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A Revista cumpre o 2.º ano de vida. Estamos muitos de parabéns, pelo esforço e apoio a
esta publicação. Contudo, não tem sido fácil. A conjuntura económica tem dificultado
a evolução tranquila da Revista e ainda não foi possível atingir a velocidade de cruzeiro.
Vejamos como será o ano de 2012.
Esta edição tem tiragem aumentada. A parceria estabelecida com a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação (SPMFR) permitirá, duas vezes por ano, enviar
esta Revista juntamente com a Revista da SPMFR para mais 450 médicos fisiatras.
O diretor da Revista foi recebido por S. Exa. o Secretário de Estado do Desporto e da
Juventude, Dr. Alexandre Miguel Mestre, no dia 14 de Setembro. No decorrer da audiência o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, revelou muito interesse pela
área da Medicina Desportiva, destacando a importância da Revista Medicina Desportiva informa na divulgação destas matérias.
O site da Revista (www.revdesportiva.pt) ultrapassou um valor histórico de visualização
de conteúdos: 100 mil! Tem tido, em média, cerca de 100 visitantes por dia e é, certamente, o melhor site de Medicina Desportiva do Mundo. Merece ser visitado oportunamente. Sorte e Bom Natal.
Basil Ribeiro, Diretor
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Prof. Doutor J. Gomes Pereira
Professor catedrático, Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa

Como carateriza o dia a dia de
um médico num grande clube?

Poderei dizer que é um dia a
dia de grande exigência técnica e psicológica. Não só no
âmbito médico, mas também
na imprescindível interligação
com outras pessoas e setores
que laboram num grande clube
de futebol profissional. Para
além da necessidade de controlo
médico diário d os jogadores, há
ainda a imprevisível necessidade de
resolver os problemas clínicos em
tempo útil, e bem, não sendo admissíveis falhas ou delongas. Por outro
lado, há que contar regularmente
com uma multiplicidade de tarefas
administrativas e organizacionais
características de um clube-empresa.
Na minha opinião há que conseguir
conjugar três vertentes para que o dia
a dia num clube tenha êxito e perdure
alguns anos: a competência técnica,
a lealdade e o bom senso. Gostaria de
referir ainda que é fundamental uma
atualização constante de conhecimentos e a criação de uma rede de
contactos nacionais e internacionais
de referência. Com base na experiência que possuo, estou convicto de que
o dia a dia de um médico de clube se
deve pautar sempre pela completa
independência técnico-profissional,
não sendo desejável uma postura de
“médico-adepto”.
Quais as principais áreas médicas
de intervenção?
A assistência médica regular planeada, a assistência de emergência
(médica e traumatológica) e o controlo do estado de treino do atleta.
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Qual a composição ideal do
departamento médico (DM)?
Vai depender de vários aspetos,
dependentes do perfil profissional
do Diretor Clínico, pois é ele que vai
definir a organização funcional do
serviço (pessoas e especialidades).
Referirei de forma abstrata aquilo
que considero a composição ideal.
Corpo médico: Residentes: Especialista em Medicina Desportiva,
Orto-Taumatologista do Desporto,
Fisiologista do Esforço; Não residentes: Painel de consultores médicos, de
diferentes especialidades, disponíveis
quando solicitados e identificados
com o modelo organizacional do DM.
Corpo para-médico: Técnicos de
saúde residentes (colaboram direta
e regularmente com o corpo clínico
residente): enfermeiro, fisioterapeuta, personal trainer e massagista.
Especialidades de apoio, eventualmente não médicas: nutricionismo,
psicologia, osteopatia, podologia,
acupunctura.
Qual a opinião sobre os banhos
gelados após os treinos?
A crioterapia tem sido utilizada como
meio auxiliar da recuperação após
esforço, contando cada vez mais com
mais adeptos. Existe no entanto ainda
alguma polémica sobre a matéria
decorrente de estudos científicos
algo contraditórios. Apesar disso, sou
a favor da sua utilização e costumo
prescrevê-la com frequência. Importa
considerar e ponderar sobre os efeitos
da crioterapia no período de recuperação e encontrar o melhor protocolo,
tendo em consideração o tempo de
aplicação, o intervalo de administração

e a temperatura adequada. No domínio dos efeitos, a generalidade dos
estudos credíveis reporta os musculares/metabólicos e os neurais/neuromusculares. Importa conhecê-los em
pormenor a fim de melhor compreender a fundamentação do método
e selecionar a metodologia a adoptar.
No caso particular do futebol tem sido
recomendada, com considerável êxito,
a crioterapia por imersão, principalmente nos músculos mais envolvidos
no esforço (membros inferiores), aplicado nos minutos seguintes à realização do esforço, a uma temperatura de
cerca de 10°, não inferior, durante 10
minutos. Em alternativa, situação mais
vulgar, podem utilizar-se cinco períodos de dois minutos de imersão com
iguais pausas de tempo quando existe
dificuldade em suportar a baixa temperatura da água. Este método deverá
ser adjuvado com outras técnicas de
recuperação, caso da recuperação ativa
e a amplitude articular/alongamentos
musculares.
O médico deve/pode comentar com
o treinador a carga física dos treinos?
É desejável que sim, depende do
treinador e do médico. Ou seja, se o
médico tem conhecimentos e domina
ferramentas que lhe permitam
ajuizar com rigor a resposta adaptativa aos estímulos ou cargas de
treino, deverá fazê-lo. Por seu turno,
o treinador deverá acreditar nestes
métodos, conhecê-los e utilizá-los na
otimização da sua tarefa de treinador
ao serviço do maior rigor do processo
de treino. Quando isto acontece, o
trabalho integrado entre o treinador
e o médico resulta favoravelmente,
mas dependerá sempre da relação
profissional, pessoal e técnica que se
estabelece entre os dois.
De um modo geral os treinadores
respeitam as indicações clínicas?
De um modo geral, sim. Só poderei falar da minha experiência. Já
trabalhei com muitos treinadores de
diversas modalidades e sempre tive
a sorte de ver as indicações clínicas
respeitadas, assim como sempre respeitei os domínios de intervenção do
treinador. Neste caso, penso tratar-se
de uma relação profissional e técnica em se respeita a área específica
de intervenção de cada um.

O special one para
as próximas épocas

para quem tem,
mas quer mais.
está indicado para pessoas sujeitas a grande desgaste
físico e intelectual, em situações de stress, fraqueza e
fadiga física.

Responde quem sabe
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apresentar sinais semelhantes, como
por exemplo necrose e edema.

A Ressonância Magnética (RM)
Dr.a Lúcia Fernandes, Dr. João Lopes Dias, Prof. Dr. Rui Mateus Marques
Radiomédica, lda – Lisboa

RESUMO ABSTRACT
A Ressonância Magnética (RM) é uma técnica imagiológica de excelência na avaliação de
patologia osteo-articular e músculo-tendinosa em virtude da sua excelente resolução de
contraste e adequada resolução espacial. Neste artigo os autores apresentam características tecnológicas inerentes a esta técnica imagiológica, descrevem algumas das suas
vantagens comparativamente à TAC e à Artroscopia e comparam sua utilidade no estudo
da patologia do ombro em contraponto com a Ecografia.
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is an outstanding technique to evaluate osteo-articular and
muscular and tendinous pathology, due to its superb contrast resolution and fairly good spatial
resolution. With this article the authors depict some of the technological characteristics inherent to
this imaging tool, describe some of its advantages opposed to CT and Arthroscopy and compare its
usefulness against Ultrasound in the study of shoulder diseases.

1

Fig. 1 Sequência sagital com
ponderação em T2

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
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Quais as vantagens da RM
sobre a TAC?

A não utilização de radiação ionizante é uma das principais vantagens da RM. Contrariamente à TC,
a qual avalia um único parâmetro
tecidular – a atenuação pela radiação
X-, a RM permite avaliar múltiplas
características tecidulares, incluindo
a densidade de hidrogénio (protões),
tempos tecidulares de relaxamento
T1 e T2 e fluxo sanguíneo.
O contraste obtido pela RM para
as partes moles é significativamente
superior a qualquer outro método
de imagem. Para além disso, permite
efectuar estudos vasculares sem
meios de contraste ou com meios
mais seguros (gadolíneo), garantindo
boa resolução espacial.

O que significa a ponderação em
T1 e T2?
A RM baseia-se na interacção dos
átomos de hidrogénio no seio de um
potente campo magnético externo,
quando submetidos a um pulso
de radiofrequência. Os átomos de
hidrogénio estão constantemente
a rodar sobre um eixo, ou seja,
possuem um spin ou precessão.
Trata-se de uma carga eléctrica em
4 · Novembro 2011 www.revdesportiva.pt

movimento, que produz um campo
magnético.
As ponderações T1 e o T2 são
sequências de contraste que medem
as diferenças dos parâmetros T1 e
T2 de cada tecido (que são intrínsecos ao tecido em estudo). O T1 representa as trocas de energia do núcleo
de H com o seu meio ambiente e o
T2 representa as trocas de energia
entre núcleos adjacentes.
Na água, as moléculas apresentam
grande mobilidade e a interacção
entre os campos magnéticos geram
um T2 longo. Os tecidos patológicos costumam apresentar elevado
conteúdo em água livre, como
edema, inflamação, necrose, quistos,
hemorragia e tumores, apresentando
uma frequência natural maior que
a frequência de precessão, pelo que
o intercâmbio energético é mais
ineficaz. Assim nos tecidos ricos em
água o T1 é longo o sinal é baixo
(hipo-intenso) nas imagens em T1; o
T2 também é longo mas com sinal
aumentado (hiperintenso).Tecidos
ricos em colagénio, fibras e proteínas
mostram hipossinal em T2, sendo
baixo a intermédio o sinal em T1.
O mesmo processo patológico pode
apresentar características de sinal
diferentes por variações relativas
dos seus constituintes. Do mesmo
modo, patologias diferentes podem

2

Fig. 2 Sequência coronal com
ponderação em T1

Na fig. 1, a associação de supressão de gordura confere baixo sinal
ao plano adiposo subcutâneo e
medula óssea permitindo uma
melhor visualização do foco de contusão em fase de resolução visível
no planalto tibial anterior.
A fig.2 Revela a mesma alteração,
de notar a melhor resolução espacial
da esponjosa óssea e o elevado sinal
da gordura medular e subcutânea,
própria desta ponderação.

Qual a diferença entre a RMN
aberta e fechada?
As unidades de RM aberta possuem
uma força de campo menor e falta-lhes a resolução e rapidez na aquisição de imagem comparativamente
à elevada força do campo magnético na RM fechada. A RM aberta é
vantajosa na obtenção de imagens
em pacientes muito obesos e claustrofóbicos, embora a qualidade das
imagens seja inferior.

Qual a relação da informação
obtida na RMN e depois na
artroscopia?

Effect of n-3 fatty acids and
antioxidants on oxidative stress
after exercise.
Med Sci. Sports Exec, 42(9) pp.1704-1711, 2010.

De forma genérica, a RM é o exame
de imagem com melhor sensibilidade e especificidade no diagnóstico de patologia articular quando
a clínica é inconclusiva. Apresenta
boas taxas de correlação no confronto com a artroscopia, particularmente em roturas meniscais e
dos ligamentos cruzados, casos mais
estudados na literatura. A vantagem
da RM sobre a artroscopia assenta,
essencialmente, no facto de ser um
método mais rápido, indolor e isento
de complicações cirúrgicas.

Na abordagem inicial do ombro:
ecografia ou RMN?
A ecografia está indicada na abordagem inicial da patologia do ombro
quando há suspeita de doença da
coifa dos rotadores, com o objectivo
primário de despistar a existência de
roturas totais ou parciais, tendinopatias ou calcificações. Permite também identificar bursites, sinovites,
alterações no tendão da longa porção
do bicípete braquial e na articulação
acromio-clavicular e ainda detectar
sinais dinâmicos de conflito sub-acromial. Por seu turno, a RMN é o
exame indicado perante uma clínica
de instabilidade, lesão ligamentar, do
labrum ou da cartilagem, no estudo
de patologia articular inflamatória
ou infecciosa e na caracterização de
uma massa tumoral.

Bibliografia
1. Bouffard JA, Lee SM, Dhanju J. Ultrasonography of the shoulder. Semin Ultrasound CT
MR 2000; 21:164-191.
2. Brant W.E., Helms C. A., Fundamentals of
Diagnostic Radiology, vol.1, Philadelphia,
LWW 2007
3. Jacobson J. Musculoskeletal sonography and
MR imaging: a role for both imaging methods.
Radiol Clin North Am 1999; 37:713–735.
4. Martinoli C, Bianchi S, Prato N, et. al. US of
the shoulder: non–rotator cuff disorders. Radiographics 2003; 23:381–401.
5. Pisco JM, Imagiologia Básica, Lisboa, LIDEL
2009.

Os ácidos gordos Omega-3 (AGΩ3)
são nutrientes essenciais, cuja
ingestão tem mostrado benefícios
contra certas doenças crónicas.
Por outro lado, o stress oxidativo
(SOx) aumenta com o exercício
intenso, mas o exercício crónico
compensa e aumenta a capacidade
anti-inflamatória do corpo. O efeito
de vitaminas como antioxidantes
tem sido estudado, mas os autores
quiseram averiguar se a suplementação de AGΩ3, isoladamente ou em
associação com vitaminas diminuía
a produção de F2-isoprostanos,
marcadores do SOx. Participaram 48
ciclistas (cerca de 25 anos de idade
e VO2máx cerca de 60 ml/kg/min),
divididos em 4 grupos, de acordo
com o tipo de ingestão. Durante 3
dias pedalaram 3 horas em laboratório com intensidade igual a 57%
da potência máxima. Foram feitas
colheitas de sangue para medição
dos F2-isoprostanos, do potencial
antioxidante total do plasma e da
capacidade de absorção dos radicais
de oxigénio (CAROx). O principal
resultado revelou que a ingestão
diária durante 6 semanas de AGΩ3
aumentou de modo significativo
(53% após o exercício em relação a
antes do exercício) os F2-isoprostanos em comparação com o placebo
e outros antioxidantes, em resposta
ao exercício intenso de bicicleta. Os
AGΩ3 não influenciaram qualquer capacidade anti-oxidativa do
plasma, ao passo que as vitaminas + minerais foram eficazes ao
aumentar os valores do potencial
antioxidante de redução dos iões
férricos. A CAROx diminuiu de
modo semelhante e significativo em
todos os grupos. Concluíram, assim,
que “a suplementação apenas com
AGΩ3 aumentou significativamente
os F2-isoprostanos após exercício
intenso” e que “a suplementação
com antioxidantes aumentou o
estado anti-oxidativo do plasma e
modestamente atenuou, mas não
preveniu, o aumento significativo
dos F2-isoprostanos (associados à
ingestão de AGΩ3) que ocorreu após
o exercício”.
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Dissociação escafolunar após
queda na prática do Andebol

clínico-radiológica agendada para as
3 semanas após a lesão. Em consulta
externa, e após retirar a imobilização gessada, o Rx revelou uma
dissociação escafolunar com rotação
posterior do escafoide. (Figura 2).

Dr. Guido Duarte
Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Gaia/Espinho

RESUMO ABSTRACT
Reporta-se o caso clínico de traumatismo do punho em jovem praticante federado de
andebol, do qual resultou uma dissociação escafolunar. De apresentação inicial benigna,
a lesão só se revelou na reavaliação clínica realizada às três semanas após o traumatismo.
Efetuada a correção cirúrgica da lesão, houve recuperação funcional total e retoma da
actividade desportiva ao nível anterior. Descreve-se o tratamento e a evolução clínica.
Tecem-se considerações nos aspectos merecedores de discussão.
The author reports a clinical case of a traumatic injurie of the wrist in a young Handball player,
which resulted in scapholunate dissociation. Initial presentation was benign and injury was only
revealed on a clinical reassessment performed three weeks after the trauma. After surgical correction of injury, the patient fully recovered and resumed his sport activities on the same level as
before. The treatment and the clinical evolution are described. Considerations are made on the points
worthy of discussion.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Punho, dissociação escafolunar, andebol
Wrist, scapholunate dissociation, handball

Introdução
Na prática do andebol a queda é uma
ocorrência frequente, pelo que os
seus praticantes vão adquirindo competências que permitem recepções
no solo em apoio controlado. Porém,
em alguns casos a queda pode ter
um carácter inesperado ou envolver
maiores níveis energéticos tornando
totalmente descontrolado o impacto
no solo. Pode resultar um apoio
deficiente da mão, com repercussões
traumáticas ao nível do punho.
O punho traumático pode ser a
expressão de um vasto leque de
lesões de graus diferentes de gravidade. A dissociação escafolunar
é uma delas. Carateriza-se por ser
uma lesão rara e por necessitar de
um traumatismo de considerável
nível energético para que ocorra (1,6).
A relevância que assume, dentro da
patologia traumática do punho, justifica-se pela gravidade das sequelas
funcionais que resultam se o seu
tratamento não for bem sucedido.
O tratamento deve ser realizado
precocemente, dentro das seis semanas após a lesão, e visa restituir a
estabilidade escafolunar, se possível
recuperando o ligamento escafolunar dorsal.
6 · Novembro 2011 www.revdesportiva.pt

Caso clínico:
Jovem do sexo masculino, 18
anos de idade, praticante federado
de andebol, foi vítima de queda no
decurso de um jogo, do que resultou
traumatismo do punho esquerdo por
apoio da mão no solo em rotação e
flexão dorsal exagerada.
À chegada ao Serviço de Urgência tinha um punho francamente
doloroso com edema significativo. O
exame radiológico nas incidências
de face e perfil do punho, e “macro”
do escafoide, era negativo (Figura 1).

A

B

Figura 1 – Radiografia inicial em incidências de face (A) e perfil (B) – não se observam sinais de fratura, havendo aparente
preservação dos alinhamentos e das
relações intra cárpicas e rádio-cárpicas.

Realizou-se a imobilização
antálgica do punho com aparelho gessado e foi orientado para
consulta externa, com reavaliação

Figura 2 – Radiografia às 3 semanas em
incidência de face – observa-se: o sinal de
Terry-Thomas (seta verde), que consiste
no aumento do intervalo escafolunar;
o sinal do anel (círculo vermelho), que
consiste na imagem da cortical da tuberosidade do escafoide, visível em virtude
da posição fletida em que se encontra
o osso; e ainda o semilunar assumindo
uma forma mais triangular (setas amarelas), devido à sua posição em extensão,
em contraste com a forma retangular
que se observa normalmente, quando
seu alinhamento com o rádio se encontra
preservado.

C

M

Y

CM

O jovem foi submetido a cirurgia
para correção da instabilidade escafolunar com reparação do ligamento
escafolunar dorsal. No per-operatório o ligamento apresentava-se
distendido, mantinha uma inserção normal no semilunar e a sua
inserção no escafoide proximal tinha
sido arrancada com pastilha óssea.
Fez-se a reinserção do ligamento no
leito de arrancamento no escafoide
e o reforço com dois pontos transósseo, com recurso a ancoras tipo
“MiteK”.
No pós-operatório o doente ficou
imobilizado com luva gessada para
escafoide durante 8 semanas, após o
que iniciou a recuperação funcional.
Reiniciou actividade desportiva
progressiva aos 4 meses. Tinha
mobilidades articulares normais e
indolores (Figura 3) e no Rx mantinha alinhamentos e relações
articulares intracárpicas normais
(Figura 4). Aos seis meses foi autorizado a retomar a actividade desportiva competitiva ao mesmo nível.
Foi reavaliado aos 10 anos após
a lesão, tinha deixado a prática do
andebol federada dois anos antes
por opção. Mantinha mobilidades

MY

CY

CMY

K

do punho normais e indolores. O Rx
demonstrava discreta assimetria nas
alterações degenerativas rádio-cárpicas em relação ao punho contra-lateral.

A

B

D

C

Figura 3 – Exame Objectivo aos 4 meses
de pós operatório – mobilidades normais
e indolores ao nível do punho esquerdo.
É ainda visível em (B) a cicatriz da via da
abordagem utilizada para o tratamento
cirúrgico.

A

B

Figura 4 Radiografia aos 4 meses após
a cirurgia, em incidência de perfil (A)
e de face (B) – observa-se o restabelecimento das relações intra-cárpica
normais, observa-se também o posicionamento das duas ancoras utilizadas no
tratamento cirúrgico realizada (círculo
vermelho).

Discussão:
O traumatismo do punho pode
resultar em lesões graves rádio-cárpicas ou intra-cárpicas (6), pelo
que perante um punho pós-traumático francamente sintomático a
imobilização é importante durante
duas a três semanas, mesmo na
ausência de lesão óssea visível no
Rx, porque ajuda no controlo da dor
e facilita a cicatrização das lesões
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cápsulo-ligamentares. Após este
período a nova reavaliação permite
pôr em evidência uma eventual
lesão que mereça cuidados ou, na
sua ausência, permite que se inicie a
recuperação funcional. No entanto,
a imobilização por si só não é capaz
de controlar e resolver as lesões
com um potencial de instabilidade
elevado, como ficou demonstrado
no caso descrito, no qual apesar da
imobilização, houve evolução para a
desorganização cárpica, com expressão da real gravidade da lesão. A
mobilização dos dedos ou a diminuição do edema que retira eficácia à
imobilização inicial podem justificar
a sua ocorrência.
O tratamento desta lesão é cirúrgico e deve ser realizado precocemente, dentro das seis semanas
após a lesão (2,3,5). Visa a recuperação
funcional do ligamento escafolunar
dorsal, quer por gesto terapêutico
sobre o ligamento, com reinserção
e/ou pontos transósseos, quer pela
abordagem das estruturas vizinhas,
com a realização de capsulodeses ou
tenodeses (2,3,5). A escolha da técnica
depende fortemente da experiência
do cirurgião.
Deixar estas lesões evoluir sem
tratamento ou demorar na sua
abordagem resulta em sequelas
importantes, com resultados pobres
e funcionalmente imprevisíveis (1,6).
A utilização da RMN no estudo
desta lesão pode também merecer discussão. Em nossa opinião a
utilização universal deste exame no
estudo inicial do punho traumático
com Rx negativo não parece aceitável. E a sua utilização quando temos
um Rx positivo só parece defensável
se for previsível que daí resulte uma
mudança importante da estratégia
terapêutica final. Mas reconhecemos que a Ressonância Magnética
Nuclear tem um papel relevante no
estudo do punho traumático com
Rx negativo, que após duas ou três
semanas de imobilização mantém
sinais e sintomas exuberantes,
fazendo pressupor a possibilidade da
existência de uma lesão por caraterizar. É agora nesta fase que temos e
de decidir entre um tratamento mais
interventivo ou início da recuperação funcional.

Conclusões:
Num traumatismo do punho de alta
energia a imobilização é vantajosa
durante 2 a 3 semanas, mesmo na
ausência de lesões osteo-articulares
evidentes, para que se criem boas
condições para a cicatrização das
lesões de partes moles.
No tratamento da dissociação
escafolunar é universalmente aceite
que a recuperação funcional do
ligamento escafolunar dorsal com
recuperação da estabilidade intra
cárpica é o principal objetivo. A sua
concretização torna previsível uma
margem significativa de sucesso.
O tratamento deve ser realizado nas
6 semanas a seguir ao traumatismo
para evitar o surgimento de alterações degenerativas precoces.
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“Se pudéssemos dar a cada sujeito a
quantidade adequada de alimento e
de exercício, nem muito pouco, nem
em excesso, teríamos encontrado a
via mais segura para a Saúde”
Hipócrates (Cós, 460 –Tessália, 377 a.C.)

2011, tendo sido suspensa por dois
meses. Por cá, e em 2011,conhecem-se dois casos muitíssimo recentes:
um no pólo aquático e outro no
atletismo.

Alerta!
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Maldita…
metilhexaneamina!
Dr. Basil Ribeiro

Hoje dia tenta-se considerar
que a suplementação desportiva é tão importante como o
treino. Aquilo que a genética,
o treino, a boa alimentação, o
repouso e o bom aconselhamento
não conseguem tenta-se ir buscar à
suplementação. E então tomam-se
vitaminas, minerais, aminoácidos
/ creatina, cafeína, cartilagem de
tubarão e, já agora, mais isto porque
dá speed ou aquilo que ajuda a
recuperar. Os resultados desportivos poderão não aparecer, mas pelo
menos fica-se com a consciência
tranquila porque se tomou o aconselhado pelo amigo do lado. Afinal,
nem os suplementos resolveram
a ausência de treino adequado ou
a inaptidão inata para se atingir o
mesmo rendimento que os colega
mais dotados. Entretanto, o colega
referiu que viu na internet um produto novo, bom, que dá bons resultados e não falha. Pega-se no cartão
de crédito e manda-se vir. Três
ou quatro dias depois já se está a
tomar “uma coisa nova” e, algumas
vezes, meses mais tarde recebe-se a
notícia que se falhou num controlo
de antidopagem e foi considerado
“positivo”. É uma desgraça, é uma
vergonha e depois ninguém sabe de
nada.
A questão da suplementação
desportiva é um tema importante
e certamente muito útil ao atleta
e ao praticante desportivo quando
adequadamente prescrita. É necessária formação nutricional e médica
para tal aconselhamento. Não
podem ser os ex-atletas, os treinadores ou os professores de educação
física a fazer este aconselhamento.
Falta-lhe competência técnica e
responsabilidade. E fazem-no de
modo impune. Também a internet é
um péssimo veículo de divulgação
de informação quando se entra em
sites comerciais. Contudo, é também

uma tarefa difícil para nutricionistas e médicos, pois o aparecimento
constante de novos produtos dificulta em muito a seleção e a prevenção. Nem todos os rótulos identificam o que trazem lá dentro e, em
alguns casos, fazem referência a um
constituinte botânico, mas não referem o princípio ativo que pode ser
transportado. É o caso, por exemplo,
do Anadraulic Pump, que na composição faz referência ao óleo de
gerânio, mas não indica que possui
a metilhexaneamina (MHN), a qual
decorre da metabolização daquele!...
Mas o rótulo refere “The ingredients contained in this product are
stimulants. The statements on this
product have not been evaluated by
the Food and Drug Administration.”
Pois! O Jack3d também contém a
MHN. O Canadian Centre for Ethics
in Sport divulgou em 15 Novembro
2010 um aviso sobre a existência do
estimulante MHN em suplementos,
os quais estão amplamente difundidos no Canadá, e cuja ingestão
constitui uma violação às regras da
antidopagem. Assim sendo, manda o
bom senso que a escolha do produto
e o local de aquisição seja o aspeto
mais importante a considerar.
Acredito que alguns atletas, mais
distraídos, tenham sido enganados e,
inadvertidamente, tenham consumido a MHN. O ano de 2010 foi rico
em controlos positivos com esta
substância: 9 australianos, 2 nigerianos nos jogos da Commonwealth e
3 portugueses (2 irmãos do ciclismo
de estrada e uma do BTT). Já em
2011 uma supercampeã brasileira
em natação (atual recordista sul-americana nos 50m e 100m costas,
duas participações em Olimpíadas
(2000 e 2008), 95 vezes campeã brasileira, 49 medalhas em Campeonatos do Mundo), de 36 anos de idade,
teve um resultado positivo num
controlo realizado em 22 de Abril

A metilhexaneamina é um estimulante do sistema nervoso central,
provocando aumento da força, da
concentração e da atenção. Poderá
ajudar na perda de gordura corporal por supressão do apetite. Este
estimulante é conhecido por outros
nomes: metilhexanamina, 1,3-dimetilpentilamina, geranamine, pentilamina, 1,3-dimetilamilamina, floradrene, 2-hexanamine, 4-methyl- OR
2-hexanamine, 4-methyl- (9CI)
OR 4-methyl-2-hexanamine OR
4-methyl-2-hexylamine, 4-methihexan-2-amine, 2-amino-4-methihexane, forthan, forthane e 1,3-dimetilamilamineforthane, C7H17N.
Na Lista de Substâncias e Métodos
Proibidos do Código Mundial Antidopagem, que entrou em vigor em 1
de Janeiro de 2011, pertence à classe
“S6. Estimulantes”, mas ao Ponto
b: estimulantes específicos. Uma
“substância específica” habitualmente não tem indicações terapêuticas ou a sua grande presença em
muitos medicamentos pode fazer
com que seja consumida, apesar
de a sua ingestão não ter tido uma
intenção primária. Por outro lado,
como é o caso da MHN, pode ser um
contaminante e ser ingerida não
intencionalmente pelo atleta. Neste
caso, se houver prova, o atleta vê a
sua pena substancialmente reduzida, o que tem sido prática habitual. Contudo, mais vale prevenir,
aconselhar-se bem e, na dúvida,
comer uma boa sopa de legumes à
refeição e beber um bom copo de
leite após o treino.
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Espondilólise e
espondilolistesis no atleta
jovem
Dra. Marta Massada, Prof. Doutor António Oliveira
Serviço de Ortopedia, Centro Hospitalar do Porto

RESUMO ABSTRACT
A espondilolistesis no atleta adolescente é frequentemente causada por um defeito no
istmo vertebral, designado espondilólise ou lise ístmica. Ambas as condições são causas
comuns de lombalgia nesta população. Com este artigo os autores pretenderam rever os
aspetos mais pertinentes da etiopatogenia da espondilólise e espondilolistesis no atleta
adolescente, definindo estratégias úteis para um diagnóstico e tratamento corretos.
Spondylolystesis in the young athlete is frequently caused by a defect in the pars interarticularis
named spondylolysis. Both conditions are a common cause of low back pain in the adolescent athletes. Issues related to the ethiopatogenics and management of adolescent athletes with spondylolisthesis and/or spondylolysis will be addressed, and it also be defined strategies for diagnosis and
treatment are presented.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Lombalgia, espondilólise lombar, espondilolistesis, diagnóstico, abordagem, atleta adolescente
Low back pain, lumbar spondylolysis, spondylolisthesis, diagnosis, management, adolescent athletes

Introdução
A espondilolistesis, termo derivado
do grego spondylos (coluna vertebral) e olisthesis (deslizamento), foi
descrita pela primeira vez em 1854
por Kilian (1) e define-se como a
translação anterior de um corpo vertebral, e dos proximais a este, sobre
o segmento mais caudal (2). A sua
classificação baseia-se na etiologia
(congénita, ístmica, degenerativa,
traumática, patológica ou iatrogénica) e a graduação mais utilizada
serve-se do estudo radiográfico (Rx)
para dividir esta condição segundo
a percentagem de deslizamento
entre os corpos vertebrais: 0-25%
representando o grau I, 25-50% grau
II, 50-75% grau III e >75% grau IV (3).
No atleta jovem, o principal evento
causal é o defeito uni ou bilateral da pars interarticularis ou istmo
da vértebra (junção do pedículo,
facetas articulares e lâmina). A
este defeito atribui-se a designação
espondilólise, igualmente derivada
do grego spondylos e lysis (dissolver).
Ainda que os defeitos congénitos
ou de desenvolvimento existam
(espondilólise displástica), a grande
maioria dos casos de espondilólise
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e espondilolistesis verificados no
atleta adolescente são resultado de
fraturas de fadiga da pars, causadas
pela repetição de movimentos de
hiperextensão da coluna lombar
(espondilólise/espondilolistesis
ístmica) (2), observados particularmente na ginástica, natação, dança e
voleibol (4,5) (Figura 1).

Figura 1 – Atitude hiperlordótica típica da
ginástica.

Verifica-se, contudo, que estas
fraturas apresentam aspetos que as
distinguem das outras fraturas de
fadiga, como sendo a existência de
uma predisposição genética, rarefação ou ausência de formação de calo
ósseo, idade de aparecimento muito
precoce e baixas incidências de consolidação espontânea (6,7). A vértebra
mais frequentemente afetada é L5

(95% dos casos), verificando-se a
diminuição da incidência nos níveis
mais cefálicos (8). Na grande maioria
dos casos o defeito é bilateral (9,10), o
que divide a vértebra num segmento
antero-superior, formado pelo corpo
vertebral com os pedículos, apófises
transversas e facetas articulares
superiores, e num segmento postero-inferior, que consiste nas facetas
articulares inferiores, lâminas e
apófise espinhosa.
A espondilolistesis ístmica apresenta uma prevalência global de
cerca de 4% nas crianças com 6 anos
de idade, aumentando com a maturação até rondar os 6% aos 18 anos
(11)
. A progressão da listese depois dos
20 anos é extremamente rara (2). Os
fatores de risco conhecidos incluem
a história familiar positiva, aspetos
étnicos e a presença de outras anomalias da coluna vertebral (12).

Apresentação clínica
Na espondilólise o atleta refere habitualmente lombalgia de baixo grau,
caracteristicamente exacerbada
pela extensão da coluna lombar e,
consequentemente, por atividades
que envolvam atitudes hiperlordóticas como a ponte na ginástica
ou o estilo mariposa na natação. O
atleta pode ainda referir dor com o
impacto no solo (corrida, queda do
salto) e diminuição da flexibilidade
da musculatura posterior da coxa. O
início da sintomatologia é insidioso,
sendo comum a progressão durante
meses. Coexistem habitualmente
episódios intermitentes de dor
severa, sem sintomatologia neurológica associada. Na ocorrência
de espondilolistesis, a estes sintomas podem associar-se alterações
da marcha e anomalias posturais,
dependendo do grau de deslizamento. A dor pode, nestes casos, ser
acompanhada por sintomas radiculares como dor irradiada, hipostesia
ou fraqueza muscular (13,14). A diminuição da sintomatologia associa-se
invariavelmente com a evicção destas atividades e/ou com o repouso.

Exame clínico
Alguns dos achados típicos na
espondilólise e espondilolistesis

a melhor tecnologia médica

...na sua mão
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Ondas de Choque

ZIMMER
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ARTROMOT
CPM

COMPEX
Electroestimulação

incluem a hiperlordose e atitude
escoliótica lombar, contratura da
musculatura paravertebral e desconforto ligeiro associado a graus
variáveis de rigidez dos músculos
isquiotibiais nos movimentos de flexão anterior do tronco (15). O adolescente com espondilólise apresenta
habitualmente um padrão de marcha normal. A palpação das apófises
espinhosas e a flexão anterior do
tronco raramente desperta dor. O
teste provocativo de hiperextensão
lombar é específico e reproduz a sintomatologia. A dor é caracteristicamente referida aos elementos posteriores da coluna lombar e a extensão
do membro inferior, teste sensível
para a espondilólise, permite localizar melhor a dor (16). As alterações
ao exame neurológico são raras, mas
a força, a sensibilidade e os reflexos
dos membros inferiores devem ser
avaliados. Havendo progressão para
a listese, o doente pode apresentar uma marcha caraterizada por
uma passada curta e rígida (pelvic
waddle), causada pela rigidez dos
isquiotibiais que frequentemente
se associa. Nas espondilolistesis
mais severas, poder-se-á observar
uma ligeira deformidade (step-off),
habitualmente ao nível da junção
lombossagrada. Uma configuração
em “coração” das nádegas poderá
ser observada nos casos mais graves,
devido à verticalização do sacro.

Diagnóstico
Todo o atleta jovem que apresente
lombalgia persistente com duração
de pelo menos 3 semanas de duração tem indicação para investigação
adicional (17). A avaliação deve incluir
o Rx da coluna lombar, em posição
ortostática, incluindo incidências
oblíquas, que permitam detetar o
defeito lítica da pars, a que usualmente nos referimos como a “coleira
do cão” (Figura 2). A incidência
antero-posterior permite identificar
variantes anatómicas ou defeitos de
desenvolvimento que poderão estar
associados a maior incidência de
espondilólise, como por exemplo a
espinha bífida ou vértebras de transição (sacralização de L5 ou lombarização de S1). Na evidência de listese,
o Rx em perfil, que deve incluir
incidências de stress em hiperflexão
12 · Novembro 2011 www.revdesportiva.pt

e hiperextensão da coluna lombar,
permite graduar a lesão, de acordo
com a classificação referida anteriormente (Figura 2).

da musculatura lombar e abdominal (fundamental para a estabilização da coluna lombar na posição
neutra), a par de estiramento e

Figura 2 – A. Espondilolise ístmica; B. Defeito lítico da pars tipo “coleira de cão”; C.
Imagem da lise na TAC; D e E. Incidências stress da coluna lombar que demonstram
instabilidade com espondilolistesis grau II.

Na eventualidade deste estudo
ser negativo, e o quadro clínico ser
muito sugestivo, deve proceder-se à
realização de exames complementares, como a cintilografia óssea ou
a TAC (Figura 2). Os benefícios da
realização da ressonância magnética
para o atleta jovem (pela inexistência de radiação ionizante) são
ultrapassados pela baixa sensibilidade deste exame no diagnóstico da
espondilólise (18).

Tratamento

treino de flexibilidade dos músculos
posteriores da coxa. As ortóteses
toraco-lombares só estão indicadas
na espondilólise aguda que se diferencia pela existência de um evento
traumático que desencadeia o início
súbito dos sintomas. Imagiologicamente, não se encontra a esclerose
característica dos defeitos crónicos
da pars interarticularis. Nestes casos,
o uso da ortótese deve prolongar-se
por um períodos que ronda os 3–6
meses como em qualquer fratura
da coluna lombar, estando descritas
taxas de consolidação que rondam
os 75% (19).
Nos atletas com espondilólise ou
espondilolistesis grau I e sintomatologia persistente o tratamento de
eleição é a cirurgia, e consiste na
reconstituição ístmica com enxerto
autólogo e fixação temporária de
dois segmentos da coluna vertebral
(vértebra afetada e a caudal). Essa
fixação pode ser feita de várias
formas no entanto, a técnica preconizada pelos autores inclui a fixação
pedicular com material de titânio
(Figura 3).

O tratamento dos atletas com
espondilólise ou espondilolistesis
continua a ser encarado com muitas dúvidas e encarna estigmas e
preconceitos do passado. Na opinião
dos autores, ele é invariavelmente
cirúrgico para os jovens que pretendem manter a prática da sua
modalidade desportiva.
A abordagem inicial da dor lombar
no adolescente com espondilólise
ou espondilolistesis inclui a modificação da atividade e o repouso.
Atividades como
corrida, salto,
movimentos de
extensão e torção
da coluna e de
contacto físico
violento devem
ser desaconselhados. Assim
que a sintomatologia o permita, Figura 3 – A. Espondilolistesis grau I; B. Reconstrução ístmica e
devem iniciar-se fixação pedicular a dois níveis. C. Espondilolistesis grau III; D.
Artrodese circunferencial.
exercícios de
fortalecimento

Embora a atividade desportiva
se possa reiniciar antes, a fixação
vertebral deve ser sempre removida cerca de um ano após cirurgia,
deixando livre o disco inrtervertebral
temporariamente imobilizado.
Nas espondilolistesis grau II ou
superior, também com sintomatologia persistente, os autores preconizam a artrodese vertebral definitiva,
que pode ser posterolateral ou circunferencial (Figura 3), não estando
prevista a extração de material. Na
maioria dos casos a artrodese é conseguida, estando descrita a melhoria
da dor, normalização do padrão da
marcha e do grau de flexibilidade
dos isquiotibiais em cerca de 90%
dos doentes (21).
O retorno à atividade desportiva
poderá ser permitido no atleta que
cumpriu o programa de reabilitação e
fortalecimento instituído e que, para
além da ausência de sintomatologia
ao fim de 6 meses, apresente reconstituição ístmica evidente no estudo
radiográfico, sem progressão da listese.

Conclusão
A patologia ístmica da coluna lombar é um dos diagnósticos diferenciais no atleta jovem com queixas de
dor lombar persistente. Ainda que
a abordagem destes atletas assuma
aspetos em muito idênticos aos considerados para a população geral,
deve ter-se em conta que a etiologia
da lombalgia, a apresentação clínica
e mesmo o tratamento e a resposta
ao mesmo pode diferir no indivíduo
esqueleticamente imaturo. Adicionalmente, as diferenças óbvias na
motivação, objetivos competitivos
e fisiologia inerentes à população
atlética poderão influenciar todo o
espectro clínico desta condição.
O tratamento está dependente dos
sintomas e do grau de progressão
no caso da espondilolistesis, defendendo-se na atualidade que na vasta
maioria dos casos o atleta sintomático deverá ser tratado cirurgicamente. O tratamento cirúrgico bem
indicado e bem executado associa-se
invariavelmente a bons resultados,
tanto na resolução da sintomatologia
como na possibilidade de recuperação dos níveis de atividade anteriores. Os critérios para o retorno à
prática desportiva devem incluir os

aspetos específicos da modalidade
em causa, a experiência e nível competitivo do atleta, a sintomatologia e
os sinais imagiológicos de reconstituição ístmica ou artrodese.
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RESUMO ABSTRACT
A concussão cerebral na prática desportiva nem sempre é valorizada da maneira mais adequada e é necessário reconhecer os sinais e sintomas que lhe podem estar subjacentes, a
metodologia da avaliação física e neuropsicológica e o perfil temporal do quadro clínico, de
modo a depois se poder orientar corretamente o atleta vítima dessa lesão. Existem já orientações adotadas por importantes organizações desportivas, que deveriam ser de utilização
generalizada, independentemente da modalidade ou do modo como o desporto é praticado.
Cerebral concussion in sport activity tends to be underestimated and it is important to recognize
its symptoms and clinical signs, to understand the physical and neuropsychological evaluation
methodology and to be aware of the clinical evolution profile, in order to be able to indicate a correct
orientation for each individual athlete victim of this kind of injury. Some relevant sport organizations have already accepted clear orientations on this subject and those should be implemented in
every kind of sports, no matter which modality.

Avaliação clínica
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Introdução
Qualquer tipo de desporto tem
associado um risco de traumatismo
crânio-encefáfico.
Os traumatismos cranianos
podem originar o aparecimento de
diversos tipos de lesão cerebral –
focal e/ou difusa – as quais condicionam o desenvolvimento de quadros
clínicos diversos, permitindo classificar os traumatismos em 3 graus:
ligeiros, moderados e graves. Para
esta classificação utiliza-se a Escala
de Glasgow (EG), em que se considera grave um doente com EG entre
3 e 8, moderado entre 9 e 13 e ligeiro
entre 14 e 15.

Definição
A concussão cerebral é uma forma
de traumatismo crânio-encefálico
ligeiro e define-se como um processo
fisiopatológico complexo induzido
por forças biomecânicas de origem
traumática que afetam o cérebro.
Inclui 5 conceitos clínicos, patológicos e biomecânicos (1):
·P
 ode ser provocada quer por um
impacto direto na cabeça, quer
14 · Novembro 2011 www.revdesportiva.pt

existência de confusão mental e nas
perturbações mnésicas, a concussão
foi classificada como ligeira (grau 1),
moderada (grau 2) ou grave (grau 3)
por diversos autores, destacando-se a
Academia Americana de Neurologia
(3)
, mas esta classificação veio a ser
abandonada, dado que a classificação da sua gravidade apenas pode ser
determinada retrospectivamente (1).

por uma força que se transmite ao
cérebro por impato a nível da face,
região cervical ou qualquer outro
segmento corporal
·M
 anifesta-se por uma perturbação súbita e transitória da função
neurológica, que recupera espontaneamente
·E
 mbora possa originar alterações
a nível neuropatológico, o quadro
clínico reflete uma disfunção neurológica e não uma lesão estrutural
·M
 anifesta-se por um conjunto de
sintomas clínicos que podem ou
não incluir a perda de consciência.
·O
 s estudos imagiológicos de rotina
não revelam alterações estruturais.
Pode ocorrer em qualquer tipo de
desporto, independentemente do
modo como é praticado, do género e
da idade dos praticantes. É contudo
mais frequente nos desportos de
maior contacto físico, especialmente
se praticados como competição (6
vezes mais do que no desporto de
recreação) e sabe-se que no género
feminino as contusões cerebrais, no
mesmo tipo de desporto, são mais
frequentes que no masculino (2).
Baseados na perda de conhecimento e na sua duração, na

Deve suspeitar-se de uma concussão
se após um traumatismo o atleta
apresentar sintomas relacionados
(cefaleias e tonturas são os mais
frequentes), se houver desorientação, confusão mental ou perturbações mnésicas, se existirem sinais de
desequilíbrio ou de incoordenação,
ou ainda se o seu comportamento
não for adequado. A perda de consciência não é obrigatória, embora
seja frequente.
A avaliação clínica de um atleta
com suspeita de concussão cerebral
deve começar, como em qualquer
traumatizado, por uma avaliação da
sua via aérea, respiração e circulação, bem como da sua coluna
cervical, seguindo-se a pesquisa dos
sintomas acima referidos e uma
avaliação neurológica e cognitiva (1).
Para tal existem diversas ferramentas, tais como o “Maddcocks questions” (4) e o “Standardized Assessment of Concussion” (SAC) (5).

Atuação
Depois desta avaliação e comprovando-se que o atleta sofreu uma
concussão cerebral, ele deve ser
(sempre) retirado do campo e reavaliado, agora obrigatoriamente por
pessoal médico, devendo, para além
dos parâmetros acima enunciados,

TABELA 1 – FATORES MODIFICADORES NA CONCUSSÃO CEREBRAL
(adaptada de McCrory P et al. Clin J Sport Med 2009;19:185-195)
Sintomas

número, duração (>10 dias) e intensidade

Sinais

perda de conhecimento prolongada (>1 min), amnésia

Sequelas

convulsões

Perfil temporal

frequência, intervalo entre episódios, proximidade do último episódio

Limiar

repetidas, com menor força de impacto e recuperação mais prolongada

Idade

crianças e adolescentes (<18 anos)

Co-morbilidades

migraine, depressão, hiperatividade, dif. aprendizagem, perturbações
do sono

Medicação

terapêutica psiquiátrica, anticoagulantes

Comportamento

estilo de jogo perigoso

Tipo desporto

atividade alto risco, desporto de contacto e colisão, nível de pratica

ser colhida uma história clínica adequada, efectuado um exame neurológico que inclua uma avaliação do
estado mental, das funções cognitivas, da marcha e do equilíbrio, ser
traçado um perfil relativo à evolução
dos sintomas e ser decidido em cada
caso se será ou não necessário efetuar avaliação clínica especializada
e também avaliação imagiológica.
O SCAT2 [a] (Sport Concussion
Assessment Tool 2) consiste numa
bateria de testes neurológicos, físicos e cognitivos adequados para esta
avaliação, sendo uma ferramenta
adoptada por importantes Organismos Internacionais (FIFA, IRB, IOC,
IIHF), constituindo um anexo na
publicação que resultou da última
“Conferência de Consenso” (1).
Os testes cognitivos efectuados
nesta altura avaliam a orientação,
a memória e a concentração, sendo
adequados para uma primeira
avaliação logo após o traumatismo.
Em casos específicos, porque por
vezes as alterações são muito subtis
e podem ser de aparecimento não
imediato, os atletas podem necessitar de uma avaliação neuropsicológica formal, existindo uma série
de baterias de testes aplicáveis,
que serão ainda mais vantajosas se
tiverem sido aplicadas no início da
época, permitindo, em caso de concussão, comparar o efeito da mesma
sobre as funções em avaliação (6,7,8).

O regresso ao jogo
No que respeita ao regresso ao jogo,
existem vários fatores que têm
que ser tomados em consideração
e – como já acima referido – tendo
praticamente sido abandonada
a classificação da gravidade da

EVER-FIT

AJUDA A CONTROLAR
O PESO.
NORMALIZA OS NÍVEIS
DE COLESTEROL.

concussão, os autores participantes na “Conferência de Consenso”
concordaram que existiriam diversos fatores “modificadores” (1) que
podem influenciar a investigação
e o tratamento da concussão em
alguns casos, bem como fazer prever
o potencial para que os quadros
clínicos sejam mais prolongados e,
portanto, devem ser considerados
quando se tem que tomar decisões,
nomeadamente a capacidade do
atleta para retomar a competição
(Tabela 1).
A maioria destas lesões vão-se
resolver espontaneamente ao fim
de alguns dias. Para tal deve ser
prescrito repouso (físico e intelectual) até que os sintomas desapareçam e depois deve ser estabelecido
um plano de retoma progressiva da
actividade (1,9).
Depois de um período de repouso
e desaparecimento dos sintomas,
deve então iniciar-se um programa
de reabilitação que comece com
exercícios aeróbios ligeiros, depois
exercícios relacionados com o tipo
de desporto em causa, treino específico sem contacto físico, prática da
modalidade sem restrições e, finalmente, retoma completa. Para passar a cada uma das fases seguintes é
necessário que o atleta se mantenha
completamente assintomático em
cada uma delas (1).
Este processo leva habitualmente
cerca de uma semana a completar-se, pelo que este é normalmente o
intervalo de tempo em que o atleta
não deve ser autorizado a participar na sua atividade desportiva.
No entanto, podem existir algumas
exceções, como seja em equipas em
que existam médicos e outro pessoal
capaz de avaliar correta e rapidamente estas situações, podendo os
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atletas retomar a atividade num
espaço de tempo mais curto, mas
sempre seguindo o princípio de que
exista recuperação física e cognitiva completa. Esta orientação
pode aplicar-se em atletas adultos, profissionais (que podem, em
casos excecionais, retomar o jogo
no mesmo dia), mas não em atletas
mais jovens, que devem ser tratados
mais conservadoramente, dado que
podem ter uma menor tolerância
cerebral à concussão (1,2,8,10).
Aliás, é recomendação dos peritos
reunidos na Conferência de Zurich (1)
que estas orientações no seu global
são para ser aplicadas em atletas
adultos ou adolescentes e que em
crianças até aos 10 anos (que por
fatores relacionados com o desenvolvimento neurológico estão mais
propensas a desenvolver concussão
após um traumatismo) a avaliação
e orientação tem que ser diferente,
devendo ser sempre observadas
clinicamente e havendo por vezes
necessidade de envolver não só a
família, como também os professores. Mesmo se assintomáticos no dia
da concussão, não devem ser autorizados a retomar o jogo (9,10,11,12).

O efeito cumulativo
O facto de existirem concussões
repetidas pode provocar lesões
cumulativas no cérebro do atleta,
podendo este apresentar sintomas
com forças de impacto de menor
dimensão e manter esses mesmos
sintomas durante mais tempo,
podendo ainda, eventualmente,
condicionar o desenvolvimento
de quadros demenciais (12,13). Esta
possível complicação da repetição
das concussões é demonstrada de
modo exemplar no boxe, em que a
intenção do próprio jogo consiste
no provocar concussão cerebral no
adversário que o leve à perda de
consciência.
Existe ainda um outro quadro,
pouco conhecido mas potencialmente fatal, denominado síndrome
do 2.º impacto, em que depois de um
atleta ter sofrido uma concussão
cerebral e continuando a jogar, um
outro traumatismo craniano, que
pode até ser discreto (ou mesmo
apenas um traumatismo torácico
ou um traumatismo cervical que
16 · Novembro 2011 www.revdesportiva.pt

provoquem um
movimento súbito
de flexão cervical)
pode desencadear
um quadro em que o
atleta normalmente
não perde a consciência de imediato,
parece atordoado
e, uns segundos ou
minutos depois, desmaia e pode entrar
rapidamente em
coma e morrer de seguida (11).

Equipame nto de proteção
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A finalizar
Finalmente, e reconhecendo que
tem sempre que haver um equilíbrio entre a natureza competitiva e
a emoção associada ao espectáculo
desportivo, é necessário que todos
os agentes envolvidos estejam
consciencializados dos diferentes
fatores de risco inerentes e que o
respeito das regras e dos adversários seja uma constante que permita diminuir o risco da concussão
cerebral. Em certos casos poderá
mesmo ser aconselhada a alteração das regras instituídas, quer
seja para reduzir a incidência e a
gravidade das lesões, quer seja para
permitir que, sem comprometer o
decorrer do jogo, sem prejudicar a
equipa, mas e sobretudo sem por
em risco a segurança do atleta, seja
possível uma adequada observação
aquando de qualquer suspeita de
lesão cerebral (1,14).
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RESUMO ABSTRACT
Neste artigo são analisadas as implicações clínicas e desportivas do consumo máximo de
·
oxigénio por minuto (VO2máx). No âmbito desportivo são também abordados os conceitos da
·
·
percentagem do VO2máx ao limiar anaeróbio, do tempo limite à intensidade VO2máx e da eficiência mecânica. Por limitação de espaço, não são feitas citações no texto, estando todos
os conceitos transmitidos ao longo do artigo baseados nas duas referências bibliográficas
apresentadas.
This manuscript analyzes the clinical and the sports implications of the maximal oxygen uptake per
·
minute (VO2max). In the specific field of sports, it is also considered the concept of the percentage of
·
·
VO2max at the anaerobic threshold, time limit at the intensity of VO2max, and the mechanical efficiency.
Due to space limitations, citations are not made in the text, being all concepts transmitted throughout the article based on the two references provided.
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A quantidade máxima de oxigénio
consumida por unidade de tempo,
·
habitualmente por minuto (VO2máx),
constitui um importante parâmetro
de funcionalidade global, cujos valores representam o melhor indicador
de aptidão cardiorrespiratória e de
potência máxima do metabolismo
aeróbio em indivíduos saudáveis.
Este parâmetro é normalmente
utilizado como referência para se
prescrever, com objetividade e rigor,
a intensidade dos exercícios ou para
demonstrar a influência de determinado programa de treino, quer em
indivíduos saudáveis, quer em doentes. Apesar de ser um parâmetro de
·
funcionalidade geral, o VO2máx deve
ser analisado, sempre que possível,
conjuntamente com o trabalho realizado para o atingir.

Implicações clínicas
Todas as patologias ou doenças que
limitem a funcionalidade máxima
do sistema cardiorrespiratório, isto

é, que comprometam a capacidade
máxima para transportar e/ou ceder
O2 aos tecidos, irão também limitar
·
o VO2máx dos indivíduos. Por exemplo,
a doença pulmonar que reduza a
capacidade de oxigenação do sangue
venoso irá diminuir a percentagem
de saturação da hemoglobina e,
consequentemente, da quantidade
máxima de O2 transportada aos
tecidos. Um efeito semelhante é
encontrado em indivíduos saudáveis que se exercitam em altitude,
ventilando um ar rarefeito em
oxigénio. A anemia, por si só, terá
consequências idênticas, apesar
da capacidade funcional pulmonar
e cardíaca poderem ser normais.
As patologias cardíacas, ao limitarem o débito cardíaco máximo,
têm tendência a repercutir-se mais
·
severamente no VO2máx, motivando
as reduções tendencialmente mais
acentuadas. Também determinados
fármacos, especialmente os beta-bloqueadores, ao reduzir a frequência cardíaca máxima, diminuem o
débito cardíaco máximo e, assim, o
·
VO2máx dos utilizadores, apesar dos
ligeiros aumentos compensatórios,
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Os resultados demonstram
que a utilização de
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duas semanas aumenta
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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.
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por vezes relatados, quer do volume
sistólico, quer da diferença arteriovenosa. Patologias ou doenças que
comprometam a vascularização
periférica, diminuindo o fluxo sanguíneo máximo tecidual, limitarão
também a cedência local de O2, com
a consequente redução da diferença
arteriovenosa. Em todas estas situa·
ções há redução do VO2máx motivada
por diminuição da funcionalidade
máxima cardiorrespiratória.
Contudo, em algumas doenças
que cursem com um aumento da
fatigabilidade muscular, por razões
intrínsecas (metabólicas ou infeciosas) ou extrínsecas (neurais,
endócrinas) aos próprios músculos
esqueléticos, os fatores limitantes do
·
VO2máx podem deixar de ser centrais e passarem a ser periféricos,
correndo-se o risco de se atingir a
capacidade máxima de trabalho do
indivíduo muito antes de se atingir
a capacidade máxima de captação
(pulmonar), de transporte (débito
cardíaco) e de cedência de O2 aos
tecidos (diferença arteriovenosa). Por
essa razão, em algumas situações de
·
doença o VO2máx poderá não refletir
necessariamente a aptidão cardiorrespiratória do indivíduo.
Sendo um indicador da aptidão
cardiorrespiratória, é hoje aceite que
·
indivíduos com valores de VO2máx
abaixo de 32-35 ml/Kg/min, possuem
um risco acrescido de morrer prematuramente, o qual será tanto maior
·
quanto mais baixo for o seu VO2máx.

arteriovenosa de O2, uma vez que os
aumentos observados neste último
parâmetro são sempre muito mais
discretos do que aqueles registados
no débito cardíaco.
Normalmente, os atletas de
desportos de resistência de longa
duração, tais como os maratonistas,
remadores, ciclistas, esquiadores
e nadadores de fundo, possuem
·
elevados valores de VO2máx. Contudo,
·
apesar do elevado VO2máx ser um pré-requisito para uma elevada performance em esforços de resistência
de longa duração, neste grupo de
·
atletas o valor individual de VO2máx
não constitui, necessariamente, um
bom preditor de performance. Ou
seja, encontram-se atletas de elite
·
com VO2máx iguais, ou por vezes até
inferiores, aos de atletas com menor
rendimento desportivo. Sendo um
·
pré-requisito, porque razão o VO2máx
não é um bom preditor da performance desportiva? Pelo simples facto
da intensidade do exercício físico,
efetuado em situação de competição,
não ser realizado a intensidades cor·
respondentes a VO2máx. Para se perceber melhor este assunto é importante
analisar o conceito de limiar anaeróbio, ilustrado na Figura 1.

Implicações desportivas

Figura 1 – Representação gráfica do
comportamento do consumo de oxigé·
nio por unidade de tempo (VO2) durante
o repouso e em situação de exercício
de corrida a diferentes velocidades. No
exemplo, à velocidade de 5 m/s perdeu-se
a capacidade de atingimento de estado
estável funcional (steady-state). O limiar
anaeróbio deverá situar-se algures entre
a velocidade de 4 e 5 m/s.

É sabido que para indivíduos saudáveis da mesma idade e do mesmo
género, sejam eles desportistas ou
sedentários, existe uma grande
variação inter-individual nos valores
·
de VO2máx, principalmente devida às
grandes diferenças observadas no
volume sistólico máximo de indivíduo para indivíduo, uma vez que
as variações da frequência cardíaca
máxima e da diferença arteriovenosa
máxima não são muito diferentes
entre indivíduos sedentários e treinados. Da mesma forma, o aumento
·
do VO2máx, motivado por um determinado programa de treino, é maioritariamente explicado pelo aumento
do débito cardíaco máximo, e não
tanto pelo aumento da diferença
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·
Percentagem do VO2máx ao limiar
anaeróbio
Em situação de repouso, a funcionalidade orgânica, especialmente a do
sistema cardiorrespiratório, é baixa e
estável no tempo, estando ajustada
às necessidades orgânicas de restabelecimento homeostático, podendo
manter-se assim “infinitamente”, caso
a taxa de deterioração homeostática

se mantenha constante. Diz-se que
a funcionalidade do sistema está em
“estado estável” ou, mais comummente, em situação de “steady-state”.
Se, desta condição de repouso, se
iniciar um exercício físico de caminhada, a velocidade constante, as
alterações homeostáticas ocorridas nos músculos recrutados irão
repercutir-se, quer hemodinamicamente, quer nas pressões parciais dos
gases do sangue venoso, entre outras,
motivando assim uma maior taxa de
deterioração homeostática sistémica.
Consequentemente, os mecanismos
de regulação neuro-endócrina irão
promover maior estimulação cardiorrespiratória, no sentido de ajustar a
taxa de restabelecimento homeostático, inerente à funcionalidade deste
sistema, à taxa de deterioração. Mantendo a mesma velocidade de caminhada, ao fim de 2-3 minutos esse
objetivo é atingido e a funcionalidade
cardiorrespiratória, apesar de mais
elevada comparativamente à situação
de repouso, atinge de novo uma situação de “steady-state”. A partir daqui,
caso se aumente a velocidade da
locomoção, o processo de ajuste funcional do sistema cardiorrespiratório
irá de novo ocorrer até se atingir um
novo “steady-state”, agora implicando
uma maior funcionalidade, uma vez
que a taxa de deterioração homeostática também é maior. Se se passar,
em seguida, para uma situação de
corrida suave, a velocidade constante,
um novo “steady-state” voltará a
acontecer. Consequentemente, numa
situação de exercício de intensidade
estável, estando a taxa de deterioração homeostática compensada pela
de restabelecimento homeostático,
será teoricamente espectável que,
à semelhança do que acontece em
situação de repouso, o indivíduo
possa manter-se “infinitamente”
nessa situação sem que a sua viabilidade seja ameaçada.
Contudo, acima de determinada
intensidade de exercício, a taxa de
deterioração homeostática tecidual
e sistémica aumenta de forma muito
exagerada, suplantando mesmo, em
cada instante, a capacidade do sistema cardiorrespiratório para o seu
restabelecimento nesse período de
tempo. Os sensores dos mecanismos
de regulação detetam a deterioração
e promovem um aumento adicional
compensatório de funcionalidade do

sistema cardiorrespiratório, o qual,
sendo ineficaz para compensar as
alterações homeostáticas ocorridas,
vai motivar a deteção subsequente
pelos sensores de uma maior perda
e, assim por diante, de uma maior
estimulação neuro-endócrina do sistema. Com esta intensidade de exercício, perde-se a capacidade de se
atingir o “steady-state”. Nesta situação, mesmo mantendo a intensidade
do exercício constante, a funcionalidade do sistema cardiorrespiratório
vai aumentado com o tempo em
resposta a uma amplitude cada vez
maior de perda homeostática, a qual
colocaria em risco a viabilidade do
indivíduo, caso os mecanismos indutores de fadiga muscular esquelética
não fossem despoletados. Ou seja,
acima de determinada intensidade
não é possível manter o exercício
durante muito tempo. A fadiga
ocorrerá tanto mais precocemente
quanto maior for a intensidade do
exercício, tendo em conta o maior
grau de deterioração homeostática.
Especula-se que esta intensidade
de exercício, acima da qual se perde
a capacidade de se atingir o “steady-state”, esteja, de alguma forma,
associada com o padrão de unidades motoras recrutadas durante os
exercícios mais exigentes, havendo
nestas situações maior utilização
de unidades motoras de contração
rápida que utilizam predominantemente, como suporte energético,
o metabolismo anaeróbio. Por essa
razão, a intensidade de exercício
acima da qual se perde a capacidade
de se atingir o “steady-state” é designada por limiar anaeróbio (LAn),
sendo normalmente expressa em
·
percentagem do VO2máx. Pelo exposto,
deduz-se que os esforços de resistência de longa duração devem ser
efetuados em situação de “steady-state”, isto é, a intensidade igual ou
inferior à de LAn. Por exemplo, em
maratonistas, quanto maior for a
velocidade de corrida a LAn, menor
será o tempo necessário para a realização da prova. Assim, nestes atletas,
a performance está dependente do
·
valor de VO2máx e, especialmente,
·
da percentagem desse VO2máx a que
ocorre o LAn. No entanto, como
explicado abaixo, a eficiência motora
de cada atleta, ao condicionar a sua
·
velocidade a VO2máx, também é decisiva para a performance desportiva.

·
Tempo limite e velocidade a VO2máx
Para além dos esforços de resistência
de longa duração, realizados a intensidades submáximas, há também
que considerar os esforços de resistência de curta duração, isto é, todos
aqueles realizados com intensidades
·
próximas à de VO2máx. Também aqui,
·
um elevado VO2máx é um pré-requisito para uma elevada performance,
mas não constitui, necessariamente,
um bom indicador dessa performance. Para a performance despor·
tiva, mais importante que o VO2máx
são o tempo e a velocidade a que o
·
atleta consegue correr a VO2máx. Por
exemplo, para dois atletas de corrida
·
com igual VO2máx, aquele que conseguir correr mais tempo à velocidade
·
de VO2máx terá, necessariamente,
maior resistência à fadiga muscular
e, consequentemente, melhor performance neste tipo de esforços físicos,
sendo os fatores neuromusculares
decisivos neste tipo de esforço.
Por outro lado, importa referir
que dois atletas de corrida com
igual capacidade cardiorrespiratória
·
máxima, não atingem o VO2máx obrigatoriamente à mesma velocidade.
Aquele que conseguir a velocidade
·
de VO2máx mais elevada, será também aquele que apresenta a maior
eficiência mecânica, produzindo
mais trabalho para o mesmo gasto
energético. Sendo mais económico,
será também espectável que este
atleta seja também capaz de realizar
o mesmo trabalho com maior intensidade. Fatores como o morfótipo
do atleta e a técnica de execução do
movimento são determinantes para
esta eficiência mecânica (Figura 2).
Morfótipo

Técnica

Biomecânica

Recrutamento de
Unidades Motoras

Trabalho a V·O2max

Figura 2 – Principais fatores condicionantes da eficiência motora.
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Disfunção
temporomandibular (DTM)
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desportiva
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RESUMO ABSTRACT
Bruxismo é caraterizado pelo ato de ranger os dentes, fazendo-se acompanhar pelo cerrar
da mandíbula. Para muita gente o bruxismo acaba por não ser grande problema de saúde.
É no seu contexto noturno ou em pequenas sestas que acaba por trazer a maior parte
dos problemas, sendo um dos distúrbios mais frequentes no sono. Pode ser expressão de
uma grande variedade de sintomas, como ansiedade, stress, tensão, depressão, otalgias,
alterações na audição, cefaleias, vertigens, insónia, irritação, dor miofascial ou mandibular.
É uma patologia de difícil diagnóstico, sendo de grande utilidade o recurso a vários exames
complementares de diagnóstico. O tratamento é individualizado.
Bruxism is characterized by the grinding of the teeth and is accompanied by the clenching of the jaw.
For a lot of people bruxism is not a big health problem. It is during the night sleep or during short
naps that the majority of the problems arise, and it is one the most common sleep disorders. Patients
may present with a variety of symptoms, such as anxiety, stress, tension, depression, earache, hear
problems, headache, insomnia, irritation, myofascial muscle pain and painful jaw. Its diagnosis is
very difficult, and it is of great value to ask for subsidiary medical exams. The treatment is individualized.

PALAVRAS-CHAVE KEYWORDS
Bruxismo, disfunção temporomandibular, desporto.
Bruxism, temporomandibular joint dysfunctions, sport.

Introdução
Muitas considerações filosóficas,
conflitos intra e extrapessoais,
responsabilidades, metas, desafios,
divergências familiares, alterações
ambientais, entre muitas outras,
colocam o Homem moderno perante
um destino comum, que é quase
uma fatalidade: viver em ansiedade,
que pode terminar em depressão.
Esta condição interior, de relevante
presença e força no subconsciente
e no inconsciente, pode originar o
aparecimento de bruxismo e de disfunção temporomandibular: transtorno involuntário e inconsciente do
movimento articular, caraterizado
pelo aperto excessivo ou ranger dos
dentes, podendo ocorrer durante o
sono ou a vigília. O ranger envolve
forte contacto entre os dentes
superiores e inferiores, seguido de
movimentos da mandíbula, produzindo sons desagradáveis, enquanto
o aperto produz apenas contactos
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dentários silenciosos, fortes e sem
movimentos mandibulares.

Etiologia
Tem-se tentado encontrar associação
com ansiedade, stress, depressão,
tipos de personalidade, alergias,
défices nutricionais (complexos
vitamínicos, iodo, cálcio, magnésio),
maloclusão, disfunções ou alterações
químicas no sistema nervoso central,
genética, esgotamento, fatores hormonais (tiróide, menopausa), estimulantes S.N.C. (incluindo tabaco, álcool,
drogas lícitas e ilícitas). A síndrome
de fadiga crónica, condição clínica
caraterizada por uma série de sintomas constitucionais, como fadiga
“inexplicada” por mais de seis meses,
cansaço físico e mental, exacerbado
normalmente por actividades físicas,
com moderada incapacidade física e
mental, também se associa frequentemente ao bruxismo.

Sinais e sintomas
O Bruxismo carateriza-se pelo ato de
ranger os dentes, que pode ocorrer de dia ou de noite, mas a maior
parte dos problemas surge durante
a noite ou nas sestas. Os sintomas
são vários: alterações do sono, dores
na face, sensibilidade nos músculos
da mastigação, dor miofascial (zonas
musculares tensas que produzem dor
em áreas distantes ou adjacentes)
ou mandibular, cefaleias, otalgias,
zumbidos, alterações na audição,
vertigens, ansiedade, stress, tensão,
depressão e insónia. Pode originar
fraturas e desgastes dentários, alterações da oclusão, lesões dos tecidos
moles (língua, bochecha) e alterações
da articulação temporomandibular. A
sua expressão pode mesmo ser mais
ampla, atingindo articulações e áreas
musculares em toda a extensão da
coluna vertebral, ombros, nádegas,
ancas, coxas e pernas (associado
ao síndrome das pernas inquietas),
influenciando até a postura corporal.

Exames complementares de
diagnóstico
A eletromiografia regista as condições funcionais dos músculos, sendo
valiosa no diagnóstico e na avaliação
dos efeitos terapêuticos. O “BITESTRIP” (fig.1) é um dispositivo descartável e portátil que regista a actividade electromiográfica do masseter
(número de mordidas efectuadas
por noite). A contagem é útil para se
aferir do grau de gravidade do bruxismo, classificando-se em normal
(0-30 mordidas / noite), leve (30-60),
moderado (60-100) e grave (≥ 100).

Fig.1 – “BITESTRIP” dispositivo descartável que adere à face e permite registar o
número de mordidas efectuadas durante
a noite.

Na era contemporânea existem
ainda outros recursos avançados,

como a análise oclusiva computorizada através do sistema “TeK Scan”
(fig. 2). A informação da oclusão
é obtida solicitando ao paciente a
oclusão num sensor intraoral, que
está conectado ao computador e
permite visualizar no monitor uma
force movie, ilustrando em tempo
real a força oclusiva (representação
em colunas), que fica gravada para
reprodução e análise. O circuito
eletrónico adquire informação a
partir do sensor, refletindo as várias
modificações de pressão exercida na
mordida. A intensidade e a duração
da força oclusiva no contacto inter-dentário são representadas a cores,
ilustrando as respetivas pressões
oclusivas. Também identifica o
centro da trajetória da força (COF)
revelada no filme produzido no
TeKscan, ilustra o gráfico que relaciona a força com o tempo e o ajuste
individual do arco da representação
gráfica correspondente à arcada
dentária (p.ex, o arco superior direito
corresponde ao quadrante superior
direito). Pode ser associada a informação obtida pelo TeK Scan com a
obtida na eletromiografia.

Fig. 2 – “TeK Scan”: análise da gravação da força oclusiva, representada em
colunas (à esquerda) e distribuição dos
contactos e orientação dos centros de
força – COF (á direita).

O exame da imagem obtida por
infravermelhos (IV) é um método
diagnóstico que capta radiação
infravermelha longa, originando
uma imagem da distribuição térmica da superfície cutânea (fig. 3).
Usamos a câmara EDP – Medical
Thermograph Thermo-Lewy. A
imagem IV é um método diagnóstico útil para verificar a presença do
síndrome doloroso miofascial, que é
o único que evidencia objetivamente
os pontos gatilho sob a forma de
pontos quentes (hot spot) hiperradiantes.
A imagem termográfica obtida nos
pacientes com bruxismo permite

identificar componentes miofasciais,
nos músculos temporal, masseter,
pterigoides externos e internos, bucinador, orbicular dos olhos, suboccipitais, esternocleidomastoideu,
elevador da omoplata, rombóides,
trapézio (feixes superior, médio e
inferior), e nas articulações temporomandibulares (fig.3).

Fig. 3 – Exemplo de um termograma evidenciando pontos-gatilho (forte captação
termográfica nos músculos masseter,
pterigóide, esternocleidomastoideu, etc.

A análise funcional do sistema
da mastigação permite representar,
analisar e documentar a função
mandibular, e também representar
de modo tridimensional o movimento da mandíbula (principalmente na região articular), conseguindo-se valores de medição para
inserção de articuladores, os quais
são sistemas que determinam uma
posição terapêutica. Este diagnóstico
funcional do movimento, assistido
por computador, permite a confirmação do diagnóstico, a documentação da evolução, a análise dos
riscos para a planificação de reconstruções dentárias e a determinação
de posição articular terapêutica. Os
sistemas mecânicos de registo foram
assim substituídos por sensores
eletrónicos, cujos dados são transmitidos diretamente ao computador.
Estes sistemas permitem a conexão à base de dados e a programas
estatísticos, a produção de gráficos
com vários tamanhos, a visualização
tridimensional de movimentos em
diferentes localizações, a seleção
de planos de projeção, assim como
representação tridimensional da
mandíbula e da sua localização,
podendo-se acoplar outros sistemas de medição (EMG, por exemplo
– Fig 4). A direção e os desvios de
trajetória do movimento, a análise
da coordenação direita e esquerda,
o desenvolvimento da velocidade,
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translação e rotação podem ser
caraterizados.

Um

relvado

em
casa?

Já imaginou este espectacular
relvado sintético em sua casa?
Precisa de argumentos para
se render à ideia?
Para que não haja hesitação
nós apresentamos-lhe alguns:
• muito semelhante ao relvado
natural

Fig. 4 – “Winjaw System associado a EMG

Tratamento
O tratamento é individualizado,
podendo passar pela componente
comportamental (retirada de drogas,
higiene do sono, técnicas de relaxamento e de controle da ansiedade),
e pela farmacologia, homeopatia,
fitoterapia (emprega vegetais, plantas inteiras ou parte delas – raízes,
folhas, flores, em chás, infusões,
pomadas), mesoterapia, terapêutica
neural, bloqueio infiltrativo com
lidocaína e toxina botulínica, infiltrações intra-articulares com ácido
hialurónico ou fatores de crescimento, fototerapia (Laser), termoterapia, eletroterapia e cinesiologia
(movimento, alongamentos). A ortodontia (oclusão) é importante para a
confeção e uso das placas oclusivas
de estabilização (goteiras – Fig.5) e
para a correção dos distúrbios da
articulação temporomandibular.

• fácil e económica manutenção
• grande durabilidade
Convencido? Encomende já o
seu e sinta-se a viver em plena
harmonia com a natureza!
Fig.5 – Aparelho oclusivo (goteira)

Notas finais
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A atividade desportiva, em especial
ao alto nível, engloba metodologias
de treino muito elaboradas e objectivos exigentes, em que a qualquer
momento pode acontecer a ultrapassagem do limiar à tolerância

funcional, originando a lesão. As
condicionantes da pressão relativamente aos objectivos a atingir são
constantes e os elevados níveis de
ativação rapidamente se transformam em fonte de ansiedade, stress
e depressão. A dor miofascial, as
consequências dos pontos gatilho, as
cefaleias, etc. comprometem a função muscular e influenciam negativamente o rendimento desportivo.
É necessário considerar os efeitos
do bruxismo e da disfunção temporomandibular, obrigando à pesquisa
primária ou ao envio a centros
preparados para análise e orientação
terapêutica. Importa estar atento
ao atleta que apresenta lesões
sucessivas, queixas persistentes de
mialgias, e no qual não se encontra causa concreta e se elabora um
diagnóstico.
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RESUMO ABSTRACT
O processo de crescimento e maturação seguem um padrão geneticamente definido,
desempenhando os factores ambientais um papel modulador do timing da sua expressão.
A maturação física pode ser avaliada de acordo com a classificação dos caracteres sexuais
secundários, utilizando os critérios de Tanner (Tanner 1 pré-pubere; Tanner 5 – maturo).
A maturação óssea reflecte a maturidade física e é considerada representativa da idade
biológica ou do grau de desenvolvimento pubertário. A idade óssea (IO) é importante para
avaliar o crescimento e calcular a estatura final, considerando-se como normal uma IO
não superior nem inferior em 2 anos relativamente à idade cronológica (IC). Os métodos
mais utilizados recorrem à radiografia de punho e mão não dominante, comparando-a
com atlas de referência [método comparativo de Greulich-Pyle (GP) e de Fels] ou calculando
um score ao qual corresponde uma IO [método numérico de Tanner-Whitehouse (TW)]. O
método de GP é mais rápido e prático enquanto o método TW é mais preciso mas exige
mais tempo e treino do observador. Muito embora exista correlação entre eles, os métodos
não são comparáveis e não devem ser intermutados entre si. No que respeita à aplicabilidade à medicina desportiva, justifica-se prudência na utilização destes métodos numa
perspectiva médico-legal.
Growth and maturation are genetically programmed and environment has the function of modulate
the timing of its expression. Physical maturation is evaluated according to secondary sexual
characters, using for that the Tanner criteria (Tanner 1 pre-puberty; Tanner 5 – mature). Biological
maturation (bone maturation) reflects physical maturity and is considered as representative of
biological age or pubertal development. Skeletal age (SA) is important for the evaluation of growth
as also to calculate the final stature. It is normal (average) if the SA shows a value between plus
2 – minus 2 years when compared with chronological age (CA). A radiograph of hand-wrist skeleton
is most frequently used and the image compared with the photographs of a reference atlas (comparative method of Greulich-Pyle (GP) and Fels] or calculating a score according to the number
of bones and making the correspondence to the SA [numeric method of Tanner-Whitehouse (TW)].
The GP method is more fast and easier for use although the TW method is more precise but needs
more time and expertise professionals. Beside a strong correlation between them, methods are not
comparable and can’t be changed between them. Those who works in sports medicine must be care
with the utilization if these methods when they have a medicolegal purpose.

PALAVRAS CHAVE KEY-WORDS
Maturação física, maturação óssea, idade óssea; sexo masculino.
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O processo de crescimento e maturação, característico da idade
pediátrica, apresenta uma enorme
variabilidade inter e intra-individual
e segue um padrão bem estabelecido.
São eventos geneticamente programados (hereditariedade: 75%;
ambiente: 25%), da concepção até à
aquisição da maturidade biológica
completa, muito embora factores
inerentes ao próprio indivíduo ou
outros na dependência do ambiente
possam introduzir modificações na
sua expressão. De entre os factores
ambientais passíveis de influenciar o crescimento e maturação,

podem referir-se factores climatéricos, socioeconómicos, hormonais,
psico-sociais, de actividade física e
particularmente nutricionais.
As importantes variações individuais no que respeita ao início,
duração e progressão das mudanças
pubertárias podem ser responsáveis
pelo facto de a idade cronológica
nem sempre estar de acordo com a
idade biológica, sendo esta última
mais sensível na expressão da maturidade. Esta separação em idade
cronológica e biológica depende de
factores que podem conduzir a um
crescimento nem sempre harmónico,

originando uma “assincronia de
maturação”. O início da puberdade
depende, assim, em ultima instância,
de factores hormonais periféricos
(esteroides sexuais, IGF-1, leptina,
grelina, insulina entre outros) e
de eventuais factores ambientais
(nutrição, latitude, actividade física,
stress, químicos ambientais…) e
desde o seu início até se completar
o desenvolvimento podem decorrer,
em média, 2 a 3 anos.
Tentando simplificar a sua abordagem e interpretação, o processo
maturativo pode ser dividido em
1) maturação física ou sexual e 2)
maturação óssea. É importante clarificar que ambos são interdependentes e partilham processos biológicos
comuns.

1) Maturação física ou sexual
O processo de maturação corporal é
marcado por alterações das diversas
funções orgânicas e ocorrem em
simultâneo com transformações
comportamentais e psicossociais,
representando a adolescência. As
primeiras alterações ocorrem nas
características sexuais primarias
– testículos, próstata e glândulas
seminais – desenvolvendo-se
posteriormente os caracteres
sexuais secundários – aumento da
genitália, aparecimento dos pelos
púbicos, axilares e faciais e mudança
do timbre de voz. O aparecimento
dos caracteres sexuais secundários
depende da activação de centros
cerebrais que produzem estímulos
específicos que actuam sobre certos
receptores do hipotalamo e que
levam a que este liberte LHRH
(hormona hipotalamica libertadora
de LH /FSH) que actua sobre a
hipófise anterior, levando à produção e secreção de LH (hormona
luteinizante) e da FSH (hormona
foliculoestimulante) que por sua vez
actuam nas gónadas para que estas
produzam as respectivas hormonas,
nomeadamente testosterona e
estradiol. Funciona como um eixo
em sistema de retrocontrolo entre
hipotálamo-hipófise-gónadas.
Tanner, em 1962, padronizou os
caracteres sexuais secundários em
estádios, para os dois sexos. No que
respeita ao sexo masculino os cinco
estádios de desenvolvimento púbico
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e genital podem ser observados na
Figura 1 e são os seguintes:
Estádio 1: Pré-adolescente. Não há
pêlos púbicos e a penugem da região
púbica não se mostra mais desenvolvida do que a observada na parede
abdominal.
O testículo, o escroto e o pénis são
do mesmo tamanho e proporções
que na infância.
Estádio 2: Crescimento desigual
dos pêlos púbicos longos, macios
e levemente pigmentados, lisos ou
encaracolados principalmente na
base do pénis.
Aumento do volume do escroto e dos
testículos. A pele do escroto tornou-se mais avermelhada e com textura
mais pregueada. Aumento pequeno
ou inexistente do pénis.
Estádio 3: Pêlos consideravelmente
mais escuros, grossos e encaracolados, distribuindo-se irregularmente
por cima da região púbica.
Aumento do pénis em comprimento.
Os testículos e o escroto crescem mais.
Estádio 4: Pêlo do tipo adulto mas a
área coberta é ainda bastante menor
Aumento do tamanho do pénis com
crescimento em espessura e desenvolvimento da glande. Os testículos
e o escroto são maiores e a pele do
escroto escureceu.
Estádio 5: Genitais de adulto em
tamanho e forma.
O volume testicular pode ser avaliado quer pelo cálculo do seu índice
de volume [índice de volume testicular: IVT= 0,523 x comprimento do
testículo (cm) x largura (cm) x espessura (cm)] quer utilizando o orquidómetro de Prader (Fig. 1) que permite,
com base na palpação, comparar o
volume do testículo com uma série de
modelos de forma ovóide e de volume
crescente de 1 a 25 ml. Um volume
testicular superior ou igual a 4ml, ou
um maior diâmetro superior a 2,5mm,
marcam o início da puberdade.
A avaliação da maturação sexual
pode ser realizada durante o exame
físico, ou através de figuras ilustrativas, competindo ao adolescente a
identificação do estádio de desenvolvimento dos seus caracteres sexuais secundários. A auto-avaliação
mostra uma boa correlação (r=0,80)
com a avaliação realizada por profissional especializado.
Paralelamente à maturação sexual
ocorrem outras alterações biológicas, nomeadamente alteração do

Fig 1 – Estádios de desenvolvimento genital no sexo masculino
A – Orquidómetro de Prader

tamanho, forma e dimensões dos
segmentos corporais e da composição corporal (aumento da massa
magra no rapaz) e na velocidade de
crescimento. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) recomenda a utilização de dois eventos de maturação
para cada sexo, um inicial como
marcador do pico de aceleração
de crescimento pubertário e outro
indicando que a velocidade máxima
de crescimento já ocorreu. Para o
sexo masculino o marcador inicial é
o aumento da genitália (estádio P3) e
para indicar a velocidade máxima o
estádio P4 – P5.

2) Maturação óssea
A maturação óssea reflecte a maturidade física e é considerada representativa da idade biológica ou do
grau de desenvolvimento pubertário,
sendo a sua relação com o aparecimento das alterações da puberdade
muito mais directa do que qualquer
outra medida antropométrica. A
avaliação da idade óssea (IO) é de
extrema importância na prática
clínica, não apenas sob o ponto
de vista diagnóstico (estudo de
alterações de crescimento e/ou da
puberdade e da criança com baixa
estatura) mas também na monitorização da intervenção terapêutica

O método comparativo baseia-se na
observação da radiografia de face do
punho e mão não dominantes, comparando-a com as imagens constantes de um atlas, utilizado como referência. O atlas é constituído por uma
colecção de fotografias de radiografias para distintas idades e segundo
o sexo, devendo escolher-se aquela
que se considera mais próxima da
do caso em análise. As características utilizadas como indicador de
maturidade variam de acordo com a
idade, sendo nas crianças mais novas
a presença ou ausência de certos
núcleos de ossificação e nas mais
velhas o grau de
fusão com a metáfise e a forma das
epífises. O atlas de
GP é o mais utilizado
e as imagens correspondem ao punho
e mão esquerda.
Pelo anteriormente
referido, a interpreFigura 2 – Fotografia de radiografia de punho e mão esquerda
do Atlas de Greulich – Pyle correspondendo a uma maturação tação que permite
a classificação do
óssea de 8 anos para um indivíduo do sexo masculino
estádio maturativo
implica sempre a
ponto de fusão deste complexo
comparação entre a IO e a IC, permiósseo pelo que, quando a sua fusão
tindo classificar o adolescente numa
ocorre, está atingida a maturidade
categoria maturativa:
esquelética. Convém referir que,
nas técnicas actuais, a exposição
· maturação tardia (IO atrasada):
a radiação é mínima (0,001mSv),
IO < 2 ou mais anos que IC (por
inferior à radiação correspondente
doença crónica, deficiência nutrià visualização de 3h de televisão.
cional, doença endócrina ou atraso
A IO tem pouca utilidade de per si,
constitucional da puberdade);
necessitando da comparação com a
· maturação adequada (IO na
idade cronológica (IC), como oportumédia): IO ± 2 anos IC;
namente será exemplificado.
· maturação precoce (IO avançada):
Existem 2 tipos de métodos para
IO > 2 ou mais anos que IC (puberestimar a IO: método comparadade precoce).
tivo, utilizando atlas de imagens
[Greulich-Pyle (GP) e Fels, construA IO varia consideravelmente
ídos com base em populações de
entre indivíduos para uma mesma
crianças americanas) ou numérico
IC, registando-se, para o sexo mascu[Tanner-Whitehouse (TW) baseado
lino, a maior amplitude de variação
em crianças inglesas]. O método
em Tanner 2-3 e a menor cerca
comparativo (GP e Fels) avalia a IO,
dos 17 anos. Como oportunamente
enquanto o método numérico (TW)
referido, também os factores étnicos
avalia scores de maturidade que são
influenciam o processo maturativo,
posteriormente convertidos para
registando-se nos adolescentes
IO. Porque os critérios, os métodos
asiáticos (japoneses e chineses) uma
e as populações de referência são
aceleração fisiológica em Tanner
diferentes, e muito embora se registe 2-3 e nos africanos uma aceleração
uma correlação entre eles, as IO
prépubertária (na infância) mas com
resultantes não são equivalentes,
equiparação em Tanner 2-3, relativarazão pela qual a IO resultante da
mente aos caucasianos.
aplicação de cada método pode
O método quantitativo mais conhevariar para um mesmo indivíduo.
cido é o de TW e implica a atribuição
(em situações de deficit de hormona
de crescimento, no hipotiroidismo
ou na hiperplasia supra-renal congénita), na avaliação médico-legal
para efeitos de atribuição de escalão
competitivo na ausência ou dúvida
relativamente à idade cronológica
(desporto de competição) e ainda no
cálculo da previsão estatural final.
Muito embora posam ser utilizadas técnicas de ultra-sons e de ressonância magnética, a avaliação da IO
faz-se habitualmente recorrendo à
radiografia, em incidência de face, do
punho e mão não dominante (Fig. 2).
A epifise distal do rádio é o ultimo

de uma pontuação a cada osso de
acordo com o seu estádio maturativo, expressando a soma dos pontos
a maturação óssea que depois tem
uma correspondência para a IO.
O método de GP é mais rápido e
prático enquanto o método TW é
mais preciso mas exige mais tempo
e treino do observador. Pelo anteriormente referido, os dois métodos
não são comparáveis e não devem
ser intermutados entre si, devendo
para o seguimento de cada caso ser
escolhido um deles e mantido ao
longo do tempo.
Relativamente à aplicabilidade
especifica da avaliação da IO para
fins medico legais associados ao
desporto de competição, de referir,
segundo Malina, que: a) as grandes
diferenças inter-individuais na maturação esquelética; b) as diferenças
entre os métodos de avaliação da IO;
c) os erros intra e inter-observador; d) as
diferenças entre indivíduo e população de referência usada (genética
das etnias); e) as mudanças seculares
na maturação esquelética, levam
a concluir que a IO e a RM não são
indicadores válidos da IC para efeitos
de verificação da idade com fins de
participação competitiva. A atitude
correcta deverá, como sempre,
basear-se na integridade científica do
profissional avaliador e na honestidade do atleta e da equipa técnica.
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RESUMO ABSTRACT
A patologia traumática do tornozelo é muito frequente no desporto e poderá causar a
lesão osteocondral. A dor e a instabilidade crónicas, agravadas com a carga, poderão indiciar esta lesão. A radiografia é o primeiro exame a ser realizado, mas a RMN é o método
de escolha para a deteção da lesão cartilagínea. O tratamento conservador poderá a ser a
primeira opção, mas a cirurgia acaba por ser necessária na maioria dos casos. O resumo
deste artigo permite ter uma visão global desta patologia.
The traumatic pathology of the ankle is quite frequent in sports and it can be the cause of the osteochondral lesions of the ankle. The pain and the chronic instability, aggravated when supporting the
body weight, can call the attention to the lesion. The X-ray is the first exam to be performed, but the
MRI is the method of choice to detect the cartilaginous injury. The conservative treatment might the
first option, but in most cases the surgery will be needed. The summary of this paper enables us to
have a broad overview of this pathology.

do desalinhamento), ao passo que a
RMN é o exame ideal para detetar a
lesão da cartilagem e as contusões
ósseas, correlacionando-se bem com
os achados da artroscopia. Existem
várias (oito) classificações das LOT,
a 1.ª baseada na avaliação por Rx,
duas na artroscopia, uma na TAC
e quatro, incluindo a última, na
RMN. Referem que a classificação
pela RMN pode sobrestimar a lesão,
devido ao edema inerente à lesão, ao
passo que a classificação por artroscopia apenas identifica a lesão da
cartilagem e não “vê” o osso subjacente. De um modo geral incluem 5
graus, sendo os dois primeiros relacionados com alterações da cartilagem, enquanto os outros traduzem
já lesão osteocondral, com menor ou
maior grau de descolamento.
O tratamento das LOT é difícil, porque a cartilagem articular do adulto
não tem fornecimento sanguíneo
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Resumo
Os autores desta revisão referem que
as lesões osteocondrais do tornozelo
(LOT) são causa frequente de dor no
tornozelo, mais do que o previamente
reconhecido. A visão proporcionada
pela artroscopia e pela RMN melhoraram a capacidade diagnóstica. Consideram a etiologia multifactorial na
sua génese, mas a causa traumática
sob a forma de entorse é certamente
a mais importante. A patologia
traumática do tornozelo é muito frequente: por dia, 1 em 10 mil pessoas
sofrem uma lesão, ao passo que nos
atletas existem 5,23 lesões por 10 mil
atletas-exposição. Na competição
esta taxa sobe para 9,35. Deste modo,
as LOT poderão ocorrer até 50% das
entorses e das fraturas do tornozelo.
Num estudo de 1985, com mais de
500 doentes, havia história de trauma
em 98% das lesões da cúpula lateral
do astrágalo. Contudo, nem todos os
estudos partilham esta conclusão, e
indicam as causas genética, metabólica e endócrina. Há referência à
incidência familiar.
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A história das LOT é antiga: em 1737
descreveu-se a remoção do 1.º corpo
livre e em 1888 foi criado o termo
osteocondrite disssecante. Actualmente define-se LOT como uma “lesão
de qualquer origem, que envolve a
superfície articular e/ou a região subcondral do astrágalo ou do pilão tibial,
afetando assim a cartilagem articular,
o osso ou ambos”. A osteocondrite
disssecante é um tipo de LOT.
Os doentes têm cerca de 20 a 30
anos de idade, mais nos homens
(70%) e a lesão é bilateral em 10%
dos casos. Apresentam-se com dor
após o trauma ou com dor crónica no tornozelo, rigidez, edema
e fraqueza (instabilidade), que se
agravam com a carga prolongada ou
nas atividades de alto impacto. No
exame físico nota-se o edema, a digitopressão dolorosa numa ou mais
zonas periarticulares. O Rx é o 1.º
exame a realizar para excluir a fratura, se bem que 50% das LOT não
são detetadas. A TAC não tem capacidade para avaliar a cartilagem articular, mas é útil para avaliar a lesão
óssea (tamanho, forma e extensão

Lesão osteocondral do astrágalo após
microfraturas por artroscopia do
tornozelo

sendo relativamente ineficaz na resposta à lesão. Cerca de 60% da superfície do astrágalo é coberta por cartilagem, sendo a lesão considerada
grave quando atinge apenas a cartilagem, mas o atingimento do osso
subcondral é, paradoxalmente, mais
desejável, pois permite a resposta
inflamatória e eventual cicatrização.
Referem que as lesões assintomáticas ou minimamente sintomáticas,
que envolvam apenas a cartilagem
articular ou que sejam um achado
acidental, podem ser tratadas conservadoramente (repouso, gelo, descarga
temporária e eventual uso de ortóteses), assim como as lesões em idade
pediátrica podem curar ad integrum,
discutindo-se o tipo de imobilização e o grau de descarga do tornozelo. Num estudo, apenas 41% dos
doentes tratados com imobilização
gessada tiveram resultados bons ou

excelentes, enquanto tal aconteceu
em 59% dos tratados com repouso
e restrição da atividade desportiva.
Todas as outras lesões merecem
tratamento cirúrgico, o qual depende
do tipo de lesão, nomeadamente o
grau de descolamento (e desvio) e a
extensão (> 6 mm, > 15 mm, > 4 cm2,
etc). Existem várias técnicas comentadas de seguida.
Comentário
Dr. Paulo Amado, Ortopedista, Hospital CUF-Porto,
Clínica Nascente, Rio Tinto

As lesões osteocondrais do astrágalo
definem as lesões osteocondrais
da superfície articular do astrágalo
na articulação do tornozelo (sim,
tornozelo e não tíbio-astragalina,
designação essa que esquece o
maléolo peronial). Eram no passado
mais conhecidas por Osteocondrites
dissecantes do astrágalo, logo de
origem não traumática, o que hoje se
provou, que na sua grande maioria
são traumáticas, ou seja, após um
entorse do tornozelo, ou microtraumáticas, ou seja, após traumatismo

de pequena intensidade e repetidos.
Tal como refere o artigo em causa,
as entorses do tornozelo têm uma
prevalência de cerca de 1 em 10.000
pessoas por dia, segundo Davis and
Trevino, logo se extrapolamos para a
população Portuguesa, 1000 pessoas por dia recorrem a serviços de
saúde com esta lesão, o que é muito

significativo. Muitos desses entorses
vão originar, ou de imediato ou no
tempo origem a uma LOA (lesões
osteocondrais do astrágalo) pois existem evidencias clínicas que uma área
de necrose se pode desenvolver por
forças vectoriais de cinzelamento na
superfície do astrágalo e originar posteriormente uma LOA. Só em lesões
bilaterais se poderá concluir por uma
Osteocondrite Dissecante, de produção predominantemente congénita, o
que se pode identificar por imagens
radiológicas de ambos os tornozelos.
Assim, a maioria destas lesões não se
identificam na fase aguda e só pela
persistência dos sintomas se podem
identificar com a realização de uma
TAC ou de uma RMN. O tratamento
conservador poderá ser a primeira
opção, com descarga da articulação
por um período de 6 a 8 semanas. No
entanto, concluindo-se pela instabilidade da lesão na cratera astragalina, poderá ter necessidade de
tratamento cirúrgico. Um dos exames
que podem ajudar a concluir sobre a
necessidade do tratamento cirúrgico
é a RMN com injeção de contraste, o
qual se pode reintegrar na superfície
subcondral e
daí se concluir
pela instabilidade da lesão,
potencialmente
causadora de
corpo livre
intraarticular
(investigação em curso
por Cláudio
Laguna e Paulo
Lesão osteocondral
Amado).
do astrágalo
No tratamento
cirúrgico existem variadas técnicas, mas a primeira será a que
utiliza a artroscopia do tornozelo
com exérese da lesão condral, sem
viabilidade e microfraturas do leito,
técnica descrita para o joelho, por
Stedman em 1994. Deve ser feita em
seguida regularização do leito com
shaver ou aparelho de radiofrequência. As microfraturas devem ser distanciadas em cerca de 2 mm e terem
uma profundidade que permita que
atingir os vasos arteriais subcondrais. Desse modo se vai originar
uma fibrocartilagem que, embora
não tenha iguais características
da cartilagem normal, pode muito

Lesão osteocondral do astrágalo com
“amolecimento” cartilagíneo.

bem substituí-la. Se esta técnica
não tiver indicação, por exemplo,
devido à extensão da lesão (maior do
que 9 mm), então pode optar-se por
uma técnica de mosaicoplastia com
enxerto autólogo do joelho, ou sintético. Existe outra hipótese, do nosso
agrado, que é a cultura de condrócitos autólogos em laboratório, que já
se faz em Portugal, onde iniciámos
em 1996. Sendo uma técnica que
permite resolver grandes lesões,
tem o inconveniente de necessitar de dois tempos cirúrgicos, um
de colheita de amostra e outro de
aplicação propriamente do enxerto,
o que nos encontramos a investigar,
na sua aplicação por artroscopia.
Desde 1993 até 2010, já tratamos
cerca de 120 casos de LOA com
cerca de 80% de êxito, o que está
de acordo com as séries publicadas
actualmente, pois existe a hipótese de terem que ser re-operados.
Temos na nossa série atletas de
competição, em modalidades que
vão desde o futebol, passando pelo
atletismo, basquete e rugby. O não
tratamento destas lesões, além de
poderem ser incapacitantes na prática desportiva, podem evoluir para
uma artrose do tornozelo e ser fatal
para o desportista.
Devemos pensar sempre da sua
existência após um entorse do
tornozelo que se mantém sintomático após 8 semanas de correcto
tratamento. Após a sua identificação
deverá ser enviado a um cirurgião
com experiencia no tratamento destas lesões, dada a especificidade que
as LOA requerem.
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Dr. André Filipe Pereira, Dra. Patrícia Costa, Prof. Doutor Ovídio Costa.
Cardiologia. Centro de Medicina Desportiva. Porto.

RESUMO ABSTRACT
O eletrocardiograma (ECG) é um exame de baixo custo, que pode dar indicações muito
úteis sobre o sistema de condução e do ritmo cardíaco. A existência de alterações do ritmo
cardíaco dependentes de situações de vagotonia induzida pelo treino intenso é, quase
sempre, motivo injustificado de envio á consulta de cardiologia. É o caso da bradicardia
sinusal, ritmo juncional de escape, PR prolongado e bloqueio A-V do 2.º grau tipo I, entre
outras. Hoje, descrevemos um caso de ritmo de bradicardia sinusal que alterna com ritmo
juncional de escape. A manobra de hiperventilação foi suficiente para a “normalização” do
ritmo e aferir da “benignidade rítmica”.
The electrocardiogram is a low cost exam , that give valuable information about the conduction
system and the heart rhythm. The existence of perturbations on the heart rhythm, on the dependence of the vagus tonus created by the the intense physical training is, almost always, an unjustified
motive for a cardiological consultation. It is the case of the sinus bradicardia, the junctional escape
rhythm, the prolonged PR and the 2nd degree AV block, type I, among others. In this papaer, we’ll
describe a case of a sinus bradicardia rhythm that alternates with a junctional escape rhythm. The
hiperventilation manoeuvre was enough to “normalize” the rhythm and conclude for the “benignity
of the rhythm”.

PALAVRAS CHAVE KEY-WORDS
Eletrocardiograma, ritmo juncional de escape, bradicardia sinusal
Eletrocardiogram, junctional escape rhythm, sinus bradicardia

Identificação:
Atleta de futebol, do sexo masculino,
com 18 anos.
Interpretação sistemática:
1. R
 itmo: Sinusal alternando com
ritmo juncional
2. F
 requência Cardíaca: 43 bpm
(300/7 quadrados pequenos entre
QRSs)
3. E
 ixo do QRS: + 90º (eixo perpendicular a DI)
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I
aVF

5. QRS: Com morfologia e duração
normal (<120ms).
6. ST/T: Isoelétrico, sem alterações
significativas.
7. QT/QTc: 450/378 (QTc = QT / raiz
quadrada de RR, QTc normal <
a 450ms em indivíduos do sexo
masculino e 460ms em indivíduos
do sexo feminino)

Comentário:
O ritmo cardíaco normal tem origem
no nó sinusal. Caracteriza-se por
onda P de duração entre 0.08 a 0.11
seg. e amplitude inferior a 2,5 mm. O
eixo da P sinusal varia entre 0 e 75º
(positiva em DI, DII, aVL, aVF) e deve
preceder todos os complexos QRS. A
frequência cardíaca situa-se, entre
60 e 99 batimentos por minuto. Valores inferiores a 60 bpm caracterizam
a bradicardia sinusal. Em algumas
situações o ritmo cardíaco pode ter
origem na junção aurículo-ventricular. Neste caso designa-se ritmo juncional. A onda P com origem no foco
juncional é negativa em DII e aVF

porque activa as aurículas “de baixo
para cima” e pode aparecer com PR
curto, estar incorporada no próprio
complexo QRS ou surgir (entalhada)
depois desse complexo. A frequência
cardíaca é por norma inferior á sinusal, situando-se entre 40 a 60 bpm.
Estas alterações do ritmo cardíaco
são devidas ao predomínio do tonús
parassimpático, o que é comum em
atletas. Nestas situações, a manobra
de hiperventilação, o ortostatismo,
ou um exercício físico moderado
fazem reaparecer o ritmo sinusal.
Este ECG mostra uma alternância dos dois ritmos: Inicialmente,
vemos um ritmo com complexos
QRS juncionais, precedidos de
uma onda P positiva (sinusal) que
parece integrada parcialmente no
complexo QRS (o espaço PR dos
dois primeiros complexos é muito
curto). Não existe relação entre a
P sinusal e o QRS. Existe dissociação por interferência de ritmos, ou
dissociação isorrítmica, pois existem
dois pacemakers funcionais, devido a
bradicardia, com frequências muito
próximas – o nó sinusal e a junção
A-V. A dissociação de ritmos, neste
caso, simula um PR curto. O terceiro
e quarto batimentos são sinusais –
os complexos QRS são precedidos
de P sinusal, com o intervalo PR
normal e todas características acima
descritas. Repare, uma vez mais, que
no primeiro e segundo batimentos
a onda P era sinusal e os complexos QRS eram escapes juncionais (P
sinusal + QRS juncional).
De seguida, o ritmo volta a ter
origem na junção AV mas agora sem
ondas P sinusais a preceder os QRS.
As ondas P provenientes do foco
juncional podem ver-se depois do
QRS juncional (quinto e sexto complexos) – a quinta onda P localiza-se
após o complexo QRS e a sexta onda
P surge mais precocemente ainda na
porção terminal do complexo QRS
(no primeiro e segundo complexos
o estimulo juncional não se propagou para a aurícula porque a onda
P sinusal surgiu ligeiramente antes
e tornou a aurícula refractaria). Por
fim, no sétimo complexo o ritmo
volta a ser de origem sinusal.
Relativamente ao valor da frequência cardíaca observa-se uma
bradicardia sinusal (43 bpm). As
recomendações da Conferência
de Bethesda consideram comuns e

desprovidas de significado clinico,
em atletas altamente treinados, a
bradicardia sinusal até 25 bpm, bem
como pausas sinusais de 2 segs de
duração, os episódios de bloqueio
aurículo-ventricular do 2.º grau, tipo
Mobitz Ie a extrassistolia ventricular
isolada e unifocal1.
De acordo com as recomendações
da ESC, valores de frequência cardíaca iguais ou superiores a 40 bpm
e pausas até 3 segs são comuns em
atletas altamente treinados, especialmente em períodos noturnos2
(registos de Holter).
Neste nosso caso, a manobra de
hiperventilação foi suficiente para
que a frequência cardíaca aumentasse e o atleta voltasse a ritmo sinusal com frequência cardíaca dentro
dos valores normais (64 bpm).
Esta alternância de ritmo embora
não seja muito frequente nos ECGs
de repouso na população geral, é
relativamente comum em medicina
desportiva.

Uma vez que na maior parte dos
casos esta alternância surge na
ausência de síncope ou de história
familiar de morte súbita, a manobra de hiperventilação pode ser
suficiente para descartar situações
muito raras de doença do nó sinusal
nesta população. O ECG também
não mostra outras alterações morfológicas que sugiram a presença de
patologia cardíaca.
Nos casos em que a manobra de
hiperventilação ou ortostatismo não é
suficiente para restaurar o ritmo sinusal, pode aconselhar-se a realização
de prova de esforço com o objectivo de
verificar normal cronotrópismo.

Bibliografia:
1. Zipes et al. JACC Vol. 45, No. 8, 2005. Task
Force 7: Arrhythmias April 19, 2005:1354–63
2. Antonio Pelliccia e tal. European Heart Journal (2005) Recommendations for competitive
sports participation in athletes with cardiovascular disease. 26, 1422–1445

CORRER CONSTIPADO?
O Dr. E. Laskowski, da Clínica Mayo, refere que se não houver febre e se
for uma constipação simples não há problema e o próprio exercício pode
originar um bem-estar ao abrir as vias aéreas e aliviar temporariamente
a congestão. Refere ainda que se as queixas forem “acima do pescoço”
(escorrência nasal, fungar, ligeira dor de garganta), basta diminuir a
intensidade e a duração do exercício. Por exemplo, em vez de correr,
caminhar. Mas se forem “abaixo do pescoço” (congestão torácica, tosse
seca) ou se houver febre, dores musculares ou fadiga então deve-se descansar uns dias e depois retomar progressivamente o exercício físico. BR
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Novembro é mês da
Maratona do Porto
Dr. Basil Ribeiro

A prova da Maratona consiste em
correr habitualmente em estrada
a distância de 42,195 kms, mas
uma decisão da IAAF (2009)
permite que a distância possa
ter até mais 42 metros. Esta
distância teve a influência da
Casa Real britânica, pois a prova
tinha menos de 40 km. É uma corrida
emblemática, cheia de romantismo,
história e … sofrimento. O seu nome
advém da célebre batalha ocorrida em
Maratona (490 a. C.), entre o exército
grego e os poderosíssimos invasores
turcos, do império Otomano. Há cerca
de um ano, em 31 de Outubro de 2010,
realizou-se entre Maratona e Atenas
25.º século do seu aniversário!
Atualmente realizam-se mais de
700 Maratonas por ano no Mundo
inteiro. Por exigência de Michel
Bréal, amigo do Barão Pierre de
Coubertin, esta corrida foi incluída
nos 1.ºs Jogos Olímpicos (JO) da era
moderna, realizados em Atenas em
1896. Participaram 311 atletas de 13
países, em 43 eventos de 9 desportos, e foram vistos por mais de cem
mil espetadores! O 1.º vencedor da
Maratona demorou 2h58’50”. Desde
essa altura que é a última prova a
ser realizada nos JO, a fechar semanas de competição intensa, mas
leal, onde a participação popular ao
longo do percurso empresta o seu
entusiasmo e apoio, numa veneração
quase religiosa, decorrente da admiração pelo esforço e determinação
do participante. A 1.ª mulher a correr
a Maratona foi a francesa Marie-Louise Ledru, em 29 de Setembro
de 1918 (5h40min, 38.º lugar), mas a
IAAF apenas formaliza o 1.º recorde
mundial a Violet Piercy, 3 de Outubro
de 1926, cronometrada em 3:40:22.

Estima-se que cerca de 5 milhões
corredores viajam anualmente pelo
Mundo para correrem a maratona.
A história diz-nos que a origem
desta prova remonta à batalha de
Maratona, quando o soldado Pheidippides percorreu a distância até
Atenas para avisar da vitória na
batalha, aparentemente não esperada. Terá sucumbido por exaustão,
mas sem antes referir “Alegrem-se, nós ganhámos”. Nem todos os
historiadores concordam com esta
versão. Interrogam-se por que razão
o soldado teria ido a correr dar uma
notícia tão importante, quando
o poderia ter feito a cavalo ou a
mesma ser transmitida por sinais de
fumo ou reflexão dos raios solares.
Por outro lado, dessa batalha apenas
resultou “meia vitória”, já que a
poderosa armada turca se dirigiu
logo de seguida para a Atenas, para
a invadir e tomá-la em seu poder.
Referem que, mais do que uma
corrida a solo, a verdadeira corrida
foi realizada pelos 11 mil soldados
sobreviventes da batalha no regresso
a Atenas, para defender a cidade
da tal invasão por via marítima.
Imagine-se, agora, o regresso destes
soldados, cansados, feridos, com a
memória dos amigos falecidos na
batalha, mas motivados pela defesa
da cidade, a percorrerem em contra-relógio a distância de, dizem, 45 km
e não 42. E diz a história que chegaram a tempo a Atenas onde puderam defender com êxito a invasão
turca e o seu 2.º ataque.
Portugal tem um historial de
maratonistas de elevado nível, mas
mais recentemente não têm aparecido os grandes campeões.No Quadro identificam-se apenas os atletas

JOGOS OLÍMPICOS
Medalhas

Ouro

CARLOS LOPES

1984

ROSA MOTA

1988

MANUELA MACHADO
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medalhados, mas outros existem
que foram verdadeiros campeões
maratonistas. Refira-se apenas o
António Pinto, que venceu a Maratona de Londres em 1992, 1997 e
2000, a de Berlim em 1994 e obteve
o 2.º lugar em Paris (1994), Tóquio
(1996) e Londres (1999).
A Maratona do Porto cumpriu a 8.ª
edição (06/11/2011) e foi percorrida
entre o Porto e VN Gaia, quase sempre
ao longo nas margens do Douro e
junto ao mar. A 1.ª edição contou com
317 participantes e, desde essa altura,
o n.º de inscritos tem crescido, quase
que exponencialmente de ano para
ano, e em 2010 foram 1179. A edição
de 2011 teve mais de 2 mil inscritos
de 37 países! Mas nas provas da Family
Race, prova de convívio (14 kms) e na
Fun Race, caminhada (6 kms) participaram muitos mais milhares.
Dizem, os que vêm do estrangeiro,
que é uma corrida muito bonita e
esperemos que assim permaneça.
Espera-se que a competição continue e os recordes sejam batidos,
mas espera-se que a grande festa
e o convívio perdurem nas edições
futuras. Dizem-me que participar na
Maratona é muito difícil. Contudo,
mais difícil é treinar para a mesma,
pois tal exige meses de treino intenso
e programado, cuidados médicos e
nutricionais com mais rigor e o abdicar de coisas boas que a vida ainda
vai tendo. Mas, no final, ao cortar a
linha de meta sente-se uma satisfação enorme: a superação numa
prova que se julgava impossível. E ali
mesmo, exausto, começa-se a pensar
na próxima, porque correr a Maratona é viciante, é como uma droga.
Bibliografia
1. Anastasi, P. Looking back over 2500 years.
Distance Running, 2010, Março.
2. Carvalho, A. As grandes medalhas do atletismo português. Xistarca, lda. Loulé, 2010.
3. Marathon Flame. Hellenic Athletics Association, 2010.
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A Medicina Desportiva e os
Centros de Medicina
Dr. Basil Ribeiro

A Medicina Desportiva (MD) é
uma especialidade jovem, ainda
com poucos especialistas, com
grande utilidade para a população em geral, e para o praticante desportivo em particular,
de recreação e de rendimento.
Contudo, existe uma aparente
inépcia na sua ação e evolução.
A promoção da atividade física, que
está no programa do atual Governo,
não tem merecido a devida atenção.
Favorece-se a realização dos exames
médico-desportivos e o diagnóstico
e tratamento das lesões desportivas, mas esquecem-se um pouco
os programas de prevenção. Tal
significa que estamos perante uma
especialidade com grande margem
de progressão! Haja vontade individual, coletiva, institucional e política
e estaremos a andar.
Mas a MD só pode evoluir como
ciência se criar ciência … e não
tem criado. Esta Revista tem feito
alguma coisa, que ainda é pouco, o
Centro de Medicina Desportiva do
Porto tem desenvolvido programas
de formação contínua online, mas
os outros dois Centros não conseguiram, e aparentemente, produzir
algo de novo. As instituições científicas com interesse nesta temática
também não têm estimulado a
investigação e a publicação clínica,
mas reconhece-se o esforço na pós-graduação, naturalmente limitado a
poucas dezenas de médicos por ano,
e a realização de 1 a 2 encontros
médicos por ano. Todos temos produzido pouco para a dimensão desta
especialidade.
Lê-se na página do Instituto de
Desporto de Portugal (IDPJJ) que o
departamento de MD “é uma entidade vocacionada para o apoio
médico-desportivo aos atletas de
Alto Rendimento, das Seleções
Nacionais, Clubes Desportivos e
população desportiva em geral” e
“tem idoneidade reconhecida pela

Ordem dos Médicos para estágios
de formação de médicos especialistas em Medicina Desportiva”, e
funciona nos Centros de Medicina
Desportiva (CMD). Estes conceitos
são belos, mas importa referir que
o IDPJ apenas tem um médico nos
seus Quadros. Funciona em regime
de outsourcing, certamente. Isto é,
existem médicos que vão ao CMD 2
a 3 vezes por semana, fazem umas
consultas e vêem embora e, noutras
circunstâncias, convidam-se individualidades para ir lá dar umas aulas.
Importa alterar este regime e
criar de facto Centros de Medicina,
com adequado enquadramento
logístico, técnico e humano. Não
se pode esquecer que os CM existem porque existem lá médicos,
mas estes devem estar motivados,
interessados e emocionalmente
ligados. Devem ter estabilidade e
garantia para desenvolverem o seu
trabalho, e não apenas produzirem exames médico-desportivos
(EMD), mas estudar e apresentar
casos clínicos, fazerem revisões
com conteúdos das suas consultas,
produzirem comunicações para
congressos, etc. É preciso implementar o conteúdo da Portaria n.º
302/2009, de 24 de Março, mas para
tal é necessário que antes haja um
“Quadro clínico” nos CM. É necessário alocar, a tempo inteiro, médicos
de MD nos CMD, para que possam
ter “internos”, que “residam” lá,
e não se limitem a indicar datas
de entrada e de saída em outros
Serviços hospitalares. É necessário
negociar com o Ministério da Saúde
e criar Extensões dos CM nas Unidades de Saúde de Medicina Geral
e Familiar de cidades periféricas,
para que uma vez por semana haja
consultas de MD, já que a criação
de novos CM seria para já oneroso
e não haveria os meios humanos e
técnicos para serem alocados. Os
CM seriam de facto Centros para

onde seriam depois referenciados os
casos clínicos mais complicados.
É necessário rever os preços
praticados nos CM. O Decreto-Lei
n.º 322/2009, de 14 de Dezembro
estabeleceu as taxas moderadoras
(TM) atuais. O adulto paga no Centro
de Saúde e no Hospital Central 2,25
e 4,60 euros respetivamente. Na CM
paga quase 13€. A criança e o adolescente estão isentos, nada pagam,
mas no CM pagam também os tais
13€. Ao Centro de Saúde vai quem
quer ou precisa, mas ao CM o atleta
vai obrigado por lei fazer o EMD.
Importa rever esta situação, no sentido de pelo menos adoptar o conteúdo do Decreto-Lei atrás referido.
Importa democratizar os CM e torná-los novamente a referência que já
foram no passado. Os clubes pequenos têm muitas dificuldades em
sobreviver devido à queda de receitas, mas são eles que fomentam a
grande maioria do desporto juvenil.
Se tiverem 500 atletas, como aquele
onde trabalho, representa cerca de
6500 €/ano, que é muito dinheiro.
Representa o orçamento mensal de
um outro clube aqui do meu distrito
e que tem de pôr a funcionar 4 equipas de futebol dos vários escalões
etários! A eliminação dos preços
faria convergir mais praticantes aos
CM, havia mais trabalho e conteúdo
para a investigação científica desde
que … se lá colocassem médicos
a tempo inteiro, e seria mais uma
grande contribuição que o Estado
daria á prática desportiva, tão bem
defendida no atual programa do
Governo. Já agora uma observação:
o jovem atleta faz desporto porque
o quer praticar e é obrigado (e bem)
à realização do EMD, mas, o mesmo
sujeito, na escola faz Educação
Física por obrigação, mas já não é
obrigado a fazer o EMD… Curioso!
A rever certamente.
Em conclusão, os CM são as instituições que podem alavancar a MD
e prática desportiva, de recreação
e de rendimento, como centros de
trabalho e de referência, desde que
haja a vontade política de os equipar com médicos, permanentes e de
consultadoria, que existem e estão
(ainda) motivados, e de alterar o
sistema de pagamento das consultas
e de exames.
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Agenda

Novembro

Janeiro

AANA Fall Course (Artrhoscopy Association
of North America)

World congress on debates and consensus in
bone, muscle and joint diseases (BMJD)

Local: Palm Desert, Califórnia, EUA

Local: Barcelona, Espanha

IV Jornadas nacionales de medicina del
deporte (FEMEDE)

Fevereiro

Local: Hospital Universitário San Joan, Reus,
Espanha
ASICS/UKsem London 2011

22.º Curso Reabilitação
e Traumatologia
Desporto
28 de Janeiro de 2011
HUC – Coimbra

Local: Londres
Medical conference: orthopedic and sports
medicine for primary care
Local: Florida, EUA
1st International physical activity, nutrition,
and health congress

www.gnosies.com/pt

5th World Conference on Women and Sport
Local: Los Angeles, EUA

Local: 7-Night Cruise Conference from Ft.
Lauderdale, Florida, EUA

48.º Congreso Argentino de Ortopedia y
Traumatología

Dezembro
35éme Réunion de traumatologie du ski
et médicine dês sports d’hiver du group
médical du Cerna
Local: La Léchère, Savoie, France.

Março
The 2012 Wingate Congress of Exercise and
Sports Sciences
Local: Netanya, Israel
14.º Congresso Brasileiro de cirurgia do Joelho
Local: Praia do Forte – Brasil

Abril

Emerging techniques in orthopaedics, Sports
medicine and arthroscopic surgery

1st World Congress on Controversies
an Arthroplasty, Orthopaedic Trauma,
Arthroscopic Surgery and Sports Medicine
(CORTy)

Local: Las Vegas, Nevada, EUA

Local: Barcelona, Espanha

Sports Medicine of Special Groups (including
children, women, older athletes and
paralympians)

Footbal Medicine Strategies for knee injuries

Local: Reims, França

Local: Londres, Inglaterra
International congress for overweight and
obesity treatment

2 a 5 de Maio de 2012
Genebra – Suiça

Local: Barcelona, Espanha

II Congreso nacional de hidratación

9éme journées francophones de nutrition

CONGRESSO

XIV Jornadas SERME: V Curso Infección
Músculo-Esquelética

Sports Medicine (Cruzeiro)

Local: Buenos Aires, Argentina

EXERCÍCIO FÍSICO
EM POPULAÇÕES
CLÍNICAS
de 07 de Janeiro a
14 de Abril

Local: S. Francisco, EUA

Local: Antalya, Turquia

Local, Madrid, Espanha

PÓS-GRADUAÇÃO

American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS) Annual meeting

Local: Madrid, Espanha

Local: Londres, Inglaterra
2012 AMSSM (Americam Medical Society for
Sports Medicine) 21st Annual Meeting
Local: Hyatt Regency Atlanta, Atlanta, Georgia,
EUA
(mais informação e outros Congressos em
www.revdesportiva.pt (Agenda)

Temas previstos para a próxima edição
Entrevista: Prof. Doutor Alexandre Mestre – Secretário de Estado do Desporto e da Juventude –
2012 28 de Janeiro – Coimbra
	XXII Curso de Reabilitação e
Traumatologia do Desporto
Fevereiro – Coimbra
	3.º Simpósio de Medicina Desportiva
da Associação Académica
Março – Paços de Ferreira
9.as Jornadas Médico Desportivas
2 de Abril – Tróia
XVIII Simpósio de Medicina Desportiva
Junho – Sintra
2.º Congresso de Medicina Desportiva
Junho – Porto Santo
XX Jornadas Médico-Desportivas
Setembro – Guimarães
2.as Jornadas de Medicina Desportiva

Lisboa
Caso clínico: Avulsão da Tuberosidade Anterior da Tíbia no Atleta Jovem – Dr. Norberto Silva,
Dr. André Sarmento, Dr. Rui Rocha, Dr. Pedro Lourenço, Dr. Carlos Granadeiro – V N Gaia
Responde quem sabe: Síndrome do túnel cárpico – Dr. António Cardoso Tavares – Lisboa
Temas:
Luxação esterno-clavicular e acrómio-clavicular – Dr. Henrique Jones – Lisboa
Fatores psicológicos e lesões desportivas: da fantasia à realidade – Prof. Doutor Rui Gomes – Braga
Consumo de suplementos alimentares em frequentadores de ginásio na cidade de Coimbra –
Dra. Rita Gomes, Prof. Doutor Manuel Teixeira Veríssimo – Coimbra
Rinite em atletas – Prof. Doutor André Moreira – Porto
Atividade física e a síndrome do intestino irritável – Dr. Ricardo Veloso, Dr. José Fraga – V N Gaia
Olhar e ver: A radiografia do ombro – Dr. Joaquim Agostinho – Viseu
Medicina prática: Infiltrações e punções articulares: epicondilose – Dr. Raul Maia e Silva – Matosinhos
Reflexão: Teoria crítica e desporto – Prof. Doutor Manuel Sérgio
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Protecção avançada para as articulações!

PORQUE É PRECISO
MAIS DO QUE ISTO
PARA PROTEGER
AS SUAS
ARTICULAÇÕES!

Combinação única
de bromelaína,
ácido hialurónico,
glucosamina e
condroitina, para
desportistas que
querem proteger as
suas articulações.

Elevado teor de
colagénio Tipo II,
condroitina e
glucosamina, para
ajudar a manter as
articulações
saudáveis.

Jointace® foi especialmente concebido para ajudar a manter as articulações saudáveis e flexíveis.
Jointace® fornece um suporte nutritivo ideal para desportistas profissionais e amadores ou para todos
aqueles que desejem cuidar especialmente das articulações numa fase mais avançada da vida.
Jointace® contém uma combinação única de nutrientes reconhecidos por ajudarem a manter as articulações saudáveis e flexíveis, tais como a glucosamina, condroitina, colagénio e ácido hialurónico.
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