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A gratidão é um valor extraordinário. É uma manifestação de grandeza individual e colectiva, de reconhecimento e de dávida sentimental. Já a falta de memória pode ser uma
manifestação de ingratidão. Sejamos, então, gratos e tenhamos memória. Reconheçamos
publicamente que existiu um médico, um atleta que foi um Homem extraordinário. Ele
foi um estudioso, um visionário e um promotor de tudo quanto deu origem à Medicina
Desportiva (MD). Ele inovou, ele criou. Chamam-lhe o pai da MD e é de facto, no conceito e na operacionalização. Dr. Aníbal Costa: estamos-lhe gratos e queremos recordá-lo
através desta primeira iniciativa. Dizemos quem foi e publicamos um resumo do seu
currículo. Publicamos resumos de algumas da suas obras e publicamos depoimentos das
pessoas que gostam de si: é gratidão, é memória.
Mas, Dr. Aníbal, senhor merece mais. E que tal criar no Museu Nacional do Desporto a
sala Dr. Aníbal Costa? Temos equipamentos de fisioterapia, temos livros, temos fotos,
temos muita coisa para embelezar a sua sala. E se nesse Museu, no dia 13 de dezembro,
nós lhe fizéssemos uma homenagem pública, com a participação de muitas, muitas personalidades, de famosos e de anónimos? E se entregássemos à Assembleia da República
o pedido para que o dia 13 de dezembro fosse considerado o Dia Nacional da Medicina
Desportiva?
Somos gratos e temos memória. Mas também temos saudade e não nos esquecemos de
si. Estamos agradecidos por ter iniciado o caminho que que agora caminhamos com mais
segurança e alguma sabedoria. Basil Ribeiro, diretor
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Entrevista

Miranda Julião, Dr. Joaquim Fonseca
Esteves, Dr. Joaquim Barbosa, Dra.
Ângela Dias Pedro e Dr. Pedro Lopes.
Foram designados os três primeiros
pela Comissão Executiva tendo os
restantes sido indicados pelas federações com modalidades olímpicas.

Dr. José Manuel Constantino
Presidente do Comité Olímpico de Portugal

Exmo. Sr. Presidente, quais
são, de um modo geral, os
objetivos do COP? Qual a
duração do mandato?

O Comité Olímpico de Portugal é
a entidade máxima do desporto
português, tendo como missão
o cumprimento de um conjunto
de objectivos, como divulgar,
desenvolver e defender o Movimento
Olímpico e o desporto em geral; representar Portugal nos eventos de foro
olímpico através da organização das
diversas missões nacionais a eventos,
como os Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos Europeus,
Festivais Olímpicos da Juventude
Europeia e Jogos da Lusofonia, para
além de objetivos mais gerais do desporto, como a luta contra a dopagem,
contra a manipulação de resultados,
a promoção da prática desportiva,
em especial junto dos mais jovens, a
representação das Federações desportivas junto das entidades governamentais, gestão do programa de
preparação olímpica, etc.
A duração dos mandatos da
Comissão Executiva é de quatro
anos, correspondente a um ciclo
olímpico.

Nessa estrutura existe uma
Comissão Médica. Como é
constituída?
A atual Comissão Médica do COP
é constituída pela presidente Prof.
Dra. Maria João Cascais, assim como
pelos seguintes elementos: Prof. Dr.
João Paulo de Almeida, Prof. Dr. José
Gomes Pereira, Dr. Eduardo Filipe
Coelho, Dr. Pedro Branco, Dr. Lucilino
Batica Ferreira, Dr. Henrique Santana,
Dr. Nuno Loureiro, Dr. Jorge Pinto
de Sousa, Dr. João Oliveira, Dr. Rui
2 · Maio 2015 www.revdesportiva.pt

... mas outros médicos e
paramédicos poderão colaborar
com o COP, de modo individual ou
institucional...
O Comité Olímpico de Portugal, e
mais concretamente o Departamento de Alto Rendimento e Representação Desportiva e as Missões
Olímpicas, trabalha em proximidade
com a Comissão Médica acima
indicada, assim como com todos
os departamentos médicos de
cada uma das federações desportivas sempre que tal se justifica. A
composição das equipas médicas
das respetivas missões não tem
que ser obrigatoriamente composta
por elementos da Comissão Médica
em exclusivo, pelo que é possível a
colaboração de outros elementos
médicos, paramédicos ou fisioterapeutas.

Para uns Jogos Olímpicos, quantas
pessoas estão envolvidas ao longo
do período competitivo?
O número de pessoas envolvidas
numa Missão Olímpica varia sempre
de acordo com o número de atletas qualificados para cada edição.
Quanto maior o número de atletas
apurados, maior a possibilidade de
integrar elementos na Missão, sejam
eles treinadores, médicos, fisioterapeutas, staff do Comité Olímpico
de Portugal, entre outros. Existe um
Chefe de Missão e o Chefe Adjunto
de Missão, que são os responsáveis
pela organização da Missão, escolha dos elementos que a compõem,
coordenação de toda a logística,
etc. Se tivermos como referência a
última edição dos Jogos Olímpicos,
em 2012, em Londres, a Missão foi
composta por 77 atletas, que em
conjunto com todos os oficiais acreditados perfez uma equipa de cerca
de 150 pessoas.

5. Este ano teremos os Jogos
Europeus, em Baku. Que evento é
este?
Os Jogos Europeus são a primeira
edição de um evento continental
multidesportivo, à imagem do que
existe em outros continentes com
grande sucesso, como são o caso
dos Jogos Asiáticos ou dos Jogos
Pan-Americanos, para citar dois
exemplos. Vão decorrer na capital
do Azerbaijão, Baku, entre 12 e 28 de
junho de 2015, e são uma organização da Associação de Comités Olímpicos Europeus. No total, estarão em
competição 20 modalidades, 16 das
quais olímpicas, estimando-se a participação de cerca de 6.000 atletas de
todos os países europeus. Portugal
deverá participar com próximo de
uma centena de atletas.

6. A terminar, qual a mensagem
que gostaria de deixar a todos
os envolvidos no movimento
olímpico?
A competitividade do desporto português só é viável na justa medida
em que a sociedade consiga assimilar o valor, a importância e os
benefícios que esta atividade pode
trazer aos seus cidadãos, instituições e empresas nos mais diversos
domínios de atividade. Para tanto,
importa valorizar socialmente o
desporto e esse objetivo representa a
orientação condutora da missão de
serviço público do Comité Olímpico
de Portugal.
Está em causa, sublinhe-se sem
hesitar, um percurso árduo de
aprofundamento da relação da
sociedade portuguesa com o seu
desporto, numa lógica de governação – mais focada no produto do que
nos processos – aberta, participada e
responsável perante cidadãos informados e exigentes, e escrutinada por
uma opinião pública critica, essencial para elevar o valor desportivo
nacional.

Notícias
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Sociedade Portuguesa
de Medicina Desportiva

A Prof. Dra. Maria João Cascais
e a sua equipa (Drs. Augusto Roxo,
Joaquim Agostinho, José Morna
Ramos, José Martel, Lucilino Ferreira, Marcos Miranda, Antonieta
Dias, Pedro Aguiar Branco e Victor
Coelho) foram eleitos no mês de
março para a direção do Colégio de
Medicina Desportiva da Ordem dos
Médicos. Felicita-se a eleição e sem
dúvida que os objetivos propostos no
manifesto eleitoral serão cumpridos.
A equipa propõe-se a “continuar o
excelente trabalho dos antecessores
e continuar a formação e avaliação
de novos especialistas”. Pretendem
também “aumentar as oportunidades formativas com iniciativas na
Ordem e com colaboração com os
programas das Faculdades de Medicina”, havendo ainda espaço para
dar atenção ao Desporto, enquanto
“fenómeno social de relevo”, e
vontade para a “implementação de
aconselhamento e cuidados médicos
especializados.” Serão três anos de
intenso trabalho, onde a realização
de exames e as idoneidades formativas farão parte dessa atividade.

O Prof. Dr. Arnaldo Figueiredo,
distinto professor na Faculdade de
Medicina de Coimbra, é o Presidente
da Associação Portuguesa de Urologia (APU) durante o biénio que
termina este ano. É “uma sociedade
científica que congrega todos médicos que se interessam pelo estudo
das doenças do aparelho urinário do
homem e da mulher e ao aparelho

genital masculino. Foi fundada em
15 de Novembro de 1923”. Quase
todos os urologistas pertencem a
esta Associação, tendo cerca de 400
associados. Os seus objetivos são
promover o “desenvolvimento científico, da investigação e da educação
em Urologia, assim como o relacionamento entre urologistas e associações de urologia, tanto nacionais
como internacionais”. A urologia é
uma especialidade que interessa
bastante à medicina desportiva e já
algumas vezes os temas urológicos
foram focados nesta Revista. Felicita-se o Prof. Dr. Arnaldo Figueiredo pela
dedicação a esta causa, assim como
se agradece a colaboração que tem
tido com esta Revista. Entretanto,
vejamos o que se passa em http://
www.apurologia.pt.
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O Dr. Miguel Mendes, diretor do
Serviço de Cardiologia do Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental e
membro da Comissão Científica
desta Revista, foi eleito Presidente
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) no último Congresso
realizado em finais de abril. Na
entrevista concedida antes do início
do congresso, considera ser um dos
maiores desafios da sua vida, que é
muito motivador, já que vai liderar
uma das melhores Sociedades do
país. Pretende consolidar o trajeto
das medidas que têm sido implementadas e tentar afirmar a SPC na
sociedade em geral e junto de outras
Sociedades nacionais e internacionais. O seu lema é: consolidar
e projetar. Ambiciona aumentar o
número de sócios, cardiologistas e
não cardiologistas. Felicita-se a eleição e deseja-se um trabalho muito
profícuo nos 2 anos de mandato.
Entrevista: http://www.spc.pt/cardioTV/video.aspx?ref=cpc36_miguelmendes
K

O seu Parceiro na área
médico-hospitalar
O Grupo Vitalino comercializa, em Portugal
Continental e Ilhas, equipamentos e consumíveis
médicos e hospitalares, para unidades e profissionais
de saúde e público em geral, apostando na melhoria
contínua, assim como na distribuição de marcas
conceituadas e assistência técnica própria.
O Cliente usufrui de um parceiro de qualidade,
especializado nas diferentes áreas médicas,
repartidas da seguinte forma pelas marcas do Grupo:

Vitalino - fisioterapia, ortopedia, consultório, emergência
Vitalmédica - assistência técnica
Vitagnosis - med. desportiva, med. no trabalho, diagnóstico
Vitalcare - dentária, podologia, estética
Vitalsenior - cuidados seniores, creches, desinfecção

Rua das Tulipas, 160 - 170 4510-679 Fânzeres (GDM)
email vitalino@vitalino.pt web www.grupovitalino.pt
tel 22 466 48 89 fax 22 483 22 02
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Rotura da fáscia plantar: a
propósito de um caso clínico
Dra. Rita Chaves 1, Dr. Marco Afra2, Dr. Augusto Roxo3
Assistente de Medicina Geral e Familiar UCSP Colipo – ACES Pinhal Litoral, Pós-Graduação em Medicina
do Desporto; 2Licenciado em Fisioterapia, Especializado em Desporto e Saúde para Crianças e Jovens;
3
Especialista em Medicina Desportiva, Coordenador Médico da Federação de Andebol de Portugal. Coimbra

1

RESUMO / ABSTRACT
A rotura da fáscia plantar é uma lesão raramente descrita na literatura. Apresenta-se o
caso clínico de um atleta do género feminino, com 31 anos de idade, que apresentou dor
intensa plantar após movimento rápido de deslocamento realizado em jogo de andebol.
O diagnóstico foi clínico e, posteriormente, confirmado por ecografia. O tratamento foi
conservador e eficaz.
The rupture of the plantar fascia is an injury rarely described in the literature. We report the case
of a 31-year-old female athlete, who presented with a severe pain after a fast-moving movement
carried out during a handball game. The clinical diagnosis was later confirmed by ultrasound. The
treatment was conservative and effective.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Rotura, fáscia plantar
Rupture, plantar fascia

Introdução

Caso clínico

O pé do atleta está sob stresse repetitivo e as lesões referidas à região plantar são comuns.1,2 As lesões da fáscia
plantar são causa frequente de dor
no pé e, dentro destas, a mais encontrada na literatura é a fasciite plantar.
A rotura completa da fáscia plantar,
embora incomum3, é mais frequentemente identificada em atletas. Nestes,
a rotura ocorre na sequência de um
movimento de deslocamento4. Pela
sua infrequência, a rotura da fáscia
plantar pode ser confundida com a
fasciite plantar, pelo que um índice
adequado de suspeita, juntamente
com os sinais clínicos, são necessários
para fazer o diagnóstico. O paciente
muitas vezes descreve na história
clínica o momento da lesão, a qual
é seguida por dor aguda, tão grave
que o paciente é impedido de continuar a sua atividade.3 Neste sentido,
apresenta-se um caso clínico representativo.

Um atleta federado de andebol, do
género feminino e de 31 anos de
idade, refere que na sequência de
um movimento de deslocamento em
jogo, sentiu na planta do pé direito
um clique tipo pedrada, seguido de
dor intensa no terço médio da região
plantar medial. As queixas álgicas
intensas ao apoiar o pé no chão
impediram a atleta de continuar
o jogo. Iniciou de imediato crioterapia no local das queixas e houve
registo de edema com perda do arco
plantar.

Aquando da sua avaliação, dois
dias após o episódio, ela claudicava
por dor no apoio plantar e apresentava, para além de edema com perda
do arco plantar, equimose da região
médio-plantar do pé direito (figuras 1 e 2). À palpação verificou-se
aumento da sensibilidade e dor em
toda a fáscia plantar, mais intensa a
nível do arco plantar.
Foi solicitada a realização de
uma ecografia das partes moles da
região afetada, a qual confirmou a
rotura da fáscia plantar: “acentuada
hipoecogenicidade da fáscia plantar,
junto à sua inserção no calcâneo,
com desorganização das fibras, alterações sugestivas de rotura parcial,
admitindo-se que apresente uma
extensão longitudinal de aproximadamente 19 mm e um diâmetro
transversal de cerca de 9 mm, (...)
50 a 75% da espessura da fáscia”
(figuras 3 e 4).
O tratamento foi conservador, com
crioterapia durante a 1.ª semana,
consumo de anti-inflamatórios não
esteroides para redução de edema
após as 48 horas e descarga parcial do membro através do uso de
canadianas durante uma semana.
A fisioterapia consistiu no treino
de marcha (entre 1.ª e 3.ª semanas),
iniciando-se progressivamente
mobilização funcional e a mobilização de tecidos moles (a partir da
2.ª semana), alongamentos (a partir
da 4.ª semana). No retorno à prática
desportiva, que foi gradual, foram
utilizadas palmilhas ortopédicas
personalizadas E.V.A. (Etil Vinil
Acetato) após avaliação dinâmica.
A atleta apresentava-se sem queixas
após 8 semanas nas suas atividades de vida diária, iniciou a prática

antepé

antepé

Calcanhar

Calcanhar

Objetivo
Os autores descrevem um caso de
rotura da fáscia plantar em contexto
de atividade desportiva.
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Figura 1. Pé direito região plantar

Figura 2. Pé direito face medial

Figura 3. Ecografia da fáscia plantar
direita – medida transversal (a seta
indica o local da rotura)

Figura 4. Ecografia da fáscia plantar
direita – medida longitudinal (a seta
indica o local da rotura)

desportiva de forma progressiva a
partir da 10.ª semana e sem limitações a partir da 14.ª semana. Não foi
efetuada ecografia de controlo.

A apresentação clínica da rotura
da fáscia plantar aguda difere da
fasciite plantar. A dor é de aparecimento súbito, é sentida uma dor
aguda que é muitas vezes acompanhada por um ruído de clique10,
tem localização mais afastada da
inserção da fáscia plantar (Fig. 5).
Existe grande sensibilidade ao toque
e o paciente tem dificuldade na
marcha.5 É observada equimose, normalmente ao longo do arco medial,
e há geralmente marcado edema
associado.
A fáscia plantar pode romper
devido ao uso excessivo e contínuo, quando a fasciite plantar está
presente, ou na sequência de lesão
desportiva em corrida/movimento
de impulsão nos atletas, mas raramente ocorre de forma espontânea,
sem causa aparente. A maioria das
roturas ocorre no painel frontal
proximal da região do osso calcâneo. A associação entre diabetes e o
aumento da prevalência de fasciite

plantar e de rotura foi sugerida,
embora haja pouca pesquisa para
apoiar essa premissa. Até 30% dos
pacientes relatam história de injeções de esteroides anteriores a nível
do calcâneo.6,7,8,9
O tratamento da rotura da fáscia
plantar depende da extensão da
lesão, confirmada por imagem. A
ressonância magnética (Figura 6)
embora não tenha sido utilizada
neste caso, pode ajudar a fazer o
diagnóstico (Kline, A., 2009, considera-a como exame de eleição5).
A ecografia foi solicitada por ser
um exame mais rápido, seguro e
barato. Há autores que a consideram
superior à ressonância magnética
na diferenciação da interrupção das
fibras, da rotura e de edema11. Contudo, o edema identificado pela RM é
um sinal muito útil para a confirmação do diagnóstico.
O tratamento da rotura da fáscia
plantar depende do nível de atividade do paciente e da extensão da
lesão confirmada por ressonância
magnética5. As opções de tratamento da rotura incluem o uso de
auxiliares de marcha para descarga
ou botas imobilizadoras, agentes
anti-inflamatórios, fisioterapia e
palmilhas ortopédicas personalizadas para aliviar a pressão na fáscia.

Figura 5. A Localização da fasciite plantar

Figura 6. O edema da rotura da fáscia
plantar (seta) em imagem de ressonância

Discussão

O tratamento cirúrgico, apesar de
raro, é indicado quando, apesar de
um tratamento conservador bem
conduzido, a dor persiste, tendo
como objetivo a libertação e excisão
de tecido cicatricial.4
O tempo de recuperação é variável. Um estudo realizado por Saxena
e Fullem (2004)12, que analisou
especificamente a rotura da fáscia
plantar em atletas, constatou que
o tempo recuperação total foi igual
9,1±6 semanas, o que revela grande
variabilidade da duração da cura.

Conclusão
Embora pouco frequente, a rotura
da fáscia plantar é uma lesão que
deve ser considerada em caso de
dor localizada à fáscia/calcâneo,
sobretudo se for súbita e relacionada
com um evento específico. Só o seu
conhecimento nosológico permite
direcionar o exame clínico e solicitar
o exame complementar de imagem
apropriado que pode levar ao estabelecimento de um diagnóstico correto
e plano de tratamento adequado, o
qual é habitualmente conservador e
pode durar mais de dois meses antes
do retorno ao treino e competição
normais.
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RESUMO / ABSTRACT
O futsal é uma versão do futebol com popularidade crescente e consiste num jogo dinâmico praticado num campo de reduzidas dimensões com superfície rígida. A literatura
atual é insuficiente para definir as especifidades das lesões traumáticas deste desporto
com características biomecânicas únicas, envolvendo esforço físico intenso, sprints e
mudanças bruscas de direção frequentes. Alguns estudos demonstram uma prevalência
elevada de lesões, muitas delas por traumatismo indireto, atingindo sobretudo as estruturas do tornozelo, joelho e coxa.
Futsal is an increasingly popular version of soccer and consists on a dynamic game played on a
small pitch with a hard surface. The current literature is insufficient to define the trauma injury
specificities of this sport, which has unique biomechanical characteristics, involving intense physical
exertion, frequent sprints and sudden direction changes. Some studies demonstrate a high prevalence of injuries, many of them by indirect trauma, mostly affecting ankle, knee and thigh structures.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Futsal, traumatologia, lesões, entorse, tornozelo, joelho
Futsal, traumatology, injuries, sprain, ankle, knee

rápido, com esforços intensos de
curta duração e exigências físicas
elevadas, nomeadamente em termos
de velocidade, agilidade, potência e
resistência. Está também associado
a períodos frequentes de sobrecarga
de treino e de competição, sobretudo
a nível da prática profissional3,4,5,6.
A evolução desta modalidade na
última década tem determinado
exigências crescentes, obrigando
os atletas a trabalharem perto dos
seus limites físicos e a testarem
continuamente a sua capacidade
adaptativa e de resistência, o que
juntamente com as características
biomecânicas deste desporto, podem
ser fatores de risco acrescido de
lesões traumáticas tanto por trauma
direto ou indireto, agudo ou por
sobreuso repetitivo3,4,5,6,9. Schmikli
SL et al10. demonstraram que o futsal
estava entre os dez desportos com
maior número absoluto de lesões
e era aquele com maior índice de
lesões (55,2 por cada 10000 horas de
prática desportiva).

Lesões traumáticas no futsal
Introdução

Biomecânica do futsal

as situações de contacto físico entre
jogadores são constantes. Os movimentos dinâmicos de cada atleta,
frequentemente com mudanças
bruscas de direção, são realizados
num espaço relativamente pequeno,
o que favorece colisões, e em pisos
com superfície rígida, favorecendo
mudanças rápidas da direção da
bola e aumentando a velocidade do
jogo2,3,4,5,6,7,8. De acordo com a análise das frequências cardíacas e da
velocidade de movimentos durante
jogos de alta competição, Castagna
C et al. concluíram que o futsal pelas
suas características biomecânicas,
e por permitir substituições ilimitadas, tem mais fases de elevada
intensidade física que o futebol5,8.
Trata-se, portanto, de um desporto

Os movimentos corporais durante a
prática de futsal são rápidos e complexos, consistindo em acelerações
e desacelerações intermitentes, dribles, desarmes, saltos, passes, remates, entre outros, estando o atleta,
quando em posse da bola, muitas
vezes numa posição de semi-flexão
das ancas e dos joelhos (figura 1). A
luta pela posse de bola e as marcações são frequentemente intensas e

Figura 1 – Movimentos típicos da prática de futsal.

O futsal é uma modalidade desportiva recente que se tem tornado
muito popular nos últimos anos.
Conta atualmente com mais de 12
milhões de praticantes em mais de
100 países, encontrando-se mais
desenvolvido nos países da América
do Sul, sobretudo no Brasil, e nos
países do Sul e Leste da Europa,
entre os quais Portugal e Espanha1,2.
Apesar do aumento da popularidade
a nível mundial, o número estudos
científicos sobre as características
biomecânicas e os riscos de lesões
desta modalidade é ainda limitado1.
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Os estudos publicados sobre lesões
traumáticas no futsal são limitados
e baseiam-se sobretudo em estudos epidemiológicos realizados em
torneios, pelo que é difícil determinar com exatidão a incidência das
lesões. Junge, A. e Dvorak, J.11 realizaram um estudo sobre o risco lesional
no futsal através da análise prospetiva de três campeonatos mundiais
de futsal consecutivos. Foram registadas 165 lesões ocorridas durante
127 jogos, o que corresponde a uma
incidência de 1,3 lesões por jogo. Em
média, foi verificado que a cada dois
jogos havia uma lesão que obrigava
a paragem da prática desportiva,
o que corresponde a cerca de 50%
das lesões encontradas11. O número

de lesões por horas de jogo associado ao futsal foi 2,6 vezes superior
ao registado em três campeonatos mundiais de futebol de onze
também estudados pelos autores,
resultado também verificado noutros trabalhos comparativos11,12. Os
autores atribuem estes resultados
às propriedades biomecânicas de
risco do futsal. No entanto, este
resultado pode estar enviesado na
medida em que no futebol o relógio
não pára, havendo tempo posterior
de compensação, enquanto no futsal
o relógio pára sempre que o jogo
está interrompido3,11,13,14. Por sua vez,
um estudo recente realizado com
adolescentes comparou o risco lesional de 317 praticantes de futebol
no exterior com 142 praticantes de
futebol em pavilhão e verificou que
as lesões foram significativamente
mais prevalentes nas divisões de
elite de futebol de onze em comparação com as divisões de elite de
futsal8. Os autores sugerem que esta
diferença pode estar relacionada
com o número limitado de substituições no futebol de onze, que leva
a que os atletas permaneçam em
campo por períodos mais longos e
atinjam níveis de fadiga superiores,
o que favorece lesões8. A incidência
superior de lesões sem contacto e
de lesões dos adutores no futsal foi
superior em comparação com o futebol, o que talvez possa ser atribuído
aos sprints e mudanças de direção
mais frequentes, bem como ao piso
mais rígido e aderente11.
Serrano, J.M. et al.9 realizaram um
estudo que envolveu uma amostra
de 411 jogadores federados em Portugal de vários níveis competitivos.
A lesão com maior incidência foi
a entorse do tornozelo, correspondendo a quase metade do total de
lesões. A maioria das lesões (53%)

implicaram afastamento da prática
desportiva entre 8 a 28 dias9. Foi
identificada a incidência superior de
entorses e contraturas em contexto
de treino, enquanto em contexto
de jogo estavam mais presentes as
roturas musculares e as fraturas. A
constatação de que as lesões mais
graves e as que têm período de paragem mais longo ocorreram durante
os jogos pode ser justificada devido
aos níveis de competitividade e
agressividade superiores em comparação com os treinos9,14.
Em relação ao mecanismo da
lesão, no estudo de Junge, A. e
Dvorak, J.11, a maioria das lesões foi
causada por contacto com outros
jogadores, o que pode estar associado não só à velocidade elevada
de prática do jogo, mas também à
reduzida dimensão do campo3,11. No
entanto, mais de um terço das lesões
ocorreu por traumatismo indireto,
que é uma percentagem superior
em comparação com os valores
registados durante os campeonatos mundiais de futebol de onze
estudados (37% versus 27%)3,11,13,14.
Um estudo, efetuado durante o XV
Campeonato Brasileiro de Seleções
Sub-20, identificou que as lesões por
traumatismo indireto foram responsáveis por significativamente mais
afastamentos da prática desportiva
e durante mais tempo, admitindo-se assim que foram mais graves em
relação às lesões por traumatismo
direto, resultado também verificado
no estudo prospetivo de Putukian, M.
et al16,17. No estudo de Serrano, J.M.
et al. a incidência lesional foi significativamente superior em jogadores
de seleções nacionais e das divisões
principais, o que provavelmente se
deve a período de exposição mais
longo, por mais horas de atividade
desportiva em relação a jogadores
de divisões inferiores. Neste mesmo
estudo as lesões osteoarticulares
foram mais associadas a mecanismo de contacto entre jogadores,
enquanto as lesões musculares
ocorrem mais frequentemente por
traumatismo indireto9.
Um estudo realizado numa liga
nacional de futsal demonstrou uma
correlação entre o tipo de piso de
jogo e as lesões que implicaram
o afastamento da prática desportiva21. O número total de lesões foi
semelhante nos pisos de vinil e de
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madeira. No entanto, verificou-se um número significativamente
superior de lesões que obrigaram à
paragem desportiva no piso sintético
de vinil, nomeadamente lesões ligamentares do tornozelo e do joelho,
o que pode estar relacionado com
fricção superior desta superfície com
o calçado desportivo21,22.
A localização da lesão mais frequente foi nos membros inferiores
(70%), com predomínio do joelho
(16%), coxa (14%), tornozelo (12%)
e perna (12%), sendo seguidos pela
cabeça e pescoço (13%), membros
superiores (10%) e tronco (7%), o que
está de acordo com a solicitação
intensa dos membros inferiores,
sobretudo dos joelhos e músculos da
coxa nas acelerações, desacelerações
e mudanças de direção11.
Os diagnósticos mais encontrados
foram a contusão da perna (11%), a
entorse do tornozelo (10%) e a lesão
muscular dos músculos adutores da
coxa (8%)11. Outro estudo verificou
que os praticantes do sexo masculino apresentaram significativamente maior risco de entorses do
tornozelo em comparação com as
mulheres, enquanto estas últimas
apresentavam risco significativamente superior de lesões ligamentares do joelho15. Os diagnósticos mais
prevalentes que provocaram interrupção da prática desportiva foram
a lesão muscular dos adutores da
coxa e entorse do tornozelo11.
Os atletas das seleções nacionais
apresentavam menor incidência
de entorses e maior incidência de
lesões mais graves, tais como fraturas, roturas musculares e síndromes
pubálgicos, em relação a atletas de
nível competitivo inferior, o que se
pode dever a níveis de exigência e
sobrecarga física superiores, com
calendários concentrados e curtos
períodos de descanso9.
O estudo de Baroni et al.2 consistiu numa análise a 65 atletas
masculinos de seis seleções nacionais de futsal durante um ano. Foi
verificado que 75% dos atletas já
tiveram entorses do tornozelo, com
a maioria (63%) a referirem lesões
em ambos os tornozelos. Em termos
de entorses unilaterais, o membro
dominante foi mais atingido (24%),
provavelmente por ser o membro
mais funcional e especializado
tecnicamente nos passes e remates,
8 · Maio 2015 www.revdesportiva.pt

tendo menos eficácia no suporte
em relação ao membro não dominante. As entorses do complexo
ligamentar lateral em mecanismo
de inversão foram predominantes
(81%), sendo que cerca de metade
das lesões foram recidivas2. Esta
taxa elevada de lesões por recidiva
foi também verificada em outros
estudos, possivelmente devido a
tratamento insuficiente e à tendência para a recidiva das entorses do
tornozelo18,19. Os autores referem
também que as entorses foram
mais frequentes no início e a meio
da temporada (37,5% cada), seguido
pela pré-época (18,75%) e, finalmente, pela parte final da época
(6,25%). Ocorreram mais vezes em
regime de treino (56,25%), provavelmente devido a número superior
de horas de treino em comparação
com jogos.2 A luta pela posse de bola
no ar foi responsável por 31,25%
das entorses, seguido de posse de
bola no solo (18,75%), transporte de
bola no solo (12,5%), jogo sem bola
(12,5%) e finalmente durante o passe
ou remate (6,25%)2.
Abate M et al.20 estudaram clínica e
ecograficamente os tendões patelares
e de Aquiles no início e no final da
época desportiva em atletas de uma
equipa futsal profissional. Apesar
da amostra ser pequena, os autores
sugerem que esta modalidade pode
estar associada a elevada prevalência
de tendinopatia, ao verificarem no
final da época que 55,5% dos atletas apresentavam sinais clínicos e
ecográficos de lesão destes tendões20.
A justificação destes resultados é
atribuída aos movimentos dinâmicos
típicos do futsal e ao piso rígido que
provocam stress significativo sobre os
tendões patelar e de Aquiles, conduzindo a tendinopatia e aumento do
risco de rotura tendinosa. O principal
fator de risco associado à presença
de tendinopatia foi o número de anos
de prática de futsal, estando mais
presente nos atletas com idade mais
avançada, o que pode estar de acordo
com mecanismo de sobre-uso20. A
análise ecográfica verificou frequentemente sinais de tendinopatia com
fenómeno de neovascularização20.
Os autores sugerem que isto se deve
às características biomecânicas da
modalidade, com sprints de elevada
intensidade seguidos de tempo de
recuperação curtos, o que favorece

a hipóxia indutora de novos vasos e
metabolismo anaeróbio5,20. Verificaram que o membro não dominante
é o mais atingido, o que atribuem à
sua função predominante de suporte
e haver vários períodos de apoio só
nesse membro, enquanto o pé dominante joga a bola6,20.

Conclusão
Apesar dos estudos existentes serem
limitados, insuficientes e por vezes
pouco concordantes para se obterem
conclusões definitivas, a sua análise
sugere que as lesões são frequentes
no futsal, havendo incidência elevada de lesões ligamentares e musculares por traumatismo indireto,
em comparação com outros desportos, nomeadamente o futebol de 11.
Estes dados podem estar relacionados com as características biomecânicas específicas do futsal e apontam
para a necessidade de realizar mais
estudos prospetivos controlados de
grande dimensão. O objetivo é, face a
uma modalidade cada vez mais praticada no Mundo, obter uma caracterização mais detalhada da incidência, do tipo, dos mecanismos e dos
fatores de risco das lesões traumáticas, de modo a conduzir ao desenvolvimento de programas preventivos e
assim reduzir a incidência de lesões
durante a prática de futsal.
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exposição solar nos atletas
de corrida
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RESUMO / ABSTRACT
A exposição à radiação ultravioleta é o principal fator de risco para o fotoenvelhecimento
e para o cancro cutâneo. Os atletas que praticam desporto ao ar livre devem ser alertados
para esse facto para evitarem comportamentos de risco e adotarem medidas de fotoeducação e prevenção, nomeadamente evitar treinar entre as 11 e as 17 horas, usar vestuário
com design apropriado, de preferência que cubra as pernas e braços, usar chapéu e óculos
de Sol, bem como aplicar protetor solar com factor de proteção igual ou superior a 30 nas
áreas de pele desprotegida. As organizações desportivas devem implementar regras de
proteção dos atletas do Sol, particularmente ajustando os horários de competição.
Ultraviolet (UV) radiation plays a pivotal role in the development of both skin cancer and aging.
Outdoor runners should be informed and adopt sun protection measures, such as avoiding outdoor
training between 11 am and 17 pm, wearing hats and sunglasses and reducing exposure with long
pants and long sleeve shirts, applying sunscreen with a sun protection factor equal or superior to 30
before participating in outdoor sports. The sports organizations should implement rules to protect
the athletes from the sun, namely adjusting the competition schedule.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
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Ultraviolet radiation, runners, skin cancer, aging

Introdução
A prática desportiva, e em particular
a corrida, tem vindo a cativar adeptos e praticantes de forma crescente
nos últimos anos. Em vários pontos
do país e da Europa organizam-se
corridas, meias-maratonas, maratonas, etc. com regularidade e com
diferentes propósitos. Esta prática
está associada a hábitos de vida saudável e acarreta inúmeros benefícios
para a saúde e bem-estar. Os amantes desta modalidade têm habitualmente um cuidado acrescido
na escolha do calçado adequado
e pavimento onde correm, com o
intuito de melhorar a performance
e minimizar lesões osteoarticulares e musculares, procuram roupa
confortável e arejada, têm muitas
vezes dispositivos para verificar e
controlar a frequência cardíaca e
fazem acompanhar o seu ritmo com
aparelhos de música e auscultadores
adaptados. Mas, muitas vezes, por
desconhecimento ou preguiça, os
cuidados com a pele e com a proteção solar são negligenciados.
10 · Maio 2015 www.revdesportiva.pt

A pele é o maior órgão e a sua
exposição excessiva à radiação
ultravioleta (RUV) acarreta danos
irreversíveis. Geralmente quem
pratica corrida, além do gosto pelo
desporto e motivação pela saúde,
tem também alguma preocupação
com a forma física e a estética. Por
esse motivo, e não deixando de
salientar que o risco mais importante da exposição solar é mesmo
o de cancro cutâneo que atingirá
alguns, não podemos esquecer uma
condição sinequanone da exposição
solar que a todos atinge: o fotoenvelhecimento1.
O envelhecimento é condição
da própria vida, mas apenas uma
parte é determinada geneticamente,
o restante é motivado por factores
exógenos, nomeadamente alimentação, stress e exposição ambiental à
RUV. O principal fator de risco para o
envelhecimento cutâneo é a exposição solar na praia, no campo, no
dia-a-dia da cidade e na prática desportiva. Praticar corrida a horas de
exposição solar inapropriadas e sem
proteção favorece o envelhecimento

precoce e acentuado da pele, com
aparecimento de rugas, manchas e
diminuição da elasticidade.

O cancro cutâneo
Existem múltiplos fatores de risco
para o cancro cutâneo:
• a carga genética e a suscetibilidade imunológica individual
• a história pessoal ou familiar de
cancro de pele
• a pele clara
• as marcas de dano solar (lentigos
/ sardas)
• os múltiplos nevos (sinais)
• as queimaduras solares, em particular na infância e na adolescência
• e sobretudo a exposição solar
excessiva, quer seja de origem
profissional ou recreativa, como o
desporto ou as férias tropicais
Atualmente a exposição à RUV
constitui isoladamente o fator de
risco mais importante para o melanoma e para o cancro cutâneo não
melanoma (CCNM), os quais são um

problema de saúde pública crescente nas últimas décadas.

das mãos). Também elas podem ser
evitadas/minimizadas pela menor
proteção solar.

O tipo e a incidência
A exposição solar
O cancro cutâneo mais temido, o
melanoma, representa cerca de 5%
do total, sendo 95% constituídos
pelos restantes CCNM, nomeadamente carcinomas basocelular
(cerca de 75%) e espinocelular (cerca
de 25%)2.
O melanoma é uma das neoplasias malignas mais frequentes
em adultos jovens. Estima-se uma
morte por hora por melanoma nos
EUA. Entre 1950 e 2007, nos EUA,
a incidência aumentou mais de
17 vezes no homem (1.9-33.5 por
100.000 habitantes) e mais do que 9
vezes nas mulheres (2.6 a 25.3 por
100.000). Durante estas seis décadas
a taxa de mortalidade aumentou
mais de três vezes nos homens (1.6
a 4.9 por 100.000) e duplicou nas
mulheres (1.3 a 2.6 por 100.000)3.
Os dados nacionais não são inteiramente conhecidos e estão seguramente subvalorizados, estimando-se
que surjam, pelo menos, cerca de
7,2 novos casos de melanoma por
100.000 habitantes por ano em 2015
(6,2 em homens e 8,1 em mulheres)
e 8,3 nas previsões para 2020 (7,5
em homens e 9,4 em mulheres).
Segundo dados de 2008, estima-se
que a incidência de CCNM seja 10 a
11 vezes superior à do melanoma4.
Existem ainda lesões pré-malignas, as queratoses actínicas, que
devem também começar a ser
conhecidas e reconhecidas pela
população, pois têm risco de evoluir
para carcinoma espinocelular, pelo
que devem ser tratadas. São lesões
rugosas e ásperas, por vezes rosadas, em áreas de exposição solar
repetida (face, couro cabeludo, dorso

Melanoma

A exposição à RUV, continuada ou
intermitente, mas repetida, ainda
que em doses suberitematosas
(doses que não causam vermelhidão/escaldão), pode desencadear
mutações de DNA, com formação
de dímeros de pirimidina no tecido
dermo-epidérmico que desencadeiam a cascata oncogénica.
Apesar do conhecimento atual de
que a RUV é o principal carcinogénio
conhecido para o desenvolvimento
de cancro cutâneo, o comportamento
da população em relação à exposição
solar ainda é muito imprudente e
os atletas parecem pouco alertados
para este facto, pelo menos durante
a sua prática desportiva. É um facto
que a exposição à RUV é tanto maior
quanto maior a altitude e menor a
latitude e que mesmo à sombra estamos sujeitos à radiação refletida (da
areia, da água, da neve, dos edifícios,
etc.). A exposição à RUV que ocorre
na praia e na piscina é igual à do
campo e da cidade, em repouso ou
em movimento.
Os atletas que praticam desporto ao livre, tal como a corrida,
ciclismo, ténis, golfe, triatlo, remo,
entre outros, estão sujeitos a uma
carga solar excessiva e por isso têm
elevado risco de desenvolver cancro
cutâneo.5 Existe já evidência científica crescente de que os maratonistas têm risco aumentado para
desenvolver melanoma, sobretudo
pela carga solar excessiva associada
a imunossupressão pelo overreaching
/ overtraining.6 Também a sudação
devida ao exercício físico contribui
para o dano solar, pois aumenta a

Carcinoma espinocelular

fotosensibilidade e aumenta o risco
de queimadura solar. A exposição
à RUV pode ocorrer também em
treinos indoor, sobretudo se os locais
de treino forem envidraçados e o
treino praticado junto a janelas,
pois o vidro comum filtra apenas
uma pequena percentagem da RUV,
sobretudo UVB
É fundamental sensibilizar os
atletas para a sua proteção individual, mas sobretudo sensibilizar as
instituições e organizações responsáveis para que as práticas desportivas tenham em atenção aspetos de
competição sem descuidar a saúde
cutânea, nomeadamente pelo agendamento de provas em horário solar
adequado (de forma a terminar até
às 11horas ou iniciar após as 17h).
A sensibilização dos treinadores e
médicos de medicina desportiva
pode ser decisiva, pois também têm
o dever de proteger os seus atletas,
devendo repetidamente lembrar a
necessidade de fotoproteção individual e coletiva, bem como solicitar
equipamentos apropriados7.

A proteção individual
A proteção individual e de grupo
passa pela fotoeducação – a adequação de comportamentos para
melhor usufruir do Sol e das atividades ao ar livre, minimizando a
probabilidade de dano solar. Mais
importante que a temperatura previsível para a hora do treino, condicionada essencialmente pela radiação
infravermelha e pela radiação
visível, é o índice de RUV nesse dia.
Um dia de nevoeiro, relativamente
fresco, pois as nuvens filtram parte
da radiação infravermelha, pode ter
índices de RUV (que atravessa as
nuvens) elevados. Esse índice pode
ser consultado para cada dia e local

Queratose actínica
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do país no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (www.
ipma.pt). Existem 11 níveis de alerta,
sendo que acima de 8/9 é necessário
extremo cuidado e reforço de fotoproteção.
Num inquérito efectuado pela
Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo na meia maratona e
maratona do Porto em 2013, cerca
de 13% dos maratonistas tiveram
queimaduras solares durante os
treinos nesse ano. E estamos a falar
de uma população com formação
superior (77%), mas que em 10%
dos casos treina entre as 11 e as 17
horas e que em cerca de 40% dos
casos nunca coloca protetor solar.
Estes dados revelam que os desportistas deverão ser uma população
alvo de formação e sensibilização
neste âmbito.
Os principais cuidados que os
atletas devem ter são:
• a evicção de treinos ao ar livre
entre as 11 e as 16-17 horas
• procurar a sombra
• usar vestuário adequado e chapéu
para proteger o rosto, pavilhões
auriculares e couro cabeludo.
Nas lojas da especialidade já se
encontram produtos adaptados,
nomeadamente peças de roupa com
proteção, com design adequado, que
cobrem os braços, pernas e decote,
com tecidos frescos e arejados, bem
como chapéus para corrida com
materiais que protegem da RUV e
absorvem o suor (como o dry-fit).
Tipicamente os aficionados pela
corrida gostam de correr sempre e
em toda a parte, inclusivamente em
férias. No caso de férias em países
tropicais, com horário solar diferente
do nosso, é particularmente importante seguir a regra da sombra:
devemos evitar a exposição solar
direta quando a nossa sombra é
igual ou inferior a nós.
Nas áreas expostas, nomeadamente a face e o dorso das mãos,
devem aplicar sempre um protetor
solar com textura adequada, por
exemplo em gel, para ser bem absorvido e espalhar facilmente, com um
índice de proteção no mínimo de 30.
O protetor deve ser aplicado 20 a 30
minutos antes da exposição, que não
deverá prolongar-se mais de 2 horas
sem renovação do protetor. Para
proteger os olhos do protetor podem
12 · Maio 2015 www.revdesportiva.pt

usar fitas que absorvem o suor ou
aproveitar o chapéu também para
esse intuito.

O auto-exame
Uma vez que a pele é visível aos
nossos olhos, a responsabilidade de
prestar atenção às suas mudanças
parece ser maior e o auto-exame
pode ser facilmente realizado,
devendo mesmo tornar-se uma
rotina, não só entre os corredores,
mas em todos os atletas e população
em geral.
Existem diferentes características
clínicas que permitem diferenciar
uma lesão pigmentada melanocítica
benigna (nevo) de um melanoma,
podendo recorrer-se à regra do
ABCDE (sinais que sugerem lesões
atípicas):
A – assimetria,
B – bordo irregular,
C – cor heterogénea,
D – diâmetro> 6 mm
E – evolução.
Conclusão
É importante lembrar que em
2/3 dos casos de melanomas as
lesões surgem de novo, como tal, de
pequena dimensão, e só em 1/3 dos
casos surgem por modificação de
uma lesão melanocítica prévia.
Tal como qualquer indivíduo de
risco, também os corredores que
praticam a sua atividade desportiva
maioritariamente ao ar livre, têm
indicação para avaliação de todo
o tegumento cutâneo e realizar o
exame dermatoscópico dos seus
sinais, pelo menos uma vez por
ano. Sempre que aparecer uma
lesão de novo, diferente das demais,
se um sinal se modifica (cresce,
muda de cor ou muda de forma) ou
uma ferida não cicatriza, é importante procurar ajuda especializada
para esclarecer a importância ou
não da lesão. O diagnóstico precoce
do cancro de pele, associado a tratamento atempado, leva à cura na
maioria dos casos. Para mais informações sobre como fazer o auto-exame, como identificar lesões de
risco e os principais tipos de tratamento, consultar www.apcancrocutaneo.pt e www.euromelanoma.
org/portugal.

Os corredores devem ser alertados
para os riscos da exposição à RUV,
nomeadamente fotoenvelhecimento
e cancro cutâneo. A sensibilização
sobre assunto poderá orientar comportamentos e melhorar o convívio
entre desportista, desporto e exposição solar, tornando-o mais saudável.
A evicção de treinos e provas no
horário solar de risco (entre as 11 e
as 17 horas), bem como a proteção
com vestuário adequado, óculos de
sol, chapéu, procurar a sombra e o
uso de protetor solar maior ou igual
a 30 nas áreas expostas, são medidas
fundamentais a adoptar.
A avaliação dermatoscópica regular por dermatologista está recomendada nos corredores, tal como
em qualquer população de risco,
pois a deteção precoce de lesões de
cancro cutâneo, seguida de tratamento adequado, pode ser curativa
em grande parte dos casos.
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RESUMO / ABSTRACT
Os autores apresentam a importância do exercício físico como elemento terapêutico no
doente com gonartrose, referindo ainda as estratégias que visam aumentar a adesão e
eficácia desta terapêutica. É também discutida a prescrição de exercício físico no doente
com artroplastia do joelho.
The authors address the importance of exercise as an integral part of the treatment plan of the
patient with knee osteoarthritis, presenting strategies that intend to increase both compliance and
efficacy. Exercise after knee joint arthroplasty is also a reviewed topic.
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Qual a eficácia do exercício físico
(EF) na redução dos sintomas?
Diversos estudos têm demonstrado,
de forma consistente, os benefícios
do EF na diminuição da dor e no
aumento da capacidade funcional
em indivíduos com gonartrose1–3. O
impacto do EF nestas duas variáveis é semelhante ao reportado
com analgésicos comuns e AINE’s4.
Uma recente revisão que incluiu 60
ensaios (44 joelho, 2 anca e 14 mistos), incluindo 12 tipos de intervenções diferentes, concluiu que existia
evidência suficiente para considerar
que as intervenções que incluem
EF são significativamente superiores àquelas que não o incluem
(grupos controlo)1. Os benefícios do
EF estendem-se aos pacientes com
doença mais severa e que, por isso,
aguardam artroplastia5.De realçar
que, embora eficaz a curto prazo, os
benefícios do EF tendem a atenuar-se no tempo6 por motivos que
procuraremos abordar nas secções
subsequentes. Justifica-se, assim, a
sua prescrição continuada.

Qual o formato ideal do EF?
O efeito terapêutico é maior nos
programas individuais, seguido
pelos de grupo e pelos baseados
no domicílio, embora as diferenças

não sejam estatisticamente significativas2.Como tal, a decisão em
relação ao modo mais adequado
deve ter em conta a preferência do
paciente, assim como a disponibilidade de recursos materiais e humanos. Parece haver um consenso
no que diz respeito à importância
da supervisão médica durante as
primeiras sessões7.Esta permite
detetar eventuais reações adversas,
assim como adaptar o programa de
EF às necessidades, preferências e
objetivos do paciente. Facilita ainda
a aprendizagem e correta execução
dos exercícios. Estudos de análise
económica demonstram que, apesar
do aumento no custo inicial, este é
depois compensado pela redução
da morbilidade e custos em outras
áreas da saúde8.

Qual o tipo e “dose” de EF
recomendados?
A evidência aponta para que se
consigam obter efeitos semelhantes (ao nível da redução da dor e do
aumento da capacidade funcional)
com diferentes tipos de EF1,9.
O EF aeróbio deve fazer parte de
qualquer programa de prescrição. A
marcha e a bicicleta são as modalidades preferidas. Quando associado
à dieta é ainda útil na redução de
peso em pacientes obesos.

Os exercícios de fortalecimento
muscular são recomendados, não
havendo evidência que sugira
superioridade de algum dos seus
subtipos sobre o outro (isométrico
vs. isotónico).3 Este tipo de EF deve
solicitar os vários grupos musculares
do membro inferior e não apenas o
quadricípite femoral2.
Os exercícios de flexibilidade constituem uma escolha lógica, visando
manter/aumentar a amplitude das
articulações afetadas10.
O EF em meio aquático aparenta
ter menos impacto na redução da
dor comparada com as restantes
intervenções4. Apesar disso, pode ter
um papel importante em pacientes
com excesso de peso ou com dor
severa, devido à diminuição da carga
sobre a articulação do joelho.
Os exercícios que privilegiam ganhos de equilíbrio podem também ter
um papel importante na prevenção
de quedas em indivíduos suscetíveis11. Abordagens alternativas como
o tai-chi12 e o treino neuromuscular13
têm sido usadas com relativo sucesso
em indivíduos com gonartrose. Para
além do programa de EF estruturado,
o aumento dos níveis globais de
atividade física podem trazer benefícios extra (mudanças simples, como
utilizar escadas ao invés do elevador
ou ir a pé para o trabalho/compras,
devem ser incentivadas).
O conceito “dose” abrange o
número total de sessões, a sua
frequência, volume, duração e
intensidade, sendo que todas estas
variantes podem afetar o resultado
final. Numa fase inicial deve-se
optar por uma “dose” reduzida e ir
aumentando conforme o desempenho e tolerância do paciente. Uma
proposta de programa possível é a
que apresentamos no Quadro 1.

Qual a estratégia para aumentar
a adesão dos pacientes às
recomendações?
Para que se possa obter o efeito
desejado a adesão do paciente a
longo prazo é fundamental.
Trabalhos que visaram estudar
esta relação mostraram:
• uma relação dose-resposta entre
adesão ao programa e dor, capacidade funcional e de marcha14;
• efeitos benéficos do EF duram
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apenas enquanto o paciente continua a exercitar-se15;
•e
 feitos benéficos do EF já não estão
presentes seis meses após terminado o programa16.
Os fatores que influenciam a
adesão ao programa de EF podem
dividir-se em intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros são fatores inerentes ao próprio indivíduo (motivação,
personalidade, historial de prática
de atividade física, importância
atribuída à saúde, conhecimento
sobre a osteoartrose, impacto da
dor, rigidez e fadiga no dia a dia,
perceção dos benefícios associados
ao exercício). Os segundos incluem
o ambiente físico (acessibilidade a
equipamentos desportivos, transporte, condições meteorológicas)
e social (suporte familiar, estatuto
socioeconómico, companhia para
treino, acesso a médicos, fisioterapeutas e outros profissionais). Todos
estes fatores podem, em determinado momento, constituir-se como
facilitadores ou obstáculos à participação no programa de EF.
Qualquer dos fatores acima
elencados pode funcionar como
obstáculo ao início e à manutenção
da participação no programa. Como
tal, compete ao clínico identificá-los
e solucioná-los de forma atempada.
Poderá ser particularmente útil criar
uma lista com os vários obstáculos
referidos por cada indivíduo e partir
daí para construir, em conjunto com
o paciente, o programa mais adequado.
Uma das crenças mais comuns
em relação à osteoartrose é que esta
resulta do desgaste da articulação
e como tal o EF, enquanto atividade
que provoca desgaste articular, deve
ser evitado. É fundamental atacar

esta crença, aumentando o conhecimento do doente e seu círculo
familiar acerca da doença e do papel
benéfico que o EF pode ter nela.
A dor é outro fator que frequentemente afeta a adesão. O paciente
deve ser alertado para a possibilidade de esta surgir e que isto não
significa que esteja a haver dano
articular. De qualquer modo, o
clínico deve investigar a dor, procurando saber quais as atividades que
a despertam e, se necessário, proceder a modificações no programa.
Outras estratégias que podem ajudar a mitigar a dor incluem: toma de
analgésicos, diminuir duração das
sessões (aumentando a frequência) e
considerar EF em meio aquático.
Outros fatores que afetam a adesão são a falta de tempo e a dificuldade no acesso a infraestruturas.
Na primeira é fundamental que o
médico seja proactivo na identificação de espaços livres na agenda
semanal do doente. Se não for
possível encontrar três períodos de
30 minutos deve-se tentar encontrar
cinco períodos de 20, por exemplo.
Neste contexto, encorajar o aumento
da atividade física nas tarefas de
vida diária assume especial importância. No segundo caso o médico
deve tentar saber quais as opções
existentes no local de residência do
doente e em última análise prescrever exercícios que possam ser
feitos sem material de apoio (ex:
caminhada e treino de força com o
próprio peso corporal).
A supervisão e monitorização
regular por profissional da área
(educação física, fisioterapia…)
está associada a maior satisfação
e melhores resultados17. Não só
facilita a prescrição de um programa progressivo e flexível, como

Quadro 1. Proposta de programa de prescrição de EF
Tipo de
exercício

Intensidade

Volume

Frequência

Flexibilidade

Fase inicial: alongar até
sensação subjetiva de
resistência
Longo prazo: alongar ao
longo de toda a amplitude
articular

1 alongamento por
grupo muscular
Manter durante 5-15
segundos

1 vez ao dia

Resistência
muscular

Fase inicial:
40 % 1RM;
progredir consoante as
possibilidades

10-15 repetições

2 a 3 vezes
por semana

Aeróbio/
Endurance

40 a 60% VO2 max/Fcmax
Escala de Borg: 12-14

Acumular 20 a 30
minutos/dia

2 a 5 vezes
por semana
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mantém o interesse e motivação do
paciente, acabando por promover
maior adesão a longo prazo. Quando
não há condições para este tipo de
acompanhamento estratégias de
automonitorização (registos diários,
podómetros) e EF acompanhado por
amigos/familiares podem também
surtir efeito.

O doente com artroplastia do
joelho pode fazer EF?
Esta decisão nem sempre é fácil de
tomar, considerando a existência de
múltiplas condições, identificadas
nas características do doente, da
prótese, da intervenção cirúrgica, do
médico e do tipo de EF pretendido18.
Ao longo das últimas décadas
diversos autores (Visuri 1980, Ritter
1987, Meding 1987, Norman 1996,
Bradbury 1998, Huch 2005, Mayer
2008) referem que a artroplastia abre
novas possibilidades para uma atividade física regular, permitindo ao
doente usufruir variados benefícios19.
Trata-se de prescrever um programa
de EF adaptado, muitas vezes em
doentes anteriormente sedentários.
O tema é controverso, mas de
grande atualidade, considerando o
número crescente de artroplastias
do joelho e a dinâmica do fenómeno
desportivo. No passado pretendia-se
que a artroplastia reduzisse a dor,
aumentasse a mobilidade, facilitasse o desempenho funcional e
desta forma potenciasse a melhoria
da qualidade de vida do doente20.
Progressivamente foi surgindo a
evidência que a artroplastia poderia
proporcionar uma maior atividade
física e potenciar a prática regular
de EF ou mesmo desporto.
O doente artrósico com artroplastia deve manter-se ativo para
melhorar a qualidade do osso, a
fixação da prótese, reduzir o risco de
descolamento e aumentar a funcionalidade em tarefas quotidianas21–26.
O doente ativo apresenta maior grau
de satisfação, mais força muscular,
melhor padrão de coordenação e
superior condição aeróbia25.
A Knee Society recomenda a prática regular de EF após uma ponderação sensata da relação benefício/
risco, considerando como argumentos major a melhor osteointegração
e o aumento da condição aeróbia27.

Quais os elementos clínicos
que indicam e contraindicam a
prescrição de EF no doente com
artroplastia do joelho?
A evolução pós-operatória é um
elemento decisivo, considerando que
após a intervenção 16% dos doentes
com prótese total do joelho referem
dor. A prescrição pode ser considerada 6 meses após a intervenção, no
doente motivado, com boa fixação
e estabilidade protética, com um
correto alinhamento axial, sem
sinais radiológicos de descolamento,
sem dor, com boa mobilidade geral
(condição aeróbia, força muscular e
amplitudes articulares) e bom estado
geral (cardiovascular, respiratório,
neurológico, metabólico)20,23,26,28.
São contraindicações a instabilidade da prótese, a existência de
sinais de descolamento, a infeção
de um dos componentes, a insuficiência muscular, o défice de amplitudes (extensão…) e a obesidade
(IMC> 30 kg/m2).
A prescrição de EF deve ponderar
os fatores individuais (eficácia do
programa de reabilitação, motivação,
idade, experiência de vida), os fatores cirúrgicos e da prótese (via de
abordagem, tipo de material, alinhamento dos componentes) e o tipo de
exercício (natureza do esforço, intensidade, exigência)18,20,22,25,26. A idade
avançada e o receio na utilização
são também elementos fortemente
restritivos da participação física23. Os
doentes com menos de 60 anos são
30% mais ativos20,23.

Com a carga máxima ocorrendo
entre os 40 e 60° de flexão, o risco
de desgaste da prótese é elevado,
pelo que as atividades com estas
características mecânicas devem ser
evitada20,22. Assim, deve ser prescrito EF aeróbio, com solicitações de
baixo impacto, tais como a natação,
o cicloergómetro, o bowling, a marcha e o golfe, entre outras20,22,24–27.
As atividades mais exigentes tais
como o esqui, a bicicleta de estrada,
o remo entre outras, requerem uma
boa mobilidade pelo que deverão ser
ponderadas caso a caso.
As atividades de impacto intermédio, tais como o ténis (variante de
pares) e a caminhada, apenas ficam
acessíveis a um número limitado de
doentes (aqueles mais jovens, sem
fatores de risco e com experiência
prévia)20. As atividades de impacto
mais elevado, com risco de queda e
de solicitação exigente, particularmente as coletivas (futebol, basquetebol, andebol) devem ser evitadas /
desaconselhadas (Quadro 2)20,26,27.
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Conclusões
É cada vez mais uma evidência que
o EF é um componente fundamental
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Quadro 2 – Recomendação para o EF na artroplastia26
Articulações Recomendado

Recomendado com
limitações

Pouco recomendado

Anca

Aeróbia (sem saltos)
Aquajogging
Treino em ergómetro
Ginástica individual
Bicicleta
Passeios a cavalo
Remo, natação
Dardos, dança
Caminhada
Caminhada nórdica

Aeróbia (sem saltos)
Esqui alpino
Golfe
Musculação
Jogging
Passeios a cavalo
Esqui de fundo
Ténis
Ténis de mesa

Basquetebol, Futebol, Andebol,
Voleibol
Patinagem (artística e
velocidade)
Ginástica
Hóquei em linha
Desportos de combate
Escalada
Atletismo (saltos),
BTT
Squash

Joelho

Aeróbia (sem saltos)
Aquajogging
Treino em ergómetro
Ginástica individual
Passeios a cavalo
Dardos, Dança
Natação
Caminhada/
Caminhada nórdica

Esqui alpino
Musculação
Jogging
Passeios a cavalo
Ténis
Remo

Basquetebol, Futebol, Andebol,
Voleibol
Patinagem (artística e
velocidade)
Hóquei
Escalada
Squash

Ombro

Aquajogging
Ginástica individual
Jogging
Bicicleta
Passeios a cavalo
Caminhada/Caminhada nórdica

Esqui alpino
Golf
Musculação
Jogging
Passeios a cavalo
Remo/natação
Esqui de fundo

Basquetebol, Futebol, Andebol,
Voleibol
Patinagem (artística e
velocidade)
Hóquei
Artes marciais
Escalada
BTT
Squash

Qual o EF mais indicado no doente
com artroplastia do joelho?
Toda a prescrição de EF no doente
com artroplastia do joelho deve
enquadrar a dimensão do lazer e da
recreação22. O risco de falência da
artroplastia aumenta nas atividades
de elevada exigência técnica e de
competição. O EF não deve favorecer
o alto impacto, o contacto físico, a
possibilidade de queda, a torção axial
e a repetição exaustiva de um gesto
dominante. Importa evitar o risco
de fratura, luxação, descolamento e
desgaste dos componentes protéticos25,26. No momento de prescrição
importa considerar o valor da carga
axial e o grau de flexão femorotibial.

do tratamento da gonartrose. Diferentes tipos de programas têm sido
estudados, sem que a superioridade de algum deles tenha sido
claramente demonstrada. Assim, a
preferência do paciente e a indicação do médico são fundamentais no
processo de prescrição. Apesar da
evidência favorável ao EF, os níveis
de prescrição entre a classe médica
continuam baixos. Sabemos que a
decisão de iniciar e manter a participação num programa de EF é influenciada por um conjunto complexo de
fatores. Compete ao clínico identificar as indicações e contraindicações,
maximizando a adesão e consequentemente os efeitos benéficos.
A prescrição de EF no doente com
artroplastia é um tema de crescente
atualidade justificando-se, nestes
casos, uma avaliação criteriosa do
doente e da sua condição clínica.
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O Dr. Aníbal
Costa: um
visionário,
um homem
atual

Dr. Basil Ribeiro – V. N. Gaia

À medida que fui recolhendo depoimentos de várias individualidades
fui sentindo cada vez mais uma
enorme angústia na elaboração
deste tributo. Conheci o Dr. Aníbal
Costa há muitos anos e viajámos
juntos para a Grécia, Espanha e para
os Estados Unidos. Íamos a Congressos internacionais juntamente
com o Dr. Benjamim Carvalho, meu
companheiro destas andanças. Ele
já não era jovem em idade, já não
exercia a profissão de médico, mas
mesmo assim encontrava-se disponível, física e mentalmente, para
aprender ainda mais um pouco,
vivenciar novas experiências e
conhecer outras pessoas. O seu espírito inquieto empurrava-o, queria
saber mais, perguntava e esclarecia.
Reconheço que na altura não me
apercebi da dimensão científica,
cultural e humana daquele homem.
Tinha ideia que fora determinante
para a Medicina Desportiva e ele
contava-nos as suas histórias. Sabia
que estivera envolvido na criação
dos Centros de Medicina e desabafava a sua tristeza pela sua destruição. Os dirigentes não percebiam
o mal que faziam ao desporto e ao
atleta em particular. Agora, que
decidi avançar com este projeto,
sinto-me muito pequeno perante
a dimensão da personalidade que
hoje recordamos. Leio os seus textos
e vejo um visionário. Atentamente
me apercebo da grande atualidade
dos seus conceitos, das suas ideias.
18 · Maio 2015 www.revdesportiva.pt

Quem foi e o que fez o Dr. Aníbal
Costa

Embora escritos há mais de 40 anos,
parece que foram escritos a semana
passada: o pensamento de então
mantem-se, atual e expectante.
Era um visionário, era um homem
com ambição, com determinação e
com uma missão. Era um estudioso,
um pensador, que lhe permitiu ver
mais além. E viu que a Medicina Desportiva é uma especialidade médica
com grande importância para a saúde
e para o rendimento do atleta, de
importância especial no que se refere
ao esforço físico, mas que era (é)
também fundamental para a saúde
e bem-estar do cidadão comum. Viu
o exercício físico, através da repetição de ações, como uma forma de
melhorar o rendimento desportivo,
e explicou de que modo os vários aparelhos e sistemas se adaptam para a
obtenção desse objetivo. Mas também
acreditou que o exercício físico era (é)
uma poderosa arma terapêutica para
a promoção da saúde e para a prevenção da doença da população em geral.
Dizia que é um meio adequado para
combater a “Patologia das Sociedades de Consumo e Industrial”, como
ele tão sábia e tão antecipadamente
descreveu.
Era um visionário, era um estudioso. Era um inquieto, era um trabalhador. Era um crítico, era um criador.
Gostava de rir, ria alto, por vezes com
fortes gargalhadas, e os seus olhos
transmitiam paixão, doçura, afeto.
Era empenhado a defender as suas
ideias, os objetivos, os rumos. Mas
sabia do que falava. Lemos hoje os
seus textos, escritos há 40-50 anos e

• Nasceu a 13 dezembro de 1926 em
Oliveira de Azeméis e faleceu em 29
Julho de 2007
• Frequentou a escola e o liceu em
Oliveira de Azeméis
• Fez a licenciatura em Medicina na
Faculdade de Medicina de Coimbra
(17 valores)
• Fez o internato e a especialidade de
Cirurgia Geral nos Hospitais Civis de
Lisboa (18 valores)
• Ingressou como médico militar em
Lisboa, tendo atingido o posto de
coronel médico e recebido inúmeras
condecorações, com destaque para
duas medalhas de serviços distintos,
uma com Palma
• Nas forças armadas desempenhou
inúmeros cargos com destaque para:
✼Diretor
✼
do Serviço de Cirurgia
do Hospital Militar Principal (da
Estrela)
✼Diretor
✼
do Hosp. Militar de Luanda
✼Subchefe
✼
do Serviço de Saúde
Militar de Moçambique
✼Diretor
✼
do Hospital Militar Principal
✼Carreira
✼
na Medicina Desportiva:
• Especialista em Medicina Desportiva, 1.º Curso, em 1956, em Itália
• Publica em Portugal o primeiro
artigo sobre Medicina Desportiva
• Diretor do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa
• Diretor Geral do Apoio Médico ao
Ministério da Educação
• Presidente da Sociedade Portuguesa
de Medicina Desportiva
• Vice-Presidente do Grupo Latino de
Medicina Desportiva
• Participou e realizou inúmeros congressos de Medicina Desportiva
• Diretor Médico do Sporting Clube de
Portugal (1959 a 1965), com vitória
na Taça das Taças em 1964
• Chefiou equipa médica em duas
Olimpíadas (México e Estados Unidos da América)
• Médico da seleção militar de futebol, a qual na altura contava com
Eusébio
Como organizador / docente:
• Curso de Introdução à Medicina
Desportiva (Lisboa, 1969)
• Cursos de Medicina Desportiva para
Médicos (Lisboa, 1967)
• Docente no Curso de Medicina Desportiva para Médicos (Porto, 1967)
Como atleta:
• Associação Académica de Coimbra
(futebol e basquetebol – 1.ª divisão)
• Associação Desportiva Oliveirense
(futebol – 1.ª divisão)
• Campeão nacional na prova de 80m
nas provas da Mocidade Portuguesa
• Campeão regional de basquetebol de
Aveiro (júnior)
• Campeão distrital de Coimbra
(séniores, várias épocas)
• Campeão nacional de basquetebol e
de ténis em 1951
• Vencedor de vários torneios de ténis
no Porto, Coimbra, Oliveira d Azeméis e Figueira da Foz

“A Bola”, de 29 de Março de 1980

parece que foram escritos a semana
passada. Que atualidade! Que visão
futura! Era um visionário! Mas
também se zangava. Era exigente,
rigoroso e às vezes parecia exagerar. Tinha mau feitio, dirão alguns,
mas tinha espírito criador. Mas, sim.
Algumas vezes parecia agressivo na
defesa dos seus conteúdos. Mas a sua
sabedoria, a sua dedicação e a sua
determinação assim o determinavam. A sua mente inquieta tirava-lhe
o sono, obrigava-o á discussão. E pensava. Pensava muito sobre o modo
fazer evoluir uma especialidade que
sempre admirou. Ele era um forte
crente das suas ideias e convicções
adquiridas à custa de muito estudo
e reflexão. O Dr. Aníbal fora atleta de
dimensão elevada, nacional, e apercebera-se que o organismo humano
em esforço funcionava de modo
muito diferente em relação á condição de repouso. Investigou e publicou
um extenso, atual e belíssimo texto
sobre a fisiologia.
Ele “estava muito à frente”. O
tema da prevenção das lesões, muito
atual, mas pouco consolidado e
talvez pouco praticado, abordava-o
já nessa altura, há mais de 40 anos,
com grande atenção. E explicava a
importância do músculo quadricípite,
particularmente o músculo vasto
interno no seu dizer, como elemento
estruturante para a segurança do
joelho. Era preciso reforçá-lo bem
para que aquela articulação funcionasse bem e não saísse prejudicada.
A prevenção das doenças cardiovasculares era possível de ser feita e a
atividade física, doseada, regrada,
era fundamental para a prossecução desse fim. Preocupou-se com
o trabalhador e com o estudante
universitário enquanto atletas e
praticantes de desporto e escreveu
sobre eles. Era cirurgião e não fugia
às cirurgias mais complicadas,
como a que se relata neste tributo, e

“A Bola”, de 29 de Março de 1980

realizava-as para bem do doente. O
tema da morte súbita era já para ele
um grande problema. Questionava
as mortes do Pavão e do José Pedro,
na escrita e nos intervalos durante
os congressos. Na edição de “A Bola”
(ver a foto em cima), de 29 de Março
de 1980, assumia, enquanto Presidente da Sociedade portuguesa de
Medicina Desportiva (SPMD), que
a morte súbita no futebol, apesar
do enorme empenhamento médico
para a sua prevenção, iria continuar
a ocorrer, mas tranquilizava os leitores: “as mortes súbitas em Portugal
são em número reduzidíssimo”, para
depois rematar e tranquilizar ainda
mais: “Temos sim possibilidade de
diminuir o seu aparecimento com
um conjunto de medidas”, as quais
passou a enumerar e indicadas mais
à frente neste tributo. Nessa mesa-redonda, sob o título “A avaliação
do risco de morte súbita”, realizada
na SPMD, e presidida pelo então
Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto participaram nomes
importantes da medicina: Dr. Camacho Vieira, Dr. Salles Luís, Prof. Dr.
Lesseps Reis, Dr. Lema Santos e Dra.
Ana Maria Moniz.
Era para ele uma tormenta e queria ajudar a prevenir mais mortes
no desporto. Para tal fomentou o
exame médico desportivo de pré-participação, descreveu-o com

rigor, pois considerava-o um instrumento fundamental para a proteção
da saúde e mesmo da vida do praticante desportivo. Era preciso fazê-lo.
Era preciso criar condições especiais
de apoio ao atleta e abriu Centros de
Medicina em muitas capitais de distrito. O atleta tinha finalmente um
local onde o especialista o poderia
ajudar. E adquiriu eletrocardiógrafos, pois já nessa altura considerava
o eletrocardiograma como elemento
importante no rastreio de doenças
cardíacas. Surpreendente, ou talvez
não, se nos lembrarmos que ainda
hoje, em 2015, se discute nos Estados Unidos a sua utilidade para este
fim. Mandou apetrechar Centros de
Medicina com equipamento inédito, sofisticado, que teve de vir do
estrangeiro. Nascia a fisiologia do
esforço em Portugal, que aplicada
ao treino seria muito útil aos atletas
portugueses. Em 1979, na 1.ª página
do jornal “A Bola” ele dava enfâse ao
controlo do treino através da curva
lactacidemica”. Que inovação, que
atualidade! A sua sabedoria dizia
que o treino também pode ser orientado com o feedback dos resultados
de alguns testes. Ele sabia como
compensar o aparente “«Déficit» do
factor morfológico” de modo a que
o jogador português se batesse de
igual para igual com os jogadores
altos e loiros do Norte e do Centro
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da Europa. E ensinava: “É compensável com o treino racional”, desvalorizando por completo as desculpas
dos treinadores da época, preocupados apenas em referir “chavões”,
como por exemplo «o atleta português é subdesenvolvido fisicamente
e, por isso, não pode realizar grandes esforços» (em A Bola, 8/12/1979
– ver foto).
Só um homem de grande saber e
de grande competência poderia ter
sido chamado pelo então Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto para liderar a Direção Geral de
Apoio Médico, criada pelo Decreto-lei n.º 257 de 18 de Junho de 1977,
e constituída por três Direções de
Serviços: Médicos-Universitários
(instalados em Lisboa, Coimbra
e Porto), Médico-Pedagógicos e
Médico-Desportivos. Nascia também
o Instituto Nacional de Medicina
Desportiva, com responsabilidade
nos serviços médicos, na formação, investigação e ensino na área
da medicina desportiva e no controlo de antidopagem, este “para a
protecção dos atletas e moralização
das competições” (em “A Bola” de
24/12/1977 – ver foto). Nesta edição
escrevia-se que “o Dr. Aníbal Costa
possui um curriculum invulgar no

“A Bola”, de 24 de Dezembro de 1977
20 · Maio 2015 www.revdesportiva.pt

meio da nossa medicina desportiva”.
A perspicácia da análise justificava
esta conclusão.
A morte súbita incomodava-o de
facto e poderia estar relacionada
com a dopagem. A morte súbita
do jogador Pavão foi relacionada
com uma “estenose subaórtica”, e
“o doping – se o houve – poderia
na verdade ter agravado a doença
vascular congénita e apressado a
morte do jogador” (em “A Bola” de
24/12/1977). A dopagem é perigosa
e pode ajudar a matar, queria ele
dizer. Na altura realiza-se apenas
o controlo uma vez por ano e só na
Volta a Portugal. Não estava correto
e o título d’ A Bola indicava: “Controlo Anti-«doping» é possível neste
«Nacional»”, depois de o Dr. Aníbal
Costa, de modo consciente e responsável, ter afirmado que “pela nossa
parte – técnica – repito que estamos
aptos a realizar acções isoladas
já no presente «Nacional» – e falo
em acções isoladas porque neste
momento não possuímos os aparelhos mais modernos que permitem
realizar”, pois havia apenas um que
“apenas permite realizar cinco ou
seis análises por dia, e que está na
Faculdade de Farmácia em Coimbra, apesar de ser “mais antiquado”.
Nascia o controlo de antidopagem
no Campeonato Nacional de Futebol.
A dopagem era não só prejudicial à
saúde como era eticamente reprovável. Descreveu com exaustão e rigor
os malefícios do consumo de esteroides anabolizantes e a realização das
transfusões sanguíneas. Numa das
suas publicações, onde fazia referência aos malefícios da dopagem,
desabafou: “São tais os riscos que
fazem parte do «ofício» de campeão.
E assim vai o Mundo do Desporto.
Triste Desporto!”
O Dr. José Manuel Silva e Costa, o
seu único filho, enviou-me algumas
fotos, a preto e branco mas de cores
elegantes. Eu andava estupefacto

com o passado do Dr. Aníbal Costa.
Receava não ser capaz homenagear cabalmente o seu pai. Tanta
coisa havia a dizer, havia a publicar.
Escrevi-lhe e desabafei para encontrar ainda mais ânimo e coragem:
“Cada vez me arrepio mais: é impressionante a atualidade das palavras,
dos conceitos, das propostas feitas
há 30-40 anos! Parece que tudo ocorreu na semana passada. À medida
que estudo o Dr. Aníbal Costa mais
entendo a minha incapacidade para
lhe prestar a justa homenagem. Mas
não vou desistir, lutarei contra as
dificuldades, pois esta foi também
uma das suas mensagens.”
O material foi chegando e os
tributos individuais acumulavam-se. Todos queriam prestar-lhe uma
homenagem, todos tinham tido
a sorte do seu convívio e às vezes
da sua liderança. Todos estavam
gratos, todos ficaram entusiasmados
e as respostas chegaram rapidamente. Um dia recebi o contributo
do Prof. Manuel Sérgio. Que generoso e que gratidão. Uma dávida,
um reconhecimento. Não resisti à
emoção provocada por aquele texto
e respondi-lhe com um email: “Que
texto extraordinário. Lá onde está,
em segurança e conforto, de modo
enérgico e acutilante, bracejando um
pouco, talvez, o Dr. Aníbal Costa vai-lhe repetindo: «Você entendeu-me
bem! Mais uma vez confirmo que o
escolhi bem. Escreve bem, sabe?». O
caro professor Manuel Sérgio, ele não
o ouve, certamente, mas ele perdoa-lhe porque não o esqueceu. E nós, os
mais novos (para não dizer os menos
velhos) queremos lembrá-lo e aqueles que ainda são novos vão gostar de
o conhecer. Que belo texto, caro Prof!
Que requinte de memória. Obrigado
professor por me ajudar a lembrar
alguém que não deve ser esquecido.”
O Dr. Aníbal Costa viu longe. O
que para ele foi uma criação, uma
inovação, para nós, agora, dezenas
anos depois, é uma rotina, uma ação
de momento, um conhecimento concretizado e definitivo. Mas não! O Dr.
Aníbal dizia que não, que era preciso
avançar ainda mais. Estamos agradecidos pelo caminho que iniciou e
que agora caminhamos com mais
facilidade e segurança, tentando
continuar a sua missão. Estamos
agradecidos pelo legado que nos
deixou. O Mestre continua vivo!
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Alguns resumos das suas
publicações

Comunicação apresentada ao VIII Congresso do
Agrupamento Latino de Medicina Desportiva
SPA, Maio de 1971

O Desporto tem um objetivo nobre
e o Dr. Aníbal Costa, nesta comunicação apresentada ao VIII Congresso do Agrupamento Latino de
Medicina Desportiva, em maio de
1971, referiu que ele se destina a
fazer “homens fortes e saudáveis,
mas se não olvidarmos que toda a
actividade humana pressupõe um
risco, as actividades desportivas bem
caracterizadas e definidas e sendo
absolutamente imprescindíveis e
essenciais visto que a sua não prática provoca vícios irreparáveis para
o homem, terão, como é natural,
de ter também o seu risco. … Daí o
aparecimento de lesões que poderão
diminuir flagrantemente se se insistir nas campanhas de divulgação de
prevenção, respeitantes ao ambiente
adequado à sua prática; ás virtudes
das organizações; à melhoria do
equipamento pessoal e desportivo
e, sobretudo, aos cuidados a ter
concernentes quer à preparação –
treino basal – quer especificamente
– treino específico; e se os atleta
quiserem compreender as vantagens
desta ideologia”. O Dr. Aníbal acreditava e defendia que a prevenção das
lesões era possível, mas que implicava o envolvimento ativo de vários
agentes e a adoção de medidas, as
quais seriam úteis apenas se os
atletas quisessem.
Em 1971 o Dr. Aníbal Costa como
que se escandalizava com o desfecho das lesões dos desportistas.
Referindo-se ao joelho, desabafava,
com alguma tolerância particular,

afirmando que “Ora, a não ser nas
lesões muito graves do joelho, e que
felizmente entre nós são excepcionais, não se admite nos tempos
hodiernos que um atleta fique
incapacitado para a prática do seu
desporto favorito pelo facto de ter
sofrido uma lesão de tão importante
articulação.” Mas também apontava
as causas para esse desiderato e
indicava-as: “Todavia, muitas vezes,
e infelizmente, em resultado de uma
má orientação inicial – diagnóstico
tardio, terapêutica incorreta, inexistência duma recuperação funcional precoce – a cura destas lesões
demandam não só longos períodos de
cura, como resultados imprevisíveis
para os conhecimentos actuais.” O Dr.
Aníbal sabia das consequências pois
“se nos recordamos o que representa
de prejuízos graves para o indivíduo
e para a Sociedade os maus resultados” e naturalmente orientava para
as soluções. Era necessário “actuar
cada vez mais eficientemente, quer
no campo da educação desportiva
– prevenção – quer no da educação
médico-desportiva – primeiro socorro,
diagnóstico precoce, terapêutica correcta e recuperação ab início”. Quem
quiser que descubra as diferenças em
relação ao que foi escrito há 44 anos.
Nesta comunicação, o Dr. Aníbal
Costa descreveu o mecanismo habitual da lesão, “que são os movimentos
de abdução ou rotação e com frequência com o joelho em flexão”, referiu a
ausência de utilidade da radiografia,
“com excepção dos arrancamentos
ósseos nas lesões ligamentares” e
classificou as lesões traumáticas no
joelho do desportista em seis tipos:
· Distorções simples (lesões sem
grande repercussão sobre as
estruturas fundamentais da
articulação)
· Distorções graves (lesões com
repercussão sobre as estruturas
fundamentais da articulação)
· Lesões de ligamentos laterais
· Lesões dos ligamentos cruzados
· Lesões meniscais
· Lesões associadas.

A musculatura da coxa era
fundamental para a proteção do
joelho na descrição do Dr. Aníbal.
Preocupava-o que “quando a articulação do joelho é atingida quer por
lesão mais ou menos violenta, ou
por uma intervenção cirúrgica, os
músculos, ou mais correctamente o
quadricipete, e com mais precisão o
vasto-interno, ressentem-se quase
imediatamente... Com uma insuficiência extensora que se manifesta...
que vai levar ao clássico círculo
vicioso de Murray: «um processo
mórbido consequência de uma lesão
inicial, persistindo vai não só agravar
a lesão inicial, como a sinóptica»”, e
mais: “assim, no nosso caso, a diminuição do volume, tonus e controlo
muscular faz com a articulação seja
insuficientemente protegida dos
micro-traumatismos repetidos... e
daí a reacção articular por meio do
respetivo derrame”. Nada de novo,
pois não? Por isso era importante
que “nas distorções simples a partir
do momento da lesão, exercício de
contracção do quadricipete, 4 a 5
por hora e deambulação... e nas
distorções graves, e após a reparação
anatômica pela intervenção cirúrgica ou após a colocação do gessado
correspondente, exercícios ou contracção muscular – 4 de hora a hora
– a partir das 48 ou 72 horas, a que
se seguem movimentos de elevação
de todo o membro inferior.”

In “Semana Médica”, 9 – n.º 458, 1968
Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina
Desportiva

Logo na Introdução o Dr. Aníbal
Costa escreve que “é evidente que por
demais que se tende a subestimar o
“desporto”, ele é indiscutivelmente
hoje um verdadeiro fenómeno social,
com marcada repercussão em toda
a vida dos povos”. O que mudou no
conceito? O que mudou na atualidade deste dizer? Nada, mas importa
realçar que tal foi escrito por alguém
excecional há 47 anos! E continua:
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“Fruto das exigências do Homem,
representando em cada nação o
reflexo das suas estruturas sociais,
atingindo um verdadeiro paroxismo,
pela luta de interesses que origina,
alienando-se dia a dia dos seus objetivos fundamentais, permanece, apesar
de tudo e de todos, no primeiro plano
dos interesses do homem hodierno”.
Mas, pergunto, o que mudou neste
quase último século no Desporto?
A “luta de interesses” sempre existiu… e serão eles a motivação de
alguns para a existência de Desporto
para gáudio dos restantes, pois ele
continua hoje “no primeiro plano dos
interesses do Homem”? E mais disse
que “Só há Desporto se houver competição”, mas “o desporto regrado, isto
é, o desporto conduzido dentro de boa
ética e convenientemente orientado,
só pode trazer efeitos benéficos para
o ser humano”. … “é evidente que
sendo o objetivo do desporto fazer
mais e melhor, o homem terá de se
preparar para alcançar a tal finalidade”, que se atinge “por intermédio
do exercício físico, o que é o mesmo
que por intermédio do treino”. E
explica que “são indiscutíveis os
benefícios dos exercícios sobre as
variadas funções orgânicas, sendo de
referir o que tem de útil no controle
da actividade motora, automatizando
o gesto, transformando o movimento
voluntário em reflexo, tornando-o
preciso, flexível, forte e adaptado aos
fins em vista. Quanto de diferença e
quanto de economia avulta entre o
gesto do indivíduo habituado ao exercício físico e o sedentário!” Quanto
de profundo, quanto de atualidade,
quanto de verdade existe na eloquência deste pensar!

Cirurgião-chefe do Departamento de Medicina
Desportiva do Centro Médico-Social da Mocidade
Portuguesa
In “Semana Médica”, 2,(101), abril de 1961

O que era o treino para o Dr. Aníbal
Costa? Era a “repetição regular,
sistemática e progressiva de uma
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dada actividade, implicando a
intervenção de todos os aparelhos
e sistemas de economia, com a
finalidade de se conseguir o máximo
rendimento, quer geral, quer técnico, com o mínimo esforço”. Mas,
então, o que mudou nestes 54 anos
que medeiam a publicação deste
texto? Nada! O conceito e o objetivo
operacional mantêm-se os mesmos.
Só uma mente brilhante poderia
ser tão oportuna na caracterização
deste conceito. E definia dois tipos
de treino: um, o fisiológico, genérico ou basal e o treino desportivo,
específico ou técnico. Através do
primeiro “pretende-se aumentar
a capacidade de trabalho e o rendimento muscular, com gradual
melhoria de todas as suas funções
orgânicas, desde as mecânicas às
compensadoras, com o intuito de
levar o organismo a um nível sempre
mais alto de resistência ao trabalho
independentemente de se ter atingir
a excelência numa determinada
forma de exercício”, isto é, treina-se
para melhorar a condição fisiológica, mas não necessariamente,
para se ser muito bom naquilo que
se pratica. Há quem chame a isto
desporto ou exercício de recreação.
Já o treino desportivo “destina-se a
aperfeiçoar a técnica individual em
cada desporto, com a finalidade de
se conseguir que os movimentos
requeridos neste desporto sejam
executados com a máxima rapidez e
precisão, evitando-se além disso os
movimentos acessórios, isto é, que
não sejam os estritamente indispensáveis ao efeito útil que se deseja
obter”. Ou seja, treina-se para evitar
movimentos parasitas e para se ser
o mais capaz e económico possível
no gesto desportivo. Mais uma vez,
os objetivos mantêm-se atuais. No
texto o Dr. Aníbal Costa faz ainda
questão de diferenciar a Boa Condição, “quando o atleta se encontra
em perfeito equilíbrio fisiológico em
relação com uma dada actividade
desportiva”, da condição de estar
em Forma, que significa “o máximo,
ou melhor, o apogeu do rendimento
de um atleta em relação com uma
dada actividade desportiva”, que
depende também de factores psicológicos e “daí tornar-se inconstante,
caprichosa e sem regra”. Mais uma
preocupação para os treinadores e
mais trabalho para os psicólogos.

Já há 54 anos o desporto obrigava
ao envolvimento multidisciplinar,
pelo menos na mente erudita do
Dr. Aníbal Costa.

Educ. Fís. Desp. S. Escolar, vol VII-1(25), jan-mar 1971
Presidente da SPMD

“Os dados estatísticos que colhemos diariàmente sobre as causas
que vitimam cada vez mais a
Humanidade demonstram-nos irremediàvelmente a grande viragem
havida no nosso tempo. O progresso
da ciência esmagou o flagelo das
grandes epidemias, verdadeiras
bombas atômicas destruidoras da
população mundial e que faziam
verdadeiras razias nos povos. As
doenças infecciosas foram por
assim dizer vencidas, ou melhor, o
homem tem na sua mão as armas
capazes de as liquidarem. Se elas
persistem ainda em muitos locais,
isso deve-se à incompreensão e desprezo total dos políticos pelos seres
humanos. Porque o que hoje mata
o homem são as chamadas doenças da civilização, nomeadamente
as doenças do aparelho respiratório, as doenças cárdio-vasculares,
doenças metabólicas, etc.: – O ritmo
de vida alucinante em que somos
obrigados a viver, provocando-nos
um <stress> permanente; a civilização maquinista por que passamos,
amarrando o homem ao engenho
sem se poder libertar;... a inactividade em que a maioria das profissões coloca o homem... a alimentação desregrada sem exercício... fez
surgir a Patologia das Sociedades
de Consumo e Industrial.”
Em relação à alimentação, o
Dr. Aníbal escreve que “O homem
alimenta-se daquilo que é constituído: proteínas, hidratos de carbono,
gorduras, águas minerais e vitaminas
e deve fazê-lo de forma equilibrada,
dado que o organismo humano não
comporta lucros ou perdas, para
vivermos salutarmente. Aqui as

entradas devem ser equivalentes às
saídas. Nada de gorduras e magrezas.”
Depois de uma longa e exaustiva descrição fisiológica sobre os
metabolismos energéticos, onde a
dinâmica do oxigênio foi exaustivamente explicada, o Dr. Aníbal Costa
descreveu as repercussões do exercício físico sobre o aparelho respiratório (“os atletas... dedicando parte
do treino basal á ginástica respiratória”), no sangue (“em consequência do exercício aumenta o número
de glóbulos rubros no sangue. ...
haverá imediatamente transporte
em quantidade suficiente para as
exigências duma maior distribuição
de O2”), sobre o aparelho cardiocirculatório (“Se surgem modificações
acentuadas nos indivíduos treinados, quer por subida ou descida
acentuada, há que ter cuidado
pois, pode ser índice de excesso de
treino”), sobre o sistema nervoso
(“Ora este aperfeiçoamento técnico,
quanto á execução dum dado exercício físico, só é possível mediante
a repetição constante desse mesmo
exercício é devido a três fenômenos
fundamentais: coordenação, inibição, facilitação, à custa dos quais se
atinge o automatismo”), o sentido
muscular (“a coordenação da contracção muscular para um fim em
vista, deve-se ao sentido muscular
que comunica ao cérebro qual o
grupo muscular mais útil para um
movimento determinado. Com o
treino e, portanto, com a repetição constante dos movimentos, o
sentido muscular afina-se notavelmente... a fim de se evitar as contrações inúteis, com consequente
economia de energias”..., “mas tudo
isto só será possível se o O2 chegar
ao tecido nervoso em quantidade
suficiente e permanente”), sobre o
sistema muscular (“depois do treino
o músculo em função hipertrofia-se, engrossa, sendo tal aumento,
não só devido talvez a um maior
número de fibras musculares...
Por outro lado, o músculo treinado
aumenta o poder e a resistência
que é capaz de vencer mediante
a contracção, sendo tal aumento
devido em parte ao facto do músculo se tornar mais sensível ao
impulso nervoso e mais rápido a
responder á ordem da vontade”).
Mais á frente, e quase a terminar, cita o Presidente Kennedy: “a

aptidão física é não só uma das
chaves importantes para um corpo
saudável, mas também a base
duma actividade intelectual, dinâmica e criativa. A relação entre a
saúde do corpo é subtil e complexa.
Ainda não se sabe muito. Mas
sabemos o que sabiam os gregos:
que a inteligência e a habilidade só
podem render no máximo da sua
capacidade quando o corpo está
bem forte e saudável. Os espíritos
intrépidos e as mentes tenazes
moram geralmente em corpos
sãos”.
Termina com uma mensagem
que a muitos de nós incomodará, pois é para nós também que
escreveu há 44 anos: “mas não
olvidar que os efeitos do exercício
se perdem facilmente, tal como
se adquirem, e por isso, não basta
dizer com saudosismo que se foi
desportista ou se fez exercício, pois
o que é indispensável é que se seja
e se faça exercício no quotidiano
e em todas as idades”! É muito
curioso como o Dr. Aníbal Costa
nessa altura se lembrou de nós e
deixou este conselho que, embaraçados, acabámos de ler.

Na continuação da sua “alocução
presidencial na sessão inaugural
das actividades do ano académico
de 1977/78, em 4 de Novembro”, o
Dr. Aníbal costa refere o seguinte:
“Por isso, quer os governos, quer os
organismos internacionais, têm o
dever de promover medidas práticas
para que à maioria da população
sejam possibilitadas actividades
físicas regulares a fim de por seu
meio as populações possam adquirir,
consolidar a saúde física e mental e
melhorar a qualidade de vida”, pois,
“os benefícios das actividades físicas
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são indiscutíveis”. Nada de novo,
apenas que ainda não assimilámos
tão virtuoso conselho.
Mas nesta alocução teve lugar
uma das suas grandes preocupações: a dopagem. E lembrou que “são
infelizmente tantos e tantos exemplos em que jovens atraídos pelos
seus belos ideais para as atividades
físicas, umas vezes por si próprios
mas a maioria sob conselhos paternalistas de arrivistas ambiciosos que
se acolitam à sombra da bandeira
protectora dos desportos, se têm
arruinado e algumas vezes pago
pelo preço supremo da vida, que
devemos meditar profundamente
no assunto”. Os seus valores éticos
emergem quando refere que “se
usam estimulantes na tentativa de
aumentar o rendimento, ainda que
de forma desleal.” Eles “minam a
sua saúde e arruinando-se física,
psíquica e moralmente.”
E no contexto da antidopagem
desenvolveu alguns aspetos sobre
o uso dos esteroides anabolizantes,
referindo que “são utilizados por
alguns atletas que querem ganhar
força, e consequentemente aumentar
a potência muscular são dos produtos
mais em voga”. Contudo, o Dr. Aníbal
Costa faz questão de escrever que “os
seus efeitos são tremendos: toxicidade, masculinização, puberdades
difíceis após crescimentos arrebatados, solidificação deficiente das
cartilagens de conjugação, virilismo
(na mulher pilosidade, hipertrofia clitoriana, alteração da voz, etc.), perturbações funcionais hepáticas, cancro
da próstata, impotência sexual, etc.”
e conclui de um modo esclarecedor:
“Um cortejo suficientemente aterrador.” De facto, há mais de 40 anos que
os efeitos adversos são conhecidos
e neste campo pouco mudou. Não
esqueceu a questão das transfusões sanguíneas, referindo os seus
riscos”(reacções anafiláticas, embolias
gasosas, septicemia, etc.)”. E concluiu:
“São tais os riscos que fazem parte
do «ofício» de campeão. E assim vai o
Mundo do Desporto. Triste Desporto!”
Houve ainda lugar também para
falar sobre os médicos dos clubes
que “são dentro da agremiação… o
médico da família dos praticantes
do clube. Devem especializados em
Medicina Desportiva e cumprirão
dentro das suas possibilidades e
meios as missões respeitantes à
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Medicina Desportiva em ligação
estreita e consoante com as circunstâncias com os médicos das
valências, centros locais e regionais
da Medicina Desportiva”. É extraordinário o facto de nunca se esquecer
e sempre enaltecer a necessidade
desta especialidade médica.

orientação)”, o aspeto social (onde
inclui a família, o clube, a escola, a
habitação, a educação para a saúde
e a própria cultura do indivíduo), a
estrutura económica da sociedade
de “possibilitar uma prática precoce
do desporto a um grande número de
pessoas e daí, através duma prática
controlada e correcta, adia o aparecimento das causas de insucesso desportivo”) e, finalmente, a perspetiva
política, já que “o desporto depende
sempre de quem o dirige superiormente”, considerando na altura que
o “desporto é um aparelho ideológico
do Estado” e que a prática desportiva
em democracia “é uma opção que
livremente se assume e que por isso
deve ser estimulado pela sociedade
no seu conjunto”.

Causas do insucesso desportivo
Comunicação apresentada no XII Congresso do Grupo
Latino de Medicina Desportiva (Lisboa, maio de 1979)

No início da sua palestra, o Dr.
Aníbal Costa começou por referir a
ligação entre o insucesso desportivo
e o insucesso escolar, já “que as coisas se inter-relacionam”. É curiosa
a sua pergunta, atual e responsabilizadora: “Que tipo de insucesso
queremos referir, o da criança ou o
da escola.” E responde: “Para mim,
penso que o problema não pode ser
observado unilateralmente, pois
tanto na criança como na escola há
factores evidentes que concorrem
para o insucesso”. Há 36 anos como
agora a questão mantém-se.
Então, “o insucesso desportivo
será, quanto a nós, ... a não concretização dos objetivos que o Desporto
proporciona e que são fundamentalmente resultantes de factores
genéticos e do meio-ambiente”.
Mas importa clarificar a que tipo
de insucesso desportivo se está a
abordar: “Tombará no insucesso o
jovem ou mesmo o adulto, que quer
praticar desporto e não o consegue
por condicionalismos vários? Ou por
outro lado queremos referir-nos ao
insucesso do praticante desportivo
que pretende ser um campeão e não
atinge tal desiderato?”
De entre os fatores de insucesso,
refere as causas biológicas (fatores
genéticos, morfológicos e funcionais), os fatores psíquicos, os aspetos
médicos decorrentes “dos exames
de aptidão – avaliação (seleção e

Condicionalismos e regras para uma vida com mais
saúde e aptidão das actividades físicas (tênis em
particular)
Antologia de textos, n.º 47, 1987

No Anexo desta antologia, o
Dr. Aníbal Costa afirma: “A actividade física tem riscos que se
podem evitar”, e que “mais de 90 por
cento das mortes súbitas durante
a actividade desportiva são devidas
a doenças cardiovasculares... E em
termos estatísticos, que as mortes
súbitas de que temos conhecimento,
ocorridas no desporto em Portugal, são reduzidíssimas, a atingir
percentagens baixíssimas – felizmente – o que não invalida que elas
acontecessem”. E pergunta: “temos
possibilidade de as evitar? É preciso,
é urgente dizer que não, – nem nós
nem nenhum país do mundo...” Mas
tranquiliza referindo que “Temos,
sim, possibilidades de diminuir o seu
aparecimento com um conjunto de
medidas”, referindo dezoito, que se
indicam:
1. Necessidade de adequado exame
médico “e se possível em departamentos especializados”
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2. “O exame deve ser repetido pelo
menos uma vez por ano...”
3. N
 ão confiar demasiado na sua
saúde porque o organismo desequilibra-se facilmente
4. Ter especial cuidado quando se é
portador de doenças respiratórias
5. N
 ão praticar em estados alérgicos
ou em convalescença
6. ... o uso de corticoides, anfetaminas e abuso de álcool, etc., são
perigosos com o esforço
7. “O treino deve ser racional e adequado á idade e as capacidades
dos indivíduos, ser progressivo...”
8. “Não ultrapassar os sinais de
fadiga, campainha de alarme do
organismo...”
9. O
 s que praticaram desporto a alto
nível e que o deixaram durante
muito tempo devem ter cuidado,...
mesmo nos jogos solteiros-casados,...”
10. O
 s que se iniciam depois dos
30 e 35 anos devem ter cuidado, devem fazer “um exame
adequado, se possível com ECG
dinâmico”
11. D
 eve haver cuidado especial á
prática desportiva após refeições
abundantes
12. N
 ão se deve mastigar pastilhas
elásticas e refere o caso de um
árbitro que morreu por obstrução
brônquica
13. O
 material e equipamento
desportivos devem estar devidamente protegidos
14. O
 homem deve estar mais atento
que a mulher, pois “é mais sujeito
á morte súbita que a mulher... o
que se explica ... menor incidência nas doenças do miocárdio nas
mulheres”
15. A existência de “um serviço especial de emergência médica, com
aparelhagem de ressuscitarão”
fará “diminuir substancialmente”
as mortes súbitas
16. S
 aber que mesmo que todas as
medidas sejam consideradas, a
morte súbita pode ocorrer pelo
que se deve estar sempre atento
17. D
 evem ser eliminados os fatores
de risco das doenças cardiovasculares: “fumo, alimentação desregrada, álcool, droga e stress”
18. “Desdramatizar as mortes
súbitas ocorridas ou a ocorrer é
que também acontecem noutras
circunstâncias, nomeadamente
na cama ou a ver TV”.

Sobre um caso de lesões associadas do joelho
Dr. Aníbal Costa. Chefe dos Serviços clínicos do S C P
In “Medicina Contemporânea”, ano 81, n.º 10, 1963

Em Maio de 1962, em Luanda,
o Dr. Aníbal observou um sujeito
do sexo masculino, de 25 anos de
idade, solteiro que tinha sido vítima
de acidente de viação e que estava
imobilizado com uma tala gessada
posterior havia já 3 semanas. De
seguida, apresentam-se alguns
excertos (mantendo a ortografia
original) sobre o diagnóstico, a cirurgia e a reabilitação deste sinistrado
que foram escritos na apresentação
deste caso clínico.
Após o acidente de viação “imediatamente após o traumatismo,
teve dores violentas no joelho
esquerdo, a que se seguiu um
aumento do volume do mesmo e
impossibilidade de manutenção
da estação de pé. Refere que lhe
parece que o joelho «balouçava»”.
Foram “feitas radiografias simples
da articulação, que nada revelaram
e lhe colocaram o membro inferior
esquerdo numa tala gessada posterior, mandando-o recolher ao leito”.
Depois, “retirada a tala observámos
pela inspeção que o joelho esquerdo
se encontrava ainda ligeiramente
tumefacto e havia já uma acentuada atrofia dos músculos da coxa
esquerda. … Pela palpação havia
dores na articulação do joelho
muito acentuadas no terço médio
do ligamento lateral interno. Com os
movimentos passivos, fácil nos foi
aperceber da existência dum sinal
de gaveto anterior, bem como dum
movimento de lateralidade anormal
acentuado, além de dor ao provocar-se a abdução do joelho esquerdo
em extensão. …Tinha feito uma distensão grave do joelho, realizando
aquilo a que se convencionou chamar a Tríada infeliz de Henry Platt
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(rotura do ligamento lateral interno,
rotura do ligamento cruzado ântero-externo e lesão meniscal) e daí
propormos a intervenção cirúrgica”.
Na descrição cirúrgica, o Dr. Aníbal
Costa refere que foi feita “Incisão
vertical para rotoliana interna desde
o vasto interno até ao terço superior da tíbia, indo deliberadamente
até à sinovial … verificámos que
havia como facilmente se previa
uma desinserção total do cruzado
ântero-externo do plateau tibial,
encontrando-se o ligamento cruzado reduzido a um couto,.... Por
sua vez, o menisco estava desinserido em todo o seu terço anterior,
balouçando dentro da articulação. …
rápida e facilmente se fez a meniscectomia interna para passarmos
a seguir à resolução do problema
posto pela lesão do cruzado anterior.
… decidimos fazer a sua reinserção
segundo a técnica preconizada por
Navés. Com o perfurador cavámos
dois túneis na tuberosidade – transtuberositários – saindo no local de
inserção primitiva do ligamento.
Com dois fios de arame passámos no
coto do ligamento, pontos à Bunnel,
fixando bem o ligamento. Colocamos
em seguida o joelho em extensão
e passámos os fios de arame pelos
túneis cavados com o perfurador,
atando os mesmos entre os dois
orifícios extra-articulares efectuados na tíbia.” Finalmente fomos à
procura do ligamento lateral interno
que tal como prevíamos se encontrava praticamente roto em cerca
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de 2/3 da sua largura e também
com algumas roturas longitudinais.
… fizemos uma sutura com pontos
em x entre eles (os topos), reforçada
com alguns pontos simples.”
“Ao fim de quatro dias, obrigámos
o doente a executar quatro contracções do quadricípete de hora a hora.
Após oito dias, retirámos os pontos
da pele … Fizemos então um gesso
cruro-pedioso, continuando o doente
no leite até perfazer 30 dias de operado e mandando-o agora executar
movimentos …”
“No final de 30 dias levantámos
o doente e começou a deambular
regressando o mesmo à sua actividade profissional de empregado de
escritório, não sem que lhe fizéssemos usar uma palmilha interna
no sapato, afim de proteger como é
evidente o ligamento lateral interno
... retirámos o gesso aos 45 dias ... E
caso curioso, a atrofia do quadricipete era agora até mesmo menos
acentuada de 1cm!
Dadas as condições em que o
doente foi operado e como medida
de precaução mantivemos ainda
o doente imobilizado por um novo
período de 15 dias, numa cola de
zinco, no fim dos quais, retirámos
definitivamente a imobilização
e se começou com o trabalho de
recuperação definitiva. ... começámos imediatamente com trabalho
bidiário de massagens e levantamento gradual de pesos associado
ás correntes farádicas. ... aos 15 dias
de trabalho de recuperação o doente
dobrava o joelho até 90
graus e começava a fazer
exercícios de bicicleta....
e ao fim de 40 dias, isto é,
110 dias após a intervenção
cirúrgica dávamos alta ao
doente sem haver sinais
de derrame, sem atrofia
muscular, com bom tonus
e realizando movimentos
totais de extensão e persistindo ainda ligeira dificuldade à flexão total (cerca
de 15 graus). .... Em abril
do corrente ano ... fazia a
sua vida normal, andava
de moto sem receio é até
jogava futebol na praia sem
qualquer sintoma. Sentia a
articulação bem segura!”

Comentário

A tríada infeliz de Henry Platt –
Um relato histórico, um comentário atual
Prof. Dr. José Carlos Noronha, Porto

Estávamos em 1963. As lesões
ligamentares graves do joelho
tinham, quase sempre, o mesmo
tratamento – a imobilização gessada
durante cerca de seis semanas. O
resultado era a rigidez articular com
as estruturas lesadas cicatrizadas
anarquicamente. Nos casos de atletas que necessitavam da estabilidade
articular este tipo de tratamento
conduzia, salvo raras exceções, ao
terminar da carreira desportiva
devido à instabilidade. Mas, já nessa
altura, havia quem tivesse a noção
da necessidade da reparação anatómica das estruturas lesadas, o que
exigia conhecimento da anatomia
e da biomecânica articular. É o caso
d o Dr. Aníbal Costa, então chefe
dos serviços clínicos do Sporting
Clube de Portugal e Fundador da
Medicina Desportiva. Descreve-nos
um caso da tríada infeliz de Henry
Platt, que corresponderia à tríada
infeliz de O`Donoghue, descrita em
1950 (Figura). A descrição do exame
clínico e os passos cirúrgicos então
utilizados, apesar de já serem decorridas três semanas da lesão, merecem os maiores elogios. São decorridos 52 anos. Não se tinha a noção da
importância dos meniscos, pelo que
a sutura meniscal não se efetuava,
mas sim a meniscectomia. É interessante a tentativa da reinserção do
ligamento cruzado anterior. A leitura
deste artigo deve encher de orgulho
a ortopedia portuguesa e, particularmente, o Sporting Clube de Portugal.
Dr. Aníbal Costa: Por onde quer
que ande, aceite a nossa gratidão
pela excelente imagem que deu da
ortopedia portuguesa.
Bibliografia: O'Donoghue D. Surgical
treatment of fresh injuries to the major
ligaments of the knee. J Bone Joint Surg
Am 1950;115:181-196.

O Dr. Aníbal Silva e Costa
– pioneiro da Medicina
Desportiva em Portugal
Os depoimentos

Prof. Dr. Manuel Sérgio

Começo com George Bernard Show:
“Alguns homens veem as coisas
como elas são e perguntam: porquê? Eu sonho com as coisas que
nunca existiram e pergunto: por
que não?”. Não é fácil esboçar o
perfil do Dr. Aníbal José da Silva e
Costa, médico e cirurgião, desportista (jogou futebol e basquetebol
na Associação Académica de Coimbra) e o médico que em Portugal
mais pensou (e sonhou) a medicina
desportiva como especialidade
médica. Evoco, neste momento,
o almoço que ele me ofereceu no
Hotel Tivoli, em Lisboa, no dealbar
do ano de 1978, e o convite que me
fez, sempre de franqueza desembainhada: “Preciso de si, ao meu lado,
na Direção-Geral de Apoio Médico.
Quero editar alguns Cadernos
de Medicina Desportiva e depois
alertar a Universidade para que
reconheça a medicina desportiva
como especialidade médica”. E com
inquebrantável decisão: “E você tem
de passar ao papel o que eu penso”.
Deixei cair a interrogação: “E tem a
certeza que sou eu a pessoa indicada? Não sou médico, nem sequer
enfermeiro…”. Ele atalhou: “Para
o trabalho que lhe vou pedir não
preciso de médicos ou de enfermeiros, preciso de um escritor que
me entenda. Como você!”. Os olhos
teimosos do Dr. Aníbal não me
deixavam reagir. Aceitei, portanto,
o convite e, de facto, sob a sua
orientação, nasceram os Cadernos
de Medicina Desportiva, editados
pela Direcão-Geral de Apoio Médico.
O n.º 1 destes Cadernos dava pelo
seguinte título As Atividades Físicas

e a Medicina Desportiva e o autor era
precisamente o meu amigo Aníbal
Costa. O Caderno de 44 páginas
ainda foi publicado corria o ano
de 1978. A propósito, o Dr. Aníbal
sondou-me precavidamente: “O
Caderno está a ter êxito?” Disse-lhe que sim, que os médicos e
os enfermeiros o consideravam
oportuno. Na página 9 o Dr. Aníbal
tentava definir a Medicina Desportiva: “ É pois a Medicina Desportiva
um ramo da Ciência Médica, que
analisa a idoneidade psicofísica dos
indivíduos destinados às atividades físicas; indica as adequadas
atividades físicas para melhoria e
manutenção da saúde, em todas
as idades; dirige os portadores de
insuficiências a cursos especiais
ou a tratamentos reeducativos;
controla a condição psicofísica do
atleta, durante o treino, no decurso
da competição e imediatamente
depois dela, evitando a superação
dos limites de segurança biológica; estuda o comportamento e as
reações do organismo, frente aos
variados estímulos do mundo do
desporto; faz diagnósticos, procede
às indicações terapêuticas e de
reabilitação dos atletas lesionados,
nas práticas desportivas; divulga
noções de educação sanitária, com
finalidades preventivas, aos atletas;
participa na elaboração e controlo
de medidas relativas à higiene e
segurança dos recintos desportivos;
desenvolve cursos de formação para
médicos e enfermeiros desportivos
e de informação para instrutores,
treinadores, atletas e dirigentes;
e finalmente desenvolve funções
de interesse médico-social, entre
as coletividades e a população, em
geral”. Para 1978, ou seja, há quase
40 anos, o Dr. Aníbal já não se
mostrava enfeudado a velhas ideias.
Sei bem que assim era. Ao lado de
alguns que se escondiam no casulo
da ignorância preguiçosa, o Dr. Aníbal lia, estudava os mais aplaudidos
médicos e biólogos daquele tempo.
Não esqueço os livros de Jacques

O Dr. Aníbal Costa se era rigoroso na
avaliação clínica, também o era na
decisão clínica. Que o diga um jovem
candidato ao curso do então ISEF de
Lisboa. No final do exame médico
de aptidão, o Dr. Aníbal Costa disse-lhe, com ar pesaroso, que não poderia ingressar no curso que tanto
desejava. Ele ficou muito perplexo, à
mistura de alguma ansiedade e preocupação. “Mas há algum problema
médico? Tenho algum problema de
saúde?”, perguntou o candidato. O Dr.
Aníbal respondeu-lhe que não, que a
sua saúde estava bem. “O problema...
como vai para o curso onde a atividade profissional exige comunicação
oral, necessita de falar muito, não me
parece bem que siga para este curso
por causa da sua voz”, explicou. “Mas,
… o que tem a minha voz de mal?”,
respondeu de imediato o aluno. E
explicou: “Na minha terra todos falam
assim. É assim que falamos nos Açores”. O Dr. Aníbal Costa, que já tinha
a caneta apontada para a inaptidão,
olhou-o fixamente, pensou … e lá permitiu que o candidato frequentasse o
tão desejado curso de educação física.
Que alívio sentiu o Prof Luís Couto,
pois uma simples diferença na sua voz
natural teria mudado toda a sua vida.

Monod e François Jacob. Foi ele que
mos ofereceu, para uma leitura
atenta…
E no XII Congresso do Grupo
Latino de Medicina Desportiva, que
se realizou em Lisboa, de 24 a 27 de
Maio de 1979, com êxito assinalável,
acrescente-se, ele não se coibiu de
sublinhar: “1. Que as Faculdades de
Medicina integrem, nos seus currículos, uma cadeira de Medicina
Desportiva e que organizem cursos
desta especialidade para pós-graduados. 2. Que a Ordem dos Médicos reconheça esta especialidade,
dado que o médico deve conhecer
o organismo humano, não só do
ponto de vista estático, mas também
dinâmico. 3. Que tanto o Ministério
da Educação, como a Ordem dos
Médicos e as Faculdades de Medicina deem resposta ao documento,
cuidadosamente elaborado pela
Sociedade Portuguesa de Medicina
Desportiva e no qual se defendiam
sistematicamente os pontos atrás
citados, em 1) e 2)”. Tendo recebido a
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herança do Prof. Arsénio Cordeiro e
dos Drs. Mesquita Guimarães, Tibério Antunes e Prata de Lima, mas
apetrechado com outras ferramentas intelectuais, o Dr. Aníbal Silva
e Costa contribuiu decisivamente
para o nascimento da Medicina
Desportiva, como especialidade
médica, sempre acompanhado pelos
Drs. Marcos Barroco e António Maia
Ferreira (especialmente o Dr. Marcos
Barroco). Mais tarde, os Drs. Fonseca
Esteves, Carlos Ribeiro, João Risques,
João Paulo Almeida, José Manuel
Silva e Costa, o Prof. Lesseps Reys,
etc. consolidaram o que o Dr. Aníbal
sugeriu e por que lutou: o progresso
da Medicina Desportiva em Portugal e a criação da especialidade de
Medicina Desportiva na Ordem dos
Médicos. Mas deverá não esquecer-se que o Dr. Aníbal foi eleito pelos
seus pares (médicos de Portugal.
Espanha, França, Itália, Bélgica,
Brasil e doutros países da América
Latina), em 27 de Maio de 1979, Presidente do Bureau do Grupo Latino
de Medicina Desportiva. Há, de facto,
na sua obra uma largueza de fôlego
europeu e mundial. Ele viu com
olhos cultos e perscrutadores o que
poucos viram antes dele.
Como amigo e antigo colaborador
do Dr. Aníbal Silva e Costa, aplaudo
às mãos ambas a homenagem que
o Dr. Basil Ribeiro realizar, salientando a invulgar produção científica
e cultural do desportista, do médico
e do estudioso que ele, de facto, foi.
Quem esteve atento ao seu modo de
intervenção, na Medicina Desportiva,
não pode deixar de felicitar o diretor
desta Revista, ao relembrar o magistério de um nome grande (talvez o
maior) desta especialidade médica
em Portugal.

Prof. Dr. João Pereira de Almeida
Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina
Desportiva

O Dr. Aníbal Costa, um Homem da
modernidade
A primeira vez que encontrei o
Dr. Aníbal Costa foi em 1975, estava
eu a tirar um curso de instrutor de
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esgrima no então ISEF, concomitante com a minha formação em
Medicina. O Dr. Aníbal Costa ensinava a anatomia e toda a fisiologia
adaptada ao esforço físico e era na
altura o expoente máximo da nossa
Medicina Desportiva. Mais tarde foi
o Dr. Aníbal Costa que me recebeu
no Centro de Medicina Desportiva de
Lisboa e onde iniciei o meu percurso
nesta área Medica e a ele muito lhe
devo.
O Dr. Aníbal Costa sempre foi
um Homem da modernidade, pela
procura de novas ideias e de novas
realizações e quis tirar o nosso país
da obscuridade. No início dos anos
setenta do século passado a medicina desportiva era essencialmente
ortopedia, com alguns laivos de
cardiologia.
Quando nos anos setenta se deu a
transição de regime, foi solicitado ao
Dr. Aníbal Costa que desenvolvesse a
Medicina Desportiva e ele assim fez.
Organizou os Serviços de Medicina
Desportiva a nível nacional e abriu
Centros de Medicina Desportiva em
quase todos os distritos do nosso
país. Para além disso, regulamentou
o exame médico-desportivo, que
já existia desde os anos quarenta,
mas não estava normalizado. E, á
semelhança de Itália, onde tinha
feito a sua formação em Medicina
Desportiva, queria que os médicos
portugueses tivessem uma formação
adequada nesta área médica. Neste
contexto, fez parte do Grupo Latino
de Medicina Desportiva e por várias
vezes organizou reuniões científicas
com médicos provenientes de vários
Países da Europa. Para além da
Medicina Desportiva criou a Direcão
Geral do Apoio Medico que englobava também a Medicina Escolar e a
Medicina Universitária.
Lembro-me de notáveis reuniões
com os melhores especialistas
mundiais (Prof. Cerretelli, Prof.
Venerando, Prof. Rieu, Prof. Comadré,
etc.) feitas na Fundação Calouste
Gulbenkian. Tornou a Medicina Desportiva uma área multidisciplinar
e não estanque como até aí, que se
resumia apenas á ortopedia.
Nos Centros de Medicina Desportiva criou a área de cardiologia,
a ele se devendo o primeiro ecógrafo e o treino de cardiologistas na
área médico-desportiva. Instalou o
primeiro laboratório de fisiologia de

esforço com equipamento “de ponta”
vindo da Alemanha e contratou
médicos e técnicos que viabilizaram
esta nova área de avaliação. Para
além disso, organizou o controlo
de dopagem, o qual era apenas
efetuado no ciclismo uma vez por
ano e na Volta a Portugal, tornando-o extensivo ao futebol e a outras
modalidades desportivas.
Foi membro de várias Sociedades
Científicas nacionais e estrangeiras.
Foi ainda docente no ISEF e, juntamente com o Professor Manuel
Sérgio, propôs a atual Faculdade de
Motricidade Humana.
Na voragem de um período pós-revolucionário conturbado e de
democracias “infantis”, onde as competências eram vítimas dos partidarismos, foi afastado subitamente. O
seu nome ficará para sempre ligado
á modernização da Medicina Desportiva. Foi o meu Mestre.

Dr. José Fonseca Esteves
Lisboa

Recordar o Sr. Dr. Aníbal Silva e
Costa como o homem que lutou e
criou os verdadeiros alicerces para
a criação da Medicina Desportiva
em Portugal é uma iniciativa com
a qual me congratulo. A SPMD já o
tinha homenageado ainda em vida,
e publicamente, em abril 1998 numa
sessão solene do 2.º Congresso Luso
Espanhol de Medicina Desportiva em
Lisboa, onde estava também presente o Presidente da FEMEDE, o Dr.
Gonzalez Iturri.
Foi uma honra ter sido admitido
pelo Dr. Aníbal Costa como assistente do Centro Medicina Desportiva
de Lisboa em 1976, sendo eu nessa
altura interno do Hospital de Sta.
Maria. Recordo que foi um importante período de aprendizagem, num
ambiente de sã camaradagem com
os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, todos eles com formação
hospitalar e experiência clinica.
Em 1979 o Dr. Aníbal Costa
empenhou-se na obtenção de verbas
junto da Secretaria de Estado para
atribuir a primeira, e presumo que
a única, bolsa de estudo para um

O Mário Narciso é agora o treinador
da seleção nacional de futebol de
praia. Há muitos, muitos anos foi
um excelente jogador de futebol.
Jogava na posição de avançado centro no Vitória de Setúbal, tendo
jogado também no Vitória de Guimarães e no Canadá. Um dia, tinha
20-21 anos, lesionou-se com gravidade no joelho direito. Naquela
altura, há mais de 40 anos, a lesão
do joelho num jogador de futebol
profissional era um drama, era um
prenúncio do encerramento precoce
da carreira desportiva. Ele não fugiu
á regra e andava preocupado com o
seu futuro, tanto mais que um
colega havia ficado incapacitado
para o futebol. De Setúbal pediu
ajuda e aconselhamento e foi então
que o enfermeiro José Lima o encaminhou para o Dr. Aníbal Costa, que
na altura era também o médico da
seleção nacional de futebol.
Lesionara-se numa quinta-feira
e pouco depois foi sujeito a uma
artropneumografia, que não mais

Curso de Medicina Desportiva em
Inglaterra destinado à formação
dos médicos Maia e Silva do Centro
de Medicina Desportiva do Porto,
Miranda de Coimbra e para mim
próprio, de Lisboa.
Foi um oficial médico militar com
forte personalidade e deixou muita
experiência em livros relacionados
com a política e o desporto e com a
fisiologia do exercício, que constam
na biblioteca que sempre desejou
expandir e transformar como meio
de divulgação do conhecimento.
Ele moderava reuniões clínicas e
confrontava-nos com o modo temperamental que o caracterizava, desafiando os conhecimentos de cada um

esqueceu. As dores não fazem
esquecer estes exames. Lembra-se
também do embaraço que sentiu
depois de fazer o exame quando
voltava a casa. O ar que ia saindo
do joelho fazia pensar outra proveniência... Confirmou-se a lesão
do menisco interno. Foi operado
pelo Dr. Aníbal Costa na semana
seguinte á lesão meniscal e ao ligamento lateral interno.
A recuperação correu muito bem,
refere. Ainda se recorda dos exercícios realizados na piscina, onde
lhe forçavam o joelho para que
“dobrasse todo”. Valeu a pena, pois
ao fim de 23 dias estava de regresso
e a jogar. A cirurgia e a recuperação
foram um êxito.
Hoje, quando se refere o nome de
Aníbal Costa os seus olhos brilham
e enchem-se de entusiasmo, de
satisfação e de gratidão. “O Dr. Aníbal Costa foi para mim um grande
médico. Foi ele que me operou e
eu fiquei bem!”, exulta de satisfação. “Nunca tive mais nada! Joguei
sempre sem problemas. Veja, doutor! Veja como ele dobra bem, sem
problemas.” E o joelho tem a flexão
total, assim como se vê ainda uma
cicatriz disfarçada na face interna
do joelho direito. O joelho está um
pouco varo, mas não tem queixas.
O nosso “mister” é mais uma pessoa feliz graças ao Dr. Aníbal Costa.
Aos 61 anos ainda faz umas “peladinhas” e o joelho não se queixa, não
incha, não o incapacita. O cirurgião
fora bom! A gratidão, essa é enorme.

de nós e que muito contribuiu para
aumentar a nossa capacidade profissional. Foi um fervoroso praticante
de ténis com quem participei em
aguerridos jogos e juntos vencemos
alguns torneios médicos em pares.
Não posso deixar de referir o
mérito do Dr. Aníbal Costa em conseguir reunir para seus colaboradores personalidades de reconhecido
valor pessoal e profissional, com
quem tive o privilégio de aprender, como o Prof. A. Venerando, seu
convidado italiano e uma figura de
referência da cardiologia desportiva na Europa nos anos setenta e
oitenta, o Prof. Dr. Falcão de Freitas,
o Prof. Dr. A. Sales Luís, o Dr. Carlos

F. Ribeiro e o seu colaborador insubstituível, o Sr. Prof. Dr. Manuel Sérgio,
cuja cultura e humanismo muito
contribuíram para o Dr. Aníbal Costa
alcançar a dimensão merecida.

Dr. Benjamim Carvalho
Viana do Castelo

“Pas de nouvelles, bonnes nouvelles”
Tive sonhos e o imaginário dos
heróis alados muitos dos quais
tombaram quando um dia os
toquei… O Dr. Aníbal Costa, o
professor como sempre lhe chamei,
fazia parte dos meus heróis, das
minhas ilusões… Muito antes de
o conhecer ouvia o seu nome sem
nunca imaginar que um dia poderia conhecê-lo. Ainda hoje vivo essa
ilusão. Vi-o pela primeira vez num
congresso em Espinho, há tantos
anos que não sei quantos, falar
sobre qualquer coisa de neuromuscular… ele lia a sua apresentação
com um discurso sôfrego, tal como
depois, por vezes, o ouvi. Conheci-o pessoalmente em Atenas, na
Grécia, e aí, então, pude iniciar
algum convívio e dizer-lhe quanto
o admirava. Era apenas o pioneiro
português da Medicina Desportiva.
Devo confessar que á primeira
impressão me pareceu estar a
observar a queda do mito. Com o
continuar do efémero convívio, na
vida tudo é efémero se comparado
com o infinito, foi construindo,
cada vez mais, a imagem do templo
que observava.
O Dr. Aníbal construiu o seu trajeto com um tudo que ficou para
a posteridade. Não conheço o seu
curriculum visível, o curriculum
que serve para nos aceitarem em
vida. Conheci o seu curriculum
invisível, aquele que só conhece
quem observa com paixão, atenção
e isenção tudo aquilo que o ser
humano possui de útil e que no
Dr. Aníbal era imenso e infinitamente útil. Apetecia-me continuar
a escrever páginas e páginas sobre
o Dr. Aníbal, mas acho que nunca
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chegaria ao fim… Mas não vou
deixar de dizer, com muito carinho,
sinceridade, vaidade e com uma
lágrima no canto do olho, que possuo do Dr. Aníbal o pensamento á
frente da palavra e a loucura pelos
netos. O Dr. Aníbal, onde quer que
estivesse, não ficava bem se não
levasse uma prenda para os netos.
Tenho até um episódio em Ayamonte, em Espanha, que um dia
irei lembrar com ele…
Acompanhei-o várias vezes
no estrangeiro, também com o
Dr. Basil, apesar da diferença de
idade cronológica, porque na mental ele dava-me 20 a 0. Notava que
ele não usava muito o telefone e
um dia tive a ousadia de lhe perguntar o porquê, ao que ele respondeu: “Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles”!
O Dr. Aníbal partiu e ainda não
mandou noticias … é porque está
bem, como seguramente merece.
Tive a ilusão de o conhecer…
nunca me desiludiu, apesar de o
ter conhecido como habitualmente
acontece na construção e desconstrução do mito.
Obrigado Dr. Aníbal Costa por me
ter feito mais sabedor e, sobretudo,
mais feliz.

Dr. Manuel Martins
Lisboa

Conheci o Dr. Aníbal Costa em
1977 por ocasião da realização da
Reunião Internacional de Medicina
Desportiva, em Lisboa e que ele
presidiu. Sete anos passados, fui por
ele convidado para trabalhar como
vogal no II Congresso Nacional e
IV Reunião Internacional de Medicina Desportiva. Em 1982 fundei
a Revista Portuguesa de Medicina
Desportiva e não foi fácil enfrentar
os seus adversários após o convidar
a integrar o Conselho Científico da
mesma. Era um homem controverso: amado por alguns e odiado
por muitos. Uns e outros, mais do
que respeitá-lo, temiam-no. Apesar
de por várias vezes o ter enfrentado
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em decisões com as quais eu não
concordava, sempre lhe reconheci
o mérito da sua liderança e a
importância da sua luta em prol do
reconhecimento e da valorização da
especialidade em Portugal.
Tive o privilégio de privar da sua
companhia em sua casa e a seu
convite, onde tivemos oportunidade de discutir as nossas opiniões (muitas vezes antagónicas)
sobre vários temas da ainda jovem
especialidade médica. Tive ainda
oportunidade de com ele participar
em alguns projetos avulso na área
da Medicina Desportiva. Contudo,
nunca aceitei o seu convite para
integrar a equipa médica que ele
dirigia no Centro de Medicina Desportiva de Lisboa.
Estive com ele pela última vez no
Porto por ocasião do 9.º Congresso
Europeu de Medicina Desportiva.
Já fisicamente bastante fragilizado,
esquecido por muitos (como diz
o povo – rei morto, rei posto), fiz
questão de o acompanhar sempre
durante as atividades sociais entre
as sessões científicas e escutar
atentamente as suas teses que
continuava a defender sempre com
muita fleuma. Tive mais uma vez o
privilégio de o ajudar a transportar
as malas onde “guardava” toda a
biografia com que fleumaticamente
continuava a defender os seus
pontos de vista científicos. E numa
das últimas conversas que tivemos,
já no autocarro a caminho do hotel,
após mais um dia de trabalhos científicos, recordámos um momento
hilariante ocorrido já há vários anos
e com a qual gostaria de terminar
esta singela Homenagem ao Doutor
Aníbal Costa. Num Congresso do
Grupo Latino de Medicina Desportiva, também por ele organizado
no LNEC em Lisboa, pediu-nos no
intervalo do almoço que fossemos a
uma sapataria comprar uns sapatos novos para dois conferencistas
romenos, os quais após receberem
tão valiosa oferta pareciam crianças
a caminhar e a olhar para os seus
novos “brinquedos” no hall do Centro de Congressos.
Foi um homem de trato muito
difícil, é verdade, mas também
duma grande generosidade. Penso,
por isso, que é justa a homenagem
que agora a Revista de Medicina Desportiva informa lhe presta.

Dr. Nelson Puga
F C Porto, Porto

Fico muito contente por ver efetuado
um tributo ao Dr. Aníbal Costa, definido por muitos como o pai da Medicina Desportiva portuguesa. Conheci
o Dr. Aníbal Costa pela primeira
vez no estrangeiro. Estávamos num
Congresso internacional da FIMS e
várias coisas me impressionaram na
altura.
Destaco 10 pontos que penso que
o definem e caracterizam:
1. A sua ligação à comunidade científica internacional
2. O
 respeito que tinha perante os
colegas cientistas internacionais
3. A abertura para com todos e
em particular para com os mais
novos, como era o meu caso
4. O
 seu entusiasmo a abordar tudo
que dizia respeito à Medicina
Desportiva
5. O
 seu incontestável conhecimento
6. O
 s seus conhecimentos políticos e
o à-vontade e respeito com que os
políticos o tratavam
7. A sua capacidade de trabalho
8. O
 prazer em atualizar-se e valorizar-se
9. O
 gosto pela leitura
10. C
 apacidade de iniciativa e de
inovação.
Estas características faziam dele
um homem diferente, invulgar e
com uma paixão pela Medicina Desportiva que nos estimulava. Embora
mais à distância, o seu contacto
foi sempre aberto e estimulador.
Estou-lhe grato pelo que fez por esta
especialidade, mas também pela
sua postura que, por ser tão aberta
e contagiante, foi estimuladora da
minha progressão nesta carreira.
Bem-haja Dr. Aníbal Costa

O Dr. Aníbal Costa – o atleta
Dr. Augusto Roxo
Associação Académica
de Coimbra

Escrever sobre
o Dr. Aníbal
Costa, um dos
maiores expoentes e criador,
com outros, da
especialidade
de Medicina
Desportiva em
Ficha de inscrição na Portugal, seria
Federação
para mim uma
ousadia tremenda, pois tantos foram os que
sobre ele escreveram e exaltaram a
sua defesa da especialidade, o seu
valor e visão do futuro.
Preferi, por isso, falar sobre a sua
vertente de atleta excelente, ligado
à Associação Académica de Coimbra, no futebol e, sobretudo, no
basquetebol, em que foi campeão
nacional nas épocas de 1948/49 e
1949/50, na equipa que pela 1.ª vez
em Portugal utilizou uma defesa
zona. “Jogador extremamente rápido
era o grande marcador da equipa,
concretizando os sucessivos contra-ataques que a zona proporcionava,
mercê do forte primeiro passe de
Paulo Cardoso, também campeão
nacional de lançamento de dardo1.”
O Dr. Paulo Cardoso, médico, veio a
ser Presidente da Associação Académica de Coimbra/OAF em 1994/95.
O Dr. Aníbal Costa, além de ser um
ótimo jogador de basquetebol, tinha
também grande capacidade como
jogador de futebol, tendo jogado na
Associação Académica de Coimbra
nas épocas de 1947 a 49 e estreado
em jogos oficiais dos campeonatos
nacionais a 16/11/1947 em Coimbra,
contra o Olhanense, num empate a
3 golos, tendo feito o 1.º golo da AAC
aos 52 minutos. Jogou ainda contra o
S. C. Braga e o F. C. Porto2. Para além
disso foi um excelente jogador de
ténis, vencedor de vários torneios
por todo o país.
Foi, enquanto estudante, Presidente da secção de basquetebol da
Académica.
Termino com as palavras com
que ele próprio concluiu uma série
de artigos que escreveu em 1971 na

extinta Revista Académica, sob o título
A razão e a necessidade do exercício:
“Mas não olvidar que os efeitos do
exercício se perdem facilmente, e
por isso não basta dizer com saudosismo que se foi desportista ou se fez
exercício, pois o que é indispensável
é que se seja e se faça exercício no

quotidiano e em todas as idades. Daí
a razão e a necessidade do exercício3.”
1. Apolino Teixeira, antigo atleta e treinador
de basquetebol da AAC e jornalista.
2. João Santana e João Mesquita, “Académica –
História do Futebol”, Coimbra 2007.
3. Aníbal Costa, “Revista Académica” ,n.ºs 14 a
24, 1971, da Biblioteca da Associação dos
Antigos Estudantes de Coimbra.
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Agenda

Maio
XII Jornadas Médico-desportivas
Local: Paços de Ferreira
XI Congreso Internacional de Ciencias del
Deporte y la Educación Física
Local: Pontevedra, Espanha
1er Encuentro estatal sobre intercambio de
experiencias en promoción de la actividad
física y salud en la escuela
Local: Madrid, Espanha
14th STMS World Congress of Tennis
Medicine
Local: Roma, Itália

2ªs
de

Symposium on Sport Science, Engineering
and Technology

Jornadas
Medicina Desportiva

do Rio Ave FC

Local: Istambul, Turquia
II Congreso Internacional en Optimización
del Entrenamiento y Readaptación Físico
Deportiva
Local: Sevilha, Espanha
5th Annual ESSKA-AFAS day
Local: Budapeste, Hungria

Temas

12nd World Conference of the International
Cartilage Repair Society (ICRS)

Medicina Desportiva
Patologia
da Coluna Lombar

(*)

Local: Chicago, EUA
8th World Congress on Science and Football
Local: Copenhaga, Dinamarca
1st Serbian International Sports Medicine
Conference

(**)

A Lesão do Menisco

(**)

Local: Belgrado, Sérvia
16th EFORT Congress

A entorse do tornozelo
e não só (**)

Local: Praga, República Checa
ACSM Annual Meeting
Local: S. Diego, EUA

(*) Alimentar o atleta; concussão cerebral; oclusão dentária e lesão.
(**) Diagnóstico; tratamento médico e indicação cirúrgica; reabilitação.

Sessões Práticas
2ªs

(máximo 20 inscritos por sessão)

Jornadas

do Rio Ave FC

Medicina
Desportiva
Auditório
Municipal

(*)

(**)

A Lesão do Menisco

(**)

(participação, diploma, almoço e coﬀe-breaks)

A entorse
Número
máximodo
de tornozelo
inscrições: 140
Organização do Departamento médico do Rio Ave FC
Colaboração do Departamento de Comunicação do Rio Ave FC

(*) Alimentar o atleta; concussão cerebral; oclusão dentária e lesão.
(**) Diagnóstico; tratamento médico e indicação cirúrgica; reabilitação.

Sessões Práticas

Terapia manual da coluna

20th International Symposium of Adapted
Physical Activity
Local: Netanya, Israel
8th World congress of the International
Society of Physical and Rehabilitation
Medicine
Local: Berlim, Alemanha
30th Annual meeting of the Society for Sports
Orthopaedics and Traumatology
Local: Basel, Suíça
IV Simposium Internacional de Biomecánica
y Podología deportiva
Local: Valência, Espanha
Curso artroscopia Sports Medicine
Local: Barcelona, Espanha
9th International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine World Congress
Local: Berlim, Alemanha
World Conference Heat stress and sports
performance
Local: Paris, França
15.º Congreso Mundial ISPO
Local: Lion, França
XXVI Jornadas Asociación Española de
Médicos de Baloncesto
Local: Vitória, Espanha

Local: Malmo, Suécia

XXIXe Journée de l’ANMSR: Innovations
thechnologiques et locomotion
Local: Paris, França

Junho

de Vila do Conde

(máximo
20 inscritos por sessão)
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Local: Bucareste, Roménia

Julho
4th International Congress of foot & ankle
minimally invasive surgery
Local: Barcelona, Espanha
21st Annual Congress of the European College
of Sports Science
Local: Viena, Áustria

Temas
6 de
Junho
de 2015

Câmara Municipal
de Vila do Conde

V International Congress of Physical
Education, Sports and Kinetotherapy (ICPESK)

Local: Minsk, Bielorrússia

Local: Iberostar Andalucía playa – Espanha

e não só (**)

Local: Cadiz, Espanha

20th Annual Congress of the European
College of Sport Science

34.º Seminário de traumatologia e de
Cardiologia do Desporto

Patrocínio

53.º Congresso Sociedade Espanhola de
Reabilitação e Medicina Física

Current Issue of Knee Ligament instability

Local: Alicante, Espanha

Medicina Desportiva
Kinesiotaping
Técnicas de reabilitação em ginásio

Inscrição: 35€

Local: Paris, França

XI Congresso bienal Setrade

deTerapia manual da coluna

Patologia
da Coluna Lombar

ISSA2015, 50th Anniversary World Congress
of Sociology of Sport

XXV Congress of International Society of
Biomechanics

9.º Curso Formación en Medicina del Deporte
para el Golf. Parte II

Local: Glasgow, Escócia

Local: Paderborn, Alemanha

Local: Berna, Suíça

4th CSIT World Sports Games

Mais informação em: www.revdesportiva.pt
(Agenda)

Local: Lignano Sabbiadoro, Itália

14th European Congress of Sport Psychology

