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A lesão desportiva é algo muito inconveniente que acontece ao atleta. Perturba-o, condiciona a sua equipa e exige da equipa médica muita atenção e dedicação, variáveis de acordo
com o valor do jogador e o contexto onde se insere. Ouvir que o ligamento cruzado anterior
rompeu é um drama e o primeiro pensamento não é pensar no exame ou na cirurgia a
realizar, mas sim no número seis: serão pelo menos seis meses para que o atleta volte a
competir. Nós, os médicos, avançamos a bobine do filme e começamos a pensar nas alterações degenerativas que o incapacitarão cerca de dez anos mais tarde, já para não pensar nos
muitos episódios de dor e de derrame, com perda de treinos e de jogos, que entretanto surgirão. Se o jogador volta ao seu nível competitivo prévio logo se verá, pois muitos nunca mais
lá chegarão. E se tal acontecer no jovem atleta, na criança ou no adolescente? A preocupação é exponenciada e obriga a grande reflexão. Foi o que se tentou nesta edição e se pediu a
especialistas nesta temática que dessem orientações para a condução deste processo.
O episódio de um famoso treinador de futebol com uma médica de equipa produziu muitos comentários. O Prof. Jiří Dvořák (FIFA Chief Medical Officer) reagiu de imediato e em
17/08/2015 informou que a ação do médico não pode ser perturbada, referindo mesmo que
em caso de traumatismo do crânio, suspeita de perda de consciência ou de morte súbita o
médico nem precisa da autorização do árbitro para entrar em campo. Importa informar os
médicos portugueses das equipas de futebol, e esta Revista fê-lo naquela altura por email
e divulga agora esta informação de modo mais amplo. Basil Ribeiro, diretor.
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Entrevista

instabilidades crónicas e posterior
artropatias degenerativas femorotibiais, devido a lesões dos ligamentos
cruzados e de patologia rotuliana
não diagnosticada.

Prof. Dr. Leandro Massada
Coordenador da especialidade de Medicina
Desportiva no Centro de Medicina Desportiva.
Ortopedista. Docente da DADEUP. Porto.

O Dr. Leandro há muitos anos
que se dedica à medicina /
traumatologia desportiva.
Quais os grandes avanços que
gostaria de realçar?

Penso que os maiores avanços
que se verificaram, não só na Medicina Desportiva como na Medicina
em geral, se deveram à maior precisão dos meios de diagnóstico, obtida
fundamentalmente através da possibilidade de se visualizar diretamente
as grandes articulações através da
artroscopia, assim como da maior
capacidade dos meios imagiológicos
no diagnóstico clínico, permitida
pela ressonância magnética, tomografia axial computorizada, cintigrafia óssea e eletromiografia.

… vem do tempo onde a
semiologia e o diagnóstico clínicos
eram importantes, já que não
existiam TAC, RMN...
Na Medicina a máquina nunca
poderá substituir o Homem. O diagnóstico clínico, apoiado no conhecimento aprofundado nos fenómenos
fisiológicos do nosso corpo e mente,
continuam a ser fundamentais.

O advento da artroscopia foi
também um momento de grande
revolução no ambiente cirúrgico…
Para se verificar a importância da
artroscopia basta pensar que no
meu tempo de internato todas as
lesões do joelho eram meniscais.
Muitos milhares de joelhos ficaram sem meniscos inocentes, com
2 · Setembro 2015 www.revdesportiva.pt

A incidência das patologias mudou
ou foi a capacidade diagnóstica
que melhorou?
Aumentaram significativamente,
não só a capacidade diagnóstica,
como a incidência das patologias
médico-desportivas, devido ao
aumento dos esforços mecânicos
impostos pelo treino e competição
nestes últimos 20 anos, assim como
da competitividade e do número de
praticantes desportivos de lazer e de
média e alta competição.

Trabalha num Centro de Medicina
Desportiva (CMD). Este possui as
condições técnicas e humanas para
que realmente seja de facto um
centro de apoio médico ao atleta?
Os nossos Centros de Medicina
Desportiva atravessam as mesmas
dificuldades que todas as outras
atividades do nosso país. Porém,
mesmo com as dificuldades próprias
da situação que atravessamos, penso
que oferecemos um serviço meritório,
não só na Medicina Desportiva preventiva como curativa, assim como
na área do ensino, com estágios de
médicos de Medicina Geral e Familiar,
fisioterapeutas, podologistas e técnicos de saúde e, atualmente, ainda
com maior responsabilidade devido à
abertura, pela primeira vez, de vagas
para médicos internos que escolhem
os nossos serviços para obterem a
especialidade de Medicina Desportiva, facto que muito nos honra.

É professor numa Faculdade
de educação física, a FADEUP, e
trabalha no CMD. Esta convivência
é importante, desejável e deve ser
replicada?
A relação entre a Faculdade de
Desporto do Porto, onde se tem
formado um número significativo de
profissionais de educação física na

área do treino desportivo, que estão
espalhados pelos melhores clubes
do mundo, com o Centro de Medicina Desportiva do Porto tem sido
profícua, estando neste momento
um grupo de investigadores das
duas instituições a trabalhar num
estudo com inúmeras universidades europeias, que avalia múltiplas
variáveis morfológicas e funcionais
de milhares de jovens atletas do
continente europeu.

Que sugestões indica para a
formação médica contínua /
especializada em Medicina
Desportiva?
A qualidade humana e científica já
nós as temos e é com orgulho que
verificamos entidades desportivas
internacionais a escolherem os
nossos médicos e fisioterapeutas
para os seus quadros ou para fazerem parte das suas organizações.
Temos, por exemplo, médicos e
elementos paramédicos de todo o
Mundo a visitarem as instalações
do Futebol Clube do Porto para
constatarem in loco os métodos de
prevenção e de tratamento dos
atletas, realizados por excelentes
profissionais, coordenados pelo
nosso colega Nelson Puga.
Relativamente à formação contínua, esta depende essencialmente
da disponibilidade das entidades
estatais serem sensibilizadas para
investirem mais, de forma a atrair
e segurar os profissionais para esta
área, que é fundamental para um
país civilizado. Continuo a acreditar
que é tão importante o investimento
na sala de aula como no pavilhão
desportivo. O desporto molda o
caráter, tira as crianças da rua e tem
um efeito brutal na prevenção das
patologias que atualmente assolam
os países ocidentais.

O que aconselha ao jovem médico?
No caso de se sentirem atraídos pela
atividade física, aconselho a carreira
da medicina do desporto, pois tem
futuro e é gratificante. O atleta e o
cidadão sedentário são os seus alvos
de ação.

Notícias
É já este mês que se realiza o
Congresso da Sociedade Portuguesa de
Artroscopia e Traumatologia, superiormente presidido pelos Drs. João Lourenço
e Hélder Pereira. Esperam-se centenas de
médicos, mas também de profissionais
de outras áreas de apoio ao praticante
desportivo (fisioterapeutas, enfermeiros,
etc.), para os quais haverá sessões científicas específicas para a sua formação e
ação, o que revela a dimensão multidisciplinar no apoio médico-desportivo. A
temática científica envolverá a “Preservação do menisco – Evidência científica
deste novo paradigma”, o “Tornozelo do
Desportista” e “As lesões da ráquis no
desporto”, assim como haverá oportunidade para as “comunicações livres”. Nos
dias 22 e 23 haverá o Curso de cadáver
em ombro, joelho e tornozelo, o qual
é presidido pelo Dr. Manuel Vieira da
Silva. No sentido de permitir um grande
número de participantes, a organização
do evento estabeleceu preços de inscrição muito acessíveis. Falta agora visitar o
site da SPAT (http://www.spat.pt/site/portfolio-view/xii-congresso-spat/) e fazer a
inscrição online. Lá nos encontraremos.

A Associação Espanhola de Médicos de
equipa de Futebol (AEMEF) é constituída
por mais de cem médicos que trabalham
em clubes de futebol, foi constituída em
10 de abril de 1989 e tem como objetivo
a cooperação entre todos os médicos.
Preocupam-se com a particularidade da
prática médica no contexto do futebol. Faz parte, e foi membro fundador,
da Associação Hispanoamericana da
Medicina do Futebol (HISPAMEF). Oferece
vários benefícios aos seus associados,
como seja o apoio jurídico, a atualização
de informação relevante, como seja a da
antidopagem ou o apoio médico no terreno de jogo, inscrição gratuita nos Cursos
organizados pela Associação, assim como
descontos na aquisição de produtos dos
seus patrocinadores. A AEMEF facilita
ainda o acesso a médicos especialistas
nos vários tipos de lesão desportiva. O
portal está bem desenhado e várias secções sobressaem na página de abertura
do site (Organização, Agenda, Assessoria
jurídica, Notícias, Patrocinadores, Controlo

de Antidopagem, Terapia Avançada e Área
restrita). O Presidente é o Dr. Francisco
Angulo Rivero que é médico do Clube
Atlético de Bilbao desde a temporada de
1986/1987. É certamente uma Associação
pujante e dinâmica a fazer inveja a algumas das suas congéneres.

A seleção nacional sénior de futebol de
praia sagrou-se campeã do Mundo em
Espinho no mês de julho, num campeonato disputado entre os dias 9 e 19, e no
qual participaram 16 seleções nacionais
de todo o Mundo. Foi o primeiro título
obtido sob a égide da FIFA, assim como
o primeiro título mundial obtido pela
FPF nesta categoria. Naturalmente que
o apoio médico, proporcionado por um
médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta, deu alguma ajuda na preparação
e recuperação dos jogadores. No final
também receberam a medalha de ouro.
Discreta, mas presente e competente,
assim deve ser a equipa médica em
qualquer evento. No final de cada jogo,
um jogador sorteado de cada equipa foi
sujeito a controlo de antidopagem. Esta
Revista felicita os novos campeões, o seu
treinador Mário Narciso e a direção da
FPF que tanto apoio tem dado à equipa.
Mas, mais recentemente, sagrou-se campeã da Europa na Superfinal realizada
em Parnu, na Estónia, que decorreu
entre 20 e 23 de agosto. Recorde-se que
esta seleção já tinha obtido a medalha
de bronze nos Jogos Olímpicos Europeus
realizados em Baku, no Azerbaijão, que
decorreram durante o mês de junho.
Tem sido um ano extraordinário para o
desporto de Portugal.

do F C Barcelona e do Hospital Aspetar,
do Qatar, que ao longo de 60 páginas
aborda todos os aspetos relacionados
com a lesão muscular. Refere-se a Epidemiologia, a Classificação das lesões, o
Diagnóstico e a Atuação sobre as lesões,
o Tratamento cirúrgico, os Programas
de reabilitação, os Critérios de retorno à
competição e termina como Prevenção
da lesão muscular. O PDF com o texto
integral é encontrado na página de abertura do site da Revista (www.revdesportiva.pt).

A Clínica Médica Exercício do Porto
(CMEP) foi criada em 2010 pelo Dr. Jaime
Milheiro com o objetivo de prestar serviços altamente especializados na área
da medicina preventiva, melhoria da
performance individual e funcionalidade,
promovendo a saúde e a longevidade.
O modelo da CMEP foi inovador no
mercado nacional, tendo-se afirmado
como uma clínica que baseia a sua
oferta, não só ao nível do tratamento,
mas sobretudo na prevenção, manutenção e melhoria da condição física e
mental como um todo. Trata-se, pois, de
um conceito global que reúne conhecimentos físicos e fisiológicos, gerindo a
performance física numa perspectiva
holística, isto é, não está só em causa a
parte física ou traumatológica em caso
de recuperação, mas também uma visão
fisiológica que a investigação e o acompanhamento médico feitos em atletas
de alta competição trazem ao comum
do cidadão, numa simbiose de desporto
e saúde inovadora no nosso país. Por
outras palavras, toda a investigação
médica registada no desporto de alto rendimento pode ser aplicada como medida
de prevenção, recuperação e manutenção
a todos os utentes da Clínica Médica
do Exercício do Porto, promovendo e
estendendo a funcionalidade individual.
Assim, debaixo do mesmo chapéu e em
programas específicos estabelecidos para
cada indivíduo, a CMEP oferece o estudo
do exercício aplicado a cada caso e o
respectivo acompanhamento médico em
função das necessidades. Esta abordagem é dirigida a pessoas de todas as
idades, praticantes de desporto, amadoras ou profissionais, com ou sem doença,
sendo especialmente indicada para todos
que apresentem um ritmo intenso de
treino ou de trabalho, podendo beneficiar
consideravelmente com os programas
de acompanhamento desenhados pela
clínica.

É uma publicação com o carimbo da
FIFA e oferecida pelos serviços médicos
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Dopagem no Desporto
Eletrónico
Primeiro-Tenente Médico Naval Moisés Henriques
Especialista em Medicina Física e de Reabilitação, Pós-graduado em Medicina Desportiva.
Centro de Educação Física da Armada, Centro de Investigação Naval, Lisboa.

Na década de 80 surgiram os
primeiros videojogos e começou
a febre de se querer alcançar
a melhor pontuação. Paralelamente era criada a internet que
passou de cerca de um milhão
de utilizadores em 1990 para
mais de 3 mil milhões de utilizadores na atualidade. A posterior
criação de videojogos com a vertente
multiplayer e a evolução da tecnologia possibilitaram os jogos em rede
entre utilizadores de diferentes pontos geográficos, realidade que proliferou por todo o Mundo. A atribuição
do título de desporto aos videojogos
é controversa, mas um tópico parece
ser consensual: existe espaço para a
competição.
Desde 1997 foram criadas inúmeras ligas e torneios competitivos.
A Electronic Sports League (ESL), fundada em 1997 por Ralf Reichert, é a
maior e mais antiga liga de desporto
eletrónico (eSport). Tem atualmente
mais de cinco milhões de membros
registados, constituindo mais de
um milhão de equipas. O primeiro
Campeonato Mundial de Desporto

Eletrónico decorreu em 2003 com
358 participantes de 37 países que
disputaram prémios monetários
num total de €150.000. A edição de
2006 já contou com 547 participantes de 53 países para disputarem
prémios monetários num total de
€300.000.
As competições de videojogos
ganharam grande notoriedade nas
últimas décadas e culminaram na
profissionalização devido aos rendimentos auferidos, primeiro apenas
nas competições, mas atualmente
também de patrocinadores e equipas. A figura 1 mostra a evolução do
valor total de prémios monetários
nas competições de desporto eletrónico. Em 2004 ocorreu a primeira
transferência paga de um jogador
entre equipas de desporto eletrónico.
Atualmente, os prémios monetários associados às competições
de desporto eletrónico são muito
apelativos. Em agosto de 2011, só o
primeiro prémio do torneio realizado em Colónia (Alemanha) foi de
um milhão de dólares, enquanto
este ano decorrerá um torneio com

um valor total de prémios superior
a 11,7 milhões de dólares. Estes
valores propiciam a dopagem como
forma de potenciar a performance
competitiva.
Nos desportos eletrónicos é
importante a atenção e a rapidez
de reflexos, pelo que os atletas
podem recorrer a substâncias ilegais
para aumentar a concentração e a
capacidade de memória. Tal como os
atletas “convencionais”, que podem
cair na tentação de potenciar a sua
capacidade física de forma ilegal,
também os praticantes de desporto
eletrónico podem recorrer a essa prática para melhorar a sua habilidade
mental e o rendimento desportivo.
Relatos da utilização disseminada
de medicamentos para melhorar a
performance no desporto eletrónico
são comuns, mas a sua prevalência é desconhecida. Nomeia-se o
consumo, individual ou conjunto, de
medicamentos, como o metilfenidato e as anfetaminas para aumentar a concentração, o tempo de reação e prevenir a fadiga, a selegilina
para otimizar o humor e a motivação e o propanolol ou o diazepam
para manter a calma sob pressão.
Recentemente um jogador profissional de Counter-Strike: Global Offensive, Kory “Semphis” Friesen, admitiu
ter usado Adderall®, bem como
os restantes elementos da equipa,
durante o evento ESL One celebrado
em março em Katowice (Polónia).
Este medicamento está indicado no
tratamento do transtorno do défice

Figura 1 – Valor total de prémios monetários (dólares americanos) das competições de desporto eletrónico por videojogo,
1998-2014. Adaptada de http://blog.zengaming.co/article/history-of-esports/.
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Figura 2 – Retrato de uma competição de desporto eletrónico. Adaptada de http://www.shacknews.com/article/88048/vulcun-hosting-1m-league-of-legends-fantasy-esports-tournament.

de atenção com hiperatividade e da
narcolepsia e tem na sua constituição anfetaminas.
As anfetaminas surgem no Código
Mundial Antidopagem como substâncias proibidas em competição na
categoria de estimulantes, têm um
efeito direto sobre o sistema nervoso central, produzindo excitação,
melhorando os reflexos, aumentando a capacidade de tolerância ao
esforço físico e diminuindo o limiar
da dor. No entanto, o consumo de
anfetaminas pode ser deletério
para a saúde dos atletas. Logo após
a ingestão de anfetaminas o praticante desportivo pode apresentar
agitação, irritabilidade, euforia, insónias, tonturas, tremores, cefaleias
e náuseas. Os atletas podem ainda
apresentar sintomas graves, como
confusão mental, agressividade,
convulsões, alucinações e delírio, e
hemorragias cerebrais secundárias a
crises hipertensivas que podem ser
fatais. Da sua toma prolongada pode
resultar emagrecimento, psicoses e
doenças neurológicas.
As anfetaminas inibem a capacidade de perceção da fadiga, bem
como a capacidade de perceção da
dor e do golpe de calor, o que pode
causar graves malefícios ao praticante desportivo, inclusive a morte,
especialmente em práticas desportivas prolongadas em ambientes com

temperatura e humidade relativa
elevadas. O consumo frequente e
continuado de anfetaminas pode
induzir dependência física e psíquica
originando síndroma de abstinência quando o praticante desportivo
interrompe a sua toma e viciação
com necessidade de recorrer a doses
crescentes para obter os mesmos
resultados.
Na sequência das declarações de
Kory “Semphis” Friesen, a ESL anunciou que vai implementar, com o
apoio da Agência Nacional Antidopagem germânica e da Agência Mundial de Antidopagem, uma política
de antidopagem para salvaguardar
a integridade das suas competições
e promover o fair-play entre atletas.
Entretanto, a realização de rastreios
começou já no torneio da ESL realizado em Colónia (Alemanha) no
passado mês de agosto.
A vontade de singrar a todo o
custo no desporto, desta feita numa
modalidade “eletrónica”, levou novamente alguns atletas a tomar opções
amplamente reconhecidas como
moralmente reprováveis e contrárias à ética da verdade desportiva e
eventualmente prejudiciais para a
própria saúde. Importa pois, mais
uma vez, correr atrás do prejuízo e
reforçar a informação sobre os malefícios da dopagem junto das pessoas
envolvidas no desporto eletrónico e

introduzir a legislação sobre antidopagem já existente nos regulamentos competitivos desta modalidade
desportiva.
Muitos de nós podem ainda não
ter esta perceção, mas o mundo do
desporto eletrónico é vasto e não
pára de crescer, com uma incidência expressiva na população jovem
(figura 2). Por estas razões, a ampla
sensibilização para os perigos da
dopagem é ainda mais relevante.
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RESUMO / ABSTRACT
A síndrome dolorosa regional complexa tipo I, anteriormente referida como algoneurodistrofia ou atrofia de Sudeck, é um quadro de dor neuropática que surge após eventos traumáticos, assumindo características desproporcionais ao evento causal. A sua apresentação
é altamente variável e não há um método diagnóstico preciso. O diagnóstico e a instituição
de um tratamento adequado precocemente são fundamentais para a reabilitação funcional do atleta, de forma a evitar os efeitos nefastos da cronicidade.
The complex regional pain syndrome type I, formerly known as algoneurodystrophy or Sudeck’s
atrophy, is a condition characterized by a post-traumatic neuropathic pain, with clinical findings
disproportionate to the inciting event. Its presentation is highly variable and there is not a standard
diagnostic test. Early diagnosis and adequate treatment are fundamental to the functional rehabilitation of the athlete, in order to avoid the harmful chronicity.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Síndrome dolorosa regional complexa, algoneurodistrofia
Complex regional pain syndrome, algoneurodystrophy

Introdução

Caso clínico

Segundo a IASP (International Association for the Study of Pain), a síndrome
dolorosa regional complexa tipo I
(SDRC-I) define-se como síndrome
que normalmente surge após um
evento nocivo precipitante, que não
se limita à distribuição de um único
nervo periférico e que é aparentemente desproporcional ao evento
desencadeante. Associa-se em algum
momento a edema, mudanças no
fluxo sanguíneo da pele, atividade
sudomotora anormal na região da
dor, alodínia ou hiperalgesia1. Este
evento precipitante é normalmente
ligeiro e sem lesão nervosa associada.
Pode seguir-se a uma fratura, lesão
dos tecidos moles, imobilização ou
mesmo a um evento minor que o
paciente não se recorda. O diagnóstico é essencialmente clínico e o curso
clínico é variável. O tratamento, ainda
que não seja consensual, baseia-se
fundamentalmente em reabilitação
física2. O objetivo deste artigo é fazer
uma breve revisão bibliográfica a
propósito de um caso pós-traumático
de SDRC-I numa atleta de boxe.

Atleta de boxe de 16 anos, do sexo
feminino, previamente saudável,
após um salto abordou o solo com o
joelho esquerdo em hiperextensão e
pé em flexão dorsal. Referiu sensação de desarranjo interno do joelho
no momento do impacto e incapacidade instantânea de suportar o
seu peso corporal. Deslocou-se ao
serviço de urgência onde foi observada por ortopedia. Perante exame
objetivo e radiografia normais, saiu
medicada com anti-inflamatório
oral (ibuprofeno 400mg / 3x dia) e
indicação de repouso por 3 a 4 dias.
Por iniciativa própria, a atleta fez
descarga total do membro afetado.
Nos dias seguintes iniciou de forma
insidiosa um quadro de gonalgia
difusa e sensação de pé gelado.
Perante a ausência de melhorias
sintomáticas, a atleta apresentou-se
na nossa consulta uma semana após
o incidente inicial.
À nossa observação, a atleta
apresentava claudicação na marcha, evitando apoiar-se sobre o lado
esquerdo. Foi objetivado um ligeiro
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edema pré-rotuliano esquerdo,
hiperestesia (intolerância à digitopressão) na zona quadricipital e
poplítea esquerda e ligeira limitação da flexão do joelho (menos 10°
comparativamente ao lado direito).
Verificou-se que a perna e o pé se
encontravam mais frios, pálidos e
suados que os contralaterais. Os
pulsos poplíteos e tibiais posteriores
eram amplos e simétricos, mas o
pulso pedioso do lado afetado não
era palpável. Não tinha outra sintomatologia associada e o restante
exame objetivo era normal, nomeadamente sem aparente lesão das
estruturas nobres do joelho e sem
outras alterações neurológicas.
Perante os achados, a atleta foi
encaminhada para a urgência de
cirurgia vascular, onde realizou
eco doppler arterial e venoso. Ainda
que este exame não tenha revelado
lesões dos vasos, foi relatada espasticidade das artérias pediosa e tibial
posterior distal.
No dia seguinte voltou a ser observada no nosso Centro e perante um
diagnóstico provável de síndrome
dolorosa regional complexa tipo I,
foi recomendada a manter a medicação anti-inflamatória, abandonar
a descarga e começar fisioterapia. A
evolução clínica foi favorável, com
normalização do pulso pedioso e da
temperatura do membro, regressão
da dor e recuperação funcional do
membro em seis dias. A atleta voltou
aos treinos ao fim de oito dias.

Discussão
A síndrome dolorosa regional
complexa tipo I é um quadro de dor
neuropática, com grande variabilidade sintomática a nível inflamatório, sensorial, autonómico, trófico
e motor, que surge na ausência de
lesão nervosa identificada. Esta entidade clínica habitualmente surge
após um traumatismo local3. Este
trauma é mais frequentemente uma
entorse, ferida cirúrgica, fratura ou
contusão, mas há casos descritos
que surgiram após eventos minor,
como a punção venosa5. Em 5% dos
casos a causa parece ser inaparente, mas mais provavelmente será
explicada por um traumatismo que
o paciente não recorda. Esta síndrome difere da síndrome dolorosa

regional complexa tipo II (SDRC-II),
na medida em que nesta há história
prévia de lesão nervosa2,5,6.
Não há consenso quanto à incidência desta síndrome, encontrando-se uma enorme discrepância
na literatura. Contudo, a maioria
dos estudos sugere que a incidência ronda os 5% após fraturas de
membros e cirurgias ortopédicas2.
Os fatores de risco associados à
SDRC-I são: sexo feminino, fratura
do rádio distal, luxação do tornozelo
ou fratura intra-articular, níveis de
dor acima do habitual nas fases
iniciais após o trauma e imobilização do membro traumatizado7. Pela
nossa experiência, esta síndrome
parece surgir com mais frequência
nas mulheres com distúrbios de
ordem psicossomática e com aparente predisposição genética (Leandro Massada, comunicação pessoal,
fevereiro 2015).
A dor é o sintoma dominante,
estando presente em 90% dos casos,
sendo principalmente de caraterísticas neuropáticas e desproporcional
ao esperado para o traumatismo
causal2,3. Normalmente afeta um
único membro, embora possa ser
bilateral em 11 a 16 % dos casos8.
É comum haver défices do arco de
movimento secundário ao défice

motor ou à dor. A nível motor pode
surgir fraqueza muscular (provavelmente causada pela atrofia
resultante da imobilização antiálgica prolongada), tremor ou espasticidade. Os sintomas vasomotores
também são comuns e incluem
principalmente alterações locais da
temperatura e da coloração cutânea.
A nível crónico podem mesmo surgir
alterações tróficas da pele, relacionadas com as alterações vasomotoras prolongadas9.
O diagnóstico é essencialmente
clínico, e vários autores propuseram
diferentes critérios. Os mais aceiteis
são os de Veldman (Tabela 1) e os do
ISAP, critérios de Budapeste (Tabela 2)3.
Os exames complementares de
diagnóstico têm baixa sensibilidade,
servindo essencialmente para exclusão de outras causas em casos duvidosos. O hemograma com proteína C
reativa e anticorpos séricos são úteis
para excluir infeção ou doenças
reumáticas10. Em termos de exames
imagiológicos, na radiografia simples
pode surgir um padrão de osteopenia, mas este achado, além de
inespecífico, não surge antes de duas
semanas de evolução da doença10,11.
A ressonância magnética é um
exame com baixa especificidade e,
como tal, não é recomendado para

Tabela 1. Critérios de Veldman
4 ou 5 dos seguintes sintomas:
Dor difusa inexplicada
• Diferença na cor da pele
• Edema difuso
• Diferença na temperatura da pele
• Disfunção do movimento ativo
Sintomas desenvolvem-se ou agravam com o exercício
Sintomas estão presentes numa área superior à primeira lesão ou cirurgia e sempre
distais à primeira cirurgia

Tabela 2. Critérios de Budapeste (ISAP)
Dor contínua, desproporcional ao evento que a incitou
Deve ter pelo menos um sintoma em três ou mais das seguintes categorias:
Deve ter pelo menos um sinal em duas ou mais das seguintes categorias:
• Sensorial: relatos de hiperestesia e/ou alodinia
• Vasomotor: relatos de assimetria de temperatura e/ou mudanças de cor da pele e/ou
assimetria da cor da pele
• Sudomotor/edema: relato de edema e/ou mudanças de sudorese e/ou assimetria da
sudorese
• Motor/trófico: relato de diminuição do ROM e/ou disfunção motora (fraqueza, tremor,
distonia) e/ou mudanças tróficas (cabelo, unhas, pele)
Ausência de outro diagnóstico que explique melhor os sinais e sintomas
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o estudo da patologia. Os achados
incluem espessamento da pele e
edema local.10 A cintigrafia óssea
é vista como o exame de imagem
mais útil e pode mostrar alterações em fases precoces da doença,
nomeadamente um aumento da
captação na terceira fase e evidência de instabilidade vasomotora e
padrões anormais de distribuição
do fluxo na primeira e segunda fase.
Visto como um exame específico,
com o decorrer do quadro clínico
esta especificidade vai aumentando
e a sensibilidade diminuindo4,10,11.
Outros exames imagiológicos (TC,
PET) podem revelar alterações, mas
que normalmente surgem numa
fase mais tardia da doença4,10.
O diagnóstico diferencial inclui,
entre outras entidades, SRDC-II
(quadro semelhante, mas na qual
há lesão nervosa), patologia local
não reconhecida como fratura, ou
entorse, síndrome compartimental,
doença de Raynaud e obstrução
arterial, venosa ou linfática2,3,6.
Considerando as dificuldades em
diagnosticar o SRDC-I, as suas características clínicas extremamente
variáveis e fisiopatologia e história
natural amplamente desconhecidas,
o tratamento desta entidade pode
revelar-se difícil. Uma vasta panóplia
de modalidades terapêuticas são
propostas na literatura, mas não há
evidência de qual das abordagens é
superior. Contudo, todos os autores
defendem que para otimizar resultados é necessário uma abordagem
multidisciplinar assim como uma
instituição precoce do tratamento de
forma a evitar a cronicidade2,3,5,6,8,9,12.
Com o intuito de restaurar a
capacidade funcional, o tratamento
fisiátrico é uma componente crítica
do plano terapêutico no paciente
com SRDC-I. A imobilização deve
ser evitada sempre que possível,
pois pode agravar o quadro.7 Como
tal, é fundamental incluir a mobilização ativa e passiva do membro
afetado, respeitando sempre o
limite da dor do paciente, o qual
pode ser extremamente baixo
numa fase inicial do tratamento2,5,9.
Outras medidas incluem a dessensibilização, massagem local, TENS,
banhos de contraste e hidroterapia
(que tem a grande vantagem de
permitir aumentar gradualmente
a carga nos membros inferiores).
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Progressivamente, à medida que
o edema e a dor reduzem, deve-se
instituir um programa de fortalecimento muscular, flexibilidade ativa,
carga em stress e condicionamento
aeróbio com o intuito de atingir
uma recuperação funcional total do
atleta5,9.
Em relação à terapêutica farmacológica, à falta de estudos controlados e randomizados, esta deve-se
adequar aos achados clínicos. Assim,
numa fase inicial advoga-se o uso
de anti-inflamatórios não esteroides
(AINEs), podendo recorrer-se a analgésicos, antidepressivos tricíclicos e
anti-convulsivantes em casos mais
graves ou refratários a tratamento
durante três a quatro semanas.
A calcitonina ou os bifosfonatos
podem ser úteis em casos com uma
componente dolorosa associada a
osteopenia, imobilidade e mudanças
tróficas. Se os distúrbios vasomotores forem importantes, deve optar-se por bloqueadores dos canais
de cálcio. Se houver espasmos ou
distonia presentes, diazepam ou o
clonazepam podem ser administrados13. Nos quadros persistentes ou
que se agravam, o paciente deve ser
seguido em consulta da dor e devem
ser consideradas outras modalidades terapêuticas, como os bloqueios
simpáticos, a simpaticectomia, a
neuromodulação e a terapia cognitivo-comportamental9.
O prognóstico é bom se o tratamento se iniciar numa fase precoce.
Contudo, o adiamento do tratamento pode condicionar a propagação da sintomatologia para todo o
membro e levar a alterações ósseas,
nervosas e musculares irreversíveis.
Em 9% dos casos a síndrome pode
recorrer no mesmo membro ou noutro diferente9.
No presente caso, perante uma
sintomatologia sugestiva de SDCR e
tendo sido descartada possível lesão
ortopédica ou vascular, foi possível
iniciar um tratamento adequado
numa fase precoce. Como tal, de
imediato foi retirada a imobilização
à atleta. A terapêutica anti-inflamatória previamente prescrita foi
mantida e a atleta iniciou fisioterapia, nomeadamente com massagem
local, mobilização passiva e ativa
do membro afetado e flexibilidade
ativa. Quando foi possível tolerar,
a atleta começou um programa de

fortalecimento muscular. Ainda
que a resolução precoce da SDCR-I não seja habitual, a evolução
clínica neste caso foi favorável, com
normalização da temperatura e
coloração da pele, regressão da dor
e recuperação funcional do membro
em seis dias e regresso ao treino sem
limitações ao fim de oito dias.

Conclusão
A síndrome dolorosa regional
complexa tipo I é um distúrbio
neurológico caracterizado por dor,
edema, anormalidades vasomotoras
e limitação da função motora, que
normalmente surge após traumatismo. Em fase aguda, o diagnóstico
é essencialmente clínico. O tratamento baseia-se fundamentalmente
em fisioterapia com mobilização
ativa e analgesia, podendo ser
necessária terapia adjuvante, dependendo da sintomatologia associada
ao quadro. O diagnóstico precoce
e o início atempado do tratamento
são essenciais para a obtenção dos
melhores resultados, evitando-se
assim complicações a longo prazo.
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RESUMO / ABSTRACT
O movimento paradoxal das cordas vocais (MPCV) caracteriza-se pela adução intermitente
das cordas vocais durante a respiração, que provoca uma obstrução de gravidade variável
da via aérea superior. Caracteriza-se por sintomas respiratórios, como dispneia de esforço,
estridor, sibilos, tosse ou disfonia, associando-se geralmente a esforços físicos. Em atletas
profissionais com sintomas respiratórios agudos durante o exercício físico deve manter-se um nível de suspeição elevado para evitar diagnósticos e tratamentos inadequados. A
abordagem destes doentes é multidisciplinar, incluindo sempre o exame laringológico e
a terapia da fala, que pode ser complementada com acompanhamento psicológico e/ou
farmacológico com o objectivo de abolir as crises.
Paradoxical vocal cord motion disorder is characterized by intermittent adduction of the vocal cords
while breathing, which produces a variable degree of upper airway obstruction. It is characterized by
respiratory symptoms, such as exertional dyspnea, stridor, wheezing, cough or dysphonia, frequently
associated with physical efforts. On professional athletes with acute respiratory symptoms during
exercise it should be kept a high level of suspicion to avoid inappropriate diagnosis and treatment.
The long term treatment is multidisciplinary and it must include a laryngological examination and
speech therapy. Psychological and/or pharmacological treatments can also help to control the crises.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Movimento paradoxal das cordas vocais, dispneia de esforço
Paradoxical vocal cord motion disorder, exertional dyspnea

Introdução
No indivíduo saudável durante a
inspiração observa-se a contração
dos músculos cricoaritenoideus
posteriores e consequente abdução
das cordas vocais, o que permite a
passagem de ar para o segmento
traqueo-brônquico1,2. Aquando da
expiração verifica-se a diminuição
da tonicidade dos músculos cricoaritenoideus posteriores e a contração
dos músculos cricoaritenoideus laterais (Fig. 1), que resultam na diminuição de 10 a 40% da fenda glótica.
Estes movimentos são controlados
pelo centro respiratório medular
através do nervo vago3,4.
O movimento paradoxal das
cordas vocais (MPCV) caracteriza-se
pela adução paradoxal das cordas
vocais durante a respiração, mais
frequentemente na inspiração.
Durante os períodos assintomáticos a função das cordas vocais
decorre dentro da normalidade5.

Esta entidade tem sido igualmente
designada por disfunção das cordas
vocais, estridor de Munchausen,
laringoespasmo paroxístico episódico, estridor psicogénico ou asma
fictícia, entre outros6,7,8.
Incidência e prevalência
A incidência e prevalência desta
patologia na população geral não
são conhecidas. Em 1997, Kenn et
al relataram uma prevalência de
2,8% de MPCV em 1025 doentes
com dispneia9. Diversos estudos
realizados em atletas previamente
diagnosticados com asma induzida
(Fig. 1) pelo exercício identificaram
MPCV em cerca de 3 a 12% destes indivíduos5,10,11. O MPCV afeta
maioritariamente crianças e adultos
jovens com uma idade média de
14.5 anos na infância/juventude e
de 33 anos na idade adulta13,21. Tem
sido igualmente descrito em recém-nascidos, possivelmente devido

à maior prevalência de refluxo
faringolaríngeo. O sexo feminino é o
mais afetado com uma proporção de
cerca de 2:112.
O MPCV associado ao exercício
representa cerca de 14% dos casos
diagnosticados22. Ocorre predominantemente em jovens atletas do
sexo feminino que se apresentam
com dispneia e por vezes estridor
desencadeados pelo exercício16,23,24.
Não parece existir uma predileção
por um desporto específico, tendo
sido descrito em atletas de diversas
modalidades como esqui, boxe, futebol ou patinagem artística25.
Considerando a falta de sensibilização para esta patologia e o facto
de durante as crises os doentes
geralmente não serem avaliados por
um otorrinolaringologista e não ser
realizada a laringoscopia, a prevalência e incidência de MPCV poderá
ser mais elevada do que o estimado5.
Fisiopatologia
A fisiopatologia exacta do MPCV
ainda não se encontra esclarecida,
tendo sido sugeridos quatro mecanismos patogénicos que poderão
estar na sua origem: a hiper-reatividade laríngea, a alteração do equilíbrio autónomo (mantido por estruturas presentes na medula espinhal,
mesencéfalo e córtex pré-frontal), a
estimulação direta das terminações
nervosas no sistema respiratório e a
hiperventilação. A etiologia do MPCV
é provavelmente multifatorial e pode
ser precipitado, quer por estímulos
orgânicos, como o refluxo faringolaríngeo, quer por estímulos inorgânicos, como o stress emocional12.
Os estímulos irritantes laríngeos
podem originar a adução reflexa
das cordas vocais e, desta forma,
serem responsáveis pelo MPCV. O
refluxo faringolaríngeo é uma das
causas mais frequentes de irritação da mucosa laríngea e tem sido
identificado em doentes com esta
patologia. No trabalho publicado
por Powell et al em 2000, 19 em 22
indivíduos menores de idade com
MPCV apresentavam sinais característicos de refluxo faringolaríngeo na
laringoscopia13. Numa série de 831
doentes com MPCV, em que 46 eram
atletas de elite, verificou-se que neste
subgrupo eram significativamente
menos frequentes os diagnósticos de
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refluxo faringolaríngeo, patologia psiquiátrica, disfonia, tosse e disfagia24.
A relação causal entre estas duas
patologias continua por comprovar.
Outros irritantes laríngeos, como
rinorreia posterior, químicos (ex:
amónia, ácido clorídrico) e estímulos ambientais (ex: ar frio) têm sido
associados ao MPCV14,15. Com efeito,
verificou-se que a prevalência desta
síndrome é significativamente maior
em atletas que praticam desporto no
exterior comparativamente aos que o
realizam em espaços fechados16.
O papel dos fatores psicogénicos na
etiologia do MPCV foi abordado em
diversos estudos clínicos, nomeadamente Gavin et al17 identificaram
12 doentes em que o MPCV ocorria
apenas em momentos de ansiedade
e Newman et al18 verificaram um
diagnóstico psiquiátrico prévio em
73% de doentes com MPCV. Todavia,
o papel da psicopatologia no MPCV
não está claro e deve manter-se o
alerta para a presença de outros
estímulos provocadores19.
Raramente o MPCV tem origem
em causas neurogénicas, como a
compressão do tronco cerebral, uma
lesão superior ou inferior do neurónio motor ou distúrbios do movimento20. Apesar destas etiologias
serem incomuns, devem ser consideradas para que patologias graves
não sejam negligenciadas.
Apresentação clínica
O sintoma predominante do MPCV é
o estridor inspiratório acompanhado
por desconforto respiratório10. Outros
sintomas incluem dispneia, tosse,
sensação de aperto hipofaríngeo e/ou
torácico e disfonia. O início dos sintomas pode ser espontâneo ou associado a estímulos, como o exercício, a

exposição a irritantes ou ansiedade. A
duração dos episódios de MPCV pode
prolongar-se de várias horas a dias,
embora estes dados se baseiem apenas em casos que exigiram avaliação
em serviços de urgência.
Diagnóstico
A semelhança clínica com o broncoespasmo induzido pelo exercício
torna o reconhecimento e diagnóstico do MPCV um desafio. A
anamnese e exame físico cuidados
ajudam a distinguir as duas entidades. Os doentes com MPCV localizam mais frequentemente os seu
sintomas à região cervical em oposição à região torácica e não apresentam resposta significativa aos
β2-adrenérgicos. Na avaliação inicial
de um atleta com sintomas de MPCV
devem igualmente ser consideradas
outras causas de obstrução da via
aérea superior, como infeção, aspiração de corpo estranho, disfonia
espasmódica, paralisia das cordas
vocais, laringomalácia induzida pelo
exercício, compressão extrínseca,
estenose traqueal e glótica e anafilaxia induzida pelo exercício19.
Quando a avaliação inicial é sugestiva de MPCV o doente deve realizar
testes funcionais pulmonares para
identificar casos de broncoespasmo
induzido pelo exercício e/ou outras
co-morbilidades respiratórias. A
maioria dos indivíduos com MPCV
apresenta uma espirometria de fluxo
expiratória normal, observando-se
ocasionalmente situações de patologia restritiva ligeira. Por outro lado, a
alça inspiratória da curva de fluxo-volume encontra-se achatada em
cerca de 77% dos casos, revelando
um padrão obstrutivo extratorácico6,10. Entre os episódios de MPCV

os testes funcionais respiratórios são
geralmente normais e pode utilizar-se a metacolina para induzir uma
exacerbação e facilitar o diagnóstico.
No entanto, uma espirometria de
fluxo normal após inalação de metacolina não exlui MPCV26.
A avaliação por um otorrinolaringologista é imprescindível para
identificar sinais e sintomas de MPCV
na laringe e excluir outras causas de
obstrução da via aérea extratorácica.
A laringoscopia com visualização das
cordas vocais em abdução completa
(Fig. 2) permite excluir a presença de
obstrução supra ou subglótica e de
paralisia bilateral das cordas vocais.
O diagnóstico de MPCV é estabelecido
quando se observa uma adução anormal das cordas vocais durante a inspiração, em todo o ciclo respiratório
ou raramente apenas na expiração. O
espaço glótico pode consistir apenas
numa fenda posterior em forma de
diamante e as bandas ventriculares
podem encontrar-se também em adução27,28. Embora estas características
sejam geralmente observadas apenas
durante as exacerbações, podem
por vezes ser provocadas pedindo ao
doente para arquejar, respirar profundamente e falar6. Heimdal et propuseram o uso da laringoscopia contínua durante o exercício num tapete
rolante para diagnosticar doentes
assintomáticos com MPCV. De acordo
com os seus resultados, este teste foi
de fácil realização e bem tolerado,
pelo que poderá vir a ser uma ferramenta importante no diagnóstico de
MPCV29.
Os exames imagiológicos, como
a tomografia computorizada ou a
radiografia, são úteis unicamente
para excluir outras causas de
dispneia, nomeadamente estenose
traqueal ou extratraqueal. No que
concerne à gasometria arterial, só é
geralmente realizada em situações
de insuficiência respiratória grave.
Na maioria dos casos encontra-se
dentro da normalidade com uma
diferença de oxigénio alveolo-arterial
normal, embora possa ocorrer uma
hipercapnia ligeira6.
Tratamento

Fig. 2 – As cordas vocais em adução e em abdução
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Nas últimas décadas têm sido
empregues várias estratégias de tratamento do MPCV, embora nenhuma
tenha sido estudada de forma

controlada. Uma vez que na maioria
dos casos a etiologia não é identificada, os tratamentos realizados são
empíricos. De uma forma geral, os
fármacos utilizados no tratamento
da asma, como os 2-adrenérgicos e
os glucocorticoides inalados/sistémicos, não são benéficos30.
Nos episódios agudos é importante tranquilizar o indivíduo e
assegurar cuidados de suporte até
à resolução da crise. Por vezes pedir
ao doente que arqueje/respire de
forma ofegante pode ativar os músculos crico-aritenoideus posteriores
causando abdução das cordas vocais
e resolvendo o episódio. A inalação
de uma mistura de hélio e oxigénio
(heliox) melhora temporariamente
os sintomas27. A utilização de benzodiazepinas também tem sido descrita
como útil na sedação destes doentes
e consequente atenuação dos sintomas. Todavia deve ser confirmada
uma saturação de oxigénio normal
na gasometria arterial antes da
administração destes fármacos12. O
uso de suporte ventilatório com pressão positiva contínua na via aérea
(CPAP) foi descrito em alguns casos
para alívio dos sintomas. A sua eficácia é atribuída à redução do esforço
necessário para inspiração através do
estabelecimento de um gradiente de
pressão favorável para inalação31.
O tratamento a longo prazo visa
diminuir o número e a gravidade
das crises. Numa primeira instância
deve ser explicado o diagnóstico ao
doente, o que pode ser complicado
pelo facto de ser muitas vezes tardio
e de alguns doentes terem sido previamente submetidos a tratamentos crónicos e agressivos para uma
asma não confirmada.
A terapia da fala é considerada a
base do tratamento para o MPCV.
O terapeuta tem um papel importante na avaliação inicial, educação
do doente, gestão dos sintomas e
aconselhamento/apoio27. A terapia
da fala, através da realização de
exercícios respiratórios, vocais e
de relaxamento cervical tem tido
sucesso na supressão das crises6,32.
A psicoterapia, apesar de não ter
sido estudada forma sistemática,
contribui de forma significativa
para o tratamento a longo prazo dos
doentes com MPCV. Inclui técnicas
de relaxamento com intuito de aliviar a angústia associada às crises,

identificar dos fatores de tensão que
contribuem para o MPCV e desenvolver novas estratégias para enfrentar
estes estímulos nocivos27,33.
Prognóstico
Após o diagnóstico e tratamento
dirigido para o MPCV, o progóstico a
longo prazo destes doentes permanece incerto. No estudo retrospetivo
publicado por Doshi et al a maioria
dos doentes não apresentou patologia a longo prazo e a doença foi
autolimitada após ter sido corretamente diagnosticada e tratada34.
Por outro lado, num estudo de
10 anos de seguimento com três
doentes com MPCV, não se observou
melhoria da sua condição apesar do
tratamento dirigido35. Deste modo,
torna-se necessária a realização de
estudos prospetivos a longo prazo.
Conclusões
O MPCV representa um desafio
diagnóstico uma vez que a sua apresentação clínica é muito semelhante
à do broncoespasmo induzido pelo
exercício. Para evitar intervenções
e tratamentos desnecessários, são
imprescindíveis uma anamnese
cuidada e um exame objetivo que
inclua uma laringoscopia diagnóstica18,23. A etiologia do MPCV é geralmente multifatorial e avaliação deve
abordar todas as causas potenciais.
O controlo bem sucedido desta patologia compreende uma abordagem
multidisciplinar que inclui o recurso
à terapia da fala, psicoterapia e tratamento farmacológico.

Bibliografia
1. Suzuki M, Kirchner J. The posterior cricoarytenoid as an inspiratory muscle. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1969;78:849–63.
2. Wood RP, Jafek BW, Cherniak RM. Laryngeal
dysfunction in pulmonary disorders. Otolaryngol Head Neck Surg 1986;94:374.
3. Murkami Y, Kirchner J. Mechanical and physiological properties of reflex laryngeal closure.
Ann Otol 1972;81:59–72.
4. England SJ, Bartlett DJ, Daubenspeck JA.
Influence of human vocal cord movements on
airflow and resistance during eupnoea. J Appl
Physiol 1982;52:773–9.

Somos uma equipa que aposta
na melhor qualidade possível
para os resultados mais
perfeitos. A formação contínua
e a experiência dão-nos
essa garantia de qualidade.
Usamos os melhores sistemas
tecnológicos:
• Sistema de Imagiologia
• Sistema CAD/CAM
•T
 ecnologia PRGF (plasma rico em
fatores de crescimento).

Patologias :
• Higiene Oral
• Prostodontia Fixa e Removível
• Implantologia
• Ortodontia
• Periodontia
• Estética Dentária
• Odontopediatria
• Endodontia
• Cirurgia Oral
• Cirurgia Maxilofacial
• Oclusão
Horário:
Segunda a Sexta-feira: 10:00 às 13:00
e 14:00 às 19:00
Sábado: 10:00 as 13:00
Serviço de urgências 24 Horas
964000653
Rua José Coutinho, N.º 20, 1.º Andar Sala 7
4465-180 S. Mamede Infesta – 229011881
Lopesmachassociados@gmail.com

Restante Bibliografia em:
www.revdesportiva.pt (A Revista Online)
Revista de Medicina Desportiva informa Setembro 2015 · 11

Tema 2

Rev. Medicina Desportiva informa, 2015, 6 (5), pp. 12–15

Prática Desportiva Precoce e
Deformidades da Anca
Dr. Diogo Moura1, Dr. António Figueiredo2, Prof. Dr. J. Goyri-O’Neill3, Prof. Dr. Fernando Fonseca4
Médico Interno Complementar de Ortopedia e Traumatologia do CHUC; Monitor de Anatomia da Nova
Medical School/FCM, UNL; 2Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do
CHUC; 3 Professor Catedrático, Diretor do Departamento de Anatomia da Nova Medical School/FCM, UNL;
4
Diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

1

RESUMO / ABSTRACT
Os dois padrões morfológicos de ancas dos mamíferos, a coxa recta e a coxa rotunda, representam tipos anatómicos de ossificação determinados pelos padrões de locomoção de
cada espécie ao longo da evolução. A popularidade e evolução do futebol têm levado a que
a sua prática intensiva tenha início mais precoce e seja cada vez mais frequente em crianças e adolescentes. Existe evidência de associação entre desenvolvimento de deformidades
da anca e a prática desportiva intensiva de desportos de alto impacto numa fase em que
a anca está imatura. Pode ser possível, através da adaptação do tipo, duração e frequência
das cargas aplicadas sobre a anca em fase de crescimento esquelético, prevenir a formação
desta deformidade, que pode ser responsável por situações de conflito femoroacetabular e
coxartrose secundária precoce.
The two mammals hips morphologic patterns, coxa recta and coxa rotunda, represent the anatomic
types of ossification determined by the locomotion patterns of each specie during evolution. Soccer
popularity and evolution have determined that its intensive practice begin earlier and became
more frequent in kids and adolescents. There is evidence of an association between hip deformities
development and the intensive practice of high impact sports in a phase of an immature hip. It can
be possible, by adjusting the type, duration or frequency of loads that are applied to the hip during
skeletal growth, to prevent the formation of these deformities, which can cause femoroacetabular
impingement and early secondary coxarthrosis.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS

Evidência atual

Desporto, crianças, deformidade, anca, conflito, impacto, carga.
Sport, children, deformity, hip, conflict, impact, load.

Introdução
A deformidade conhecida como coxa
recta ou com o mecanismo tipo cam é
definida pela perda de offset (profundidade) a nível da porção ântero-lateral da junção entre a cabeça
e os coloa femorais (Figura 1). Esta
deformidade é frequentemente
assintomática, mas a perda da
esfericidade local pode provocar
situações de conflito com o acetábulo, sobretudo em movimentos de

flexão e rotação medial da anca,
que se podem traduzir em lesões
condro-labrais, dor, diminuição da
amplitude de movimentos da anca
e eventual progressão para coxartrose secundária1. A prevalência de
deformidade tipo cam é significativamente elevada nos praticantes
de alta competição de desportos de
elevado impacto, tais como futebol,
basquetebol, hóquei, futebol americano, entre outros, sobretudo no
sexo masculino, variando entre 60

Figura 1 – Deformidade coxa recta ou tipo cam.
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e 89%, em comparação com os 20%
reportados nos homens da população geral não desportista2,3,4. Apesar
da causa da deformidade coxa recta
não ser atualmente conhecida,
existem várias teorias, entre as quais
remodelação óssea, crescimento
anormal da epífise e epifisiólise subclínica da fise da cabeça femoral5,6.
Alguns estudos estabelecem uma
relação entre a prevalência de deformidade tipo cam do fémur proximal
e a prática desportiva intensiva em
crianças e adolescentes, sugerindo
que esta possa corresponder a uma
adaptação morfológica da anca
à prática desportiva precoce de
elevado impacto. O impacto excessivo sobre a região femoral de carga
no contexto de uma anca em fase
de maturação esquelética, ou seja,
com a fise da cabeça femoral ainda
aberta, pode conduzir a um reforço
estrutural adaptativo da região
ântero-lateral da junção cabeça-colo femoral, criando uma deformidade que por mecanismo tipo
cam é potencialmente causadora de
conflito femoroacetabular e coxartrose secundária precoce2,5,7,8.

Os dois padrões morfológicos de
ancas dos mamíferos, a coxa recta
e a coxa rotunda, representam tipos
anatómicos de ossificação determinados pelos padrões de locomoção de cada espécie ao longo da
evolução9. A coxa recta apresenta
um reforço ósseo de uma região da
transição cabeça-colo femoral e uma
cabeça femoral oval, refletindo uma
adaptação estrutural de resistência às cargas axiais sobre a anca.
O reforço ósseo ocorre na principal
região de transmissão de carga
da transição cabeça-colo femoral,

correspondendo ao quadrante
póstero-superior nos quadrúpedes
e ao quadrante ântero-superior
nos humanos devido à posição de
extensão do fémur em relação à
bacia, típica da posição bípede9. Por
sua vez, a coxa rotunda, caracterizada
por uma concavidade acentuada
na junção cabeça-colo e por uma
cabeça femoral esférica, reflete uma
adaptação a atividades que apelam
a uma mobilidade ampla da articulação9. Um estudo que comparou as
ancas de símios com as de humanos
verificou que enquanto as ancas
humanas apresentavam variabilidade na sua morfologia, as dos
símios eram uniformemente coxas
rotundas10. Os autores sugerem que
estes resultados se devem à adaptação da anca dos símios a atividades
de mobilidade acentuada da anca,
tais como trepar árvores, enquanto
nos humanos a presença não uniforme de coxas rectas estaria associada à adaptação evolutiva ainda
incompleta a atividades que envolvem cargas axiais elevadas sobre as
ancas, tais como correr10. Segundo
Hogervorst T et al.11, o tipo morfológico da anca humana é determinado
não só pelas cargas mecânicas a que
é sujeita, como também por padrões
de desenvolvimento filogeneticamente determinados. Estes dois

fatores atuam em combinação na
regulação da cartilagem de crescimento proximal do fémur, sendo que
a influência genética permite explicar as diferenças morfológicas em
indivíduos, populações e raças com
história de cargas semelhante11,12.
Agricola R et al.7 realizaram um
estudo prospetivo em 63 praticantes
pré-profissionais de futebol com
idade média de 14,4 anos. O ângulo
alfa foi escolhido para quantificação da deformidade tipo cam, sendo
que se definiu que há deformidade
quando este é superior a 60˚ e há
deformidade patológica quando este
é superior a 78˚. Ao longo de um
tempo de seguimento médio de 2,4
anos, foi verificado que o ângulo alfa
médio de 59,4˚ aumentou significativamente para 61,3˚ (p=0,018). Em
todas as ancas estudadas que mantinham a cartilagem de crescimento
aberta verificou-se que a prevalência
de deformidade cam aumentou significativamente durante o tempo de
seguimento, passando de 2,1% para
17,7% (p=0,002). O maior aumento
foi verificado nos rapazes com 12
e 13 anos, em que a prevalência de
deformidade passou de 13,6% para
50% (p=0,002). Os autores verificaram que a deformidade surgiu
e acentuou-se nos adolescentes
em que a fise proximal do fémur

A

B

C

D

Figura 2 – A/B – Exemplo de evolução da morfologia da junção cabeça-colo ântero-superior da sua concavidade normal (A) para achatada (B); C/D – Exemplo de evolução da morfologia da junção cabeça-colo femoral ântero-superior de achatada (C)
para proeminente (D)7.
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continuava aberta. O padrão de
evolução consistiu na passagem progressiva da porção ântero-superior
da junção cabeça-colo de côncava
aos 12 anos de idade para achatada
por volta dos 14 anos e tornando-se convexa pelos 16 anos de idade
(Figura 2). Após o encerramento
da cartilagem de crescimento do
fémur proximal não existiu aumento
significativo da prevalência ou da
gravidade da deformidade cam. Os
autores concluíram que em crianças e adolescentes praticantes de
futebol com elevado nível de intensidade, as deformidades cam da
anca instalam-se progressivamente
durante a maturação esquelética
e são provavelmente estabilizadas
aquando do encerramento da fise7.
Um estudo retrospetivo recente
analisou 63 jogadores profissionais
de futebol adultos (126 ancas) e
identificou uma prevalência significativamente inferior de deformidade
cam (40%) nos atletas que iniciaram
a prática num clube amador, em que
a frequência de prática desportiva
era igual ou inferior a 3 vezes por
semana, em comparação com aqueles que iniciaram prática desportiva
com frequência igual ou superior a 4 vezes por semana (63.6%,
OR=0.39, 95% IC 0.15-0.97, p=0.042)2.
Foi encontrada também a mesma
relação estatisticamente significativa
quanto à presença de deformidade
cam considerada patológica (ângulo
alfa >78˚) nos mesmos grupos, respetivamente 12% e 30% (p=0.038).
Em relação à idade de início de
prática de futebol, foi verificada uma
prevalência de deformidade de 51%
naqueles com início antes dos 12
anos e 17% naqueles que iniciaram
em idade igual ou superior aos 12
anos, no entanto esta relação não
foi estatisticamente significativa.
Não foram encontradas deformidades consideradas patológicas no
grupo que iniciou prática após os
12 anos, enquanto no outro grupo
a prevalência foi de 19%. Os autores verificaram assim uma relação
dose-resposta entre a frequência de
prática de futebol durante a fase de
crescimento esquelético e a presença
de deformidade cam em futebolistas
profissionais adultos, bem como a
sua maior prevalência em indivíduos
que iniciaram a prática desportiva
numa idade inferior a 12 anos2.

Outro estudo comparou 89 futebolistas pré-profissionais com
idade média de 14,8 anos com um
grupo controlo com características
semelhantes5. A presença de deformidades cam foi significativamente
superior nos futebolistas (26%) em
comparação com os controlos (17%),
correspondendo respectivamente a
56% contra 18% com deformidade
em achatamento (p=0,0001) e 13%
contra 0% com proeminência óssea
da porção ântero-superior da transição cabeça-colo (p=0,003). Os autores
concluíram então que, uma vez
que as deformidades cam estavam
presentes na altura do encerramento
da fise proximal do fémur (aos 12-13
anos) e eram mais prevalentes e
mais acentuadas nos praticantes
de futebol em relação aos controlos
não desportistas, o seu desenvolvimento pode estar associado à prática
intensiva de desportos de elevado
impacto durante a fase de maturação esquelética. Os autores sugerem também que as cargas axiais
elevadas sobre a anca conduzem a
uma adaptação estrutural de reforço
da epífise femoral. Estas condicionantes biomecânicas provocam um
crescimento anormal excessivo da
cartilagem de crescimento que se
prolonga em direção ao colo femoral
e vai ser responsável pela formação
da proeminência óssea que define a
deformidade cam5,6,13,14,15.
Os estudos apresentados estabelecem uma associação entre exercícios
de impacto elevado sobre a anca em
fase de maturação esquelética e o
desenvolvimento de deformidades
tipo coxa recta ou cam. Vários trabalhos sugerem as idades entre os 12
e 14 anos como aquelas em que o
esqueleto e o crescimento ósseo são
mais modelados pelas cargas e pelo
exercício, o que pode ser explicado
por fatores genéticos, de nutrição e
de regulação hormonal. Foi verificado
que nos rapazes entre os 12 e os 14
anos há um pico circulatório de hormona do crescimento e de fator de
crescimento insulínico 1, o que possivelmente conduz a que a anca desta
faixa etária se torne mais suscetível a
cargas e modelação mecânica16,17,18,19.
Por sua vez, Gosvig et al. constataram
que não há relação entre a presença
de deformidade cam e a prática de
atividades de impacto durante a vida
adulta4. Face a isto, Agricola R et al.

admitem que pode ser possível prevenir a formação e o desenvolvimento
da deformidade tipo cam, através do
ajuste no tipo, duração e frequência
das cargas aplicadas na atividade desportiva sobre a anca imatura e assim
evitar potenciais situações de conflito femoroacetabular e coxartrose
secundária precoce2,20,21. No entanto,
atualmente não estão definidos nem
o intervalo específico de idades nem a
frequência, duração e características
das cargas que podem provocar esta
adaptação estrutural da anca2.

Á venda na
Leyaonline

Conclusão
A literatura sugere que a deformidade tipo coxa recta ou cam pode ter
origem numa adaptação estrutural
a cargas axiais excessivas sobre uma
anca ainda em fase de maturação
esquelética, sobretudo em crianças
e adolescentes que são sujeitos a
prática intensiva de desportos de
impacto. Face a estes resultados,
devemos refletir sobre os riscos
dos exercícios de elevado impacto
em crianças em fase de maturação
esquelética, podendo a adaptação do
tipo, duração e frequência de cargas
aplicadas ser importante na prevenção do desenvolvimento de deformidades da anca. São necessários mais
estudos prospetivos comparativos e
aleatorizados de modo a se poderem
desenvolver estratégias de prevenção da formação destas deformidades e assim evitar potenciais situações de conflito femoroacetabular e
coxartrose secundária precoce.
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RUNNING
STRAIGHT AHEAD

RUNNING
CIRCLING PARTNER

RUNNING
HIP OUT

RUNNING
SHOULDER CONTACT

Run forwards in pairs to the first pair of cones. Shuffle sideways by 90 degrees to
meet in the middle then jump sideways towards each other to make shoulderto-shoulder contact.
Note: Make sure you land on both feet with your hips and knees bent. Do not let
your knees buckle inwards. Make it a full jump and synchronize your timing with
your team-mate as you jump and land. 2 sets

5

Walk or jog easily, stopping at each pair of cones to lift your knee and rotate your
hip outwards. Alternate between left and right legs at successive cones. 2 sets.

2

SIDEWAYS BENCH
STATIC

HAMSTRINGS
BEGINNER

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles
down firmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee

9

Starting position: Lie on your side with the knee of your lowermost leg bent to 90
degrees. Support your upper body by resting on your forearm and knee. The elbow
of your supporting arm should be directly under your shoulder.
Exercise: Lift your uppermost leg and hips until your shoulder, hip and knee are in a
straight line. Hold the position for 20-30 sec. Take a short break, change sides and
repeat. 3 sets on each side.

8

Starting position: Lie on your front, supporting yourself on your forearms and
feet. Your elbows should be directly under your shoulders.
Exercise: Lift your body up, supported on your forearms, pull your stomach in, and
hold the position for 20-30 sec. Your body should be in a straight line. Try not to
sway or arch your back. 3 sets.

7

THE BENCH
STATIC

LEVEL 1

SIDEWAYS BENCH
RAISE & LOWER HIP

HAMSTRINGS
INTERMEDIATE
Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles
down firmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee

9

Starting position: Lie on your side with both legs straight. Lean on your forearm
and the side of your foot so that your body is in a straight line from shoulder to
foot. The elbow of your supporting arm should be directly beneath your shoulder.
Exercise: Lower your hip to the ground and raise it back up again. Repeat for 20-30
sec. Take a short break, change sides and repeat. 3 sets on each side.

8

Starting position: Lie on your front, supporting yourself on your forearms and
feet. Your elbows should be directly under your shoulders.
Exercise: Lift your body up, supported on your forearms, and pull your stomach
in. Lift each leg in turn, holding for a count of 2 sec. Continue for 40-60 sec. Your
body should be in a straight line. Try not to sway or arch your back. 3 sets.

7

THE BENCH
ALTERNATE LEGS

LEVEL 2

PART 2 STRENGTH · PLYOMETRICS · BALANCE · 10 MINUTES

Run forwards as a pair to the first set of cones. Shuffle sideways by 90 degrees to
meet in the middle. Shuffle an entire circle around one other and then return
back to the cones. Repeat for each pair of cones. Remember to stay on your toes
and keep your centre of gravity low by bending your hips and knees. 2 sets.

4

The course is made up of 6 to 10 pairs of parallel cones, approx. 5-6 metres apart.
Two players start at the same time from the first pair of cones. Jog together all
the way to the last pair of cones. On the way back, you can increase your speed
progressively as you warm up. 2 sets

1

PART 1 RUNNING EXERCISES · 8 MINUTES

FIFA 11+
RUNNING
HIP IN

RUNNING
QUICK FORWARDS & BACKWARDS

THE BENCH
ONE LEG LIFT AND HOLD

SIDEWAYS BENCH
WITH LEG LIFT

HAMSTRINGS
ADVANCED
Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles
down firmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee

9

Starting position: Lie on your side with both legs straight. Lean on your forearm
and the side of your foot so that your body is in a straight line from shoulder to
foot. The elbow of your supporting arm should be directly beneath your shoulder.
Exercise: Lift your uppermost leg up and slowly lower it down again. Repeat for 2030 sec. Take a short break, change sides and repeat. 3 sets on each side.

8

Starting position: Lie on your front, supporting yourself on your forearms and
feet. Your elbows should be directly under your shoulders.
Exercise: Lift your body up, supported on your forearms, and pull your stomach
in. Lift one leg about 10-15 centimetres off the ground, and hold the position for
20-30 sec. Your body should be straight. Do not let your opposite hip dip down
and do not sway or arch your lower back. Take a short break, change legs and
repeat. 3 sets.

7

LEVEL 3

As a pair, run quickly to the second set of cones then run backwards quickly to
the first pair of cones keeping your hips and knees slightly bent. Keep repeating the drill, running two cones forwards and one cone backwards. Remember to
take small, quick steps. 2 sets.

6

Walk or jog easily, stopping at each pair of cones to lift your knee and rotate your
hip inwards. Alternate between left and right legs at successive cones. 2 sets.

3
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HAMSTRINGS
BEGINNER

SINGLE-LEG STANCE
HOLD THE BALL

SQUATS
WITH TOE RAISE

JUMPING
VERTICAL JUMPS

RUNNING
ACROSS THE PITCH

Run across the pitch, from one side to the other, at 75-80% maximum pace. 2 sets.

13

PART 3 RUNNING EXERCISES · 2 MINUTES

Starting position: Stand with your feet hip-width apart. Place your hands on your hips if you
like.
Exercise: Imagine that you are about to sit down on a chair. Bend your legs slowly until your
knees are flexed to approx 90 degrees, and hold for 2 sec. Do not let your knees buckle
inwards. From the squat position, jump up as high as you can. Land softly on the balls of your
feet with your hips and knees slightly bent. Repeat the exercise for 30 sec. 2 sets.

12

Starting position:Stand with your feet hip-width apart. Place your hands on your
hips if you like.
Exercise: Imagine that you are about to sit down on a chair. Perform squats by
bending your hips and knees to 90 degrees. Do not let your knees buckle inwards.
Descend slowly then straighten up more quickly. When your legs are completely
straight, stand up on your toes then slowly lower down again. Repeat the exercise for 30 sec. 2 sets.

11

Starting position: Stand on one leg.
Exercise: Balance on one leg whilst holding the ball with both hands. Keep your
body weight on the ball of your foot. Remember: try not to let your knees buckle
inwards. Hold for 30 sec. Change legs and repeat. The exercise can be made more
difficult by passing the ball around your waist and/or under your other knee.
2 sets.

10

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles
down firmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee
throughout the exercise. Lean forward as far as you can, controlling the movement
with your hamstrings and your gluteal muscles. When you can no longer hold the
position, gently take your weight on your hands, falling into a push-up position.
Complete a minimum of 3-5 repetitions and/or 60 sec. 1 set.

9

Starting position: Lie on your side with the knee of your lowermost leg bent to 90
degrees. Support your upper body by resting on your forearm and knee. The elbow
of your supporting arm should be directly under your shoulder.
Exercise: Lift your uppermost leg and hips until your shoulder, hip and knee are in a
straight line. Hold the position for 20-30 sec. Take a short break, change sides and
repeat. 3 sets on each side.

HAMSTRINGS
INTERMEDIATE

SINGLE-LEG STANCE
THROWING BALL WITH PARTNER

SQUATS
WALKING LUNGES

JUMPING
LATERAL JUMPS

RUNNING
BOUNDING

Run with high bounding steps with a high knee lift, landing gently on the ball of
your foot. Use an exaggerated arm swing for each step (opposite arm and leg). Try
not to let your leading leg cross the midline of your body or let your knees buckle
inwards. Repeat the exercise until you reach the other side of the pitch, then jog
back to recover. 2 sets.

14

Starting position: Stand on one leg with your upper body bent slightly forwards
from the waist, with knees and hips slightly bent.
Exercise: Jump approx. 1 m sideways from the supporting leg on to the free leg.
Land gently on the ball of your foot. Bend your hips and knees slightly as you land
and do not let your knee buckle inward. Maintain your balance with each jump.
Repeat the exercise for 30 sec. 2 sets.

12

Starting position: Stand with your feet hip-width apart. Place your hands on your
hips if you like.
Exercise: Lunge forward slowly at an even pace. As you lunge, bend your leading
leg until your hip and knee are flexed to 90 degrees. Do not let your knee buckle
inwards. Try to keep your upper body and hips steady. Lunge your way across the
pitch (approx. 10 times on each leg) and then jog back. 2 sets.

11

Starting position: Stand 2-3 m apart from your partner, with each of you standing
on one leg.
Exercise: Keeping your balance, and with your stomach held in, throw the ball
to one another. Keep your weight on the ball of your foot. Remember: keep your
knee just slightly flexed and try not to let it buckle inwards. Keep going for 30 sec.
Change legs and repeat. 2 sets.

10

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles
down firmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee
throughout the exercise. Lean forward as far as you can, controlling the movement
with your hamstrings and your gluteal muscles. When you can no longer hold the
position, gently take your weight on your hands, falling into a push-up position.
Complete a minimum of 7-10 repetitions and/or 60 sec. 1 set.

9

Starting position: Lie on your side with both legs straight. Lean on your forearm
and the side of your foot so that your body is in a straight line from shoulder to
foot. The elbow of your supporting arm should be directly beneath your shoulder.
Exercise: Lower your hip to the ground and raise it back up again. Repeat for 20-30
sec. Take a short break, change sides and repeat. 3 sets on each side.

HAMSTRINGS
ADVANCED

SINGLE-LEG STANCE
TEST YOUR PARTNER

SQUATS
ONE-LEG SQUATS

JUMPING
BOX JUMPS

RUNNING
PLANT & CUT
Jog 4-5 steps, then plant on the outside leg and cut to change direction. Accelerate
and sprint 5-7 steps at high speed (80-90% maximum pace) before you decelerate
and do a new plant & cut. Do not let your knee buckle inwards. Repeat the exercise
until you reach the other side, then jog back. 2 sets.

15

Starting position: Stand with your feet hip-width apart. Imagine that there is a
cross marked on the ground and you are standing in the middle of it.
Exercise: Alternate between jumping forwards and backwards, from side to side,
and diagonally across the cross. Jump as quickly and explosively as possible. Your
knees and hips should be slightly bent. Land softly on the balls of your feet. Do not
let your knees buckle inwards. Repeat the exercise for 30 sec. 2 sets.

12

Starting position: Stand on one leg, loosely holding onto your partner.
Exercise: Slowly bend your knee as far as you can manage. Concentrate on preventing the knee from buckling inwards. Bend your knee slowly then straighten it
slightly more quickly, keeping your hips and upper body in line. Repeat the exercise
10 times on each leg. 2 sets.

11

Starting position: Stand on one leg opposite your partner and at arm’s’ length
apart.
Exercise: Whilst you both try to keep your balance, each of you in turn tries to push
the other off balance in different directions. Try to keep your weight on the ball
of your foot and prevent your knee from buckling inwards. Continue for 30 sec.
Change legs. 2 sets.

10

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles
down firmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee
throughout the exercise. Lean forward as far as you can, controlling the movement
with your hamstrings and your gluteal muscles. When you can no longer hold the
position, gently take your weight on your hands, falling into a push-up position.
Complete a minimum of 12-15 repetitions and/or 60 sec. 1 set.

9

Starting position: Lie on your side with both legs straight. Lean on your forearm
and the side of your foot so that your body is in a straight line from shoulder to
foot. The elbow of your supporting arm should be directly beneath your shoulder.
Exercise: Lift your uppermost leg up and slowly lower it down again. Repeat for 2030 sec. Take a short break, change sides and repeat. 3 sets on each side.
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Anatomia, Biomecânica
e Função Articular do
Ligamento Cruzado Anterior
Dr. Raul Maia e Silva. Médico fisiatra, Porto

RESUMO / ABSTRACT
Neste artigo faz-se uma revisão da literatura sobre a anatomia, a biomecânica e a função
do ligamento cruzado anterior (LCA). Apresenta-se a sua constituição em dois feixes (anteromedial e posterolateral), a variação do seu posicionamento relativo no espaço e como
se distribuem as forças de tensão entre eles, ao longo da flexão-extensão. Recorda-se que
o LCA atua primariamente como frenador da translação anterior da tíbia em relação ao
fémur, secundariamente como frenador da translação interna da tíbia e, finalmente e em
menor grau, como frenador do valgo-varo na extensão completa.
This article presents a literature review of the anatomy, biomechanics, kinematics and function
characteristics of the anterior cruciate ligament (ACL) and its two functional bundles (anteromedial
and posterolateral). ACL is the primary restraint against anterior tibial translation. With the knee
in full extension, the fibers of the anteromedial and the posterolateral bundles run parallel, while
during knee flexion the anteromedial bundle tighten and twist around the posterolateral bundle,
leaving the anteromedial bundle as the primary restraint against anterior tibial displacement at 90°
of knee flexion. With both internal and external rotation, the ACL tightens so that it operates also as
a major restraint against rotational moments acting about the knee joint.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Ligamento cruzado anterior, feixe anteromedial, feixe posterolateral, biomecânica, função
Anterior cruciate ligament, anteromedial bundle, posterolateral bundle, anatomy, biomechanics

Introdução

Anatomia do LCA

O ligamento cruzado anterior (LCA)
é composto por um tecido conjuntivo denso, formado por múltiplos
feixes paralelos de fibroblastos e de
colagénio, quase exclusivamente do
tipo I, que originam uma estrutura
multifascicular com orientação
espacial diretamente relacionada
com a sua função de frenador de
movimentos da articulação do joelho. Deste “arranjo” resulta que ao
longo de todo o arco de movimento
há sempre uma parte do ligamento
que está tensa, cumprindo dessa
forma a sua função principal de controlo do movimento anterior da tíbia
e de inibição dos arcos extremos de
amplitude de rotação da tíbia1.

O LCA tem uma inserção distal na
tíbia numa área oval, relativamente
extensa, situada entre e adiante das
espinhas tibiais, numa localização em
que não existe conflito com os côndilos femorais na extensão completa.
Daí dirige-se para cima, para trás
e para fora, como uma espiral, até
à porção posteromedial do côndilo
femoral lateral, onde se insere numa
área com forma semicircular1. Esta
inserção, mais pequena que a tibial,
é mais vulnerável a lesões. O LCA é
intra-articular, mas como está envolto
na sua própria sinovial mantem-se
uma estrutura extrasinovial1.
Estudos no cadáver4, mas também
a visão direta por artroscopia5, revelam que, em geral, o LCA é constituído por dois feixes, denominados,
com base na sua inserção tibial, em
anteromedial (AM) e posterolateral
(PL). No entanto, há publicações em
que os seus autores encontraram ou
só um feixe ou três feixes, em percentagens superiores a 20% dos joelhos estudados1,6. O feixe AM forma
o bordo anterior do LCA e é o mais

Embriologia
A presença dos ligamentos cruzados
é descrita em embriões a partir das
8 semanas2 ou de 20mm de comprimento3, fruto da condensação do
mesênquima localizado no espaço
intercondiliano.
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frequentemente lesionado, rompendo habitualmente junto à sua
inserção femoral, enquanto o feixe
PL rompe mais vezes na sua porção
média. A maioria das lesões envolve
uma rotura completa de ambos os
feixes, mas o feixe PL mantem-se
intacto em cerca de 12% dos casos7.
O comprimento do LCA varia entre
31 e 38mm4, sendo mais comprido no
homem do que na mulher, de forma
proporcional à diferença de altura
entre os dois sexos. O comprimento
médio do feixe AM é de 33mm e o do
feixe PL é de 18mm. A largura total
do LCA, em cadáveres, varia entre 7
e 17mm, com uma média de 11mm8
(cerca de 6-7mm do feixe AM, mais
5-6mm do feixe PL9,10). Em média, a
área da secção do LCA varia entre 36
e 47mm2, respetivamente, na mulher
e no homem11.
A vascularização dos ligamentos
cruzados, proveniente da artéria
geniculada média (ramo da artéria
poplítea), chega até eles desde a porção mais superior e póstero-externa
do nó intercondiliano, passa entre
os dois ligamentos e desce ao longo
da face posterior do cruzado anterior. Tal pode explicar porque é que
as lesões que, no adulto, envolvem,
o ponto de ângulo póstero-externo
têm pior prognóstico reabilitador12.
As artérias geniculadas inferior
medial e inferior lateral também
contribuem para a vascularização
do LCA, via bolsa de Hoffa13. Não há
vascularização significativa através
das inserções ósseas14.
A inervação provém dos ramos articulares posteriores do nervo tibial15.
Uma grande maioria das fibras nervosas tem função vasomotora, mas
muitas outras contêm mecanorecetores (Ruffini, Pacini, Órgãos Tendinosos
de Golgi) e terminações nervosas
livres16, que conferem ao LCA funções
propriocetivas e sensoriais. As fibras
da dor são, no entanto, em pequena
quantidade, o que explica porque há
dor de pequena intensidade aquando
da rotura do LCA antes do desenvolvimento da hemartrose, essa sim,
muito dolorosa17.

Biomecânica
Em média o arco de flexão
máxima do joelho é de 135°, dependendo da anatomia das superfícies

articulares, cápsula e ligamentos18.
As superfícies articulares são representadas pelos côndilos femorais e
pelas glenoides tibiais. Os côndilos,
convexos em ambos os sentidos,
não são idênticos (o medial é mais
estreito) e os seus eixos ântero-posteriores não são paralelos,
divergindo para trás. Por sua vez, as
glenoides tibiais têm perfis ântero-posteriores diferentes: enquanto a
medial é côncava, a lateral é convexa19. Fruto destas assimetrias,
no início da flexão, entre a extensão completa e os primeiros 20°, o
côndilo lateral rola mais para trás
que o côndilo medial. Para lá dos 20°
de flexão, a flexão passiva do joelho
ocorre com base num movimento do
fémur sobre a tíbia em que há muito
deslizamento e pouco rolamento20. O
movimento assimétrico dos compartimentos interno e externo acaba
por se igualizar à custa da rotação
externa da tíbia em extensão e da
sua rotação interna na flexão.
Quanto ao LCA, a posição relativa
dos dois feixes varia com o ângulo de
flexão do joelho: na extensão completa, os dois feixes são paralelos,
mas em flexão a inserção femoral do
feixe PL desloca-se para a frente e os
dois feixes cruzam-se. Na extensão
o feixe PL fica tenso e o AM fica laxo
enquanto que em flexão o AM fica
tenso e o PL laxo21 (Fig. 1). O feixe
PL fica tenso no final das rotações
interna e externa do joelho22.
As forças transmitidas através
do LCA variam com a posição da
articulação sendo maiores quando o
joelho está em extensão completa23.
De acordo com o trabalho de Gabriel,

elas são mais importantes sobre o
feixe PL com o joelho em extensão
completa e sobre o feixe AM entre
os 60° e os 90° de flexão. A 15° de
flexão não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois
feixes mas em ângulos de flexão
superiores o feixe AM apresentou
sempre valores mais elevados de
tensão que o feixe PL24. A força tensil
do LCA é de aproximadamente
2.22N, alterando-se com a idade e
com cargas repetitivas25.

uma orientação oposta, à medida
que a flexão aumenta passa a ter
um papel cada vez mais importante na prevenção da distração da
articulação27. Existe ainda um inter-relacionamento, também complexo,
entre os ligamentos cruzados e os
outros estabilizadores articulares
do joelho, nomeadamente com os
ligamentos colaterais e os meniscos,
cuja análise não cabe no âmbito
deste artigo, mas que tem que ser
considerado quando se pretende
abordar a biomecânica do joelho na
sua totalidade.

Função
O LCA atua primariamente como
frenador da translação anterior da
tíbia em relação ao fémur (90%),
secundariamente como frenador
da translação interna da tibial,
sobretudo à custa do feixe PL 26 e,
finalmente e em menor grau, como
frenador do valgo-varo na extensão
completa.
Naturalmente que a estabilidade dinâmica do joelho depende
de outras estruturas para além do
LCA, entre elas do ligamento cruzado posterior (LCP), havendo entre
eles uma interação complexa. Em
extensão completa o LCA está tenso
enquanto o LCP está relativamente
laxo. À medida que o joelho flete, o
feixe PL do ACL fica laxo, enquanto
o LCP fica mais tenso. A estabilidade
é menor entre os 20° e os 50°, uma
vez que nenhum dos cruzados está
muito tenso. Com o aumento da flexão o LCA passa de uma orientação
vertical para uma mais horizontal.
Por seu lado, o LCP que apresenta

Figura 1. Representação esquemática da tensão dos feixes anteromedial (AM) e posterolateral (PL) do ligamento cruzado anterior, na extensão completa e na flexão de 90°
(adaptado de Chhabka22)
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RESUMO / ABSTRACT
O incremento da participação desportiva da criança e do adolescente, desde idades muito
precoces, levou ao aumento exponencial de patologias de sobrecarga do joelho e de patologias relacionadas com a placa fisária, outrora patologias raras, seguindo um perfil e características lesionais do adulto. Interessa dar a conhecer o perfil destas patologias no sentido
do diagnóstico tratamento adequados, assim como da prevenção eficaz com protocolos
específicos para este jovem escalão etário.
The increment of children and youth sports participation, since very precocious ages, led to an
exponential increase of overload pathologies of the knee, but also of pathologies concerning growth
plates, that used to be rare pathologies in the past, and following a profile and injury patterns
very close from those seen on adult. It should be known the profile of these pathologies in order to
promote the adequate diagnosis and treatment and also with an efficient prevention program, with
specific protocols for children and adolescents.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Osteocondrose, ligamento cruzado anterior (LCA), lesões de sobrecarga
Osteocondrosis, anterior cruciate ligament (ACL), overload injury

Introdução
O joelho é a região anatómica com
maior incidência lesional musculoesquelética jovem atleta. O incremento
da participação das crianças e dos
adolescentes na competição desportiva levou ao aumento exponencial, de
extrema relevância, das lesões do joelho, sobretudo na última década. Neste
contexto, torna-se fundamental identificar as crianças com risco de lesão do
LCA e de outras potenciais lesões desta
região anatómica. Os programas de
prevenção são também fundamentais
neste escalão etário, tendo em conta
que a maioria das academias, nomeadamente no futebol, começa com a
competição aos 7 anos e incluem cerca
de 15 horas de prática desportiva, com
consequente alto impacto em termos
de carga e frequência

perturbação da ossificação encondral
das epífises ou apófises. Manifestam-se por dor de carácter mecânico e
estão relacionadas com os surtos de
crescimento e de alterações hormonais. As osteocondroses têm origem
desconhecida. Historicamente, são
classificadas como necroses isquémicas e são conhecidas pelo nome
do autor que as descreveu em cada
uma das suas localizações. No
joelho prevalecem as doenças de
Osgood Schlater e de Sinding-Larsen-Johansson (Quadro 1). Pensa-se que
o aumento das ações mecânicas ou
traumatismos sobre uma região, com
predisposição lesional, serão responsáveis pelo aparecimento da lesão.
Doença de Osgood-Schlatter
A doença de Osgood-Schlatter foi
descrita primeiramente em 1903,

quando Osgood (EUA) e Schlatter
(Alemanha) descreveram, isoladamente, as lesões do tubérculo
tibial que ocorre na adolescência.
A maioria dos autores correlaciona
o desenvolvimento desta patologia
na fase de rápido crescimento, por
volta dos 11 aos 15 anos de idade,
sendo a média 13-14 anos nos rapazes e 11-12 nas raparigas. Ocorre
principalmente em adolescentes
que praticam desportos, como
futebol, basquetebol, surf, corrida,
skate, salto, ballet entre outros. É
mais frequente no sexo masculino
e ocorre bilateralmente em 30% dos
casos. A etiopatogenia enquadra-se
numa osteonecrose da tuberosidade
anterior epifisária proximal e o quadro clinico engloba dor, que pode ser
constante, mas frequentemente é
intermitente, e edema no tubérculo
tibial. A atividade física exacerba os
sintomas e existe melhoria significativa com o repouso. A terapêutica
é intermitente, em paralelo com
as fases sintomáticas, e engloba
anti-inflamatórios não esteroides
(AINE), crioterapia e repouso desportivo. O regresso ao desporto faz-se
aquando da melhoria sintomática
preferencialmente com joelheira
especifica de reforço infrapatelar.
A cirurgia é normalmente a opção
nas sequelas sintomáticas (ossículo
retido e calcificações residuais paratuberositárias).
Doença de Sindind –Larsen –
Johansson
Menos frequente do que a doença de
Osgood-Schlatter, é causa de desconforto, ou mesmo de dor, anterior
do joelho.   Trata-se de uma osteocondrite de tração, localizada ao
polo distal da patela, que surge em
crianças, geralmente entre os 10 e os
15 anos, como resultado da tensão
excessiva e repetida do tendão patelar sobre a patela.   É mais frequente
em rapazes na pré-adolescência,
sendo as queixas relacionadas com

Lesões mais frequentes do joelho
da criança e adolescentes

Quadro 1. Principais osteocondroses com localização no joelho e
epónimos
Centro

Localização

Epónimos

Osteocondroses

Primário
Secundário

Patela

Köhler disease

Epifise tibial proximal

Blount disease

Tuberosidade da tibia

Osgood-Schlatter disease

Centro patelar secundario

Sinding-Larsen-Johansson syndrome
(Sinding-Larsen disease, jumper’s knee)

As osteocondroses constituem um
grupo de alterações fisiopatológicas
e biomecânicas, caracterizado por
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a atividade física de maior solicitação sobre o aparelho extensor.   Esta
lesão pode ser considerada secundária a uma fratura de tipo avulsão
parcial a nível da junção entre o tendão patelar e o polo distal da patela,
na sequência de micro e/ou macro
traumatismos repetidos. Durante
o processo de ossificação do polo
inferior da patela existe um período
de maior fragilidade local, com uma
diminuição da resistência às forças
de tensão, dando origem nestas
situações a fragmentação óssea a
este nível.   A dor na região distal
da rótula é o sintoma mais comum,
podendo coexistir edema local e limitação funcional relevante. O repouso
desportivo, a crioterapia e AINE /
analgésicos poderão ser importantes
até ao desaparecimento dos sintomas. A atividade física poderá ser
retomada após desaparecimento da
sintomatologia dolorosa. Para a prevenção, o mais importante é limitar a
atividade física assim que surge a dor
na região distal da patela. O aquecimento ligeiro prévio à atividade e o
alongamento do quadricípite no final,
também são medidas que revelam
ter resultado neste sentido.
Osteocondrite dissecante
A osteocondrite dissecante apresenta-se como uma necrose assética localizada, que afeta o osso

Fig. 2 – Fixação in situ de fragmento
osteocondral com pino reabsorvível
(arquivo do autor)

subcondral com maior frequência
na região lateral do côndilo femoral interno, podendo também estar
localizada no côndilo lateral e por
vezes na face posterior da rotula. A
etiologia exata não está esclarecida.
Discutem-se razões traumáticas e
fatores hereditários. Existe disrupção
da vascularização de uma área localizada do osso subcondral, da qual
resulta a necrose focal.
A idade do adolescente no início
da osteocondrite dissecante tem um
valor prognóstico. Segundo Wenger1,
as crianças que no início da doença
têm idade inferior a 12 anos têm
lesões muitas vezes mais pequenas
e apresentam maior probabilidade
de resolução espontânea. Os adolescentes com mais de 12 anos de idade
e aqueles com lesões maiores que
dois centímetros têm potencial para
fazerem separação parcial ou até
mesmo um descolamento do fragmento. Sempre que possível, deve-se
tentar a fixação do fragmento (Fig. 2)
no sentido de tentar integração e
regeneração2.

ou mesmo sem qualquer traumatismo (instabilidades e displasias)
Fig. 3. As crianças com luxação
lateral da patela, recidivante, se após
programa de reabilitação adequado,
mantêm o problema, poderão ter
indicação para reconstrução do
ligamento patelofemoral medial ou
transposição da tuberosidade anterior da tíbia (Elmslie-Trillat) como
tratamento cirúrgico preferencial.
Lesão do menisco
Em comparação com o adulto, é
relativamente rara a lesão meniscal
isolada na criança e no adolescente.
No caso do menisco interno as
lesões mais frequentes são do tipo
«asa de cesto» ou em «roturas na
base», as quais devem ser suturadas
sempre que possível (fig. 4). A lesão
do menisco externo é na maior parte
das vezes uma patologia associada
à presença de um menisco discoide,
que representa uma anomalia
anatómica, apresentando-se como
um menisco redondo ao invés da
habitual forma em meia-lua.

Luxação da rótula
Lesão do ligamento colateral
É necessário fazer a distinção entre
a luxação aguda da rótula por um
traumatismo direto ou indireto,
que é uma situação mais rara, da
luxação rotuliana aguda por predisposição, sem traumatismo relevante

A lesão do ligamento colateral
externo é muito rara, ao passo
que a lesão do ligamento colateral
interno é mais comum, sobretudo
no seu componente superficial3. O

Fig. 4 – Sutura meniscal artroscópica
(arquivo do autor)

Fig. 3 – Displasia com rótula direita subluxante.

Fig. 5 – RM mostrando LCA
normal em cima e rotura do
mesmo em baixo (setas).
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tratamento é conservador. Esta lesão
pode estar relacionada com a lesão
do ligamento cruzado anterior e do
menisco interno («tríade infeliz»),
com indicação cirúrgica.
Lesão do ligamento cruzado anterior (LCA)
Na criança e no adolescente a lesão
mais típica envolvendo o pivot
central é a fratura da espinha tibial,
local de inserção distal do LCA.
Estas fraturas podem ser tratadas
conservadoramente se o fragmento
estiver reduzido ou cirurgicamente
(sempre que possível astroscopicamente) para redução e fixação do
fragmento.
O diagnóstico baseia-se no mecanismo lesional, no exame clínico e
na ressonância magnética (Fig. 5).
No jovem, a lesão do ligamento cruzado anterior isolada e incompleta
poderá ter potencial regenerativo. A
lesão completa implica uma abordagem cirúrgica imediata (contemplando técnicas extrafisárias) ou
retardada (técnicas transfisárias).
No quadro 2 (expresso em inglês, do
original do autor) resumem-se as
estratégias terapêuticas no caso de
lesão do LCA.
Quistos poplíteos
Os quistos poplíteos, ou quistos de
Baker, são considerados raros nas
crianças e podem revestir-se de
aspetos específicos em comparação com os adultos4. Em casos de

Fig. 7 – Classificação de Salter e Harris de acordo com as características da lesão

crianças desportistas com sintomatologia limitativa, a remoção cirúrgica poderá estar indicada (fig. 6).
Fraturas
As fraturas ou descolamentos epifisários são relativamente frequentes
na região do joelho, sendo classificadas de acordo com a classificação
de Salter-Harris (Fig. 7). As fraturas
articulares deverão ser reduzidas
anatomicamente e assim serem
mantidas por meios incruentos ou
cruentos.
Infeções
Independentemente da relação
desporto-lesão, não deve ser esquecido que a criança desportista pode
ser também vítima a outras situações comuns neste escalão etário. A
artrite sética é uma situação grave,
com alta morbilidade. Pode surgir
em qualquer idade: 30% dos casos
ocorrem antes dos 2 anos e 50%
antes dos 3 anos de idade. Existem
várias vias pelas quais os agentes

infeciosos podem atingir uma articulação:
• hematogénea (é a mais frequente, ocorre em mais de 80 %
dos casos)
• disseminação de uma osteomielite na proximidade ou infeção
periarticular.
O joelho é a articulação mais frequentemente atingida depois dos 2
anos e antes dessa idade, nomeadamente no recém-nascido, é a anca.
O total destas duas regiões abarca
85% de todas as artrites na criança.
A criança apresenta-se debilitada,
geralmente febril, sem apetite,
irritada e prostrada. A articulação
do joelho perde os contornos ósseos,
com aumento da temperatura local
e rubor, derrame articular e limitação dolorosa da mobilidade.
A osteomielite distal do fémur e
proximal da tíbia também podem
causar dor referenciada ao joelho.
Tumores
É outra situação que não pode ser
esquecida na criança desportista.
Quase 40% dos tumores ósseos da

Quadro 2 – Lesão do LCA em crianças com esqueleto imaturo (algoritmo do autor)

Fig. 6 – Excisão de quisto poplíteo em
criança desportista de 12 anos de idade
(arquivo do autor)
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A rotura do LCA na
adolescência é um problema?
Dr. Basil Ribeiro – C H V N Gaia-Espinho, EPE – V. N Gaia

Infelizmente parece que é! A rotura
do LCA na criança e no adolescente é o principal fator de risco
para o desenvolvimento precoce de
osteoartrose no joelho1, com risco de
osteoartrose radiográfica 105 vezes
superior mais tarde na vida adulta2. O
risco está aumentado quando outras
estruturas também se lesionam1,
sendo que a preservação dos meniscos após lesão do LCA está associada
à diminuição do risco de osteoartrose3
e os atletas lesionados terminam a
carreira desportiva mais cedo que os
seus colegas não lesionados4,5.
A participação em desportos organizados, como o futebol, aumenta o
risco de rotura2. O estudo de Shea
et al6, elaborado partir de uma base
de dados de uma Seguradora, com
6 milhões de atletas lesionados por
ano, realizado em jogadores de futebol dos 5 aos 18 anos de idade, verificou que 30.8% das lesões envolveram
o joelho, das quais 6.7% foram roturas do LCA. Já um estudo finlandês,
envolvendo jovens com 14, 16 e 18
anos de idade, encontrou uma taxa
de incidência igual a 60.9 por 100 mil
pessoas-ano2. Neste estudo o risco de
lesão foi 8.5 para as raparigas e 4.0
para os rapazes entre os participantes em desporto organizado quatro
ou mais vezes por semana, sendo
o risco de lesão do LCA maior em

rapazes imaturos7, mas após a maturação o risco e a incidência parecem
aumentar nas raparigas8,9.
O momento da cirurgia é uma
questão frequente. Intervir num
joelho com as fises abertas preocupa
o cirurgião, pois receia-se a lesão da
cartilagem de crescimento devido
aos túneis tibial e femoral ou à
fixação do enxerto10,11,12. Receia-se a
paragem de crescimento ósseo, mas
também o crescimento de um esporão ósseo na vizinhança da reconstrução1. Contudo, os autores referem
existir poucos relatos de paragem de
crescimento neste contexto10,13 e que
a cirurgia corretamente executada
permite evitar a agressão na fise14,15.
A questão dos meniscos é importante. Um estudo constatou que as
roturas meniscais eram 4 vezes mais
frequentes nos sujeitos que foram
operados 6 semanas depois da
lesão16, mas há que ter em atenção
que existem menos lesões meniscais
no jovem esqueleticamente imaturo7. A precocidade da realização da
cirurgia também poderá ser também
uma boa oportunidade para salvar o
menisco1. Contudo, parece ser consensual que a cirurgia só deve ser
realizada quando houver amplitude
articular total, a menos que haja
fratura da espinha da tíbia ou lesão
do menisco em asa de cesto17,18.

Conclusões

criança e do adolescente encontram-se na região do joelho, principalmente no fémur distal e na tíbia
proximal, onde estão localizadas
as cartilagens de crescimento mais
ativas do organismo5. Embora raros
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e frequentemente benignos (osteocondroma) (Fig. 8) poderão existir
situações graves que impõem um
diagnóstico e uma abordagem terapêutica precoces.

Fig. 8 – Osteocondroma pediculado da
região metafisária tibial proximal.

A reabilitação pós-operatória
deve ser específica para esta faixa
etária. O estudo de revisão de
Wells et al, com 55 adolescentes,
verificou que o tempo decorrido
entre a cirurgia e até se obter 85%
da força do quadricípite normal,
foi de 5.42±2.27 meses, com 50% a
retomar a atividade atlética completa em seis meses. Mas será que 6
meses são suficientes para tal?
Finalmente, a questão da prevenção. As consequências para o jovem
joelho e para o futuro desportivo
do jovem são de tal modo devastadoras que obriga à implementação
de estratégias preventivas, algumas
das quais com resultados bastante
bons. Esta intervenção é ainda mais
importante quando se sabe que a
grande maioria das roturas ocorrem
em contexto de não contacto, pelo
que a força, a propriocetividade e da
postura corporal, estática e dinâmica, devem ser melhoradas.

O enorme aumento da prática desportiva das crianças e dos adolescentes, associado à precocidade do início
dessa prática, poderá ser responsável
por lesões graves, nomeadamente
no joelho, envolvendo os meniscos,
os ligamentos e outras estruturas
osteocartilagíneas, constituindo um
desafio diagnóstico, o que implica a
implementação de protocolos adequados de tratamento e de estratégias específicas de prevenção.
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Rotura do Ligamento Cruzado
Anterior nas Crianças e nos
Adolescentes – Tratamento
Prof. Dr. José Carlos Noronha
Médico ortopedista – Ordem da Trindade – Porto, Coordenador clínico da Gestifute – Diretor clínico da
Federação Portuguesa de Futebol. Porto.

RESUMO / ABSTRACT
A rotura do ligamento cruzado anterior na criança e no adolescente é, atualmente, relativamente frequente. O tratamento conservador deve ser tentado, mas se acontecem vários
episódios de instabilidade deve propor-se a reconstrução ligamentar, a qual tem poucas
sequelas sobre o crescimento desde que respeitados os pormenores técnicos.
The anterior cruciate ligament rupture in children and adolescentes happens frequently. The
conservative treatment must be tried but if it happens several instability episodes the ligament
reconstruction must be propose, with few sequelae on growth if technical details are respected.

PALAVRAS-CHAVE / KEYWORDS
Ligamento cruzado anterior, rotura, crianças, adolescentes
Anterior cruciate ligament, rupture, children, adolescents

A rotura do ligamento cruzado
anterior (LCA) nas crianças e nos
adolescentes tem-se revelado mais
frequente do que o previsto. O
maior incentivo à prática desportiva causa sobrecarga ligamentar
e predispõe à lesão. Também ao
calçado com grande aderência ao
solo é imputada responsabilidade
nesta e noutras lesões desportivas
frequentes neste grupo etário, como
a luxação externa da rótula, pois a
anulação da rotação do pé sobrecarrega excessivamente os movimentos
de rotação do joelho, favorecendo o
aparecimento de tais lesões. A hiperlaxidez constitucional é, também,
outra causa.
Até cerca dos 12 anos verifica-se
arrancamento ósseo da inserção
tibial do LCA em cerca de 80% dos
pacientes e a partir desta idade
constata-se rotura do LCA em cerca
de 90% dos casos6.
Nos casos de arrancamento ósseo
do LCA com pouco desvio propõe-se o tratamento conservador com
imobilização durante cerca de cinco
semanas. Os casos com desvio
acentuado devem merecer atuação
cirúrgica com fixação do fragmento
ósseo após boa redução. Nos casos
de rotura do LCA ainda longe do
final do crescimento subsiste, ainda,
o receio de lesar as cartilagens de
24 · Setembro 2015 www.revdesportiva.pt

crescimento nos casos de reconstrução do LCA, pelo que se coloca
a opção de aguardar até ao final do
crescimento ou próximo dele para se
proceder a tal cirurgia. Mas é reconhecida a atividade intensa neste
grupo etário, conducente a muitos
episódios de instabilidade geradores
de lesões cartilagíneas e meniscais
frequentes, o que conduz a degradação articular grave (Fig. 1-A e B)
se não for estabilizado o joelho com
a reconstrução do LCA.7 É certo
que não se deve propor reconstrução do LCA a todas as crianças ou
adolescentes. Deve solicitar-se a
colaboração fisiátrica e a redução

A

e modificação da atividade desportiva e apenas os casos que mantêm
episódios de instabilidade devidos
à rotura do LCA devem ser operados para reconstrução ligamentar.
Quando se decide pela cirurgia, esta
apenas deverá ser efetuada quando
não houver dores nem derrame e a
extensão do joelho for total, a menos
que o défice da extensão seja devido
a interposição de coto do LCA ou
a rotura meniscal que a cause. A
flexão de 90º será suficiente, pois
durante o ato cirúrgico a manipulação permitirá facilmente obter
ganho acentuado. É imprescindível
ter bom controlo neuromuscular e
evitar operar com atrofia apreciável,
pois o ato cirúrgico vai acentuá-la.
Cada caso deve ser decidido individualmente, pois tal como no adulto,
há situações com poucos défices em
que a cirurgia pode ser programada
para poucos dias após a última
entorse.
Muitos autores referem resultados
dececionantes com o tratamento
conservador perante a rotura do
LCA1,2,5,8. Quando se decide pela
reconstrução ligamentar é imprescindível o cumprimento de certos
pormenores técnicos11, caso contrário
podem surgir alterações de crescimento, como deformidades angulares ou de comprimento do membro.
O encerramento precoce da
cartilagem de crescimento (fise)
é o que mais convém evitar. Para
tal é imprescindível que a parte do
túnel que atravessa a fise não fique
com parafuso de interposição ou
com fragmento ósseo se for usado
enxerto tipo O.T.O. ou tendão quadricipital com osso rotuliano. Daí que

B

Figura 1 A – Imagem artroscópica de joelho com lesão meniscal com fragmento
volumoso deslocado para a chanfradura intercondiliana (seta grossa). B – Imagem
artroscópica de lesão cartilagínea do côndilo femoral (seta fina).

de uma criança com neo-LCA reconstruído com
tendões dos isquiotibiais.
Vários artigos, relativamente recentes, referem
complicações raras após
esta cirurgia e, quando
surgem, devem-se quase
sempre a erro técnico3,4,9.
A recuperação nestes
doentes deve ser mais
cuidadosa que nos adultos.
Os resultados cirúrgicos
Figura 2 – Imagem de joelho com tendão do semiten- nestas idades são piores
dinoso retirado.
que no adulto, fundamentalmente porque não se
cumprem corretamente as várias
fases de recuperação. A reintegração desportiva neste grupo etário
apenas deverá ser permitida cerca
de 12 meses após a cirurgia. É quase
unânime a opinião que o regresso
mais precoce se acompanha de
percentagem elevada de falência da
ligamentoplastia ou de rotura do
LCA do outro joelho.
Mas, o ideal é, nos primeiros dias
após a rotura, tentar a sutura do ligamento, apoiada em malha de colagénio e colocação de fatores de crescimento e ácido hialurónico, como
propõem Vavken e Murray13 (fig. 4).
Cada vez se dá mais importância
aos programas de prevenção que eviFigura 3 – Imagem de ressonância de joetam, em percentagem elevada, lesões
lho de criança. A seta indica o neo-LCA.
deste tipo. Devem ser implementados desde tenra idade12.
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COM PLACAS TERMOPLÁSTICAS
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dos isquiotibiais, nomeadamente do
semitendinoso (Fig. 2)10.
A figura 3 mostra a imagem de
ressonância magnética de um joelho
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RESUMO / ABSTRACT
A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) na criança e no adolescente assume uma
importância crescente, considerando a elevada participação destes grupos em atividades
desportivas e a gravidade potencial da lesão. A decisão terapêutica é difícil e a evidência
das diferentes opções é muito baixa. Este artigo pretende apresentar as principais fases do
programa de reabilitação após reconstrução do LCA e formular elementos de prognóstico.
The issue of the anterior cruciate ligament (ACL) injury in children and adolescents is becoming
more and more important considering the high participation of these groups in sports activities and
the potential severity of the injury. Therapeutic decision-making is difficult and the evidence for different options is very low. This article aims to present the main stages of the rehabilitation program
after ACL reconstruction and formulate considerations about prognosis.
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Introdução
A rotura do LCA é descrita com uma
frequência crescente na criança e no
adolescente1. O risco é ainda considerado reduzido, mas a crescente
generalização da prática desportiva
tem contribuído para a crescente
atualidade1,2,3. Na criança esta lesão
é mais prevalente no homem, mas
com o decorrer do processo maturacional torna-se mais frequente
na mulher2,4,5. O grupo de crianças
e adolescentes representa 0.5 a 3%
de todas as lesões do LCA6, mas
este valor aumenta todos os anos3,6.
Em atletas com idades entre 5 e 18
anos, e prática regular de futebol,
30.8% das lesões são referidas ao
joelho e destas 6.7% diagnosticadas
como lesões do LCA2,7,8. Num grupo
de adolescentes de 14 a 18 anos de
idade a incidência de lesão foi de
60.9 por 100.000, mais elevada na
mulher2,3. A lesão ocorre habitualmente sem contacto, particularmente na receção após o salto, nos
movimentos de rotação e deslocação
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lateral10,15. A associação com a lesão
meniscal é frequente9: o menisco
lateral na lesão aguda e o menisco
medial na lesão crónica3,6,9,10. O LCA
é um elemento anatómico fundamental na estabilidade estática e
dinâmica do joelho. A rotura do LCA
neste grupo é um problema complexo, no âmbito terapêutico e nos
prognósticos funcional e desportivo.
A associação com a lesão meniscal
compromete ainda mais a integridade osteocondral da articulação,
exigindo uma correta tomada de
decisão e aconselhamento.

Especificidades terapêuticas
A opção pela terapêutica conservadora é frequente, evitando o trauma
cirúrgico e o risco de perturbação no
normal desenvolvimento do membro
inferior1,6,11,12,13. Aproximadamente
70% do crescimento do membro
inferior relaciona-se com as epífises do joelho, a físe distal do fémur
com um cm / ano e a físe proximal

da tíbia com 0.6 cm / ano11. A físe
femoral contribui com 40% para o
crescimento do membro e a tibial
com aproximadamente de 27%1,14.
A terapêutica conservadora é
longa, promovendo o controlo
nocicetivo e uso de ortótese, o
fortalecimento muscular e o condicionamento propriocetivo. O risco
de aquisição de lesão condral e /
ou meniscal é elevado e a restrição
da mobilidade (atividades lúdicas
e exercício físico) é difícil de implementar e é também muito controversa nestes grupos etários6,11,12. A
intervenção cirúrgica tem ganho
crescente atualidade6, mas não se
deve esquecer que a inserção femoral do LCA está situada a milímetros
da físe distal do fémur1. As diferentes técnicas cirúrgicas propostas
(construção de túneis, fixação óssea,
utilização de plastias, …) devem
tender para minimizar o risco de
promoverem assimetrias de crescimento e de deformação angular
do membro inferior1. As diferentes
opções cirúrgicas e o prognóstico
funcional carecem de evidência. Os
estudos são escassos. O controlo
evolutivo utiliza amostras reduzidas,
o seguimento acontece em curtos
períodos de tempo e são utilizados
instrumentos métricos apenas validados para adultos. Diversos estudos
evolutivos1,15,16 fundamentam-se
em escalas de auto-perceção15,16,17,
ignorando as características próprias
da força muscular, da atividade
propriocetiva, do controlo motor,
comportamentais e cognitivas. O
programa de reabilitação habitualmente descrito nem sempre identifica as especificidades do grupo
e da técnica cirúrgica, decalcando
genericamente os procedimentos e
etapas descritos na reabilitação da
reconstrução no adulto. À imagem
da cirurgia, também a reabilitação
apresenta reduzidas evidências,
muito fundamentada na experiência
pessoal do clínico e da instituição.

Programa de reabilitação após
reconstrução do LCA
A diversidade das técnicas cirúrgicas, ainda que protetivas da
físe, as características maturacionais e o processo de cicatrização,
a gestão do contexto nocicetivo,
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o desenvolvimento da atividade
cinética (força, coordenação, tónus),
os parâmetros comportamentais
(motivacionais, emocionais, estabilidade familiar,…) justificam a
especificidade do programa de reabilitação. Trata-se de um programa
longo no tempo, evoluindo ao longo
de vários meses e concluído habitualmente entre as 40 e 52 semanas.
A identificação de objetivos (neuromotores, psicológicos, outros) deve
ser concretizada, particularmente
monitorizando a evolução funcional,
ainda que a referência temporal de
40 semanas deve ser integralmente
respeitada. Importa ainda referir a
necessidade da prescrição domiciliária de exercícios simples de trabalho
de amplitude e de força muscular,
acompanhados em proximidade
pela família. O programa proposto
fundamenta-se na revisão da literatura e na experiência do autor1,2,11,14,1
8,19,20,21,22,23
. Algumas das opções terapêutica referidas no texto e publicadas nas referências apresentadas
apresentam reduzida evidência e
carecem de estudos nesta população, com metodologias adequadas e
amostras significativas.
1 – Fase pré-operatória
Trata-se de uma fase importante na
preparação do atleta e da família
para um programa longo e exigente,
evoluindo sempre para além das
40 semanas. É também necessário
controlar o ambiente nocicetivo pós-lesional (dor e exsudação articular)
e adquirir um padrão mínimo de
mobilidade (a extensão completa
e a flexão superior a 90º). Importa
promover diversos contactos (3 a
5 contactos) duas a três semanas
antes da intervenção.
Principais objetivos desta fase:
 Informar, aconselhar e esclarecer a
família e o paciente relativamente
às exigências e fases evolutivas do
programa, nomeadamente a forma
de controlar a dor e a sinovite, a
importância dos exercícios domiciliários, o tipo de carga aconselhada e a importância de utilizar a
ortótese rígida
 Ensinar a utilização de auxiliares
de marcha e identificar diferentes
tipos de carga axial
 Identificar o estado maturacional do paciente (idade óssea), a
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sua motivação para o programa
terapêutico, as suas expetativas
relativamente à retoma desportiva, a sua estabilidade emocional
e do agregado familiar
 Estabelecer os contactos necessários para que o programa de
reabilitação decorra sem atrasos,
no local próprio e com os profissionais competentes
 Criar condições para que a vida
relacional da criança ou jovem
seja minimamente afetada, particularmente as atividades escolares e de socialização.
2 – Fases pós-operatória
Semana 1 – Trata-se de uma fase
dedicada à proteção da plastia, ao
controlo da atividade nocicetiva, à
retoma da mobilidade articular, à
retoma da deambulação com auxiliares de marcha.
Intervenção terapêutica:
• Crioterapia estática, 4 a 6 x dia, 15
minutos, associando a elevação do
segmento.
• Analgésicos e anti-inflamatórios
não esteróides de toma regular,
evitando a estimulação nocicetiva
• Mobilização articular, passiva
com artromotor (0-90º, evoluindo
progressivamente ao longo dos
primeiros dias) e ativa assistida
dos diferentes grupos musculares
do membro inferior
• Mobilização patelar passiva e alongamento estático dos músculos gastrocnémios, adutores, isquiotibiais
• Solicitação voluntária do quadricípite (trabalho estático), estimulação elétrica funcional com baixas
frequências (5-25 Hz)
• Ortótese rígida, de aplicação
diurna e noturna, com bloqueio
em extensão
• Deambulação com canadianas de
apoio antebraquial, após o 2 dia,
com apoio mínimo, e ortótese em
extensão.
Semanas 2 a 4 – A proteção da
plastia, o controlo nocicetivo e a
retoma progressiva da atividade
cinética (amplitude articular, força
muscular, proprioceção, equilíbrio)
continuam a ser os objetivos preferenciais. É importante promover a
maior independência nas atividades
de vida diária e o retorno adaptado
às práticas sociais.

Intervenção terapêutica:
• Controlo nociceptivo eficaz, farmacológico, crioterapia e elevação
do membro
• Ortótese rígida, de aplicação
diurna e noturna, com bloqueio
em extensão (apenas desbloqueada para programa terapêutico
• Marcha com duas canadianas
e carga progressiva, evoluindo
segundo a tolerância individual
• PNF para trabalho de amplitude
(objetivo de 0-120º no final desta
fase) com evolução progressiva.
Cadeia cinética fechada 30-90º,
solicitação dinâmica do quadricípite femoral de baixa intensidade,
diversificar a estimulação elétrica,
introduzir o treino propriocetivo
em cadeia cinética fechada (CCF),
iniciar a bicicleta estática de baixa
resistência, continuar a mobilização patelar e iniciar a mobilização
e descolamento da cicatriz
• Trabalho global de mobilização e
fortalecimento do membro contralateral, do tronco e cintura.
• Na associação da lesão ligamentar com a lesão meniscal importa
manter o bloqueio em extensão
além das quatro semanas, manter a carga residual nas primeiras
semanas e evitar o treino propriocetivo em CCF além de 40-60º.
Semanas 4 a 20 – A proteção da
plastia, a normalização progressiva
da mobilidade (amplitudes, marcha,
atividade muscular, atividade propriocetiva), a retoma das atividades
da vida diária (AVDs), a normalização da vida social e o condicionamento aeróbio são objetivos a
salientar.
Intervenção terapêutica:
• Ortótese desbloqueada durante
duas a três semanas, retirando
depois. Na reparação meniscal a
ortótese deve ser mantida pelo
menos até às 8 semanas
• Normalização do padrão de
marcha, mantendo a canadiana
contralateral duas a três semanas
• PNF para trabalho de amplitude
(continuação, com o objetivo de
recuperar rapidamente as amplitudes completas). Fortalecimento
muscular dinâmico, mantido em
CCF até à 12ª semana. Após o
trabalho do quadricípite associar
a cadeia cinética aberta (CCA)
com braço de alavanca curto.

A continuação da estimulação
elétrica deve ser considerada na
atrofia muscular mais relevante.
Treino propriocetivo em cadeia
cinética fechada (continuação com
exigência crescente em apoio bipodálico e unipodálico), e condicionamento aeróbio (bicicleta estática e marcha no tapete rolante).
O trabalho em hidrocinesiterapia
pode ser considerado após a cicatrização da ferida operatória
• Trabalho global de mobilização
e fortalecimento do membro
contralateral, do tronco e cintura
(continuação).
Semanas 20 a 30 – A continuação
do programa de fortalecimento muscular, do treino propriocetivo diversificado, do condicionamento aeróbio
de baixa intensidade e a introdução
de exercício físico de baixa exigência
são os objetivos definidos.
Intervenção terapêutica:
• Fortalecimento muscular do
quadricípite, isquiotibiais, gastrocnémios, glúteos com trabalho
concêntrico de baixa intensidade
• Treino propriocetivo com exigências crescentes, desenvolvendo
apoio bi e unipodálico, com e sem
controlo exterocetivo, promovendo
desenhos cinéticos similares aos
dos diferentes gestos desportivos
• Condicionamento aeróbio na bicicleta estática e marcha no tapete
rolante, com exigência crescente
• Introdução da corrida de baixa
intensidade em piso confortável
e calçado protetivo. Considera-se necessário a ausência de dor e
sinovite, as amplitudes articulares
completas e o deficite de força
muscular isocinética / 240º (quadricípite e isquiotibiais) inferior a 30%
• Introdução de atividade pliométrica em apoio bipodálico se for
possível introduzir a corrida de
baixa intensidade.
Semanas 30 a 42 (ou mais) – A
continuação da normalização dos
parâmetros cinesiológicos (força,
proprioceção), o condicionamento
aeróbio, a diversificação do exercício
(corrida, atividade pliométrica, …) e
a introdução da atividade desportiva
são os objetivos essenciais.
Intervenção terapêutica:
• Fortalecimento muscular concêntrico do quadricípite, isquiotibiais,

gastrocnémios, glúteos, com exigência crescente
• Treino propriocetivo em CCF e
atividades pliométricas bi e unipodálicas
• Condicionamento aeróbio e corrida lenta, com aumento progressivo do tempo e intensidade
• Introdução de solicitações no
âmbito desportivo. Como condições importa verificar não existir
atividade nocicetiva, as amplitudes articulares estarem completas,
a corrida e a pliometria serem
eficazes, a força muscular isocinética (quadricípite e isquiotibiais)
ser simétrica com a contralateral
(permitida 10-15% de assimetria
contralateral), o Hop Test ser simétrico (permitida 10% de assimetria contralateral) e os protocolos
motivacionais-comportamentais
serem estáveis.
3 – A retoma desportiva (competitiva ou não)
Deve ser uma decisão ponderada
pelo médico e pela família, segundo
as características do paciente /
atleta, o tipo de lesão e a natureza
da atividade desportiva. Poderá ser
aconselhada a mudança de atividade desportiva e/ou de nível de
exigência, promovendo a proteção
estrutural do joelho. Deve ser considerado o elevado risco degenerativo,
com degradação precoce da cartilagem e elementos meniscais.

Conclusão
Toda a retoma desportiva, competitiva ou não, pressupõe que as
condições antes enunciadas estejam cumpridas, particularmente os
parâmetros nocicetivos, os neuromotores e os motivacionais / comportamentais. O limite temporal de 52
semanas parece-nos incontornável.
Critérios éticos e evidência clínica
sugerem a apreciação individual
rigorosa de cada caso, sempre associada ao esclarecimento diligente da
família. Importa salientar o impacto
funcional da lesão ligamentar do
LCA e risco elevado de uma precoce
degradação estrutural. O rigor no
programa de reabilitação e a necessidade de encontrar mais evidência
nas diversas propostas terapêuticas

formuladas são principais os desafios nos próximos anos.
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deste artigo.
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RESUMO / ABSTRACT
O aumento da prática desportiva associa-se ao aumento da incidência das lesões desportivas. No futebol a precocidade e gravidade das lesões no jovem atleta são preocupações
cada vez maiores. No imediato há a considerar a retirada do jogador do desporto de que
tanto gosta, mas a influência na rentabilidade escolar, o prejuízo para a família e os custos
financeiros inerentes ao tratamento e reabilitação devem ser considerados. Os programas
de prevenção de lesões são importantes e eficazes e, felizmente, cada vez mais implementados. O 11+ da FIFA é um bom exemplo e com resultados já demonstrados.
The increase on sports practice is associated with the increase on the incidence of sports injuries. On
football the precociousness and gravity of the youth sports injuries are of increasing concern. Right
after the injury the player has to be removed from the lovely sport, but the school-work, the family
involvement and the financial costs with treatment and rehabilitation must be considered. The
injury prevention programs are important and very effective and, fortunately, they are much more
implemented. The 11+ from FIFA is a good example with very good demonstrated results.
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Introdução
O futebol é o desporto mais popular
do Mundo. As indicações da FIFA
referem 300 milhões de pessoas
inscritas (jogadores, árbitros, pessoal
técnico), das quais 40 milhões são
jogadoras1. A FIFA preocupa-se
com a saúde do jogador e afirma
que a lesão pode ocorrer com e
sem contacto, referindo ainda que
a melhor maneira de prevenir as
lesões sem contacto é através da
melhor preparação individual1.
A lesão acompanha o futebolista na
prática desportiva intensa, prolongada, intermitente, exaustante,
onde ocorre marcha, corrida ligeira
e mais acelerada, sprints, mudanças
súbitas de direção, remates, saltos,
etc. O futebol é exigente e pode ser
doloroso, mas é também demasiado
amado para não ser praticado. São
conhecidos os casos dos jogadores
profissionais que, mesmo lesionados, querem jogar, assim como do
praticante recreativo que não desiste
apesar da enorme recorrência das
lesões. Jogar futebol é inevitável,
pelo que importa criar instrumentos,
rotinas e conceitos que ajudem a
prevenir a lesão no futebol.
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A taxa de incidência das lesões
no desporto mede-se habitualmente
pelo número de lesões ocorridas no
período de 1000 horas de atividade
ou também pelo número de lesões
ocorridas em 1000 atletas expostos2.
As taxas de incidências da lesão no
futebol são maior em competição
que em treino (poderá ser explicado
pela maior velocidade e intensidade
no jogo) e maior na mulher que no
homem apenas nos treinos (poderá
ser explicado também pela menor
experiência, habilidade técnica no
controlo da bola, pela menor força
muscular protetora das articulações),
mas menor durante a competição2. Os
jogadores profissionais, mais velhos,
têm maior taxa de lesões em jogo que
os jogadores adolescentes (poderá ser
explicado pelo maior nível competitivo), mas não durante os treinos2.
De acordo com o U.S. Consumer
Product Safety Commission’s National Electronic Injury, mais de 1.9
milhões de pessoas tiveram uma
lesão relacionada com o desporto que
foi tratada num Serviço de Urgência
em 2012. Destas, mais de 231 mil
foram lesões originadas na prática
de futebol, 83% das quais ocorreram
nos homens e de que resultaram

5 mil internamentos3. Neste estudo,
a taxa estimada de lesão no futebol
em sujeitos com mais de 25 anos de
idade foi de 23,8 por 100 mil praticantes3. Já na Austrália, durante a
época de 2011/12, mais de 36 mil
pessoas de idade superior a 15 anos
foram hospitalizadas por causa de
uma lesão desportiva, considerando
os autores ser este um número
subavaliado, correspondendo a 8% de
todas as lesões e a um total de 79 mil
dias de internamento. Três quartos
das vítimas eram homens. Para o
futebol a taxa de hospitalização foi
igual 17 por 100 mil habitantes4.
Os custos financeiros da lesão no
futebol têm sido estudados desde há
várias décadas. Um estudo publicado em 1981 refere que o custo
médio de uma lesão provocada pelo
futebol no ensino secundário era de
127.29 US dólares e que as pequenas
lesões (contusões, entorses, abrasões, etc.) constituíam 75.9% do total
e representaram 49.4% dos custos.
As lesões do joelho representavam
11.7%, mas 28.2% dos custos5. Em
2012, nos EUA, nos sujeitos sem
seguro, o tratamento de uma fratura
da perna de um adolescente custou, em média, 4689 US dólares,
enquanto a entorse custou 2294 US
dólares3. Na Suíça, em 2003, as seguradoras registaram 42262 leões do
futebol que custaram cerca de 145
milhões de francos suíços e a perda
de mais de 500 mil dias de trabalho6.
Além dos custos financeiros
para o sistema de saúde e para as
seguradoras, importa considerar os
custos pela perda de produtividade
no emprego, na escola e em casa, a
paragem desportiva, os danos morais
e psicológicos inerentes, os custos
com a terapêutica e os programas de
reabilitação, as sequelas futuras, os
custos com o apoio familiar, etc. O
sofrimento pessoal do atleta lesionado também deve ser considerado6.
Sabendo-se da grande utilidade
dos programas de prevenção, importava averiguar o grau de adesão a
esses programas. Foi realizado, na
Noruega, um estudo prospetivo em
1055 jogadoras de futebol feminino (13-17 anos de idade) e em 65
treinadores, entre março e outubro
de 2007. Verificou-se que as equipas
terminaram o programa de prevenção (o programa de aquecimento
“11+”) em 77% de todas as sessões

de treino e de jogo (média igual a
1,3 sessão / semana). Em relação às
jogadoras, elas cumpriram o programa em 79% das sessões em que
estiveram presentes (0,8 sessões /
semana)7. As jogadoras que mais
cumpriram o programa tiveram um
risco 35% inferior para as lesões
em comparação com as jogadoras
com um grau de adesão intermédio.
Resultados semelhantes ocorreram
com os treinadores, em que os que
usaram o programa de prevenção de
lesões tiveram um risco 46% inferior.
Os autores concluíram que a adesão
aos programas de prevenção foi
elevada e que as jogadoras com mais
adesão foram as que tiveram risco de
lesão significativamente menor em
relação às colegas com menor grau
de adesão7. Constata-se que o grau
de aceitação e de adesão (compliance)
é assim muito importante num programa de prevenção de lesões.
A aposta tem sido em programas
de prevenção de lesões no sentido de
diminuir a sua incidência6. Na Suíça
5549 treinadores de futebol amador
receberam formação sobre um programa de prevenção. Constatou-se
que em 2008, 80% dos treinadores
conheciam o programa de prevenção
“The 11” e que 57% o implementava no todo ou na sua parte. Os
resultados vieram a revelar que nas
equipas que usavam este programa
a incidência de lesões foi 11.5 e
25.3% inferior, em treino e em jogo,
respetivamente, em relação às que
não implementaram o programa.
Verificou-se ainda que as lesões sem
contacto também diminuíram.
O 11+ é “ um programa aquecimento completo, para a prevenir
lesões no futebol, devendo substituir
o aquecimento normal realizado
antes do treino” e aplicado a jogadores com mais de 14 anos de idade.
O programa assenta no trabalho
sobre quatro aspetos fundamentais:
• A força do core (força central),
a unidade funcional constituída
pelos músculos abdominais, pelos
músculos extensores da coluna
vertebral e pelos músculos da
bacia e das ancas, que cria a estabilidade funcional necessária para

a atuação dos membros inferiores.
É conhecida a importância dos
músculos glúteos, especialmente
o médio, para a estabilização articular do joelho;
• O equilíbrio e o controlo neuromuscular, o qual interessa a várias
articulações, criando condições
de estabilidade com atempadas
contrações musculares (principalmente excêntricas), melhorando-se a coordenação interarticular e
criando-se estabilização e posturas corporais adequadas;
• O treino excêntrico dos músculos
isquiotibiais, fundamental para
as fortes ações de desaceleração
articular, constituindo-se como
elementos fundamentais para a
estabilização da articulação do
joelho, por exemplo, no sprint e no
remate;
• A pliometria e a agilidade, onde
as contrações concêntricas e
excêntricas se sucedem alternada
e rapidamente, pretendendo-se
minimizar os tempos entre os dois
tipos de contração.
Este programa dá grande importância ao alinhamento postural correto, especialmente do joelho, onde
constantemente se chama a atenção
para a ausência de valgo, estático
ou dinâmico, do joelho. Os erros
posturais devem ser de imediato
corrigidos, para melhoria do trabalho neuromuscular.
Tem três partes, sendo que a parte
2 tem três níveis de dificuldade. O
jogador só pode passar para o nível
seguinte, mais difícil, quando for
capaz de executar bem, no tempo
indicado e o número de repetições dos
exercícios daquele nível. No total realizam-se 15 exercícios (seis da parte 1,
seis da parte 2 e três da parte 3):
• Parte 1 – constituída por exercícios de corrida a baixa velocidade,
durante a qual se realizam alongamentos e contactos controlados
com um colega;
• Parte 2 – constituída por exercícios de força para o core e para os
membros inferiores, promovendo-se também o treino de pliometria
e de agilidade;

• Parte 3 – inclui corrida a velocidade mais elevada, à qual se associam movimentos de mudança de
direção.
O Manual da FIFA inclui alguns
conselhos úteis para o ensinamento
correto dos exercícios, referindo-se
a grande importância da realização
correta dos mesmos, os quais devem
ser supervisionados pelo treinador,
preparador físico, médico /paramédico, etc., e corrigidos de imediato na
eventualidade de má realização:
1. Explicar e demonstrar o exercício
2. Mandar os jogadores executarem
o exercício e dar opinião crítica
3. Conversar com os jogadores eventuais dificuldades e demonstrar de
novo o exercício
4. Mandar repetir os exercícios e
novamente dar opinião sobre a
qualidade de execução.
O Manuel FIFA 11+
explica com grande
pormenor e facilidade de assimilação
o modo de realização de cada um dos
exercícios7, ao passo
que o poster permite
a visualização global dos exercícios.
Conclusão
A lesão aguda é inevitável na prática
desportiva e consequência de enorme
prejuízo desportivo, financeiro, psicológico e social. Importa criar e operacionalizar instrumentos que minimizem o risco de lesão. A prevenção
primária é possível e é eficaz, pelo
que a realização de alguns exercícios
antes do treino propriamente dito é o
instrumento desejado. A FIFA disponibiliza um programa de prevenção
de lesões denominado “FIFA 11+”, o
qual já revelou ser eficaz na prevenção da lesão no desporto.
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