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Estamos a começar o 5.º ano de vida e temos Revista. O site da Revista (www.revdesportiva.pt) 

já ultrapassou as 400 mil visualizações de conteúdos em menos de 4 anos! Esta Revista 

e o seu site têm sido os grandes dinamizadores da formação em Medicina Desportiva 

(MD). Mas os seus conteúdos também interessam ao médico de outras especialidades, 

pois a MD, para além da medicina do desporto, de rendimento ou não, é também a medi-

cina do exercício físico, preventivo, relaxante e promotor de saúde.

Apesar da conjuntura económica, tem sobrevivido graças à generosidade dos patrocina-

dores e da contribuição com textos de muitos que consideram esta Revista um veículo 

digno para divulgarem as suas experiências, as suas opiniões e o seu saber. São pessoas 

especialistas que estudam, que falam em congressos, que publicam textos, que vivem 

com os atletas. Não se limitam a atos de representação. Contudo, ainda não são sufi-

cientemente qualificados para mudar a opinião de 2 ou 3 médicos que, incompreen-

sivelmente, nada fazem para alterar o que está mal. E continuamos a ter um exame 

médico-desportivo de sobre-classificação que não faz sentido, agressivo e caro. Está na 

lei, dirão, mas esquecem-se que foram eles os responsáveis técnicos pela lei. Estou certo 

que a lei não vai mudar. Agora é por teimosia ou orgulho. E nada acontece a quem pre-

judica! O responsável político não dá sinais de mudança, refugia-se no parecer técnico 

e deixa andar. Já agora uma curiosidade. A Revista tem 4 anos e neste período já conhe-

ceu 3 Secretários de Estado do Desporto: o primeiro prometeu apoio (sem lhe ter sido 

pedido) e nunca o deu; o segundo dialogou muito, trabalhou bastante e publicou a tal 

lei defeituosa; finalmente, o terceiro e atual… tem andado pelos caminhos da Medicina 

Desportiva? Se sim, que o diga na edição em Março desta Revista e, já agora, justifique 

também a tal lei. A ver. Basil Ribeiro, diretor.
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Especialista em Medicina Física e de Reabilitação e em Medicina Desportiva
Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra
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De onde vem este encanto 
pela Medicina Desportiva 
(MD), pela Traumatologia e 
reabilitação desportiva?

É verdade, existe um enorme 
gosto por essas temáticas, em 
particular pela traumatologia 
do exercício físico e do desporto. 

São já muitos anos dedicados à 
atividade assistencial, à formação e 
à investigação aplicada. Este gosto 
sempre conciliou a prática regu-
lar de exercício físico e a ciência 
médica.

Nota-se muito entusiasmo, mas 
também algum desânimo …

Sim, muito entusiasmo nos projetos 
em que acredito. Desânimo não, 
talvez algum desassossego pelas 
hesitações institucionais na defini-
ção inequívoca de enquadramentos 
e sustentabilidade de projetos. As 
insuficiências estruturais e organiza-
tivas percebidas nas últimas déca-
das têm contribuído para muitas das 
limitações organizativas da medi-
cina desportiva e da reabilitação na 
traumatologia do desporto.

… e a Medicina Desportiva tem 
sido sempre respeitada pelas 
entidades competentes?

Respeitada sim, tem havido algum 
esforço institucional para imple-
mentar a Medicina Desportiva. No 
entanto, tem faltado capacidade 
estruturante, envolvendo todas 
as vertentes da área (assistên-
cia, ensino, investigação) numa 

dimensão global, adequada aos 
desígnios do novo século. A Medicina 
Desportiva perspectiva no século 
XXI um enorme potencial de cresci-
mento e intervenção. As entidades 
competentes, públicas e privadas, 
assistenciais e de ensino devem 
estar atentas e acompanhar esta 
nova dinâmica.

É responsável pelo 1.º interno da 
especialidade de MD nos HUC. 
Como tem sido? É para continuar a 
ter outros internos?

Tem sido um processo difícil, feito 
de bons e maus momentos. É 
também um desafio e uma grande 
responsabilidade. Este processo não 
admite falhas. O apoio institucional 
particularmente do Colégio de Espe-
cialidade de Medicina Desportiva é 
decisivo.

Entendemos não ser oportuno 
a admissão de novo interno no 
próximo ano. Importa refletir a 
atualidade e eventualmente propor 
alguma reformulação no processo 
formativo. Esta responsabilidade 
deve ser repartida com outros cen-
tros hospitalares e outras institui-
ções. A diversidade contribui sempre 
para promover a excelência.

Este mês realiza-se o XXIV Curso 
de Reabilitação e Traumatologia 
do Desporto. É uma verdadeira 
maratona de Cursos, não é?

O XXIV Curso de Reabilitação e Trau-
matologia do Desporto vai decorrer 
em Coimbra, com um temática ali-
ciante, direcionada à traumatologia 

do tendão patelar e do tendão de 
Aquiles. Trata-se de uma organiza-
ção temática, estruturada para o 
ensino e promoção da traumatologia 
e da reabilitação em traumatologia 
do desporto. É uma organização con-
junta com o Dr. Pedro Lemos Pereira, 
uma parceria longa e também uma 
longa amizade. Trata-se de uma área 
da ciência médica pouco divulgada 
e esta organização sempre observou 
uma abordagem multidisciplinar, 
criando momentos de reflexão entre 
a medicina física e reabilitação, 
a orto-tramatologia e a medicina 
desportiva. Tenho muito gosto nesta 
organização. É consensualmente 
considerada uma referência de cor-
dialidade e qualidade.

Depois de ter dado tanto à 
Medicina, em particular à MD e à 
Medicina Física e de Reabilitação, o 
que lhe falta fazer?

O futuro contempla vários desafios 
na promoção da medicina de reabili-
tação e da medicina do desporto.

A organização da investigação 
temática é realmente uma priori-
dade no nosso país. Sinto que tenho 
condições para agregar grupos com 
interesses diversos e sistematizar 
linhas de investigação e formação 
nestas áreas. A investigação clínica e 
laboratorial enfrenta novos desafios 
de rigor e exigência metodológicas. 
Estruturar e desenvolver essas con-
dições é um desafio aliciante.
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O Dr. Pedro Manonelles Marqueta foi reeleito Presidente 
da FEMEDE (Federação Espanhola de Medicina Desportiva), 
para o período 2013-2017, durante a Assembleia Geral 
realizada em Saragoça em 30 de Novembro de 2013. Esta 
Revista felicita o Dr. Pedro Manonelles pela reeleição, mas 
também pelo excelente trabalho que tem vindo a desen-
volver na promoção da Medicina Desportiva. De facto, esta 

Sociedade tem produzido uma enorme quantidade de trabalho científico, 
não se quedando apenas por atos administrativos, o que pode ser consta-
tado no seu atual e permanentemente renovado site (www.femede.es). Tem 
publicado numerosos documentos de consensos, realizado cursos práticos 
(alguns online), mantido uma Agenda de reuniões científicas atualizada e 
publicado periodicamente uma Revista científica de enorme qualidade. É 
sem dúvida uma fonte de saber e um exemplo a copiar.

José Carlos 
Noronha ANTERIOR 

CRUCIATE 
LIGAMENT

José Mourinho

Cristiano Ronaldo

José Soares

Foreword

Em 16 de Outubro de 2013, pelas 
11h00, foi apresentado na Câmara 
de Matosinhos o livro “Ligamento 
Cruzado Anterior, cujo autor é o 
Prof Doutor José Carlos Noronha, 
que se apresenta como “cirurgião 
ortopédico no hospital da Trindade, 
no Porto. Doutorou-se pela Univer-
sidade do Porto com a tese “Isome-
tria na reconstrução do ligamento 
cruzado anterior”. É investigador 
no Departamento de Engenharia 
Mecânica da Universidade de Aveiro. 
É ainda o autor de quatro livros e 
de um CD-rom sobre ligamentos 
cruzados. É consultor da Gestifute, 
cirurgião do Futebol Clube do Porto 
e líder de opinião BTI – Biotechno-
logy Institute”. Este livro destina-
-se à medicina em geral, mas está 
mais orientado para a ortopedia, 
fisiatria e medicina desportiva. Tem 
capítulos específicos que interessa-
rão particularmente os cirurgiões 
de joelho, como o dos Pormenores 
Técnicos e o da Rotura do Ligamento 
Cruzado Anterior na Criança. Já o 
último capítulo, sobre a Prevenção, 
terá mais interesse a quem lida com 
a preparação física. Os prefácios 
são da autoria de José Mourinho, 
Cristiano Ronaldo e de José Soares. 
São mais de 300 páginas de expe-
riência e de sabedoria.

Sociedade Portuguesa
de Medicina Desportiva

Por razão temporal não foi possí-
vel incluir a opinião da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Desportiva 
na edição anterior juntamente com 
a de outras entidades coletiva e 
individuais, pelo que só agora se 
transcreve:

“Em reunião de direção de 28 
de Outubro de 2013, foi decidido 
que a posição oficial da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Desportiva 
no que diz respeito aos Exames de 
sobre-classificação é a seguinte:
1.  A Direção da SPMD concorda 

com o enunciado da lei relativa-
mente ao referido exame no que 
diz respeito ao ser da responsabi-
lidade de médico especialista em 
Medicina Desportiva.

2.  Sugere a alteração dos conteúdos 
do protocolo (outros métodos 
alternativos) tendo em consi-
deração que o atual é matéria 
passível de condicionalismos.

3.  A sociedade disponibiliza-se a 
organizar e dinamizar debate 
sobre esta temática, incluindo 
em programa das suas jornadas 
anuais.”

Trata-se apenas de uma declara-
ção política, não comprometedora, 
que muito pouco contribui para a 
discussão desta matéria. Esperava-
-se desta Sociedade Médica uma 
análise científico-médica sobre o 
conteúdo deste exame médico, com 
produção de algo concreto sobre 
a sua constituição e operacionali-
dade. Optou-se pela produção de 
um texto contemporizador, reme-
tendo-se a discussão pública do 
tema para as suas Jornadas, habi-
tualmente realizadas em Novem-
bro, ou seja, muito tempo depois do 
início da próxima época desportiva. 
Espera-se que a promoção dessa 
discussão ocorra bastante mais 
cedo para bem dos jovens atletas, 
dos seus familiares e clubes, e que 
dela saiam conclusões escritas e 
públicas, e que não aconteça como 
as conclusões nunca apresentadas 
após uma manhã de discussão 
sobre o exame médico desportivo, 
promovida pela mesma SPMD já 
há alguns anos, mas que nunca 
produziu qualquer conclusão, em 
conteúdo ou de influência.

Ainda o exame  
médico-desportivo  
de sobre-classificação

http://www.stoplesoesnodesporto.com
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Concussão cerebral 
num jogador de futebol 
profissional
Dr. André Dias, Dra. Vera Ávila, Ft Luís Rocha, Ft Luís Pinto, Dr. Basil Ribeiro
Departamento médico do Rio Ave Futebol Clube. Vila do Conde

RESUMO / ABSTRACT
A concussão cerebral, embora rara, pode ocorrer no futebol após trauma da cabeça. A 
avaliação no campo é difícil, mas a pesquisa das queixas típicas (cefaleias, desorientação, 
visão turva, incapacidade para se colocar em pé, etc.) sugerem o diagnóstico e obrigam à 
remoção do jogador do jogo. É uma situação de resolução espontânea e ao fim de 7 a 10 
dias a maioria dos atletas está curada. O SCAT3 é um instrumento que ajuda na avaliação 
inicial e final e o jogador só pode voltar à competição após estar completamente assinto-
mático. 

Cerebral concussion, although rare, can occur on soccer after trauma to the head. The evaluation 
in the field is difficult, but the search for the typical complaints (headaches, disorientation, blurred 
vision, inability to stand up, etc.) suggest the diagnosis and the player must be removed from the 
game. It has a spontaneous resolution and in 7 to 10 days the majority of the athletes is cured. The 
SCAT3 is an instrument that helps in the initial and in the final evaluation and the player is only 
allowed to return to the competition when he is completely asymptomatic.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Concussão cerebral, lesão cerebral, futebol.
Cerebral concussion, brain injury, soccer.
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Introdução

De acordo com a 4.ª Conferência 
Internacional sobre Concussão no 
Desporto1, a concussão cerebral (CC) 
é uma lesão definida como um “pro-
cesso fisiopatológico complexo que 
afeta o cérebro, desencadeado por 
forças biomecânicas de origem trau-
mática … e pode ser provocada por 
impacto direto na cabeça, na face, 
no pescoço ou noutro local do corpo, 
mas com propagação do impulso 
à cabeça, resultando em instala-
ção rápida de alteração da função 
neurológica, de curta duração e 
de resolução espontânea”1. A fre-
quência e a dimensão do impacto 
na cabeça são determinantes para 
a ocorrência clínica. A cabeça está 
demasiado exposta a impactos ele-
vados, sabendo-se que a velocidade 
de impacto do murro do boxeur, 
da placagem do jogador de futebol 
americano contra adversário estático 
e o cabecear da bola pelo futebolista 
podem atingir, respetivamente, velo-
cidades até 36, 40 e 110 km/h2.

Manifesta-se por um con-
junto de sinais e sintomas, que 
podem incluir ou não a perda de 

consciência1, a qual existe em 
menos de 10% dos casos de con-
cussão relacionada com o desporto, 
sendo a cefaleia (85%) e a desorien-
tação (70-80%) os sintomas mais 
referidos2. A cefaleia é a queixa 
mais frequente, pode distrair o 
estudante da concentração men-
tal, e é influenciada por estímulos 
externos como a exposição à luz e 
ao barulho3. Contudo, 47% dos atle-
tas não reportam os sintomas após 
o trauma concussivo2. Geralmente 
não ocorre lesão estrutural. Entre 
80 a 90% das CC resolvem em 7 a 
10 dias, podendo o período ser mais 
longo nas crianças e adolescentes1,4 
e, de um modo geral, as consequên-
cias da CC desaparecem dentro de 
3 semanas, mas podem permanecer 
défices cognitivos durante algum 
tempo, com interferência direta 
na aprendizagem3. Nas crianças e 
adolescentes a CC é de maior gra-
vidade dado que o cérebro é mais 
vulnerável4.

No desporto a CC é uma situação 
relativamente frequente, particular-
mente nas modalidades de maior 
contacto interpessoal e de elevada 
energia cinética, havendo estudos 

que sugerem maior vulnerabilidade 
nas mulheres (risco 2 vezes supe-
rior)2, o que poderá estar relacio-
nado também com a menor massa 
muscular cervical absorvedora da 
energia cinética gerada aquando do 
impacto na cabeça. Contudo, apenas 
nos últimos anos se tem dado maior 
atenção a este problema. 

O Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC), num estudo 
realizado nos EUA entre 2002 e 2006, 
refere que se estimam 1,7 milhões 
de visitas à Urgência, hospitaliza-
ções e mortes por ano decorrentes 
de lesões traumáticas cerebrais 
(35,2% resultantes de quedas, 17,3% 
de acidentes de tráfico rodoviário, 
16,5% de serem atingidos ou atingi-
rem algo)3. Estima-se que ocorram 
entre 1,6 e 3,8 milhões de concus-
sões cerebrais por ano e que 5 a 
10% dos atletas sofrerão uma CC 
em algum momento da sua carreira 
desportiva2. O futebol americano é 
o desporto de maior risco para a CC 
nos homens, existindo a probabili-
dade de 75% para a sua ocorrência, 
ao passo que o futebol é o desporto 
de maior risco para a CC na mulher 
(50% de probabilidade de ocorrên-
cia)2. Verificaram-se 750 CC em 
quase 2000 jogos de futebol ameri-
cano realizados entre 2002 e 20075. 
No boxe, 33% das lesões foram CC4. 
No futebol o traumatismo da cabeça 
representa entre 4 a 22% de todos 
os traumatismos, mas considera-se 
que a sua prevalência está subesti-
mada6,7. Cerca de 75% das CC ocor-
rem nos jogos2. O estudo prospetivo 
realizado por Jan Ekstrand avaliou 
22 equipas de futebol europeias, 
participantes habituais na Liga 
dos Campeões, entre as épocas 
2001/2002 e 2009/20106. Registaram-
-se 108 lesões da cabeça, das quais 
48 foram CC, verificando-se a taxa 
0,06 CC por 1000 horas de prática 
de futebol, o que significa que uma 
equipa com 25 jogadores sofrerá em 
média 0,4 CC por época. A taxa de 
ocorrência no jogo foi 78 vezes supe-
rior à verificada em treino. O tempo 
médio de ausência foi igual a 11 
dias (variou entre 1 e 75), mas 27,1% 
dos jogadores regressaram ao jogo 
dentro de 5 dias, o que é um período 
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inferior ao recomendado6. Em 8 
de 45 CC ocorridas no jogo houve 
falta do adversário assinalada pelo 
árbitro6.

Caso clínico

Jogador de futebol profissional, 24 
anos de idade, sofreu um trauma-
tismo na face durante um jogo do 
Campeonato Nacional da 1.ª Liga. 
Por indicação do árbitro a equipa 
médica entrou no relvado para 
assistir o jogador. Com um discurso 
arrastado, algo confuso, indicou ter 
sofrido traumatismo ocular direito, 
referiu cefaleias na região frontal 
direita e visão turva no olho. Negou 
ter perdido a consciência ou ter a 
sensação de náusea. Respondeu 
acertadamente às questões de loca-
lização (tempo e local). O jogador, 
com ajuda, tentou colocar-se em pé, 
mas foi incapaz de permanecer em 
pé, deixando-se cair. Perante a sus-
peita de traumatismo crânio-encefá-
lico, foi dada indicação ao treinador 
para a substituição do jogador e 
iniciado o processo de evacuação 
para hospital. Através da realização 
de rolamento foi colocado na maca 
dos bombeiros. Não foi colocado 
colar cervical.

Na ambulância foi monitorizado e 
administrado oxigénio (6 L/min). Ao 
longo da viagem manteve diálogo e 
queixou-se de cefaleias, que aparen-
temente pareciam ser mais intensas, 
e de mancha escura na visão do olho 
direito. Foi possível verificar que não 
havia défices neurológicos focais. 

No serviço de urgência de um 
hospital central foi avaliado pela 
especialidade de Cirurgia Geral, que 
prescreveu a realização de TAC cere-
bral, realizado após a administração 
de paracetamol (1 gr EV) devido à 
persistência incomodativa das cefa-
leias. Este exame foi conversado com 
a Neurorradiologia, que concluiu 
pela normalidade (incluído órbita e 
retina). Posteriormente foi também 
avaliado pela Oftalmologia, antes e 

após dilatação da pupila, sendo os 
exames normais. Cerca de uma hora 
após o trauma o jogador sentia-se 
melhor, sem cefaleias, com recupe-
ração da visão do olho direito e com 
capacidade de deambulação. Nesta 
altura constatou-se que o atleta 
também tinha tido amnésia, já que 
não se recordava da assistência no 
estádio de futebol e da viagem na 
ambulância. Também não soubera 
indicar o número de telemóvel de 
familiar próximo. O jogador teve Alta 
hospitalar cerca de 2 horas após o 
traumatismo, mas sob vigilância da 
equipa médica do clube. Na viagem 
de regresso, de cerca de 1,5 horas, 
não apresentou evolução negativa 
e foram-lhe indicados os sinais de 
alarme que poderiam ocorrer nas 
horas seguintes. 

O atleta ficou 3 dias em casa em 
repouso, com paragem desportiva 
e prescrição de paracetamol. Ao 4.º 
dia continuou assintomático, tendo 
iniciado treino ligeiro no ginásio e 
corrida no campo. Nos dias seguin-
tes foi-lhe permitido participar no 
treino coletivo, mas sem trauma 
na cabeça (cabecear a bola, por 
exemplo). Ao 11.º dia realizou testes 
indicados no SCAT3 (Sport Concus-
sion Assessment Tool, 3.ª versão), 
os quais foram normais. Na ava-
liação dos sintomas a pontuação 
foi igual a zero, na avaliação da 
memória imediata obteve pontua-
ção máxima, o exame objetivo do 
pescoço e avaliação da coordena-
ção do membro superior foram 
normais. Nos testes de equilíbrio 
teve zero erros nos dois primeiros 
e apenas três no 3.º teste. No teste 
de marcha de pé-antepé demorou 
15,5 segundos na 1.ª avaliação 
(desejável <14”), mas na repetição 
do teste percorreu a distância em 
12,5”. Foi-lhe permitido treinar sem 
limitações. Até ao momento não 
apresentou qualquer queixa, mas 
refira-se que nos primeiros treinos 
houve alguma defesa no cabecear 
da bola que desapareceu progressi-
vamente. 

Discussão

De acordo com o SCAT3, a concussão 
cerebral é uma alteração cerebral 
de instalação rápida e de resolução 
espontânea, causada pela aplicação 
direta ou indireta de uma força no 
cérebro1. O diagnóstico imediato é 
difícil, não só pela presença de sin-
tomas inespecíficos, pela manuten-
ção de um diálogo aparentemente 
normal com o jogador, mas também 
pela ausência de perda de cons-
ciência. Por outro lado, o contexto 
desportivo em que o acidente ocorre 
dificulta atuação e decisão médica. 
Em poucos minutos, sob a pressão 
das câmaras da televisão, da ansie-
dade do treinador e da vontade do 
jogador em voltar ao jogo, a avalia-
ção do atleta e a decisão devem ser 
tomadas. De acordo com o painel 
que elaborou o SCAT31, a “concus-
são é considerada uma das mais 
complexas lesões desportivas para 
diagnosticar, avaliar e atuar”, sendo 
um processo em evolução, que pode 
ocorrer sem perda de consciência 
e, em caso de dúvida, o atleta deve 
ser retirado do jogo. A existência de 
alguns sinais/sintomas, neste caso 
cefaleias, visão turva, incapacidade 
para se manter em pé, deve levar ao 
diagnóstico de concussão cerebral 
e à remoção do atleta do jogo. A 
amnésia pós-traumática apenas foi 
constada a posteriori, o que complica 
ainda mais a avaliação e sabe-se que 
o atleta pode estar alerta e execu-
tar tarefas difíceis neste estado4. O 
jogador estava localizado no tempo 
e no espaço, mas estas questões 
não parecem ser importantes no 
contexto desportivo quando com-
paradas com as relacionadas com 
a memória1. O jogador foi remo-
vido do jogo / campo, tendo faltado 
apenas a colocação de colar cervical 
antes da mobilização do jogador. O 
rolamento ou levantamento corretos 
devem ser considerados na passa-
gem para a maca dos bombeiros. 
Apesar da saturação de oxigénio 
arterial ter sido cerca de 98-99%, foi-
-lhe administrado oxigénio através 
de máscara (6 L/min), o que poderá 
ser questionável, tanto mais que o 
jogador não tinha dificuldade venti-
latória. 

O repouso físico (e cognitivo) 
durante três dias foi instituído, o 
que está de acordo com a literatura 
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e lhe permitiu reduzir os sintomas e 
acelerar a recuperação1,8. O retorno 
à prática desportiva foi também 
progressivo, mas apenas após estar 
assintomático, tendo começado 
por exercícios no ginásio e corrida 
no campo. Voltou ao treino normal 
de futebol ao 11.º dia, mas pode-
ria ter sido ao 9.º ou 10.º dias, não 
fora ter havido folga dos treinos 
da sua equipa (fim de semana), o 
que também está de acordo com 
a literatura que aponta para o 
regresso à competição em 7 a 10 
dias na maioria das situações1,6,8. 
Contudo, o retorno à prática des-
portiva no caso deste futebolista a 
jogar numa posição defensiva no 
campo, que sofre múltiplos impac-
tos no cabeceamento da bola, deve 
ser muito bem ponderado. É opinião 
unânime na literatura médica que o 
atleta só deve regressar à competi-
ção quando estiver completamente 
assintomático1,2. Nos casos em que 
os sintomas durem mais de 10 dias o 
jogador deve ser avaliado dum modo 
multidisciplinar1, mas a maioria das 
concussões fica resolvida no prazo 
de 3 semanas3.

A síndrome do segundo impacto 
refere-se à ocorrência de outra CC 
num momento em que o atleta 
ainda não recuperou e apresenta 
queixas decorrentes da 1.ª CC. É uma 
das causas de morte súbita no des-
porto, onde existe edema difuso do 
cérebro, sem hematoma4,8. Mesmo 
após um pequeno impacto, a pessoa 
perde subitamente a consciência e 
seguem-se sinais de compressão do 
tronco cerebral, originando morte ou 
coma permanente4. Os estudos refe-
rem que após o 1.º episódio de CC o 
jogador tem a probabilidade de 1 a 
2 vezes superior para o 2.º episódio 
e que após este existe a probabili-
dade de 2 a 4 vezes superior para a 
ocorrência do 3.º evento de CC2. Os 
efeitos a longo prazo de múltiplas 
CC devem ser considerados, havendo 
referência ao desenvolvimento de 
défices cognitivos ligeiros, de ence-
falopatia traumática crónica e da 
síndrome pós-concussão1,2,4. 

O regresso à prática desportiva 
após CC é complicado pelo facto de 
muitos atletas não procurarem ajuda 
médica aquando da CC, pelo que 
existem numerosos casos não diag-
nosticados, onde o perigo de morte 
súbita após outro trauma na cabeça 

deve ser preocupação. Há referência 
de que cerca de 47% dos atletas não 
reporta qualquer sintoma após a 
CC2. No estudo transversal publicado 
por Meehan, W. P. III et al verificou 
que no universo de 486 atletas, 148 
(30,5%) reportaram uma CC não 
diagnosticada, isto é, não tinham 
referido as queixas ao médico no 
momento da ocorrência9. Num 
estudo de 2004, menos de metade 
dos jogadores de futebol americano 
referiram as suas queixas10, ao passo 
que noutro de 2005 verificou-se que 
48% referiram ter tido uma lesão na 
cabeça com sinais e sintomas suges-
tivos de CC, mas que nada reporta-
ram11. Estas conclusões têm grande 
importância e devem consideradas 
durante a realização do exame 
médico para participação desportiva. 

Conclusões

O trauma direto na face deste joga-
dor resultou em concussão cerebral, 
originando de imediato queixas 
sugestivas de concussão cerebral, 
das quais se destacam as cefaleias, 
a desorientação, o discurso alterado, 
a visão turva e a incapacidade em 
manter-se em pé. Não houve perda 
de consciência. O jogador foi remo-
vido do jogo, como é recomendado 
pela literatura médica, e encami-
nhado para unidade hospitalar 
diferenciada. Após um curto período 
de repouso, e já assintomático, 
iniciou a prática desportiva de modo 
progressivo, passando pelo treino 
com equipa sem trauma da cabeça. 
Ao 11.º dia teve resposta positiva 
nos testes indicados pelo SCAT3 e 
integrou o treino normal e não mais 
referiu queixas.

A concussão cerebral é uma 
entidade em evolução, com mani-
festações subtis algumas vezes. Na 
suspeita de concussão cerebral, tal 
como em todos os traumatismos, 
deve ser realizada uma avaliação 
sistemática do atleta, nomeada-
mente da via aérea, respiratória, 
circulatória e da coluna cervical. 
Deve ainda ser efetuada uma ava-
liação neurológica e cognitiva. O 
SCAT3, uma bateria de testes, cuja 
publicação resultou da 4.ª “Confe-
rência de Consenso” (Zurique, 2012), 
é uma ferramenta que deve ser 
adotada na primeira avaliação após 

o traumatismo. A síndrome do 2.º 
impacto, que é uma causa de morte 
súbita não cardíaca no desporto, 
ocorre quando o jogador ainda 
sintomático sofre novo impacto na 
cabeça. No exame médico-despor-
tivo também é importante averiguar 
queixas antigas sugestivas de CC, já 
que em alguns desportos os atletas 
não reportam atempadamente aos 
médicos essas queixas. 
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RESUMO / ABSTRACT
As ondas de choque são uma modalidade terapêutica que recorre à aplicação de energia 
acústica, tendo sido originariamente utilizada na área urológica para a desintegração de 
cálculos renais. Mais recentemente tem emergido com crescente uso e interesse terapêutico 
na área músculoesquelética. Trata-se de uma técnica aparentemente segura, não invasiva e 
comprovadamente eficaz em algumas patologias. Já está formalmente indicada como escolha 
de 1.ª linha em patologias como a fasceíte plantar e a epicondilite lateral do cotovelo. Tem-se 
revelado também como um recurso interessante em tendinopatias crónicas e refratárias, 
evitando por vezes a opção cirúrgica. Pretendem esclarecer os interessados sobre as “ondas 
de choque”, retratando alguns aspetos pertinentes relacionados com o seu desenvolvimento 
como técnica terapêutica, conceitos básicos, mecanismos de ação, tipos de equipamentos, 
efeitos biológicos demonstrados, indicações atuais, efeitos laterais e contraindicações.

The extracorporeal shockwave therapy is a therapeutic modality that uses acustic energy. It was 
originally applied in the urologic field to disintegrate urolithiasis, but has emerged, with increasing 
use, and therapeutic interest, in the musculoskeletal field. It is apparently a safe and non invasive 
technic, with proven efficacy in many musculoskeletal disorders. It is a leading choice in the treat-
ment of plantar fasciitis and of lateral epicondylitis of the elbow. In the meantime, it has been shown 
to be an interesting resource in the treatment of chronic and refractory tendinopathy, sometimes 
avoiding the surgery. There is the intension to clarify about the “extracorporeal shockwave”, trying 
to review some of the main aspects related with their development, basic concepts, action mecha-
nism, equipments, biological effects, indications, adverse effects and contraindications.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Terapia por ondas de choque, fasceíte plantar, tendinopatia rotuliana, epicondilite lateral.
Extracorporeal shockwave therapy, plantar fasciitis, patelar tendinopathy, lateral epicondylitis.
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O que são ondas de choque?

As ondas de choque (OC) são fenó-
menos físicos que todos já pre-
senciaram na vivência quotidiana 
e consistem em ondas acústicas 
geradas por mudanças extremas 
de pressão e que produzem efeito 
mecânico à distância. Dá-se como 
exemplo desse efeito a vibração das 
janelas ou de um copo de água na 
sequência de uma explosão, da pas-
sagem de um avião ou de uma salva 
de palmas.

Fisicamente caraterizam-se por 
um pulso de energia acústica, de 
padrão unifásico, inicialmente 
abrupto, particularmente intenso 
(até 120 MPa), de curta duração 
(0.3-0.5 ms), sucedido de uma onda 
de tensão baixa (fig. 1). A pressão-
-pico pode atingir até cerca de 1000 
vezes a utilizada em aparelhos ultra-
-sónicos.
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Fig. 1 – Representação esquemática das 
caraterísticas físicas de uma “onda de 
choque”1.

Qual a distinção entre Ondas 
de choque focais e “Ondas de 
choque”/Ondas de pressão radiais?

Entenda-se OC focais como as 
“verdadeiras” ou ondas de cho-
que convencionais. Com efeito, os 
equipamentos de OC focais (eletro-
hidráulicos, electromagnéticos ou 
piezoeléctricos) são os únicos que 

mimetizam o efeito biofísico conhe-
cido como ondas de choque, com a 
típica pressão-pico (fig. 3).

As OC radiais, ou mais correta-
mente designadas por ondas de 
pressão (OP), têm fundamentos 
físicos distintos, sendo produzidas 
pelo efeito de colisão de um projétil, 
impulsionado por ar comprimido, 
numa superfície metálica/aplica-
dor, transmitindo ondas de pressão 
divergentes, radiais, que não são 
focalizadas. O mecanismo de ação 
ocorre por transferência de energia 
cinética no ponto de contacto, com 
uma pressão-pico cerca de 10 vezes 
inferior às ondas de choque.

As OC atingem um ponto máximo 
de densidade em profundidade, 
no ponto de focalização, enquanto 
que as OP, com a dissipação radial 
da energia cinética no ponto de 
aplicação, têm apenas expressão 
em estruturas mais superficiais. 
Recentemente tem-se protocolado 
a utlização conjunta de OC com OP, 
reservando-se as OP para as zonas 
de “triggers points” nos músculos 
interessados (fig. 2).

Os equipamentos radiais tornaram-
-se populares por serem economica-
mente mais acessíveis e pela forma 
de aplicação ser melhor tolerada, mas 
ainda sem clara vantagem terapêu-
tica quando comparados com as OC.
	  

Fig. 2 – “Ondas de choque” radiais, tam-
bém designadas de Ondas de Pressão. 
Utilizadas para alívio sintomático de 
“triggers points”.

Quais os efeitos biológicos das 
ondas de choque?

Atualmente já se dispõe de sufi-
ciente evidência relativamente a 
alguns dos efeitos biológicos e que 
suportam o seu uso clínico. Como 
principais achados experimentais, já 
confirmados nos tecidos orgânicos, 
realça-se o estímulo da osteogénese, 
a indução da neovascularização e o 
efeito neuromodulador/analgésico.
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… e as indicações terapêuticas?

Na área músculoesquelética o 
espectro de indicações terapêuticas 
das OC tem-se progressivamente 
expandido, com aceitação e reconhe-
cimento crescente, devido aos con-
sistentes resultados clínicos obtidos 
em vários estudos, permitindo-lhe 
até em algumas patologias, serem 
consideradas uma arma terapêutica 
de 1.ª linha.

Para melhor clarificação sobre 
o potencial uso e taxas de eficácia 
terapêutica recomenda-se a con-
sulta dos artigos de Wang2, Van 
Leeuwen3, e a lista das indicações 
sugerida pela International Society 
for Musculoskeletal Shockwave 
Therapy – ISMST (quadro I). Entre 
as diferentes patologias que benefi-
ciam deste ato terapêutico, destaque 
para a patologia tendinosa (supra-
-espinhosa, epicondiliana, rotuliana 
e aquiliana), a fasciíte plantar, os 
processos de atraso de consolida-
ção óssea e a necrove avascular da 
cabeça do fémur. Segundo a revisão 
de Wang, a taxa de sucesso terapêu-
tico na tendinopatia rotuliana (fig. 
3) varia entre 73% a 87%, na fasciíte 
plantar (fig. 4) entre 34% a 88% e na 
epicondilite lateral entre 68% a 91% 
dos casos.

A FDA já aprovou a sua indicação 
formal no tratamento da fasciíte plan-
tar e da epicondilite lateral do coto-
velo. Ainda em fase de estudo, mas 
já com resultados aparentemente 
favoráveis, a utilização na doença de 
Peyronie, osteoartrose, úlcera cutânea 
e doença cardíaca isquémica4.

Quadro 1 – Indicações terapêuticas para 
ondas de choque segundo a ISMST.

Consensus statement 
recommendations for the use 
of extracorporeal shockwave 
technology in medical indications

Approved standard indications
Chronic tendinopathies:

Plantar fascilities with or without heel 
spur
Achilles tendon
Radial epicondylopathy (tennis elbow)
Rotator cuff with or without calcification
Patella tendon
Greater trochanteric pain syndrome

Impaired bone healing function:

Delayed bone healing
Stress fractures
Early stage of avascular bone necro-
sis (native X-ray without pathology
Early stage osteochondritis disse-
cans (OD) post-skeletal maturity

Sendo um tratamento algo 
doloroso, que medidas podem ser 
tomadas para minimizar a dor?

Os doentes frequentemente manifes-
tam alguma relutância relativamente 
às OC devido ao conhecido desconforto 
evocado no local de aplicação, sobre-
tudo nas OC focais. Por vezes recorre-
-se à utilização de anestésicos locais 
sob a forma tópica ou injetável. No 
entanto, o seu uso parece comprome-
ter parcialmente o efeito terapêutico 
das OC. Admite-se como explicação a 
potencial falha no ponto de aplicação 
se este estiver sob efeito anestésico. 
Idealmente, se possível, deve-se evitar 
o recurso a anestesia local.

Quantos tratamentos são 
necessários e qual a sua 
frequência?

As linhas de orientação no que 
concerne a equipamento (focais vs 
radiais), níveis de energia, número 
de aplicações, frequência de trata-
mentos e método de aplicação ainda 
são alvo de debate, não havendo 
consenso absoluto quanto a pro-
tocolos terapêuticos. Consultando 
os estudos publicados, observa-se 
a tendência para a realização de 
de 3 a 5 sessões, espaçadas habi-
tualmente de 1 semana, com níveis 
de intensidade variando entre 0.06 
a 0.4 mJ/mm2 e total de impulsos 
entre 1000 a 2000/sessão.

No que respeita à intensidade, 
observa-se efeito dose-dependente, 

mas deve-se respeitar o limite de 0.28 
mJ/mm2 para evitar potencial lesão no 
tecido tendinoso. Nas ondas de pressão 
os níveis intensidade utilizados variam 
geralmente entre 2 e 3 bar. Em termos 
práticos, e apesar dos estudos defini-
rem uma intensidade fixa, será dese-
jável a aplicação de uma intensidade 
gradual de forma a proporcionar uma 
tolerância progressiva aos impulsos.

Quais são as contraindicações 
destas técnicas terapêuticas? E os 
efeitos laterais?

As OC constituem uma técnica que, 
aplicada especificamente nas pato-
logias indicadas, parece ser segura e 
descrevendo-se apenas complicações 
mínimas em casos pontuais. Listam-
-se as principais contra-indicações a 
ter em conta segundo a ISMST: focos 
infeciosos, neoplasias, epífises, distúr-
bios da coagulação, gravidez, área de 
pacemaker, sistema nervoso central 
(cérebro e medula espinal), feixes 
vásculo-nervosos, orgãos pneumati-
zados/tecido pulmonar e área costal.

Como reações adversas refere-se a 
dor local no foco de aplicação, pelo que 
se recomenda a sensibilização prévia 
do doente, o uso de quantidade sufi-
ciente de gel condutor e o incremento 
gradual da intensidade aplicada para 
evitar a utilização de anestésico. O 
desconforto pode prolongar-se durante 
algumas horas. Em alguns doentes 
é possível o aparecimento local de 
eritema e edema, geralmente auto-
-limitados. Muito excecionalmente 
ocasiona equimose, hematoma ou 
quadros de indisposição vagal.
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Fig. 3 e 4 – Aplicação de OC focais no 
tendão rotuliano e na fáscia plantar.
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o O relatório de 2013 do Center for 
Disease Control and Prevention, 
dos EUA, intitulado The State 
of Health and Aging in America 
indica sete passos para os idosos 
viverem uma vida longa e sau-
dável. Eis os indicados:

1. Submeter-se a rastreios.
a)  A mamografia é o melhor 

método disponível para dete-
tar o cancro da mama nas 
fases mais precoces e curá-
veis, e as mulheres com idade 
entre os 50 e 74 anos devem 
fazer a mamografia de dois 
em dois anos. Quase metade 
dos novos casos diagnostica-
dos e cerca de 2/3 das mortes 
por cancro da mama ocor-
rem em mulheres com idade 
superior a 65 anos.

b)  A colonoscopia deve ser feita pelo 
menos de dez em dez anos após 
os 50 anos de idade, assim como 
os idosos devem fazer regular-
mente a pesquisa de sangue 
oculto nas fezes. Cerca de 2/3 dos 
novos casos de cancro coloretal 
ocorrem em pessoas com mais de 
65 anos de idade.

2. Vacinar-se, já que a gripe e a 
pneumonia constituem a 7.ª causa 
morte nos idosos dos EUA. Mais de 
90% das mortes por gripe ocorrem 
em sujeitos com mais de 65 anos 
de idade. A vacina da gripe deve ser 
feita anualmente no Outono.

3. Ser fisicamente ativo através da 
participação regular, tanto em exer-
cícios físicos aeróbios de intensidade 
moderada (marcha acelerada, corrida 
ligeira, andar de bicicleta, nadar ou 
jogar ténis, pelo menos 2,5 horas por 
semana), como de reforço muscular, 
duas ou mais vezes por semana, tam-
bém de intensidade moderada, que 
utilizem os principais grupos muscu-
lares (pernas, ancas, costas, abdómen, 
tórax, ombros e braços). Contudo, o 
mais importante é envolver-se numa 
atividade de que goste.

“Existe forte evidência que o 
exercício físico regular é seguro e 
reduz o risco de quedas entre os 
idosos. Os idosos com risco de queda 
devem fazer exercícios que man-
tenham ou melhorem o equilíbrio. 
Para se obter melhores resultados, 
eles devem fazer os exercícios de um 

programa para a redução de quedas 
pelo menos três vezes por semana”, 
lê-se no relatório. Por ano, um em 
cada três idoso cai, com consequente 
fratura da anca, do crânio e eventual 
morte prematura. “Muitos idosos que 
caiem, mesmo que não se magoem, 
desenvolvem medo de cair”, fazendo 
com que limitem as suas atividades, 
com consequente compromisso da 
aptidão física, aumentando-se ainda 
mais o risco de queda.

4. Comer frutas e legumes diaria-
mente, cinco ou mais vezes por dia, 
pois está associado à redução da 
incidência de cancro, de doenças 
cardíacas e de diabetes. Fornecem 
vitaminas, minerais, fibras e outras 
substâncias que são importantes 
para a boa saúde.

5. Deixar de fumar, já que o tabaco 
continua a ser o fator de risco indivi-
dual com maior potência na pre-
venção da doença, incapacidade e 
doença nos EUA. “Apesar da maioria 
dos idosos terem deixado de fumar, 
cerca de 8,4% dos sujeitos com mais 
de 65 anos de idade ainda fumam”.

6. Combater a obesidade, definida 
pelo IMC superior a 30 kg/m2, sendo 
a estimativa da prevalência de obesi-
dade nos idosos americanos igual 
a 34,6%, a qual é um fator de risco 
para o AVC, doença cardíaca, cancro 
e artrose. É importante criar condi-
ções para ser fisicamente mais ativo 
e comer uma dieta mais saudável.

7. Tomar a medicação anti-hiper-
tensiva pois, apesar de haver cerca 
de 60 milhões de americanos hiper-
tensos, menos metade tem a pressão 
arterial (PA) sob controlo. Sabe-se 
que a hipertensão arterial é um 
fator de risco major para a doença 
cardiovascular, uma causa principal 
para a doença e morte na população 
mais idosa. Também a diminuição 
do consumo de sal contribui para 
o controlo da PA. Cerca de 90% dos 
americanos ingerem mais sal que o 
recomendado. “Os doentes devem ter 
a responsabilidade de medir a sua 
PA entre as consultas médicas”.

1. Ref. http://www.cdc.gov/aging/pdf/state-aging-
-health-in-america-2013.pdf.

Dr. Basil Ribeiro
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Lactatemia: aplicabilidade 
clínica e desportiva (2/2)
Prof. Dr. José Alberto Ramos Duarte
Faculdade de Desporto, Universidade do Porto

RESUMO / ABSTRACT
Com este artigo, após análise da origem e cinética da lactatemia no artigo precedente, 
pretende-se abordar a aplicabilidade clínica e desportiva das concentrações de lactato 
sanguíneo. Pelas limitações de espaço impostas, não serão feitas citações no texto, estando 
todos os conceitos transmitidos ao longo do artigo baseados nas referências bibliográficas 
apresentadas no final.

With this manuscript, once the origin and kinetics of plasmatic lactate concentrations were already 
previously reviewed, we just intend to address its clinical and sport applicability. Due to the imposed 
space limitations, it will not be made any citations in the text, being all the concepts transmitted 
throughout the article based on the references listed at the end.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
L-Lactato, D-lactato, hipóxia tecidual, limiar anaeróbio.
L-Lactate, D-lactate, tissue hypoxia, anaerobic threshold.
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Introdução

Existem dois isómeros óticos de 
lactato: a forma levogera (L), sinte-
tizada pelas células orgânicas, e a 
forma dextrogera (D), sintetizada 
esporadicamente pela flora intesti-
nal, localizada sobretudo no cólon. 
Uma vez que esta flora bacteriana 
não tem normalmente acesso às 
moléculas de glicose, cuja absorção 
se faz previamente no intestino 
delgado, no organismo humano o 
isómero encontrado em circulação 
sanguínea é, em situações fisioló-
gicas, exclusivamente o L-lactato. 
Contudo, em situações especiais, o 
D-lactato pode também ser encon-
trado em circulação e, dessa forma, 
traduzir-se como um importante 
auxiliar de diagnóstico.

Em situações fisiológicas, de baixa 
exigência energética, as concentra-
ções sanguíneas de L-lactato estão 
estáveis no tempo, variando entre 
1-2 mmol/L, sendo resultado do 
equilíbrio entre a taxa da sua produ-
ção tecidual, com posterior difusão 
para o sangue (dos músculos esque-
léticos, cérebro, rins e eritrócitos) e 
a taxa da sua remoção sanguínea 
(principalmente pelo fígado e córtex 
renal, mas também pelo coração e 
músculos esqueléticos). Aumentos 
agudos ou crónicos da lactatemia 

são explicados pela maior taxa de 
produção e/ou pela menor taxa da 
sua depuração sanguínea.

Aplicabilidade cínica

É sabido que as concentrações 
plasmáticas de L-lactato estão 
intimamente e inversamente rela-
cionadas com a disponibilidade de 
oxigénio tecidual, sendo os níveis de 
lactato sanguíneo assumidos como 
um indicador sensível, fiável e pre-
coce de hipóxia tecidual, tendendo 
a elevar-se mesmo antes de outras 
evidências clínicas, ou mesmo da 
gasometria arterial, se tornarem 
notórias. Desta forma, torna-se um 
marcador bioquímico importante 
em situações que comprometam a 
perfusão tecidual e/ou o conteúdo 
arterial do oxigénio, tais como situa-
ções de choque, insuficiência ven-
tricular esquerda, enfarto agudo do 
miocárdio, cirurgia cardíaca, edema 
pulmonar, intoxicação pelo monó-
xido de carbono, anemia severa e 
exposição a ambientes rarefeitos de 
oxigénio, entre outras. 

Para além desta origem hipóxica, 
os aumentos sanguíneos de 
L-lactato podem também resultar 
de outras anomalias que promovam 
o aumento da sua produção, de que 

são exemplo a diabetes mellitus, 
as neoplasias, a intoxicação pelo 
etanol e metanol, assim como a 
ingestão de acetaminofeno, salici-
latos, nitroprussiato, fenformina, 
catecolaminas, frutose e sorbitol. 
Apesar do mecanismo ainda não 
ser totalmente conhecido, acredita-
-se que a produção exagerada de 
lactato nas situações referidas 
seja consequência do comprometi-
mento mitocondrial na utilização do 
oxigénio. Também alguns defeitos 
metabólicos inatos, comprome-
tendo a gliconeogénese (deficiência 
de glicose 6-fosfatase ou piruvato 
carboxilase), o metabolismo do 
piruvato (deficiência da piruvato 
desidrogenase) ou mesmo a fosfori-
lação oxidativa mitocondrial (mito-
condriopatias), cursam com valores 
de lactato sanguíneo anormalmente 
elevados. Patologias que diminuam 
a sua taxa de depuração sanguínea, 
tais como a insuficiência hepática e/
ou renal, são também acompanha-
das por concentrações sanguíneas 
mais elevadas de L-lactato. 

O L-lactato também pode ser 
encontrado em outros líquidos orgâ-
nicos, cujas concentrações tendem 
a variar de forma proporcional às 
encontradas no sangue. No entanto, 
níveis anormalmente elevados de 
lactato, comparativamente aos 
sanguíneos, podem ser encontrados 
no líquido cefalorraquidiano, no 
líquido pleural e no líquido ascítico 
em resposta a situações de infeção 
bacteriana, tendo por isso um papel 
importante no diagnóstico diferen-
cial entre infeções bacterianas e 
víricas nestes locais, uma vez que 
durante as infeções víricas as suas 
concentrações são normais. No 
líquido cefalorraquidiano, para além 
das meningites bacterianas, níveis 
elevados de L-lactato podem tam-
bém ser encontrados após acidentes 
vasculares encefálicos, hemorragia 
intracraniana e epilepsia.

Como o L-lactato é o isómero 
sintetizado exclusivamente pelas 
células orgânicas, os exames labo-
ratoriais de rotina utilizados para 
quantificar as concentrações de 
lactato sanguíneo não detectam o 
D-lactato, devendo ser utilizado um 
método enzimático específico para 
quantificar esta forma dextrógera. 
Este procedimento é extremamente 
importante em situações onde se 
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suspeita de produção excessiva 
de ácidos orgânicos pelo trato 
gastrointestinal. De facto, fatores 
que promovam uma alteração da 
flora intestinal, tais como o uso de 
antibióticos ou o tratamento com 
antiácidos, associados à diminui-
ção da motilidade gastrointestinal, 
favorecem a proliferação bacteriana 
no intestino delgado e a produção de 
ácidos orgânicos por esta flora. Da 
mesma forma, após grandes resse-
ções intestinais, os hidratos de car-
bono tendem a atingir o cólon numa 
forma não digerida ou parcialmente 
digerida, sendo aí fermentados pelas 
bactérias, com grande produção de 
ácidos orgânicos, entre os quais, o 
D-lactato. Mediante suspeita destas 
situações, será necessário recorrer-
-se ao método de determinação 
apropriado para se poder quantificar 
o D-lactato.

Aplicabilidade desportiva

Assume-se que para esforços físi-
cos abaixo da intensidade do limiar 
anaeróbio, as alterações homeostá-
ticas decorrentes do maior recruta-
mento muscular são restabelecidas, 
compensadas com o aumento de 
funcionalidade de vários órgãos e 
sistemas envolvidos na regulação 
da homeostasia orgânica, possibi-
litando o atingimento da situação 
de “steady-state”. No entanto, com 
intensidades superiores ao limiar 
anaeróbio, resultado do maior 
recrutamento de fibras glicolíticas 
comparativamente às oxidativas, 
mesmo mantendo a intensidade do 
exercício constante, vai havendo no 
tempo uma acumulação progressiva 
de lactato e de hidrogeniões, com 
redução do pH no espaço intersticial 
nos músculos recrutados. A difusão 
destes protões para o sangue que 
irriga os músculos dá origem a aci-
dose metabólica, com a consequente 
compensação respiratória. Este 
aumento exponencial da ventilação 
que é desproporcional à intensidade 
do exercício e, consequentemente, a 
maior exigência imposta agora aos 
músculos respiratórios, vai promo-
ver um maior gasto energético por 
parte destes músculos (pode atingir 
20% do consumo energético total) 
e uma maior taxa de produção de 
calor, com acréscimo progressivo dos 

distúrbios homeostáticos locais e 
sistémicos, ultrapassando a limitada 
capacidade orgânica de restabeleci-
mento do equilíbrio orgânico e moti-
vando a perda de “steady-state” para 
estas intensidades de esforço. Ou 
seja, apesar da intensidade do exer-
cício até se poder manter constante 
por algum tempo, em cada instante, 
a taxa de deterioração orgânica é 
superior à sua taxa de restabeleci-
mento, motivando desequilíbrios 
homeostáticos cada vez maiores. 
Assim, acima de determinada inten-
sidade de exercício, não é possível 
manter o esforço físico durante 
muito tempo, tendendo a fadiga 
muscular esquelética, enquanto 
mecanismo protetor, a ocorrer 
tanto mais precocemente quanto 
maior for o grau de deterioração do 
equilíbrio orgânico. Especula-se que 
esta intensidade de exercício, acima 
da qual se perde a capacidade de se 
atingir o “steady-state” fisiológico, 
esteja, de alguma forma, associada 
com o padrão de unidades motoras 
recrutadas durante os exercícios 
mais exigentes, havendo nestas 
situações uma maior utilização de 
unidades motoras de contração 
rápida que utilizam predominante-
mente, como suporte energético, o 
metabolismo anaeróbio. Por estas 
razões, a determinação da curva 
de lactatemia em função da inten-
sidade do esforço e, portanto, a 
determinação das intensidades de 
limiares aeróbio e anaeróbio para 
cada atleta, é determinante para a 
correta prescrição da intensidade 
do exercício, assim como para o 
eficaz controlo dos efeitos do treino 
físico. É de realçar que a exposição 
a ambientes rarefeitos de oxigé-
nio, como aqueles encontrados em 
grandes altitudes, aumenta a taxa 
de produção tecidual de L-lactato e, 
consequentemente, as suas con-
centrações sanguíneas, quer em 
repouso, quer durante o exercício 
físico. 

Pelo exposto, depreende-se que 
com intensidades baixas de esforço 
consegue-se manter um exercício 
físico durante longos períodos de 
tempo, sem a ocorrência de fadiga 
muscular e com baixas concen-
trações sanguíneas de lactato. Por 
outro lado, quanto mais intenso for 
o exercício, mais precoce será o apa-
recimento da fadiga muscular e, da 

mesma forma, maior a produção de 
lactato pelos músculos recrutados 
com maiores concentrações sanguí-
neas. Contudo, apesar de haver esta 
associação direta entre a concen-
tração sanguínea de L-lactato e a 
ocorrência de fadiga muscular, estes 
dois fenómenos são, aparentemente, 
paralelos, não havendo qualquer 
relação de causa-efeito entre eles. 

A longo prazo (Figura 1), o treino 
de resistência de longa duração, 
essencialmente efetuado na zona de 
transição aeróbia-anaeróbia, tende 
a deslocar a curva de lactatemia 
para a direita, resultado do aumento 
da potência metabólica das fibras 
musculares oxidativas e de altera-
ções no seu padrão de recrutamento, 
possibilitando assim um maior 
recrutamento de fibras oxidativas 
para intensidades de esforço que 
anteriormente eram suportadas pelo 
recrutamento preferencial de fibras 
glicolíticas. Esta situação permite a 
execução de um exercício em situa-
ção de “steady-state” agora com uma 
intensidade mais elevada. Ao contrá-
rio, o treino físico de velocidade ou de 
potência de força, tende a promover 
um desvio da curva de lactatemia 
(Continua na página 31)

Figura 1 – Desvio para a esquerda ou 
para a direita da curva da lactatemia/
intensidade do exercício, em função 
do tipo de treino físico. A – Sedentário; 
B – Treino de velocidade; C – Treino de 
resistência de longa duração.

www.interorto.pt
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Artrose e exercício físico
Dr. Simão Serrano1,4, Dr. José Pedro Marques2,4, Prof. Dr. João Páscoa Pinheiro3,4,5

1Interno complementar de Medicina Física e de Reabilitação; 2Interno complementar de Medicina 
Desportiva; 3Medicina Física e de Reabilitação. Medicina Desportiva; 4Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; 5Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

RESUMO / ABSTRACT
Os autores pretendem abordar a importância do exercício físico como elemento terapêu-
tico no doente com osteoartrose, abordando os seus benefícios e os seus riscos, discutindo 
ainda o interesse do exercício físico no doente com artroplastia.

The authors aim to address the crucial importance of exercise as an integral part of the 
treatment plan of the patient with osteoarthritis, discussing its benefits and risks in the 
course of the disease. Exercise after joint arthroplasty is also an addressed subject.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Artrose, exercício físico, artroplastia
Osteoarthritis, physical exercise, arthroplasty
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Introdução

A osteoartrose (OA) é a doença arti-
cular degenerativa mais comum1. 
A sua prevalência aumenta com a 
idade, com a obesidade e é maior no 
sexo feminino2. A OA é uma causa 
importante de dor crónica e inca-
pacidade sobretudo na população 
mais idosa3. Esta população tende 
a tornar-se gradualmente mais 
sedentária devido às dificuldades na 
marcha4. A evidência acumulada ao 
longo das últimas décadas favorece 
o papel do exercício físico (EF) no 
programa terapêutico5. Contudo, a 
crença de que o EF provoca o agra-
vamento nociceptivo, tem resultado 
num ciclo vicioso negativo. A inativi-
dade acelera a doença, diminuindo 
a mobilidade e a condição aeróbia, 
resultando na redução de função e 
da qualidade de vida (QdV)6

Fisiopatologia

A OA constitui-se como um processo 
patológico irreversível que cursa com 
dano da cartilagem e do osso sub-
-condral da articulação sinovial. A 
primeira alteração histológica visível 
é a perda de proteoglicanos nas 
camadas superficiais da cartilagem. 
A reparação cartilagínea por parte 
dos condrócitos remanescentes é 
transversal, mas objetiva-se pre-
cária biointegração do novo tecido 

na cartilagem residual. O aumento 
da densidade e a esclerose do osso 
subcondral são das primeiras mani-
festações detetáveis de doença e 
questiona-se se este processo, mais 
do que consequência, poderá ser o 
indutor de doença interferindo com 
a nutrição da cartilagem a partir da 
medula óssea adjacente. Verifica-
-se a hipertrofia e inflamação da 
sinovial na forma de vilosidades, 
conduzindo ao aumento do fluxo 
sanguíneo e infiltrados de mastó-
citos. Há aumento do volume de 
líquido sinovial por défice de drena-
gem pelos capilares sinoviais pelo 
infiltrado descrito. A IL-1α, o TNF-α 
e o óxido nítrico (NO), mediados por 
outras citocinas pro-inflamatórias, 
contam no processo biomolecular 
que impede o “turnover” fisiológico 
da matriz extracelular da cartilagem 
e que promove a apoptose condroci-
tária pela ativação de vias catabóli-
cas7,8. Foram também identificadas 
substâncias hormonais produzidas 
no adipócito, tais como a adiponec-
tina, que atuam como mediadores 
catabólicos e estarão associadas a 
processos de agressão sinovial, degra-
dação da matriz cartilagínea com 
aumento de metaloproteinases9,10.

O exercício físico

A agressão da cartilagem é mediada 
por fatores mecânicos presentes 

ao longo da vida11. Neste campo 
destaca-se a sobrecarga mecânica 
decorrente da atividade laboral, da 
macrotraumatologia e da microtrau-
matologia. O efeito do EF na cartila-
gem articular permanece objeto de 
debate e controvérsia, assim como 
a relação do exercício no desen-
volvimento da OA. Alguns estudos 
mostram que o EF de recreação, 
praticado de forma regular, não está 
relacionado com o aumento da inci-
dência de OA do joelho12,13. Outros 
estudos com follow-up de 5-8 anos 
não encontraram risco acrescido 
de OA em corredores comparativa-
mente ao grupo controlo13,14 e outros 
não suportam a associação entre 
corrida de curta a média distância 
e OA15 . A evidência sugere que o EF 
moderado não constitui um risco 
para o desenvolvimento da OA do 
joelho16. Uma meta-análise do painel 
de Ottawa apresenta sete estudos 
em que programas de EF aeróbio 
reduzem a rigidez e aumentam a 
força, a mobilidade e a resistência, 
melhorando a função e a QdV5. No 
caso específico da OA da anca, a 
maioria dos estudos são de pouca 
qualidade metodológica17.

A evidência demonstra os efeitos 
benéficos do EF nos componentes 
neuromuscular, peri-articular, intra-
-articular e psicossocial18. O ganho 
de força no músculo quadricipite 
femoral (QF) assume particular 
importância na OA do joelho, no 
âmbito do alinhamento e da estabili-
dade articular do joelho19,20. Tam-
bém o fortalecimento muscular dos 
abdutores da coxa pode reduzir o 
“momento em adução do joelho” e o 
compromisso femorotibial medial21.

O EF estimula a atividade pro-
priocetiva e a contração dinâmica 
excêntrica do QF22. Promove-se 
assim a estabilidade direta e rotató-
ria a nível articular durante a ampli-
tude de movimento e a diminuição 
do fenómeno de inibição muscular 
artrogénica limitativo no processo 
artrósico23,24. O fortalecimento das 
estruturas musculares adjacentes 
permite a redução da energia trans-
mitida à estrutura articular, prote-
gendo-a24. No componente peri-arti-
cular importa destacar o efeito do EF 
no tecido conetivo pelo aumento da 
flexibilidade e no osso pelo estímulo 
a uma correcta mineralização e 
aumento da massa óssea25.
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No componente intra-articular 
destaca-se a função do exercício 
físico na modulação da morfologia 
e estrutura cartilagíneas, a inibição 
da sua degeneração e degradação19, 
no aumento da produção de pro-
teoglicanos19, no aumento do pH 
articular23 e no aumento do peso 
molecular do ácido hialurónico 
intra-articular23. É aceite a ideia de 
que o condrócito possui “capacidade 
de reconhecimento da intensidade e 
frequência de estímulos mecânicos”, 
comportando-se como um mecano-
recetor26. O EF é condroprotetor tam-
bém pelo seu efeito anti-inflamató-
rio. Os mecanismos de compressão/
descompressão articular promovem 
o aumento do fluxo sanguíneo local 
com maior remoção de exsudatos 
inflamatórios26. Estudos recentes 
mostram também que o EF aumenta 
a IL-10 intra-articular (considerada 
condroprotetora) em doentes com 
OA do joelho27.

Ao nível do líquido sinovial, a 
deformação da cartilagem possibilita 
mecanismos de lubrificação hidros-
tática (pump effect), promovendo-se a 
nutrição da cartilagem avascular26, 
que se traduz no aumento da con-
centração e peso molecular fisioló-
gico do ácido hialurónico e aumento 
da viscosidade do líquido23.

O EF regular facilita o controlo 
ponderal. Uma meta-análise con-
clui que uma perda ponderal de 5% 
é suficiente para, per si, diminuir 
a incapacidade28, sendo que uma 
perda superior a 6 Kg implica redu-
ção comprovada no quadro de dor e 
de incapacidade funcional na OA do 
joelho28.

Na esfera psicossocial fica patente 
o aumento da perceção de bem-
-estar e do grau de saúde mental29.

Todos estes fatores somados ao 
aumento da capacidade aeróbia, à 

diminuição da produção de cortisol 
pela frenação do eixo hipotálamo-
-pituitário e ao aumento da con-
centração cerebral de aminas e 
beta-endorfinas, condicionam a 
diminuição dos equivalentes depres-
sivos importantes na interpretação 
do contexto nociceptivo e facili-
tando a mobilidade30. Por último, o 
efeito placebo não pode ser menos-
prezado no efeito do EF na OA21.

O EF intenso e de alta competi-
ção favorecem o desenvolvimento 
de OA, particularmente se iniciado 
precocemente. No futebol de com-
petição, alguns autores têm apon-
tado prevalência 4.5 vezes superior 
de OA da anca em ex-jogadores de 
elite31, prevalência 10x superior de 
OA da anca (13% vs 1.5%) em ex-
-jogadores em comparação com o 
grupo controlo32 e prevalência de 
OA no membro inferior em ex-
-jogadores de 32%33. O risco de OA 
secundária está mais relacionado 
com a intensidade e o nível com-
petitivo (gestos técnicos repetidos, 
de alta intensidade e forças de alto 
impacto)34.

Programas de exercício físico em 
doentes artrósicos

A evidência mostra que o exercício 
físico de intensidade leve a mode-
rada tem efeitos benéficos35-40. Para 
que o benefício seja o maior possí-
vel, a prescrição de exercício físico 
deve obedecer a um conjunto de 
regras específicas:
·  Incorporar no programa de exer-
cício atividades que melhorem o 
controlo neuromotor e o equilíbrio

·  O programa prescrito deve ser indi-
vidualizado e ter em conta a idade, 
as co-morbilidades e a mobilidade 
no geral

EXERCÍCIO RESISTIDO
• Frequência: 2 a 3 vezes por semana

•  Intensidade: ligeira a moderada (40 a 60% 1RM – 10 a 15 repetições) nos principais grupos 
musculares

• Tempo: Não está estabelecido.

• Tipo: Pesos, elásticos.

EXERCÍCIO AERÓBIO
• Frequência: 3 a 5 vezes por semana

• Intensidade: Moderada (40 a 60% da frequência cardíaca de reserva / VO2 de reserva)

• Tempo: > 150 minutos (começar com períodos curtos)

• Tipo: atividades com baixo stress/impacto articular: marcha, bicicleta, natação.

Adaptado de: ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription 9th Edition 2014, pp. 262.
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COM PLACAS TERMOPLÁSTICAS
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·  Evitar exercício físico durante as 
agudizações da doença

·  Incorporar períodos de “aqueci-
mento” e “arrefecimento”, que 
devem incluir movimentos lentos 
das principais articulações ao longo 
da sua amplitude

·  Transmitir a mensagem que é 
normal que surja desconforto/dor 
ligeiros durante a realização e no 
dia seguinte à prática de EF

·  Encorajar os doentes a praticar 
exercício na altura do dia em que 
sentem menos dor

·  Utilizar calçado apropriado e pal-
milhas de absorção de impactos

·  A adesão ao programa proposto é o 
principal factor preditor do sucesso 
a longo prazo. Para aumentar a 
adesão podem ser usadas estraté-
gias, como o exercício em grupo, 
sessões de promoção de estilos de 
vida saudáveis. Deve ser dada ao 
doente a possibilidade de escolher 
a modalidade. A evidência mostra 
que exercício não regular pode 
levar ao aumento de dor e inflama-
ção articular na OA41.

O exercício físico e a artroplastia

5.1 Conceitos introdutórios

No passado pretendia-se que a artro-
plastia reduzisse a dor, aumentasse 
a mobilidade, facilitasse o desempe-
nho funcional e desta forma poten-
ciasse a melhoria da qualidade de 
vida do doente. Nos últimos 25 anos 
foi surgindo a evidência que a artro-
plastia poderia também promover 
uma maior participação na prática 
regular de EF.

O doente artrósico com artro-
plastia deve manter-se fisicamente 
ativo por razões gerais de saúde, 
mas também pela possibilidade de 
melhorar a qualidade do osso e da 
funcionalidade da prótese42-44,46,47. 
O EF pode melhorar a fixação da 
prótese e reduzir o risco de descola-
mento44,48. Em termos de estado de 
saúde o EF determina maior satisfa-
ção psicológica, acréscimo de força, 
de coordenação motora e de capaci-
dade aeróbia47.

Trata-se, no entanto, de um tema 
controverso com estudos de baixa 

evidência. Diversos autores em 
diferentes épocas (Visuri 1980, Ritter 
1987, Meding 1987, Norman 1996, 
Bradbury 1998, Huch 2005, Mayer 
2008) referem que a artroplastia 
abre novas possibilidades para uma 
atividade regular, nomeadamente 
em pacientes antes sedentários.

5.2 Fatores de risco

No século XXI o conceito de “parti-
cipação inteligente” ganha uma cres-
cente atualidade44, acompanhando 
o número crescente de doentes 
“jovens”, uma melhor qualidade 
cirúrgica e dos materiais protésicos 
e de um programa de reabilitação 
mais sistemático. A evolução pós-
-operatória é um elemento decisivo, 
bem como a motivação dos prota-
gonistas (doente, médico e família). 
Após intervenção, 9% dos doentes 
com prótese total da anca e 16% dos 
doentes com prótese total do joelho 
referem dor e o tipo de aconselha-
mento médico é habitualmente for-
temente restritivo quanto à prática 
de EF44,45,48.

Articulações Recomendado Recomendado Com Limitações Pouco Recomendado
Articulação da 
anca

aeróbia (sem saltos)
aquajogging
treino em ergómetro
ginástica individual
bicicleta (altura do selim)
passeios a cavalo
remo
dardos
natação
dança
caminhada/caminhada nórdica

aeróbia (sem saltos)
esqui alpino
golfe
musculação
corrida / jogging
passeios a cavalo
esqui de fundo
ténis
ténis de mesa

basquetebol
patinagem artística
patinagem de velocidade
futebol
ginástica
andebol
hóquei
patins em linha
artes marciais/combate
escalada
atletismo (saltos)
BTT
squash
voleibol

Articulação do 
joelho

aeróbia (sem saltos)
aquajogging
treino em ergómetro
ginástica individual
passeios a cavalo
dardos
natação
dança
caminhada/caminhada nórdica

esqui alpino
musculação
corrida / jogging
passeios a cavalo
ténis
remo

basquetebol
patinagem artística
patinagem de velocidade
futebol
andebol
hóquei
escalada
squash
voleibol

Ombro aquajogging
ginástica individual
corrida/jogging
bicicleta
passeios a cavalo
caminhada/caminhada nórdica

esqui alpino
golf
musculação
corrida/jogging
passeios a cavalo
remo
natação
esqui de fundo

basquetebol
patinagem artística
patinagem de velocidade
futebol
andebol
hóquei
artes marciais/combate
escalada
BTT
squash
voleibol

Quadro 1. Recomendação para o EF na artroplastia48 
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A dor pré-operatória44 é habitual-
mente mais longa na artrose do 
joelho (10 anos) que na anca (5 anos) 
ou no ombro, pelo que o prognóstico 
é também diferente. As sociedades 
científicas (Knee Society, Hip Society) 
apresentam fortes recomenda-
ções para a prática regular de EF49, 
salientando a necessidade de para 
cada doente ser ponderada a relação 
benefício/risco. São referidos argu-
mentos relevantes para aconselhar 
um determinado tipo de exercício, 
tais como a melhoria evidente do 
estado de saúde, aumento da condi-
ção aeróbia, aumento da força e da 
proprioceção e facilitação da ósteo-
-integração.

Certas condições são considera-
das obrigatórias para a prescrição 
de EF. De salientar a boa fixação e 
a estabilidade da prótese, o correto 
alinhamento axial, a ausência de 
sinais radiológicos de descolamento, 
a ausência de dor, o normal desem-
penho de atividades de vida diária, 
um tempo cirúrgico superior a 6 
meses, uma boa capacidade mus-
cular, amplitudes funcionais e boas 
condições de saúde (cardiovascular, 
respiratória, neurológica, …)48.

São descritas como contraindi-
cações a instabilidade da prótese, 
a existência de sinais de descola-
mento, a infeção de um dos compo-
nentes, a insuficiência muscular, o 
deficite de amplitudes (extensão …) 
e a obesidade (IMC > 30 kg/m2).

Importa também controlar o 
nível de EF antes da cirurgia, as 
caraterísticas da prótese, o tipo do 
programa de reabilitação e o grau de 
degradação da prótese42 . Os doentes 
mais idosos e o receio na utilização 
são também elementos fortemente 
restritivos na participação física44, 
enquanto os doentes com menos de 
60 anos são 30% mais ativos. A pres-
crição de EF deve ponderar diferen-
tes fatores43,47,48, do indivíduo (idade 
e experiências passadas), cirúrgicos 
(via de abordagem, lesão de tecidos 
nomeadamente musculares), do 
implante (tipo de material, resis-
tência, biomecânica) e desportivos 
(intensidade, exigência).

5.3 Tipo de atividade física e 
desportiva

É importante enquadrar o tipo de EF 
no âmbito do lazer ou recreação43. 

O paciente é incentivado a manter-
-se ativo, com atividades de baixa 
intensidade e baixo impacto, tais com 
a natação, o cicloergómetro, o bowling, 
a marcha lenta e o golfe46. O risco 
de falência da artroplastia, tanto no 
membro superior (ombro), como no 
inferior (anca, joelho e tíbio-társica), 
aumenta com as atividades intensas, 
de competição ou de alto impacto. 
O EF intenso ou competitivo susce-
tibiliza para a lesão aguda com risco 
de fratura, luxação, descolamento e 
aumento do desgaste47,48. O EF não 
deve favorecer o contacto, a queda, a 
torção, o impacto e a repetição exces-
siva do gesto dominante. Na artro-
plastia do ombro importa também 
reduzir o stress rotatório48.

O EF de baixo impacto devem ser 
recomendado43,46-49 e as atividades 
mais exigentes em termos de carga, 
tais como esqui e a caminhada, 
podem ser permitidas em baixas 
intensidades e recreativas. Na artro-
plastia do joelho importa considerar o 
valor de carga, mas também o grau de 
flexão do joelho fémoro-tibial. Quando 
a carga máxima ocorre entre os 40 e 
60º de flexão, o risco de desgaste da 
prótese aumenta, pelo que as ativida-
des com estas caraterísticas mecâ-
nicas devem ser evitadas43. Na baixa 
intensidade e com baixo impacto 
incluem-se a natação, o golfe, a mar-
cha, a bicicleta estática, a marcha no 
tapete e a elíptica. Outras atividades 
como a bicicleta, a marcha rápida, o 
cross-sky, o remo, pilates requerem 
boa mobilidade, pelo que deverão ser 
ponderadas especificamente.

As atividades de impacto intermé-
dio, tais como ténis, caminhada, des-
cida em esqui, apenas ficam acessí-
veis a um número limitado de doentes 
(aqueles mais jovens, sem fatores de 
risco e com experiência prévia). As 
atividades de alto impacto, coletivas e 
com risco de queda devem ser evita-
das/ desaconselhadas (Quadro 1)48.

Conclusões

A prescrição de EF é um assunto 
atual no acompanhamento clínico 
do doente artrósico. Considerando os 
riscos, o exercício deve ser prescrito 
no âmbito do programa terapêutico. 
A prescrição de EF no doente com 
artroplastia é também um tema de 
crescente atualidade, justificando-se 

uma avaliação objetiva dos riscos e 
dos benefícios potenciais.
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Infeções respiratórias em 
atletas: quando, como e 
porquê atuar?
Dra. Laura Santos 1, Dra. Cecília Longo2

1Interna do Internato Complementar de Pneumologia, 2Chefe de Serviço de Pneumologia, Mestre em 
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RESUMO / ABSTRACT
As infeções respiratórias são frequentes entre adultos saudáveis e são o tipo de infeção 
mais frequente em atletas. O sistema imunitário pode ser estimulado ou deprimido de 
acordo com a carga de treino. Questões como quando parar, reduzir ou manter a carga 
de treino são de crucial importância para a segurança e saúde dos atletas, pelo que se 
abordam os mecanismos subjacentes às infeções respiratórias, a sua prevenção e tecem-se 
recomendações práticas.

Respiratory tract infections are common among healthy adults and are the most frequent type 
of infection in athletes. According to the training load the immune system may be stimulated or 
depressed. Issues such as when to stop, reduce or maintain the training work load are crucial to the 
safety and health of athletes. We review the mechanisms underlying the respiratory infections, their 
prevention and we make some practical guidelines.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Infeções respiratórias, atletas, recomendações.
Respiratory tract infections, athletes, guidelines.
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Introdução

As infeções respiratórias, pela sua 
frequência, colocam-nos perante 
decisões importantes que têm de ser 
tomadas quando existe um atleta 
com infeção respiratória. Questões 
como parar, reduzir ou manter a 
carga de treino do atleta são de 

crucial importância para a sua segu-
rança e saúde. Em caso de neces-
sidade de interrupção do treino, as 
questões como e qual a duração 
da pausa desportiva e em que 
condições deve o atleta retomar o 
treino são, no contexto desportivo, e 
nomeadamente no contexto do alto 
rendimento, relevantes não só para o 

atleta e para o médico, mas também 
para o seu treinador, pois se mal 
equacionadas podem comprometer 
todo o desempenho desportivo dessa 
época. Assim, vamos abordar alguns 
dos mecanismos fisiopatológicos 
subjacentes, medidas de prevenção e 
recomendações práticas úteis neste 
contexto.

Mecanismos subjacentes

Estudos epidemiológicos revelam 
uma relação entre a intensidade 
do exercício físico e a ocorrência de 
infeções respiratórias altas (IRA), a 
qual segue uma curva de distribui-
ção em forma de “J” (Fig. 2). Ocorre 
estimulação do sistema imunitário 
com a prática de exercício físico 
moderado, verificando-se redução 
até 29% da incidência de IRA quando 
comparada com sedentários1. A 
prática de exercício físico moderado 
tem reconhecido efeito na melhoria 
da saúde, com repercussão a dife-
rentes níveis e sistemas orgânicos, 
condicionando diminuição da sen-
sibilidade a IRA1,3. Estudos demons-
traram que exercícios de intensidade 
ligeira a moderada não aumentam 
a duração das infeções respiratórias 
altas, não têm efeitos negativos na 
performance e podem estimular 
positivamente as defesas envolvi-
das. Alguns exemplos de exercícios 
ligeiros a moderados são o andar, a 
corrida e a prática de ciclismo. Por 
outro lado, se o exercício tem cargas 
elevadas (intenso ou prolongado) 
suprime as defesas imunitárias3,5, 
mas os atletas de elite para mante-
rem altos níveis de desempenho não 
devem ter infeções. Malm, C. des-
creve uma relação em forma de “S” 
entre a carga de exercício e o risco 
de infeções. Segundo este autor, 
para que um atleta se torne de elite 
e mantenha o seu estatuto de alta 
competição tem de ter uma boa per-
formance física, suportada por um 
sistema imunitário capaz de evitar 
infeções, mesmo sob grande pressão 
psicológica ou grande stress físico4.

As infeções agudas desencadeiam 
uma grande variedade de respostas 
no hospedeiro. Algumas são específi-
cas do microrganismo causal, estando 
incluídas as respostas imunitárias 
especificas celulares e humorais, 
enquanto outras são comuns a 

Figura 1 – Descrição esquemática do efeito das citocinas em doenças infeciosas agu-
das. As citocinas estimulam a degradação proteica muscular pois medeiam a liberta-
ção de aminoácidos dos músculos e aumentam a captação no fígado e outros orgãos. 
As citocinas estão também envolvidas na resposta à febre e no desenvolvimento de 
anorexia durante a infeção e a febre. Adaptado de Friman G. a Wesslen L.1.
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diferentes patogénicos e ocorrem 
como uma reação de fase aguda 
sistémica ao agente invasivo1,2. As res-
postas do hospedeiro não específicas 
a infeções são mediadas por citoqui-
nas e têm por objetivo o aumento da 
sobrevivência do hospedeiro, desen-
cadeando um desvio do metabolismo 
de modo a mobilizar nutrientes dos 
diferentes órgãos, sobretudo aminoá-
cidos do tecido muscular (Figura 1) e 
ácidos gordos dos depósitos. A magni-
tude da resposta está relacionada com 
a virulência do microrganismo, a dose 
incubada e também com a suscetibili-
dade/estado imunitário do hospedeiro.

Durante a fase febril há, entre 
outras, alterações da transmissão 
neuromuscular que condicionam 
diminuição da coordenação, dimi-
nuição da capacidade aeróbia e 
diminuição da força muscular 
isotónica e isométrica1. Durante as 
infeções a magnitude do catabo-
lismo proteico muscular é o maior 
determinante da duração do período 
de convalescença. Após a infeção 
febril há destreino muscular se com-
parado com o estádio pré-infeção1. 
Estudos em ratos demonstraram 
diminuição da taxa de transmissão 
neuromuscular na placa motora na 
fase inicial de infeção não compli-
cada por vírus de influenzae6. A alte-
ração da coordenação pode aumen-
tar o risco de lesões musculares ou 
entorses em muitos desportos1.

A taxa e a magnitude da possível 
diminuição da potência aeróbia 
máxima durante o período febril das 
infeções respiratórias em humanos 
não são conhecidas por implicar 
questões éticas. No entanto, quando 
medida indiretamente, a resposta da 
frequência cardíaca em exercícios 

submáximos está diminuída1. 
Durante as infeções respiratórias 
febris a prática de um programa de 
atividade física ligeira, consistindo 
em andar meia hora por dia durante 
todo o período febril, resulta em 
menor redução do volume sanguí-
neo e da capacidade aeróbia quando 
comparada com o repouso conven-
cional no leito1,5.

Diferentes estudos estabelecem 
uma associação entre a taxa de 
secreção e concentração da IgA 
secretora e a suscetibilidade a infe-
ções respiratórias altas. No entanto, 
os resultados estão longe de ser 
inequívocos, devido, entre outras 
razões, ao número de atletas estuda-
dos, às diferenças na metodologia e 
na interpretação dos sintomas, pelo 
que mais investigação afigura-se 
necessária1.

Prevenção

As infeções respiratórias são respon-
sáveis pela perda média de 15 dias 
de treino por ano e pela ausência de 
pelo menos em uma competição2, 
pelo que no contexto da medicina 
desportiva toda a ênfase deve ser 
dada à prevenção. Quando surgem 
infeções respiratórias é necessário 
decidir que medidas tomar em rela-
ção ao atleta doente e como evitar 
a transmissão aos outros elementos 
da equipa. Assim, recomenda-se a 
implementação de um programa de 
vacinação antigripal e de medidas 
gerais.

As principais medidas gerais são1,7:
 ✓ a evicção de contacto com pessoas 
doentes

 ✓ o isolamento de atletas com sinto-
mas de infeção respiratória

 ✓ a verificação e limpeza periódica 
de sistemas de ventilação ou de ar 
condicionado

 ✓ a lavagem regular das mãos
 ✓ o uso de roupa de treino adequada 
à temperatura

 ✓ o uso de máscaras em treinos a 
temperaturas exteriores inferiores 
a – 15º C

 ✓ a dieta e a hidratação adequadas.

Recomendações práticas

Muitos médicos desportivos têm 
como referência o pescoço (pre-
sença de sintomas acima ou 
abaixo do pescoço) no que respeita 
à continuação ou reinício dos 
treinos (Quadro 2). Baseados nos 
conhecimentos atuais em infeções 
respiratórias, se os sintomas estão 
confinados acima do pescoço e 
consistem em rinorreia serosa ou 
odinofagia sem febre ou mialgias, 
o atleta pode manter o exercício 
físico4,8. A intensidade habitual do 
treino pode ser retomada alguns 
dias depois de desaparecerem os 
sintomas de constipação. O repouso 
é necessário sempre que existem 
sintomas sistémicos (febre, fadiga, 
mialgias, tosse)3,4,8. O retornar 
ao treino deve ser progressivo e 
gradual, podendo demorar de 2 a 4 
semanas até se atingirem os níveis 
de treino intensos habituais. Se esta 
norma não for observada podem 
surgir complicações e aumento 
do risco de recorrência da infeção 
que pode ir até 30%8. A duração 
da recuperação depende de vários 
fatores, tais como a gravidade e tipo 
da doença, a qualidade do repouso, 
a existência de níveis elevados de 
stress, a redução rápida de peso e a 
existência de regimes alimentares 
com restrição calórica.

Em caso de infeções com sintomas 
ligeiros (rinite, cefaleia moderada) 
não há recomendação para a inter-
rupção dos treinos, ao contrário de 

Quadro 1. Recomendações para reinício de treino após infeção respiratória (para atletas e 
treinadores)

Assegure-se que não tem febre há pelo menos um dia e que tem melhoria dos sintomas

Observe a sua reação física após a 1.ª série de exercícios antes de iniciar uma nova série.

Pare o exercício e consulte o seu médico se surgir:
3.1. Novo episódio de febre ou agravamento dos sintomas iniciais;
3.2. Tosse persistente e dificuldade em respirar induzida pelo exercício;

Vigie cuidadosamente a sua tolerância ao aumento da intensidade do treino e faça se neces-
sário um dia de recuperação extra.

Se tiver que treinar em ambientes com baixas temperaturas (≤10º C) use roupas apropriadas 
para o efeito e proteção específica para evitar a exposição ao ar frio das vias aéreas.

adaptado de8

Figura 2 – Curva “J”: relação entre a 
intensidade da prática de exercício físico 
e a ocorrência de infeções respiratórias 
altas*.
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sintomas como mialgias, febre ou 
tosse em que a ausência de inter-
rupção pode levar a complicações e 
aumento do risco de recorrência (até 
30%). Não há descondicionamento 
significativo em interrupções da 
prática física até 4 a 5 dias 3.

A maioria das IRA deve-se a 
vírus, particularmente rinovírus, 
coronavírus, adenovírus e parain-
fluenzae. Em caso de sinusite, os 
agentes mais frequentemente impli-
cados são bacterianos (S. pneumo-
niae, H. influenzae, M. catarrhalis 
e S. aureus), devendo em situações 
sintomáticas ser considerada a 
administração de antibióticos e tera-
pêutica adjuvante.

As faringites agudas representam 
cerca de 50% das situações em que 
são prescritos antibióticos em ambu-
latório. Podem ser virais ou bacte-
rianas. Os Streptococcus do grupo A 
de Lancefield são os agentes bacte-
rianos mais frequentes, até 10% dos 
casos em adultos e por vezes são 
inicialmente indistintas. A impor-
tância do diagnóstico de faringite 
estreptocócica deriva da necessidade 
de tratamento antibiótico atempado 
para evitar potenciais complicações. 
Deste modo, deverá ser efectuada 
cultura do exsudado faríngeo ou 
teste rápido de deteção de antigé-
nio5. A terapêutica com antibióticos 
minimiza a transmissão secundária, 
devendo ser considerados como 
primeira linha de tratamento os 
beta-lactâmicos (penicilina, amoxi-
cilina). Para os doentes com alergia 
à penicilina a alternativa consiste 

em curso terapêutico de 10 dias com 
uma cefalosporina de primeira gera-
ção, clindamicina ou claritromicina. 
Em alternativa, pode prescrever-se 
a azitromicina durante 5 dias5. A 
suspeita de infeção bacteriana por 
este grupo associada a contacto de 
risco (contacto próximo mais de 24h 
na semana precedente) deve levar 
à colheita de exsudados e even-
tual terapêutica. Os atletas nestas 
condições devem ser considerados 
contagiosos até 24 horas após início 
de antibioterapia e não devem jogar.

As infeções das vias respirató-
rias inferiores podem cursar com 
sintomas gerais: febre, sensação de 
mal-estar geral, mialgias, cefaleias, 
náuseas ou dor abdominal, com ou 
sem manifestações respiratórias 
(taquipneia, dispneia, tosse, expe-
toração, dor torácica). O risco de 
pneumonia pode estar aumentado, 
especialmente no Inverno. Define-se 
pneumonia adquirida na comuni-
dade (PAC) como uma inflamação 
aguda do parênquima pulmonar 
de origem infeciosa adquirida em 
ambulatório, por indivíduos Imu-
nocompetentes9. A via de trans-
missão mais comum é a inalatória. 
As pneumonias mais frequentes 
podem ser virais ou bacterianas, 
sendo o S. pneumoniae o agente mais 
frequentemente implicado. No caso 
de pneumonias atípicas os agentes 
mais frequentes são o Mycoplasma 
pneumoniae, a Chlamidophyla Pneu-
moniae e alguns vírus. O diagnóstico 
etiológico recorrendo a exames de 
imagem é inespecífico, mas alguns 

padrões radiológicos associam-se 
mais frequentemente a determina-
dos agentes, conforme explicitado 
no Quadro 112 e na Figura 3.

Sempre que se suspeita de pneu-
monia adquirida na comunidade 
deve ser feita avaliação clínica de 
critérios de gravidade para decisão 
do local onde tratar (ambulatório 
ou internamento) e o clínico pode 
utilizar os índex de gravidade da 
pneumonia em que o grupo I e II 
são triados para tratamento em 
ambulatório13. Para avaliação da 
gravidade da pneumonia usa-se um 
misto de critérios clínicos (história 
e do exame objetivo) e de exames 
complementares. Classicamente 
ficam internados doentes com 
alguns dos seguintes critérios:
· frequência cardíaca > 125 bpm,
· estado mental alterado,
·  frequência respiratória > 30 ciclos/
minuto

· pressão arterial sistólica < 90 mmHg
· temperatura > 40º C ou < 35º C
·  gasimetria com hipoxemia (PaO2 
<60 mmHg) ou SaO2 < 90%

· presença de comorbilidades
·  na radiografia do tórax, o atingi-
mento de dois ou mais lobos ou 
presença de complicações, como o 
derrame pleural.
Quando se diagnostica uma pneu-

monia é importante a pesquisa do 
agente etiológico, pelo que se devem 
ser realizados exames bacterioló-
gicos da expetoração e pedidos de 
serologias para os agentes sob sus-
peição por rotina.

O tratamento em ambulatório 
com antibiótico da pneumonia 
adquirida na comunidade, segundo 
as Guidelines Internacionais, é sub-
dividido14:
 Em indivíduos previamente sau-
dáveis, com ausência de fatores de 
risco para resistência do streptoco-
cus pneumoniae, a terapêutica de 
primeira linha inclui monoterapia 
com macrólido (azitromicina, clari-
tromicina) ou doxiciclina.
 Quando estão presentes comorbili-
dades, uso de antimicrobianos nos 
três meses anteriores ou outros 
fatores de risco para infeção a strep-
tococus pneumoniae resistente deve 
ser usado:
a)  uma fluoroquinolona (levofloxa-

cina, moxifloxacina)
b)  um beta lactâmico (amoxacilina 

e ácido clavulânico) associado a 

Quadro 2. Diagnóstico diferencial das pneumonias adquiridas na comunidade. Adaptado de10.

Imagem radiológica Microorganismos mais comuns

Consolidação Lobar
Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae

Pneumonia redonda S. pneumoniae

Broncopneumonia Staphylococcus aureus, bacilos gram-negativos , anaeróbios, S. 
pneumoniae

Pneumonia intersticial Virus, Mycoplasma pneumoniae

Formação de cavidade Mycobacterium tuberculosis, S. aureus, bacilos gram-negativos

Figura 3: Radiografias PA do tórax, da esquerda para a direita: pneumonia lobar, pneu-
monia redonda cavitada, pneumonia intersticial.
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macrólido ou, em alternativa , a 
cefuroxime ou o ceftriaxone.

Em regiões onde a prevalência de 
agentes resistentes a macrólidos é 
superior a 25% devem ser usados os 
medicamentos listados em 2.

A pesquisa etiológica e o trata-
mento atempado devem ser inicia-
dos pelo médico assistente, o qual 
deverá equacionar a situação tendo 
também em conta a exigência do 
desporto praticado pelo atleta. A 
vigilância da evolução clínica labora-
torial e radiológica quando se faz 
o tratamento da pneumonia é de 
importância fundamental.

No âmbito desportivo é impor-
tante relevar que é frequente após 
PAC a persistência de hiperativi-
dade das vias aéreas de duração 
variável (semanas a meses), a qual 
pode necessitar de terapêutica 
broncodilatadora. Se após o reinício 
da atividade física se observarem 
agravamento ou recorrência de sin-
tomas, ela deverá ser interrompida10.

Conclusão

As infeções respiratórias, pela sua 
frequência, implicam atuação fre-
quente do médico e o conhecimento 
pelo atleta e pelo treinador das 
circunstâncias de risco para a sua 
saúde e segurança. Os mecanismos 
subjacentes à infeção respiratória 
afetam a performance e aumentam 
o risco de lesão desportiva.

Assim, como recomendação geral 
para atletas e treinadores podemos 
concluir:

 ✓ Fazer exercício ligeiro a moderado 
com sintomas acima do pescoço

 ✓ Após o desaparecimento dos sin-
tomas pode iniciar o treino, mas 
deve haver um período que varia 
de 2 a 4 semanas para retornar ao 
treino intenso.

 ✓ Não fazer exercício físico se exis-
tirem sintomas sistémicos (febre, 
fadiga, mialgias,…).

Para a recuperação pós-infeção é 
importante:

 ✓ a dieta equilibrada,
 ✓ a gestão eficiente do stress,
 ✓ períodos de recuperação (por 
vezes mais prolongados) para 
impedir a fadiga crónica

 ✓ o exercício físico diário.
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Desporto na lesão medular: 
parte do problema, parte da 
solução?
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RESUMO / ABSTRACT
O desporto pode surgir em dois extremos no contexto da lesão medular: a causa e a cura. 
A prática desportiva é responsável por cerca de 10% das lesões medulares, mas também 
pode ajudar na adaptação física e psicológica às incapacidades adquiridas. É impor-
tante investir na prevenção das lesões medulares com etiologia na prática desportiva, de 
recreação ou profissional. Integrar a prática desportiva no programa de reabilitação da 
lesão medular é essencial para a recuperação holística do indivíduo.

Sport can arise in two extremes in the context of spinal cord injury: the cause and the cure. Sport 
practice is responsible for about 10% of spinal cord injuries, but can also help in adapting to acquire 
physical and psychological disabilities. It is important to invest in the prevention of spinal cord 
injury with recreational or professional sport etiology. Integrate sport practice within the spinal cord 
injury rehabilitation program is essential for the holistic individual recovery.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Desporto, lesão medular, reabilitação.
Sport, spinal cord injury, rehabilitation.
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Introdução

A lesão medular (LM), entre outras 
coisas, reduz ou anula a capacidade 
de produzir movimentos ativos, afe-
tando a funcionalidade do indivíduo e 
a sua habilidade em cumprir com as 
atividades da vida diária1. Por sua vez, 
a limitação da mobilidade aumenta 
o risco de contrair doenças crónicas 
(p.e. patologia cardiovascular, diabe-
tes, obesidade, cancro, osteoporose, 
depressão) e tem impacto negativo na 
qualidade de vida1,2. Notar também 
que a LM associada à prática des-
portiva, de recreação ou profissional, 
resulta muitas vezes na incapacidade 
permanente a longo prazo em indiví-
duos previamente ativos3.

Os indivíduos que experienciam a 
perda das suas capacidades físicas 
enfrentam muitas vezes os desafios 
de se adaptar a uma nova forma 
de vida: a participação desportiva 
pode ajudar na adaptação física e 
psicológica às incapacidades adqui-
ridas4. Este estudo tem por objetivos 
enquadrar o desporto enquanto 
etiologia de LM e averiguar o papel 
da prática desportiva no programa 
de reabilitação da LM.

Material e Métodos

Procedeu-se a uma pesquisa da 
expressão “‘spinal cord injury’ AND 
‘sports’” na base de dados eletrónica 
Pubmed a 1 de Julho de 2013 para 
publicações dos últimos 5 anos. Os 
76 resultados encontrados foram 
avaliados mediante a leitura dos 
respetivos resumos e foram selecio-
nados 27 artigos para leitura integral 
consoante a sua adequação para o 
estudo. Quando pertinente foram 
consultadas referências bibliográfi-
cas dos artigos analisados.

Resultados 

Os artigos selecionados para leitura 
integral foram analisados mediante 
a disponibilidade do texto integral e/
ou resumo. 

Problema

A LM de etiologia desportiva resulta 
normalmente de um mecanismo 
traumático (p.e. colisão num des-
porto de contacto5), mas também 

existem situações não traumáticas 
(p.e. mielopatia do surf)6,7.

Existem diferenças geográficas 
na incidência e prevalência reporta-
das de LM traumática: a incidência 
anual varia entre 2,3 por milhão no 
Canadá e 83 por milhão no Alasca; 
a prevalência varia entre 236 por 
milhão na Índia e 1800 por milhão 
nos Estados Unidos8. Em Portugal, a 
incidência anual de LM traumática 
é de 57,8 indivíduos por milhão, 
estando previstos 112 casos por ano 
na região Sul9,10.

Poucos estudos disponibilizam a 
prevalência de LM com etiologia na 
prática desportiva3,11-13. Ainda assim, 
estima-se que a prática desportiva, 
de recreação ou profissional, seja 
responsável por 8-12,7% das LM 
traumáticas3. Chen Y e colabora-
dores (2013) avaliaram os registos 
nacionais de LM dos EUA e listaram 
as causas mais comuns de LM trau-
mática (2005 a 2011) com etiologia 
conhecida (n=7.834): acidente de 
automóvel (31,5%), quedas (25,3%), 
ferimentos de bala (10,4%)12. Se 
forem aglutinadas todas as etiolo-
gias relacionadas com a prática des-
portiva atinge-se o valor de 12,61%12.

A LM é mais prevalente nos 
homens e nos jovens, em parte 
devido à prática desportiva, pelo 
que é aceitável assumir que o 
mesmo aconteça nas LM de etiologia 
desportiva14,15. Existe uma tendên-
cia para o maior número de LM no 
fim-de-semana e nos meses de calor, 
tendo em conta o maior número 
de LM decorrentes de acidentes de 
mergulho e, eventualmente, o maior 
número de LM associadas à prática 
desportiva12. 

Existe registo de ligeira diminuição 
das LM relacionadas com a prática 
desportiva (p.e. 14,2% nos anos 70 
para 10% na década de 2000 nos 
EUA), mas a contribuição de cada 
modalidade varia16. Na Rússia 33% 
das LM ocorrem na ginástica e na 
Austrália são os acidentes de mer-
gulho que predominam8. Contudo, a 
participação em desportos radicais 
aumentou nos últimos 25 anos e as 
manobras efetuadas nessas modali-
dades são cada vez mais espetacula-
res e perigosas (Figura 1)17,18.

A LM pode ocorrer em desportos 
radicais ou tradicionais: os riscos 
associados, a localização e a severi-
dade da lesão varia de acordo com 
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a modalidade17. O problema é de tal 
importância que surgiram progra-
mas de prevenção e, inclusive, alte-
rações nas regras do jogo, atitudes 
com benefícios já comprovados em 
várias modalidades (p.e. hóquei no 
gelo)19. Enaltece-se a importância 
da consciencialização da população 
para a problemática da LM asso-
ciada à prática desportiva.

Solução

A prática de atividade física diminui 
após a LM e o nível de atividade física 
é genericamente reduzido nos indi-
víduos com LM, especialmente nas 
mulheres, nos idosos e nos indivíduos 
com lesões mais antigas ou mais 
graves20-22. Os indivíduos que pratica-
vam desporto antes da LM têm maior 
tendência para praticar desporto 
após a lesão23 e o género feminino 
tem maior risco de abandono24. 

A noção errada de que a partici-
pação em programas de atividade 
física pode ser deletéria para os 
indivíduos com LM, dado o risco de 
agravamento da espasticidade ou 
de queda, foi finalmente abando-
nada1,25. A não participação atem-
pada exacerba a diminuição progres-
siva do nível de atividade física com 
todos os prejuízos associados ao 
sedentarismo1. 

Existe hoje evidência que interliga 
o exercício e a participação despor-
tiva ao bem-estar físico (prevenção 
de doenças crónicas, promoção da 
aptidão física) e psicológico (saúde 
mental, participação social, satisfa-
ção com a vida) dos indivíduos com 
LM26. O exercício diminui o risco de 
osteoporose, doença cardiovascular, 

diabetes mellitus, 
úlceras de pres-
são, infeções do 
trato urinário 
e depressão, e 
melhora o perfil 
da composição 
corporal, da dor e 
da fadiga nos indi-
víduos com LM27-

29. Existe evidência 
consistente de 
que o exercício é 
efetivo na melho-
ria de componen-
tes da aptidão 
física: exercício 

de intensidade moderada a vigorosa 
realizada 2-3 vezes por semana 
aumenta a aptidão física e a força 
muscular nos indivíduos com LM 
crónica30. Para usufruir dos benefí-
cios da prática regular de atividade 
física para a saúde, os adultos com 
LM devem completar, pelo menos 
duas vezes por semana, um mínimo 
de 20 minutos de atividade aeróbia 
de intensidade moderada a vigorosa 
e exercícios de fortalecimento dos 
grandes grupos musculares (3 x 8-10 
repetições)31.

A duração e a intensidade das 
atividades realizadas são variáveis, 
sendo difícil afirmar que os indi-
víduos com LM fisicamente ativos 
cumprem as recomendações publi-
cadas, pois só a avaliação individual 
pode responder a essa questão32. 
Existem ferramentas para aferir o 
nível da atividade física dos indiví-
duos com LM, sendo os questioná-
rios amplamente utilizados dada a 
facilidade de aplicação (p.e. Physical 
Activity Recall Assessment for People 
with Spinal Cord Injury, Leisure Time 
Physical Activity Questionnaire for Peo-
ple with Spinal Cord Injury)33-35.

As atividades da vida diária cons-
tituem uma grande percentagem 
da atividade física dos indivíduos 
com LM29, mas estes têm dificuldade 
em manter a saúde cardiovascular 
e a aptidão física apenas com as 
atividades da vida diária36. A prática 
de exercício ou de desporto surge 
como a solução para este problema, 
já que aumentar o gasto energético 
é uma das formas mais efetivas de 
diminuir o risco de doença cardio-
vascular36.

A razão risco-benefício empí-
rica favorece claramente a 

recomendação de exercício em todos 
os indivíduos LM, mas é indispen-
sável o despiste prévio de fatores 
de risco importantes (p.e. risco para 
eventos cárdio e/ou cerebrovascula-
res, osteoporose, disreflexia autonó-
mica)1,25, que antecede a prescrição 
de exercício e a monitorização dos 
programas de atividade física1, asse-
gurados sempre por pessoal devida-
mente qualificado1. 

A prevalência de eventos adver-
sos durante a prática de atividade 
física nos indivíduos com LM varia 
entre 0-4%, mas normalmente não 
são significativos (p.e. artralgia)1. A 
ausência de eventos graves deve-
-se em muito à avaliação prévia ao 
início da prática regular de atividade 
física1. Estão disponíveis algumas 
ferramentas úteis neste processo, 
nomeadamente o revised Physical 
Activity Readiness Questionnaire (PAR-
Q+) e o electronic Physical Activity Rea-
diness Medical Examination (ePARmed-
-X+)1,37. Após definição do potencial 
de envolvimento de indivíduos com 
LM na prática de exercício físico, 
deve ser dada uma oportunidade de 
prática de exercício físico a todos os 
utentes38.

Para os indivíduos fisicamente 
ativos antes da LM, os aspetos 
mais importantes para introduzir a 
prática desportiva após a LM são o 
programa de reabilitação em regime 
de internamento e a existência de 
um clube desportivo especializado 
no desporto adaptado39. Além do 
programa de reabilitação e aspetos 
sociais, as razões que motivam estes 
indivíduos a praticar desporto após 
a LM relacionam-se com a aptidão 
física, diversão, saúde e competi-
ção39.

Os indivíduos com LM conside-
ram que a prática desportiva tem 
os seguintes benefícios: socializa-
ção, aquisição de conhecimentos 
dos pares, melhorar a consciência 
sobre tópicos de saúde e bem-estar, 
manutenção de peso, desenvolvi-
mento funcional e independência40. 
A prática desportiva é facilitada pela 
motivação pessoal, disponibilidade 
de instalações desportivas e pessoal 
de apoio, e também pelo receio de 
complicações de saúde e manuten-
ção de peso28. 

Os indivíduos com LM identificam 
como barreiras à participação:
· os constrangimentos financeiros, 

Figura 1 – Exemplos de desportos radicais e seus perigos. 
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·  a falta de informação relativa-
mente a complicações médicas e a 
oportunidades desportivas, 

·  a necessidade de apoio de terceira 
pessoa ou a sua indisponibilidade, 

·  a noção de retorno insuficiente 
face ao investimento em atividade 
física, 

·  a inexistência de instalações des-
portivas com acessibilidade, 

·  a indisponibilidade de equipamento 
· receio de lesão28,40.

As barreiras ambientais são das 
que impõem maior variação no 
nível de atividade física20, mas viver 
próximo de instalações que dispo-
nibilizam atividades desportivas 
programadas e material desportivo 
não se traduz necessariamente em 
maior prática de atividade física42. A 
perceção individual da zona de resi-
dência e as suas caraterísticas reais 
também têm relação com a prática 
de atividade física (p.e. a taxa de cri-
minalidade tem relação inversa)42,43.

Os indivíduos com LM devem 
ser instruídos sobre e como imple-
mentar e manter um estilo de vida 
ativo, tendo em atenção a situação 
particular de para ou tetraplegia, as 
mulheres, os idosos, as lesões mais 
severas e as lesões mais cróni-
cas22,44-46. Estão disponíveis várias 
ferramentas para ensinar e enco-
rajar os indivíduos com LM a fazer 
escolhas informadas sobre estilos 
de vidas ativos (p.e. folhetos, guias, 
aulas, página de internet, cursos on-
-line), bem como vários programas de 
intervenção visando a aquisição de 
valências a longo prazo2,44,45,47-50. 

Discussão

O Dr. Ludwig Guttmann iniciou a 
Unidade de LM no Stoke Mandeville 
Hospital em 1944 e introduziu o des-
porto como uma forma de terapia 
física, o que viria a originar os Jogos 
Stoke Mandeville, com uma dimensão 
nacional em 1948 e internacional 
em 1952, e em 1960 constituíram os 
Jogos Paralímpicos (Figura 2)51. Stoke 
Mandeville é ainda o berço da Interna-
tional Spinal Cord Society e da revista 
Spinal Cord51.

O programa de reabilitação não se 
pode limitar à maximização da inde-
pendência dos indivíduos com LM, 
mas deve assegurar a manutenção 
da saúde e aptidão física, bem como 
a prevenção de comorbilidades asso-
ciadas52. O exercício, mediado por 
várias estratégias terapêuticas, cons-
titui uma opção válida para concre-
tizar todos os objetivos propostos52.

Nos indivíduos com LM a prática 
regular de atividade física encerra 
vários benefícios para a qualidade 
de vida e os efeitos positivos foram 
demonstrados em inúmeros estudos, 
independentemente da metodologia 
de avaliação utilizada53. O exercício 
físico foi identificado como o prin-
cipal determinante da qualidade de 
vida, seja na sua dimensão física 
ou psicológica38. A atividade física 
associada ao tempo livre está con-
sistentemente associada à qualidade 
de vida nos indivíduos com LM dada 
a sua influência na independência 
funcional e na depressão54. A possi-
bilidade de poder praticar um dos 
desportos favoritos após a LM está 

associada a melhor ajustamento 
psicológico, que também é melhor 
nos indivíduos que praticam despor-
tos coletivos55. Os indivíduos com 
LM envolvidos na prática desportiva 
experienciam maior satisfação com 
a vida56 e têm maior taxa de empre-
gabilidade, aspeto de particular 
relevância no garante da autossufi-
ciência38,57. Os valores de medidas de 
(re)integração na comunidade são 
maiores nos indivíduos com LM que 
praticam desporto23. Os benefícios 
são tão importantes que, mesmo 
em situações de impossibilidade 
de movimento voluntário, existem 
opções para mimetizar a atividade 
muscular (p.e. estimulação elétrica) e 
usufruir das vantagens de um estilo 
de vida ativo58.

Assegurar que as recomendações 
de atividade física para indivíduos 
com LM são efetivamente dissemi-
nadas é importante na promoção da 
atividade física59. A remoção de bar-
reiras aliada à promoção de fatores 
facilitadores é vital na otimização 
de oportunidades de prática despor-
tiva e redução de comorbilidades 
onerosas para esta população28. Os 
indivíduos com LM estão recetivos a 
diferentes tipos de mensagens, vei-
culadas por personagens distintas, e 
em diversos tempos, pelo que há que 
tentar uma equação o mais produ-
tiva possível60. Nem sempre a infor-
mação disponível na internet é a 
mais adequada, logo o médico deve 
assumir-se como a fonte principal de 
informação que se quer adequada e 
atualizada61. Da mesma forma que 
é importante informar os doentes, 

Figura 2 – Dr. Ludwig Guttmann, o responsável pela introdução do desporto no programa de reabilitação da lesão medular e orga-
nização dos Jogos de Stoke Mandeville. 
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também é importante expor os 
médicos, mesmo durante a sua for-
mação universitária, aos benefícios 
da prática regular de atividade física 
após uma LM. Só assim estes interlo-
cutores poderão incentivar a partici-
pação na atividade desportiva62.

As respostas fisiológica e meta-
bólica nos indivíduos com LM são 
similares aos indivíduos normais, 
mas com níveis absolutos mais bai-
xos63. A prática regular de exercício 
físico altera a morfologia cardíaca 
de forma idêntica à resposta crónica 
típica do coração ao treino aeróbio 
e são estas alterações morfológicas 
e funcionais que podem reduzir 
o risco cardiovascular64. O gasto 
energético em repouso dos indiví-
duos com LM é geralmente menor 
que o dos indivíduos normais devido 
à quantidade reduzida de massa 
muscular e sistema nervoso simpá-
tico disponível63. Nos indivíduos com 
LM, 1 MET (dispêndio energético 
quando em repouso) corresponde 
ao consumo de oxigénio de 2,7mL/
kg/min (vs 3,5 mL/kg/min)65. O gasto 
energético durante a prática despor-
tiva é geralmente reduzido, corres-
pondendo a 30-75% do gasto dos 
indivíduos normais64.

Conclusões

É importante reconhecer que viver 
com uma LM não é necessariamente 
uma tragédia. Pelo contrário, pode 
impulsionar a vida e permitir uma 
afirmação positiva. A adversidade é 
por vezes uma oportunidade!

É fundamental investir na preven-
ção das LM com etiologia na prática 
desportiva de recreação ou profis-
sional.

Integrar a prática desportiva no 
programa de reabilitação da LM é 
essencial para a recuperação holís-
tica do indivíduo.

A investigação sobre atividade 
física nos indivíduos com LM cres-
ceu na última década, mas este é 
um campo que ainda está numa 
fase inicial de desenvolvimento e as 
investigações futuras deverão focar-
-se no desenvolvimento e dissemina-
ção de intervenções66.
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RESUMO / ABSTRACT
O ouvido externo, pela sua exposição anatómica, é facilmente suscetível a trauma e a 
influência de efeitos climatéricos. No desportista acrescem ainda outros fatores de risco, 
como o trauma em desportos de luta, o contacto permanente com a água no nadador e 
surfista, entre outros. Cada um destes fatores representa um risco elevado para determi-
nada patologia do ouvido externo que deverá ser prontamente identificada, saber como 
medicar e, ainda mais importante, como prevenir. Este trabalho pretende alertar para os 
sinais e sintomas, bem como a conduta a ter mediante cada uma das patologias que mais 
frequentemente acometem o ouvido externo do desportista. 

Due to its anatomical position, the external ear is easily susceptible to trauma and influence of 
weather effects. When it comes to athletes, we must not forget about some other risk factors, such 
as trauma in those who practice sports fight, and the permanent contact with water, as it hap-
pens with swimmers and surfers, for example. Each of these factors represents a higher risk for a 
specific disease of the external ear that must be immediately identified, the doctor must know how 
to prescribe and, more importantly, how to prevent it. This paperwork is intended to alert for the 
signs and symptoms of the diseases that most commonly affect the outer ear of the athletes, as well 
as to inform the physician about the best way to perform whenever in the presence of any of these 
pathologies.  

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS

A patologia do ouvido 
externo e o desportista
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Introdução

O ouvido subdivide-se em três 
porções: ouvido interno, médio e 
externo1. Este artigo pretende focar a 
patologia do ouvido externo (OE) que 
mais frequentemente se encontra no 
desportista. 

O OE é formado pelo canal 
auditivo externo (CAE), pavilhão 
auricular e pela camada cutânea do 
tímpano, isto é, a mais externa das 
três que o constituem2. 

O pavilhão auricular é formado 
por cartilagem fibroelástica, à qual 
aderem fortemente a pele e uma 
pequena quantidade de tecido 
subcutâneo2. Na sua face anterior, a 
pele adere diretamente à cartilagem, 
sendo o pericôndrio formado pela 
condensação do tecido de ligação da 
própria derme. Consequentemente, 
alterações cutâneas ou edema atin-
gem frequentemente o pericôndrio 
e a cartilagem, resultando em dor 
severa, má absorção e destruição da 

cartilagem, com alteração irreversí-
vel da forma do pavilhão auricular3. 
Já na face posterior, o mesmo não 
acontece, havendo uma verdadeira 
camada subcutânea. Assim, a histo-
logia do pavilhão auricular, associada 
à sua posição anatómica extrema-
mente exposta, justificam a maioria 
das patologias que envolvem o pavi-
lhão auricular: trauma e infeção2.  

O canal auditivo, que no adulto 
mede cerca de 2,5 cm, tem a forma 
de S. É constituído por uma porção 
cartilaginosa (o 1/3 externo) e uma 
porção óssea (os 2/3 mediais), sendo 
que a junção entre os dois, por ser a 
porção mais estreita do canal, toma 
o nome de istmo. Na porção óssea a 
pele é bastante fina e assenta direta-
mente sobre o periósteo, o que con-
fere a este segmento uma enorme 
sensibilidade à dor e temperatura, 
facilitando também a colonização de 
microrganismos e o curso de algu-
mas infeções do canal. 

1. Trauma do Ouvido externo

O trauma do ouvido externo – tér-
mico, contuso ou perfurante – pela 
sua forte exposição anatómica2, é 
frequente em todas as faixas etárias, 
resultando em equimoses, hemato-
mas, lacerações ou fraturas.

1.1 Hematoma auricular 

É extremamente típico nos prati-
cantes de modalidades de contacto 
e combate, como o boxe, a luta livre 
e o polo, pois o traumatismo do 
embate promove a rotura de um 
vaso do pericôndrio. Consequente-
mente, o sangue acumula-se entre o 
pericôndrio e a cartilagem auricular, 
separando-os. Quando o trauma-
tismo é fechado, isto é, sem solução 
de continuidade, haverá formação 
de um hematoma (ou seroma, caso 
se acumule apenas líquido seroso). 
Se a cartilagem se encontrar fratu-
rada, o sangue atravessa a linha de 
fratura e envolve ambos os planos 
subpericondrais, bilateralmente2. 

O trauma em si é, inicialmente, 
doloroso e posteriormente o doente 
torna-se assintomático. 

O exame objetivo deve compreen-
der a observação e a palpação, e é 
inequívoco, verificando-se edema 
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Figura 1 – Anatomia do ouvido 
externo.

Figura 2 – Hematoma 
do pavilhão auricular 
em jogador de râguebi.

Figura 3 – Ouvido em 
couve-flor.



Revista de Medicina Desportiva informa Janeiro 2014 · 27

e flutuação da pele lateralmente à 
cartilagem3.

É fundamental excluir lesão asso-
ciada do osso temporal, canal audi-
tivo, ouvido médio, articulação tem-
poromandibular e infeção secundária 
do hematoma. Esta última é frequen-
temente secundária à tentativa de 
aspiração com agulha fina, podendo 
ainda conduzir a pericondrite4. 

A probabilidade de reabsorção 
desta coleção é mínima. Assim, 
deverá ser prontamente tratada ou 
formar-se-á uma massa fibrosa, com 
consequente necrose da cartilagem 
e deformidade permanente do pavi-
lhão auricular, a que se dá o nome 
de “ouvido em couve-flor”3.

O tratamento é a drenagem 
cirúrgica do hematoma com pontos 
transfixiantes e penso compressivo. 
Este deverá ser mantido por 7-14 
dias, o que impedirá o reacumu-
lar de sangue. A drenagem tem de 
ser feita rapidamente, sob pena de 
surgirem danos irreversíveis para o 
pavilhão5. 

Recomenda-se a todos os atletas 
de modalidades de contacto a profi-
laxia com proteção auricular. 

2. Exostoses do canal auricular

As exostoses resultam do cresci-
mento do osso do canal auditivo, 
geralmente induzido por irritação 
periosteal, sobretudo pelo contacto 
permanente com água fria. Este 
facto confere-lhes vulgarmente o 
nome de Ouvido do mergulhador e 
são mais frequentes em surfistas e 
mergulhadores. 

Ao exame objetivo, o canal apre-
senta-se estreitado na sua porção 
óssea pela existência de proeminên-
cias pálidas. Em última instância, 
podem mesmo provocar estenose 
do CAE, ocluíndo completamente 

o tímpano e condicionando surdez 
de condução2,3. Por outro lado, este 
estreitamento proporciona o acú-
mulo de cerúmen e detritos cutâneos 
no canal que, ao entrar em contacto 
com a água e ao não permitir que 
esta saia novamente, promove otites 
externas de repetição.

Nos casos mais graves, o trata-
mento é cirúrgico e consiste na 
remoção das exostoses5. Profila-
ticamente, estes doentes deverão 
proteger sempre os ouvidos da água 
com tampões apropriados. 

3. Otite externa (OEx)

É a infeção bacteriana da pele do 
canal causada pela remoção do filme 
lipídico que a recobre2. É maiorita-
riamente uma infeção causada por 
múltiplos agentes, sendo os mais 
frequentes Pseudomonas aeruginosa, S. 
aureus e Proteus mirabilis3. Fatores pre-
disponentes, como um clima húmido 
e quente, a prática frequente de des-
portos aquáticos, sobretudo natação, 
um canal auditivo externo estreito e 
rico em pelos, exostoses, trauma ou 
corpos estranhos no CAE, impactação 
de cerúmen, uso frequente de auri-
culares, diabetes e imunosupressão, 
alterações cutâneas, como eczema, 
seborreia ou psoríase, aumentam a 
probabilidade de OEx2,3,6. Por vezes, a 
membrana timpânica também fica 
comprometida num processo que se 
designa miringite3. 

O primeiro sintoma é, muitas 
vezes, o prurido2,6. A dor, a sensação 
de preenchimento aural e a otorreia 
são frequentes. Quando o edema 
do CAE é marcado e obstrutivo, o 
doente pode referir hipoacusia. Ao 
exame objetivo pode observar-se 
rubor, descamação e otorreia puru-
lenta. A mobilização do pavilhão 
auricular tipicamente causa dor. 

O passo mais importante para 
o tratamento é a limpeza aural6. 
Passará depois pela medicação 
tópica, antibiótico e, se necessário, 
corticoide, sendo que este último 
não deve ser usado por mais de duas 
semanas. É primordial evitar os fato-
res de risco já referidos e manter o 
ouvido seco6. Para tal devem ser usa-
dos tampões no banho e os pratican-
tes de desportos aquáticos deverão 
suspender os treinos até à completa 
resolução da infeção. 

Figura 4 – Exostoses do canal 
auditivo externo.
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4. Tumores do OE

Os tumores do pavilhão auricular 
são relativamente comuns e fáceis 
de identificar, ao passo que os do 
CAE são raros e frequentemente 
mal interpretados2. É fundamental 
estabelecer um diagnóstico precoce 
e distinguir tumores malignos de 
lesões pré-malignas e malignas. 

4.1. Tumores do PA

Pela sua localização, o pavilhão 
auricular fica fortemente exposto 
aos efeitos climatéricos, como já 
foi referido2. Deste modo, surgem 
frequentemente tumores cuja fisio-
patologia compreende a radiação 
solar. Atingem mais frequentemente 
os homens com mais de 60 anos de 
idade. 

O diagnóstico destas lesões é 
histológico, seguindo-se a exérese 
completa da lesão. Esta, em função 
do seu tamanho, poderá obrigar a 
cirurgia reconstrutiva7,2.

É fulcral distinguir verdadeiras 
neoplasias de nevos, quistos, alte-
rações inflamatórias, como dermo-
condrites, e deformidades do próprio 
doente7. 

Para profilaxia destes tumores, o 
desportista deve proceder à proteção 
solar das áreas cutâneas expostas.

4.2. Tumores do CAE

Os tumores do CAE são raros, 
surgindo mais frequentemente em 
associação com os do PA2.  

Estes tumores são constante-
mente interpretados como OEx, 
sendo medicados para esse efeito, 
sem se verificar resposta da lesão ao 
tratamento. Assim, toda a lesão de 
aspeto ulcerado/granulado que não 
reverte com o tratamento médico 
deverá ser biopsada sob controlo 
microscópico7. 

O diagnóstico diferencial com-
preende, então, OEx crónica, otite 
médica crónica com pólipo, tumor 
do ouvido médio e tumor infiltrante 
da paratiroide. A RMN2 é o meio 
complementar de diagnóstico mais 
apropriado nessa fase, pois permite 
definir os limites da lesão, bem 
como a sua envolvência de órgãos e 
estruturas vizinhas7. 

O tratamento é cirúrgico, com 
ou sem posterior radioterapia. O 
prognóstico depende largamente da 
extensão e do envolvimento tumo-
ral, mas é tendencialmente desfavo-
rável quando comparado com o dos 
tumores do pavilhão auricular2,7.

Conclusão

A patologia de ORL no atleta é 
importante e frequente. O tipo de 
patologia varia com o desporto 
praticado. Assim, a título de exem-
plo, o trauma é mais frequente nos 
desportos de contacto, ao passo que 
as otites externas e exostoses são 
mais comuns naqueles que praticam 
modalidades aquáticas. É funda-
mental atentar aos sinais e sintomas 
e intervir cedo no decurso de qual-
quer uma das patologias de ORL, 
pois comprometem a atividade física 
e o desempenha do desportista. Este 
deve, também, respeitar os tempos 
de descanso e inatividade física 
consoante indicado pelo médico 
assistente. De maior importância, 
ainda, é a profilaxia. Os praticantes 
de desportos aquáticos devem prote-
ger o ouvido da água, através do uso 
de tampões, o praticante de despor-
tos de contacto deve usar capacete 
com proteção auricular e, mediante 
o risco de exposição ao sol, o atleta 
deve usar protetor solar. 
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A morte súbita no desporto
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No dia 17 de Novembro de 2013 
ocorreu um acidente fatal que 
concentrou as atenções do país. 
Um jovem jogador de futebol, 
de apenas de 20 anos de idade, 

perdeu a vida durante um jogo de 
futebol do Campeonato Nacional 
sénior. Os jornais relataram e a 
surpresa instalou-se na população, 
pois não só a sua juventude, como 
também a sua boa forma física 
não poderiam jamais acabar nesta 
tão injusta morte. O estar fisica-
mente bem e tecnicamente apto 
para competir não significa que se 
seja suficientemente saudável para 
o fazer. Quando tal acontece, por 
razões médicas diagnosticáveis ou 
ainda não diagnosticáveis, corre-se o 
risco de a vida subitamente termi-
nar. Contudo, nós, os médicos, temos 
ainda um instrumento extraordi-
nário, de enorme valor preventivo, 
que nos permite evitar algumas 
mortes súbitas: é o exame médico-
-desportivo (EMD). Este, quando 
executado com competência, tempo 
e seriedade, permite evitar muitas 
fatalidades. Mas deve ser executado 
por um médico e por quem sabe. É 
necessário consumir algum tempo 
para o operacionalizar, é preciso 
ouvir a voz e o coração do candidato, 
é preciso ter o eletrocardiograma e 
a pressão arterial normais, é pre-
ciso que os pulsos arteriais sejam 
normais, é preciso fazer o exame 

médico desportivo. Assinar apenas 
os boletins do EMD não é validar e 
dar garantias de prática desportiva 
em segurança, mas tão-somente 
ser negligente e fazer perigar vida 
de alguém que, humildemente e 
com confiança, se entregou e se 
despiu perante alguém que deve-
ria agir como médico observador e 
conselheiro. Mas se tal acontece é 
porque as entidades competentes 
contemporizam e preocupam-se em 
gastar dinheiro e agredir os jovens 
com exames desnecessários, mas 
carregados de radiação, tantas são 
as radiografias que têm de fazer no 
exame médico-desportivo de sobre-
-classificação, com direito a lei, sob 
a qual se protegem os seus fabrican-
tes, ignorando totalmente o saber 
e a experiência dos médicos que 
trabalham nos clubes, que sujam 
os sapatos e apanham frio e sol, em 
Almodôvar ou em Freixo de Espada à 
Cinta, em Segura ou em Loivos. E os 
responsáveis pela Medicina Despor-
tiva de Portugal, do IDPJ e da Secre-
taria de Estado do Desporto e da 
Juventude deixam, aparentemente, 
andar a carruagem. Não há dúvidas 
que se preocuparam com esta morte 
súbita e que querem saber o que se 
passou. O Ministério Público já está 
certamente a investigar. Chegaram 
tarde, mais uma vez. Continuam a 
ser reativos em vez de pró-ativos. 
Mas o drama é que naquela semana 

não houve apenas uma morte súbita 
ligada ao exercício físico. Houve qua-
tro! E uma semana depois surgiu a 
5.ª! Eis os relatos da imprensa dessa 
semana:

·  12 Nov 2013 – “Um jovem de 19 
anos morreu fulminado por um 
ataque cardíaco, enquanto corria, 
no lugar de Guimarães, freguesia 
de Cabeça Santa, Penafiel.”

·  15 Nov 2013 – “Um aluno da 
Escola Secundária Joaquim 
Araújo em Penafiel morreu esta 
sexta-feira durante um jogo de 
futebol promovido pela associa-
ção de estudantes …”

·  17 Nov 2013 – “MPB, de 44 anos, 
enfermeiro, sofreu, este domingo 
de manhã, uma paragem car-
diorrespiratória fatal quando 
efetuava um passeio de BTT, na 
companhia de mais 11 aman-
tes da modalidade, próximo da 
aldeia de Valongo das Meadas, 
Mirandela.”

·  17 Nov 2013 – “O avançado A., do 
Tourizense, de 20 anos, morreu 
hoje durante um jogo de fute-
bol do Campeonato Nacional de 
Seniores, disse à agência Lusa 
fonte do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de 
Coimbra.”

É um desabafo, é um apelo. 
Lamenta-se que alguém morra, que 
alguém jovem e aparentemente 
saudável morra a jogar um desporto 
que tanto amava. Mas é também 
um apelo para que estas mortes não 
tenham sido em vão e que a sua 
memória seja a força que conduza 
ao empenhamento de fazer algo, 
baseado na ciência e na experiência 
daqueles que mais têm feito, publi-
cado ou comunicado. Continuamos à 
espera que aconteça algo de bom na 
medicina do exercício e do desporto 
de Portugal para bem e segurança 
de todos. Os responsáveis políticos e 
médicos também têm responsabili-
dades.
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A radiografia da rótula
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RESUMO / ABSTRACT
A dor na região anterior do joelho é frequentemente causada por patologia rotuliana, 
de etiologia traumática ou degenerativa ou por instabilidade femoro-patelar. O estudo 
inicial indicado para avaliação da patologia da rótula é a radiografia, que constitui uma 
ferramenta útil na orientação clínica e terapêutica do paciente. É, por isso, da máxima 
importância conhecer as potencialidades diagnósticas deste exame e saber interpretá-lo 
correctamente.

Anterior knee pain is often caused by patellar disease, either traumatic or degenerative, or due to 
patellofemoral instability. The first line imaging method to evaluate patellar diseases is the conven-
tional radiography, which is a valuable tool in the clinical management and treatment of the patient. 
Is therefore of utmost importance to know the potential of this diagnostic test and know how to 
interpret it correctly.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Radiografia da rótula, instabilidade femoro-patelar, patella alta.
Patella bone radiography, patellofemoral instability, patella alta.

O
lh

ar
 e

 v
er

Rev. Medicina Desportiva informa, 2014, 5 (1), pp. 30–31

A rótula é um osso sesamoide que 
faz parte da articulação do joelho. 
A sua avaliação é da maior impor-
tância perante um quadro de dor na 
região anterior do joelho, uma vez 
que uma das causas desta sinto-
matologia é a instabilidade femoro-
-patelar. É também uma estrutura 
frequentemente envolvida por pato-
logia traumática e degenerativa.

A avaliação radiográfica da rótula 
inclui as incidências antero-poste-
rior, perfil e axiais.

A incidência ântero-posterior 
fornece pouca informação acerca 

da rótula propriamente dita, uma 
vez que esta se encontra sobreposta 
ao fémur distal. Permite apenas 
uma avaliação grosseira da morfo-
logia rotuliana, podendo também 
demonstrar algumas fraturas e 
variantes anatómicas, como por 
exemplo a rótula bipartida (fig.1). 
Esta é, no entanto, uma incidência 
importante, pois permite uma boa 
visualização dos restantes compo-
nentes ósseos da articulação (fémur 
distal, tíbia e peróneo proximais). 

A incidência de perfil, além de 
permitir detetar traços de fratura 

e outras alterações estruturais da 
rótula (p.e. osteófitos), possibilita 
a avaliação da posição rotuliana 
relativamente ao fémur, que se faz 
determinando a razão entre o com-
primento do tendão rotuliano (do 
ápex da rótula à tuberosidade tibial) 
e o comprimento da rótula (da base 
ao ápex) – Índice de Insall-Salvati 
(fig.2), sendo o valor normal deste 
índice 1,1 ± 0,2. Os valores superio-
res a 1,35 são indicadores de patella 
alta, que aumenta o risco de instabi-
lidade rotuliana1.

As incidências axiais, particular-
mente a incidência de Merchant, 
permitem medir uma série de ângu-
los, que são importantes na pesquisa 
de situações patológicas, como a 
displasia troclear, a subluxação da 
rótula ou a condromalácia.

O ângulo do sulco troclear é 
definido pelos pontos mais altos de 
ambos os côndilos femorais e pelo 
ponto mais profundo do sulco inter-
condiliano, sendo o valor normal 138 
± 6 (fig.3). Um ângulo superior a 145º 
é indicativo de displasia troclear, o 
que constitui um fator de risco para 
instabilidade da rótula1,2.

O ângulo de congruência é 
definido pela bissetriz do ângulo 

Fig. 1 – Radiografia ântero-poste-
rior do joelho esquerdo, demons-
trando rótula bipartida (setas).

Fig. 2 – Radiografia de perfil do 
joelho com medição do Índice 
de Insall-Salvati – relação entre 
o comprimento do tendão 
rotuliano (linha tracejada) e o 
comprimento da rótula (linha 
contínua).

Fig. 3 – Radiografia axial do joelho 
esquerdo demonstrando o ângulo do sulco 
troclear (definido pelas linhas contínuas) 
e o ângulo de congruência (definido pelas 
linhas tracejadas).

Fig. 4 – Radiogra-
fia axial do joelho 
esquerdo demons-
trando o ângulo 
femoro-rotuliano, 
definido pela 
superfície articular 
lateral da rótula 
(linha tracejada) e 
a linha que une os 
côndilos femorais 
(linha contínua).
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do sulco e por uma linha que une 
o ponto mais profundo do sulco 
intercondiliano ao ponto de união 
das facetas articulares da rótula 
(fig.3). Quando este ponto se localiza 
medialmente à bissetriz o ângulo 
define-se como negativo e quando 
tem uma localização lateral é 
positivo. Os valores de normalidade 
variam entre – 6±11. Os valores 
iguais ou superiores a 16º estão 
associados a subluxação lateral da 
rótula 1, 2, 3, 4.

O ângulo femoro-rotuliano lateral 
é definido pela intersecção da linha 
da superfície articular lateral da 
rótula com uma linha que une os 
côndilos femorais (fig.4). Em condi-
ções normais este ângulo apresenta 
uma abertura lateral. Linhas para-
lelas ou abertura medial do ângulo 
estão associadas a subluxação da 
rótula 3,4.

O índice femoro-rotuliano é a 
razão entre os espaços articulares 
femoro-rotulianos medial e late-
ral, sendo o valor normal igual ou 
inferior a 1,6. Na condromalácia 
(degradação da cartilagem hialina 
da rótula) este índice encontra-se 
aumentado (por aumento do espaço 
articular medial)3.

Conclusão

A radiografia deve ser o estudo 
imagiológico inicial na avaliação 
da rótula. É um exame acessível, 
amplamente disponível que, quando 
interpretado correctamente, pode 
fornecer várias informações úteis na 
orientação dos pacientes. 
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para a esquerda, promovendo o 
aparecimento mais precoce do limiar 
anaeróbio para intensidades antes 
suportadas principalmente por fibras 
musculares oxidativas. 

Por fim, importa referir que, ao 
contrário do que se pensava, as dores 
musculares esqueléticas associadas 
ao exercício físico agudo não pare-
cem ser consequentes da acumula-
ção muscular de lactato. De facto, 
as dores musculares de origem não 
traumática que surgem durante o 
exercício intenso e/ou extenuante 
são explicadas pela acumulação no 
espaço intersticial de potássio,
fósforo inorgânico e/ou protões (não 
pelo lactato em si). Também as dores 
musculares que surgem de forma 
retardada, algumas horas após a fina-
lização do exercício, não têm qual-
quer relação com as concentrações de 
lactato, sendo motivadas pela reação 
inflamatória que atinge os músculos 
que foram previamente danificados 
(por sobrecarga mecânica e/ou meta-
bólica) pelo exercício realizado.

4. Conclusões

Apesar da lactatemia poder ser 
considerada um indicador indireto e 
grosseiro do metabolismo energético 
ocorrido nos vários órgãos e tecidos, 
a sua determinação tem grande 
aplicabilidade clínica e constitui-se 
como um importante auxiliar na 
prescrição e no controlo de treino 
de desportistas. Ao contrário do que 
se supunha, a aparente associação 
entre fadiga muscular e lactatemia 
não traduz qualquer relação de 
causa-efeito entre estes dois fenó-
menos.
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Ecoles Superieures d’Education Physique 
(AIESEP)

Local: Auckland, Nova Zelândia

IV Congreso Internacional “Deporte, dopaje 
y sociedad”

Local: Madrid, Espanha

Março
Annual meeting AAOS (American Academy 
of Orthopaedic Surgeons)

Local: Nova Orleães, EUA

XXIII International Conference on Sports 
Rehabilitation and Traumatology

Local: Milão, Itália

I JJ Internacionales en prevención de lesiones 
deportivas

Local: 
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Local: 
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Deporte
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Sport

Local: Helsínquia, Finlândia

XXXIII FIMS World Congress f Sports 
Medicine

Local: Cidade de Quebeque, Canadá

Amesterdam Foot & Ankle Course

Local: Amesterdão, Holanda
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e Traumatologia do Desporto
25 de Janeiro de 2014 
HUC – Coimbra
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Data: 24 de Maio
Local: Vila do Conde
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