo, com 
lutas e distúrbios familiares. Existe o 
potencial para a dependência física 
do consumo de EAAs.

O futuro

Naturalmente que a luta contra a 
utilização abusiva, excessiva, não 
medicamente justificada dos EAAs 
deve continuar. Mas, no entretanto, a 
perspetiva médica da utilização dos 
EAAs poderá mudar quando se falar 
sobre a medicina do anti-aging. A 
substituição fisiológica da testoste-
rona para tratamento do idoso, des-
tinada a manter a libido e prevenir o 

declínio físico / fisiológico e cogni-
tivo que decorre do envelhecimento, 
será (é) certamente uma atitude 
terapêutica correta, a exemplo do 
acontece com a terapêutica hor-
monal de substituição praticada na 
mulher pos-menopáusica. Vejamos o 
que o futuro nos reserva. Entretanto, 
“… podemos interrogar-nos de quan-
tos de nós nas próximas décadas 
estará na 1.ª linha para receber o 
potente penso que atrasa o envelhe-
cimento, ajuda no desporto, melhora 
a cognição e mantém a libido?” [5]. 
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Arritmia sinusal (critérios)
P de origem sinusal
P de morfologia constante
P-P com irregularidade ≥ a 0,16 s

2 – Frequência cardíaca variável, 50 
a 60 BPM. 

Cálculo da frequência cardíaca
(para a velocidade normal de  
25 mm/s)
300/5-6 quadrados grandes entre  
2 QRS = 50 a 60 ciclos/min

3 – Eixo QRS normal (~70º)
O eixo elétrico tende a ser paralelo 
a DII e a aVF, contudo está mais 
próximo de DII.

RESUMO ABSTRACT
Pretende-se nesta rubrica proporcionar treino na interpretação do eletrocardiograma atra-
vés da análise sistemática dos intervalos de tempo, amplitudes e morfologia dos principais 
componentes (onda P, complexo QRS, segmento ST e onda T). Para esse efeito selecciona-
mos alguns dos ECG’s de atletas e desportistas que consideramos típicos. Exibe-se neste 
caso um padrão de WPW intermitente expondo-se as razões que determinam a decisão 
clínica mais adequada.

This rubric intent is to provide training in electrocardiogram’s interpretation through the systematic 
analysis of time intervals, ranges and morphology of the main components (P wave, QRS complex, 
ST segment and T wave). In this way, we have selected some typical ECGs from athletes and sports-
men. In this case, we will show a intermittent WPW pattern and we will discuss the main reasons 
that support the most appropriate clinical decision. 

PALAVRAS-CHAVE KEYORDS 
Eletrocardiograma, atletas, WPW 
Electrocardiogram, athletes, WPW

O eletrocardiograma: WPW 
intermitente
Dra. Joana Neves1, Dr. Sofia Queirós2 Dr.ª Patrícia Costa3*, Prof. Dr. Ovídio Costa4

(1)Cardiopneumologista, (2)Cardiopneumologista, (3)Cardiologista Pediátrica, 4) Cardiologista*
(*)Centro de Medicina Desportiva do Porto

Atleta do sexo masculino com 15 anos. Sem história familiar de morte súbita ou doença cardiovascular precoce. Sem queixas car-
díacas, designadamente palpitações, síncope, dispneia ou dor torácica.

Interpretação sistemática:

1 – Ritmo, 2 – Frequência, 3 – Eixo 
QRS, 4 – PR, 5 – QRS, 6 – ST/T, 7 – QT/
QTc, 8 – Outros. 

1 – Na tira de ritmo (DII) verificamos 
que este caso apresenta arritmia 
sinusal respiratória. 
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4 – Espaço PR 
Variável (0,10 s a 0,14 s), consoante a 
morfologia e duração da onda delta (*)
(PR normal de 0,12 a 0,20 s)

5 – QRS (duração)
Variável (0,06 s a 0,12 s) (*)

6 – Segmento ST e onda T 
Sem alterações.

7 – QT/QTc 
Variável (QT – 0,44 s a 0,60 s) (*)
(normal, QT ≤ 450 e QTc ≤ 400 ms)
(QTc = QT/ raiz quadrada de RR)

Comentário final:

A arritmia sinusal respiratória é 
frequente nos jovens e não tem 
qualquer significado patológico. 
A variação da frequência cardíaca 
que a carateriza é gradual e depen-
dente do tónus vagal, aumentando 
com a inspiração e diminuindo com 
a expiração(3). Ao analisar o elet-
trocardiograma, para além desta 
variação benigna, observamos 
outro tipo de variabilidade no que 
se refere à duração e/ou morfolo-
gia do complexo QRS e à duração 
do intervalo PR. Na tira de ritmo é 
possível verificar que os complexos 
QRS normais (1.º, 2.º, 3.º, 6.º e 8.º) 
alternam com complexos QRS alar-
gados (com onda delta – 3.º, 4.º e 7.º), 
traduzindo a existência de síndrome 
de Wolf-Parkinson-White (WPW) 
intermitente. Este eletrocardiograma 
foi considerado, por isto mesmo, 
anormal ou seja, positivo segundo as 
Recomendações Europeias de 2005(2). 

 Quando o estímulo é conduzido 
maioritariamente pela via aces-
sória, os complexos QRS são mais 
aberrantes e a frequência cardíaca 
diminui (complexos 3.º, 4.º e 7.º). 
Isto é, provavelmente, a diminuição 
da frequência cardíaca facilita a 
condução anómala. Ao fenómeno da 
variação progressiva da morfologia 
do complexo QRS (variação da mor-
fologia e duração da onda delta mais 
a duração do intervalo R-R) dá-se 
o nome de “efeito de concertina”(3). 
Nestes casos, não deve medir-se o 
intervalo QT e os outros parâmetros 
(espaço PR e duação do QRS) têm 
interesse clínico limitado.

De referir que o risco de morte 
súbita no WPW é, globalmente, 

muito baixo cerca de 0,15% por ano 
para os assintomáticos e 0,25% por 
ano para os que apresentam sinto-
matologia (síncope ou palpitações). 
O mecanismo da morte súbita é a 
fibrilhação ventricular (FV), quase 
sempre desencadeada pela condu-
ção de impulsos auriculares muito 
rápidos até ao ventrículo durante a 
ocorrência de fibrilhação auricular. 
A ocorrência desta arritmia, num 
caso de WPW com via anómala de 
período refractário curto (condução 
“acelerada”) pode desencadear para-
gem cardíaca em sistole por FV.

 O padrão de WPW intermitente 
em repouso (ou que desaparece 
total ou bruscamente com o esforço) 
sugere a existência de um período 
refractário longo e, como tal benig-
nidade, não necessitando de poste-
rior avaliação eletrofisiológica(4). Em 
casos de padrão persistente ou na 
presença de sintomatologia o atleta 
deve ser referenciado para a realiza-
ção de um estudo eletrofisiológico e 
estratificação do risco (determina-
ção do período refratário e inducti-
bilidade de arritmias). O tratamento 
destes casos faz-se por ablação da 
via acessória(1). 
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O Decreto-Lei n..º 315-18/9/2007 
estabeleceu “as competências, 
composição e funcionamento 
do Conselho Nacional do Des-
porto, adiante designado por 
Conselho”. Nas Competências, 
o artigo 3.º ponto 1 a) é bem 
claro: “acompanhar o desen-
volvimento das políticas de 
promoção da atividade física 
e do desporto”. Em d) refere 
“Pronunciar-se sobre os fatores 
de desenvolvimento do des-

porto de alto rendimento”, e o Ponto 
1 do Artigo 8.º refere as medidas 
de combate à dopagem. Apesar de 
este artigo 8.º ter o título “Conselho 
para a Ética e Segurança no Des-
porto”, nada é referido em relação à 
segurança dos praticantes despor-
tivos, nomeadamente em relação à 
prevenção de lesões ou aos equipa-
mentos desportivos, havendo apenas 
preocupação em relação “às mani-
festações de violência associadas ao 
desporto”. O Artigo 4.º indica qual 
a composição deste Conselho: são 
quase 30 personalidades, algumas 
por inerência das funções governa-
tivas, outras eleitas para a presidên-
cia de Federações, Confederações, 
etc. e outras nomeadas devido ao 
“reconhecido mérito no âmbito da 
atividade desportiva”. O Decreto-Lei 
n.º 1-5/1/2009 veio fazer “algumas 
modificações na sua composição, 
com vista a assegurar a prossecução, 
de forma mais eficaz, da missão que 
lhe está confiada”. Entraram mais 
personalidades, 3 das quais são de 
“reconhecido mérito no âmbito da 
atividade desportiva” e no total são 
agora 34. Apesar da Medicina Des-
portiva ter capacidade e ser impor-
tante para a prossecução de algu-
mas das Competências do Conselho, 
continua a não haver a presença de 
qualquer médico no Conselho, e o 
Presidente da Autoridade de Anti-
dopagem de Portugal (ADoP) não 
está representado. A composição do 
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o Onde estão os médicos  

nas estruturas desportivas?
Dr. Basil Ribeiro
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Conselho será certamente alterada 
no futuro próximo, e parece razo-
ável a inclusão do médico especia-
lista em Medicina Desportiva, que 
poderia ser o Presidente da Comis-
são Médica do Comité Olímpico de 
Portugal, e a inclusão do Presidente 
da ADoP. Algumas Competências 
poderiam ser acrescentadas, como 
sejam as relacionadas com a segu-
rança e integridade física do prati-
cante desportivo.

 O sítio na internet do Instituto do 
Desporto de Portugal (IDP) publica a 
composição (nome e respetivas fun-
ções e remunerações) dos agentes 
que trabalham no IDP. São cente-
nas, distribuídos a nível nacional, 
certamente necessários e úteis, com 
vários cargos). Embora a lista esteja 
desatualizada, é possível ver que 
fazem parte dos quadros do IDP… 
apenas 2 (!) médicos, um dos quais 
já está reformado, pelo que agora só 
existe… um! Ou seja, os 3 Centros de 
Medicina Desportiva (Lisboa, Coim-
bra e Porto) funcionam com médicos 
em regime de part-time reduzido, 
sem qualquer ligação efetiva e 

motivadora a estes Centros. É dra-
mático esta falta de investimento no 
especialista em Medicina Desportiva, 
que deveria ocupar o seu legítimo 
lugar na estrutura de formação do 
praticante desportivo. Não faltam os 
agentes nos gabinetes e os requi-
sitados às escolas, mas os médicos 
não têm tido lugar na estrutura do 
IDP. São, inclusivamente, substitu-
ídos por outros da educação física, 
que por vezes se passeiam de bata 
branca e de estetoscópio ao peito … 
para medir a pressão arterial, certa-
mente, pois para mais não sabem. 
O poder político não pode esquecer 
que o primeiro passo para a prática 
desportiva é o exame-médico des-
portivo; que o controlo das variáveis 
fisiológicas é um dom dos médicos; 
que a prevenção, diagnóstico e tera-
pêutica das lesões pertence à arte 
médica; que o combate à dopagem 
só é eficaz se houver a participa-
ção informada do médico; e que o 
médico é conselheiro noutras áreas. 
Não se faça do médico um “tipo 
simpático, que passa umas receitas”. 
O médico faz parte de uma equipa, 
eventualmente liderada por outro 
elemento ou não, que tem também 
um grande contributo a dar para a 
promoção da excelência física. Não 
pretende ocupar o lugar de outros, 
mas também não quer que o seu 
seja ocupado por pessoas não quali-
ficadas. 
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Infiltrações e punções  
em traumatologia  
do desporto – VII
Raul Maia e Silva
Médico Fisiatra, Porto

RESUMO ABSTRACT
É de admitir que as injeções de corticoides possam ter alguma justificação nos casos de 
epicondilopatias em que as técnicas terapêuticas tradicionais não consigam controlar a 
inflamação ou a dor e em que, por esse motivo, a recuperação do paciente se esteja a pro-
longar no tempo. Mas a seguir, obtidos os efeitos anti-inflamatórios esperados, o paciente 
regressará e prosseguirá o tratamento pré-definido. O que não se deve admitir é que a 
infiltração seja administrada como tratamento isolado. 

Corticosteroid injection has been historically the most common intervention for lateral epicondy-
litis. The objective of such conservative care is to relieve pain and reduce inflammation, allowing 
sufficient rehabilitation and return to activities. The significant short term benefits of corticosteroid 
injection are paradoxically reversed after six weeks, with high recurrence rates, implying that this 
treatment should be used with caution in the management of tennis elbow.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Infiltrações de corticoides, epicondilopatias.
Corticosteroid injections, epicondylitis, tennis elbow.

Na epicondilopatia

Esta patologia tendinosa é vulgar-
mente conhecida por “cotovelo do 
tenista”, designação que devemos 
abandonar por ela poder surgir, não 
só noutras modalidades desporti-
vas, como em variadas situações 
de sobrecarga tendinosa não rela-
cionáveis com o desporto, como em 
algumas atividades profissionais. 

A sua epidemiologia, clínica 
e tratamento foram alvo de um 
artigo de revisão publicado no 
número anterior desta Revista[1], 
cuja leitura aconselho. Como todas 

as tendinopatias necessita de 
esquemas terapêuticos muito bem 
definidos, iniciados precocemente e 
bem explicados aos pacientes. Sem 
a boa compreensão dos objetivos 
a atingir com as medidas propos-
tas não haverá adequada adesão 
ao tratamento, daí resultando que 
a recuperação funcional e a cura tar-
darão a aparecer e as recaídas serão 
frequentes. 

Tratando-se de patologia com 
origem habitual em sobrecarga 
microtraumática, a primeira medida 
terapêutica é o afastamento dessas 
forças de tração mecânica que se 

exercem sobre o 
tendão, o que se 
pode conseguir 
pela utilização pre-
coce de ortóteses 
de punho impedi-
tivas da extensão 
e de bandas de 
tensão colocadas 
sobre o corpo dos 
músculos extenso-
res. Passada a fase 
aguda, o programa 
de reeducação 
funcional passa 
por massagens 

superficiais (de relaxamento) ou 
profundas (anti-aderências), estira-
mentos musculotendinosos e reforço 
muscular predominantemente 
excêntrico. Finalmente, poderá ser 
necessário reforçar o tronco e todo 
o membro superior e corrigir a pos-
tura. Fundamental, e não esquecer, 
será eventualmente necessária a 
correção do gesto técnico e a revisão 
da qualidade do material desportivo 
e a sua adaptação às caraterísticas 
do praticante. 

Neste contexto, qual é o lugar das 
infiltrações de corticoides? Justifica-
-se o recurso, aparentemente tão 
frequente, a essa técnica terapêutica 
apesar de serem conhecidos os seus 
riscos para a integridade do tendão? 

As conclusões mais importantes 
dos numerosos trabalhos que estão 
publicados sobre o assunto podem 
resumir-se do seguinte modo: 

1.  A injeção de substâncias, como 
corticoides, plasma rico em 
plaquetas, sangue autólogo ou 
outras, nos tendões ou à sua volta, 
é muito popular mas há muita 
pouca evidência que suporte o seu 
uso [2];

2.  As infiltrações de corticoides são 
muito populares por terem um 
grande sucesso, a curto prazo, no 
rápido alívio da dor e da inflama-
ção [3]; 

3.  Em estudos randomizados, 
quando comparado o seu efeito 
com o da fisioterapia ou com o do 
“wait and see”, a infiltração de cor-
ticoides produz melhores efeitos 
às 6 semanas, de modo significa-
tivo (P<0.01), mas paradoxalmente 
tem elevados valores de recidiva 
e efeitos não significativos ao fim 
de um ano (P=0.0001) [4, 5]. Quando 
comparado com o efeito de com-
primidos de Naproxeno ou com-
primidos de placebo as injeções 
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de corticoides são mais eficazes às 
4 semanas mas não ao ano onde, 
nos três grupos, encontramos 
melhoria em 80% dos pacientes 
sem diferenças significativas entre 
eles (P<0.05) [6]. Não foi demons-
trada qualquer vantagem, a longo 
prazo, das injeções de corticoides 
em relação ás injeções placebo de 
soro fisiológico no tratamento das 
epicondilopatias [7]. 

É, pois, de admitir que as injeções 
de corticoides possam ter alguma 
justificação nos casos em que as téc-
nicas terapêuticas tradicionais não 
consigam controlar a inflamação 
ou a dor e em que, por esse motivo, 
a recuperação do paciente se esteja 
a prolongar no tempo. Mas a seguir, 
obtidos os efeitos anti-inflamatórios 
e analgésicos esperados, o paciente 
regressará e prosseguirá o trata-
mento pré-definido, nomeadamente 
as manobras cinesiológicas atrás 
descritas. O que não se deve admitir 
é que a infiltração seja adminis-
trada como tratamento isolado. Ela 
deverá fazer parte de um esquema 
terapêutico com várias etapas e que 
terminará sempre com alongamen-
tos, reforço muscular e reeducação/
correção do gesto. Se assim não for, 
corremos o risco das injeções de 
corticoides atrasarem, a longo prazo, 
a cura da epicondilite [8]. 

Tecnicamente, a infiltração 
numa epicondilopatia faz-se com 
o paciente sentado, braço sobre 
a mesa, cotovelo fletido entre 
os 45-90º e punho em pronação. 
A agulha é introduzida sobre o 
ponto de maior sensibilidade, que é 
previamente localizado e marcado 
com a unha ou com a ponta de uma 
caneta. Esse ponto deverá corres-
ponder à zona de inserção do tendão 
no osso (entese). Após aspiração 
negativa inicia-se a injeção de forma 
lenta e punctiforme, crivando toda a 
zona dolorosa sem retirar a agulha, 
deixando cerca de 0,1-0,2 ml em 
cada ponto num total de cerca de 
1 ml de produto. O corticóide será 
a metilprednisolona (20-40 mg/
ml, com ou sem anestésico) e serão 
utilizadas obrigatoriamente agulhas 
finas (23G, 5/8 in – 16 mm). A vanta-
gem de se infiltrar ao mesmo tempo 
um anestésico como a lidocaína é a 
possibilidade de se testar de ime-
diato o efeito da infiltração ao fazer 

desaparecer a dor nas contrações 
resistidas e desse modo assegurar-
-nos que colocamos o produto na 
localização certa. 

Seguir-se-á obrigatoriamente um 
período de repouso do cotovelo por 
8 a 10 dias, evitando esforços sobre 
os grupos musculares que têm 
este tendão em comum. Findo esse 
período retoma-se o esquema tera-
pêutico anteriormente interrompido 
com alongamentos, fortalecimento 
muscular e eventualmente massa-
gem transversa profunda. Esforços 
em que intervenha o mecanismo 
causal não devem ser retomados 
antes das 3 semanas. Se tiver sido 
respeitada a boa indicação, a maio-
ria das vezes uma só infiltração 
chega para se obterem os resultados 
esperados. Uma segunda infiltração 
terá de ser muito bem ponderada e 
não deverá ocorrer antes das duas 
semanas. Essa hipótese nunca se 
deve colocar sem antes se reverem 
cuidadosamente os diagnósticos 
diferenciais desta patologia: radicu-
lopatia C6/C7, compressão do nervo 
interósseo posterior, artrite radiou-
meral, instabilidade posterolateral, 
etc.
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