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aquando das avaliações cinemáticas
e cinéticas.
A avaliação eletromiográfica
também tem sido investigada em
contexto com a síndrome pubálgica.
Os estudos mostram uma relação
entre o desenvolvimento e/ou a prevalência da síndrome pubálgica com
uma menor ativação eletromiográfica dos músculos adutores e gracilis
em movimentos de mudança de
direção11 e movimentos com a bola
como o passe interior.12

RESUMO / ABSTRACT
Nesta última edição (parte 4) focamos a avaliação biomecânica, a prevenção e o tratamento. A
avaliação biomecânica permite identificar possíveis défices funcionais que o atleta apresente e
que possam estar associados à origem da síndrome pubálgica. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico e discutimos as abordagens mais recentes, baseadas na reabilitação com foco
no controlo inter-segmentar e na otimização biomecânica do movimento. Apresentamos ainda
programas e exercícios que devem fazer parte da prevenção primária e secundária da síndrome
pubálgica e que têm como objetivo reduzir a incidência da lesão e também diminuir o risco de
recidivas.
In this last edition (part 4) we focus on biomechanical assessment, prevention and treatment. The biomechanical assessment allows to identify possible functional deficits of the athlete and which may be associated with the origin of the groin pain. Treatment can be conservative or surgical and we discuss the most
recent approaches, based on the rehabilitation with a focus on intersegmental control and biomechanical
optimization of movement. We also present structured programs and exercises that should take part of
primary and secondary prevention of groin pain and that aim to reduce the incidence of this injury and
decrease the risk of recurrence.
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Avaliação biomecânica
A abordagem da síndrome pubálgica
é fundamentada, classicamente, na
procura da localização da estrutura
responsável pelos sintomas, na
expetativa de se aplicar o tratamento dirigido à estrutura lesada.
Sabemos hoje que muitas alterações
presentes nestas estruturas anatómicas, bem identificadas nos
exames de imagem, são adaptativas
e muitas vezes não têm relação com
as queixas dos atletas. Houve, assim,
necessidade de, além desta abordagem anatómica, avançar para uma
avaliação biomecânica com manobras específicas da atividade desportiva para encontrar disfunções que
pudessem estar implicadas na
síndrome pubálgica.1
Os sistemas de captura de movimento em três dimensões (3D)
permitem a avaliação biomecânica
do controlo inter-segmentar. No caso
da síndrome pubálgica, é direcionada especial atenção para a
cinética e cinemática do tronco,

pelve, anca, joelho e tornozelo. O
controlo e coordenação do comportamento inter-segmentar estão
relacionados com a capacidade que
o atleta tem para produzir força e
executar corretamente os movimentos de mudança de direção. Assim,
podemos assumir que disfunções
(perda de controlo e coordenação
inter-segmentar) podem resultar em
lesão tecidular, por excederem a
capacidade de tolerância destas
estruturas (músculo, tendão, osso e
articulação).2 São muitos os estudos
que nos últimos anos têm demostrado que disfunções cinemáticas e
cinéticas de vários movimentos e
gestos desportivos estão relacionadas com o desenvolvimento e/ou
prevalência da síndrome pubálgica,
incluindo o forward step-down3,
single-leg drop-jump4,5, manobras
reativas de mudanças de direção6-8 e
o gesto desportivo de remate à
baliza.9 Importa realçar que o
comportamento biomecânico varia
entre atletas masculinos e femininos10, o que deve ser considerado

Tratamento
Tal como a abordagem clínica e
diagnóstica, também o plano de tratamento da síndrome pubálgica tem
evoluído ao longo dos últimos anos,
refletindo a investigação clínica
realizada.
Um importante estudo randomizado publicado em 1999 por Per
Holmich e colegas13 mostrou que um
plano de tratamento com base num
programa ativo de fortalecimento
muscular e de controlo neuromuscular (ambos com foco na estabilidade postural pélvica) foi mais
eficaz comparativamente a um
plano de fisioterapia com modalidades passivas, incluindo terapia
manual, eletroterapia e exercícios de
alongamento.
Mais recentemente, outro protocolo
de tratamento da síndrome pubálgica foi estudado, independentemente da entidade clínica, num
grupo 205 atletas com diagnóstico
de síndrome pubálgica.2 Os participantes foram submetidos a um
programa de reabilitação com foco
no controlo inter-segmentar e na
otimização biomecânica do movimento de mudança de direção. Este
plano desenvolveu-se ao longo de
três níveis de progressão, iniciando-se com o fortalecimento muscular e
o controlo neuromuscular individualizado nos grupos musculares
envolvidos nos movimentos da anca
e no controlo pélvico. Os níveis mais
avançados incidiam no treino de
corrida linear e multidirecional,
incluindo movimentos de aceleração, sprint e mudança de direção. Era
dada especial atenção à biomecânica do movimento, incluindo o
controlo do tilt anterior da pelve e
controlo do overstride, e à progressão
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da carga de treino. Estes autores
avaliaram a execução de uma manobra de mudança de direção a 110° e
identificaram três clusters de padrão
de movimento com alterações nos
planos frontal e sagital. De referir,
também, que houve melhoria na
força muscular dos músculos
adutores da anca, apesar da ausência de exercícios isolados para
fortalecimento deste grupo muscular, do controlo pélvico e da biomecânica da corrida linear e do movimento de mudança de direção. A
melhoria da biomecânica, força
muscular e sintomatologia traduziu-se num retorno ao desporto sem
dor (em média em 9,9 semanas) em
73% dos casos. Estes resultados
mostraram-se superiores aos
apresentados por outros estudos
com foco na abordagem anatómica,
com protocolos de tratamento
conservador13-15, ou mesmo tratamento cirúrgico.16,17 Os programas
de treino funcional com exercícios
de correção biomecânica parecem
ter uma boa aderência dos atletas
quando realizados com a supervisão
do fisioterapeuta, mas que muitas
vezes são negligenciados se propostos sem supervisão.18 Este achado é
relevante, pois implica uma maior
atenção do médico e dos fisioterapeutas à aderência aos exercícios
para que a dosagem terapêutica seja
alcançada e, consequentemente,
sejam eficazes.
A questão de “qual o padrão de
movimento ideal?” ainda se mantém. Aliás, apesar de ser possível
agrupar défices funcionais em
clusters2, existem outros específicos ao indivíduo19, o que implica o
tratamento customizado aos défices
do atleta. Ainda assim, um plano
de reabilitação com foco no melhor
controlo e coordenação inter-segmentar e da função muscular
(força, potência, endurance e tempo
de ativação) com transferência para
a corrida multidirecional e de alta
intensidade demonstra bons resultados2 e deve ser considerado no
tratamento da síndrome pubálgica.
De facto, a implementação de um
programa de reabilitação ativo e a
correta progressão entre cada um
dos seus níveis, parece ser a chave
para o tratamento bem-sucedido da
síndrome pubálgica de longa evolução. Todavia, em casos refratários,
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pode ser necessário aplicar terapias
adjuvantes, como as infiltrações
ecoguiadas, bloqueios de nervo
periférico ou mesmo o tratamento
cirúrgico. No caso de necessidade de
tratamento cirúrgico é importante
que a reabilitação pós-operatória
seja programada e faseada com
progressões suportadas em critérios
objetivos.20
Durante todo o plano de tratamento devem ser implementados
testes de avaliação e monitorização,
com especial atenção para a presença de dor inguinopúbica, objetivada na escala numérica ou visual
da dor. Elementos importantes nesta
avaliação incluem a resposta à sessão de aquecimento, caminhada e/
ou corrida, o squeeze test dos músculos adutores, os testes de resistência
manual dos músculos adutores e os
testes de stress púbico. A resposta a
este tipo de testes é importante para
a decisão de progressão nos níveis
do plano de reabilitação, incluindo
para a implementação da corrida
linear e corrida com mudança de
direção.21 De todos estes fatores, a
força dos músculos adutores parece
ser o critério com evidencia científica mais forte para suportar a
decisão de retorno ao desporto.22 Tal
como demonstrado acima, os défices
biomecânicos funcionais devem ser
avaliados antes e durante a reabilitação para ajustar o plano de tratamento23,24, como também devem
desempenhar um papel na decisão
de retorno ao desporto.24 O uso de
escalas para avaliar a preparação
psicológica do atleta para retomar
a atividade desportiva poderá ser
um bom complemento à avaliação
clínica e funcional.25

Prevenção primária e secundária
Várias meta-análises mostram
que um programa de prevenção
generalizado, que inclua exercícios
específicos dos músculos adutores
ou programas de prevenção que
sejam específicos para os músculos adutores são eficazes para a
redução da incidência da síndrome
pubálgica.26 Dentre os programas
de prevenção mais generalizados,
o FIFA 11+ parece ser o mais eficaz, com uma redução do risco de
cerca de 42%)26-29, especialmente

se realizado antes e após os treinos
e jogos.30 Relativamente aos exercícios específicos de prevenção, o
Copenhagen adduction exercise, que
é realizado a diferentes níveis de
dificuldade, consegue reduzir 41%
do risco de problemas relacionados com a síndrome pubálgica.31
No entanto, como o estudo avaliou
o risco de problemas, que podem
ir desde dor muscular de início
retardado até lesões mais severas,
o efeito deste exercício em lesões
dos músculos adutores ainda não
é claro.26 O Copenhagen adduction
exercise é eficaz no fortalecimento
dos músculos adutores32-34 e torna-se assim um exercício com muita
aplicabilidade para a prevenção da
síndrome pubálgica. Numa sondagem de academias de futebol em
Inglaterra35, foi encontrado que,
apesar de a maioria das academias
implementar programas de prevenção para a síndrome pubálgica,
usualmente baseados em exercícios
do core abdominal, apenas metade
das academias implementam exercício de cargas excêntricas, como
seria o caso do Copenhagen adduction
exercise.
O tratamento da síndrome pubálgica é usualmente eficaz, com a
maioria dos atletas (cerca de 85%) a
demonstrarem melhoria nos resultados clínicos e funcionais, bem
como a reportarem satisfação com
o tratamento. No entanto, a taxa de
sucesso varia muito entre os estudos, entre 27% e 100%. Quase todos
os atletas, cerca de 91%, conseguem
retomar a prática desportiva.36 É
reportado que o retorno ao desporto
demora em média 11 semanas, no
entanto esta média é em muito
influenciada por valores outliers, que
podem ir desde 1 a 38 semanas36,
sendo expectável que a maioria dos
atletas regresse às quatro semanas.22
Apesar do sucesso do tratamento
da síndrome pubálgica, a taxa de
reincidência é elevada, entre 15% a
25%.37,38 Nestes casos de recorrência (ou quando existe lesão combinada dos músculos adutores e
abdominais), o tempo de ausência
para a reabilitação é usualmente
superior.37-39 Neste sentido, após o
retorno ao desporto, é crucial que
sejam implementados programas de
prevenção secundária para reduzir
o risco de reincidência da síndrome

pubálgica. Ainda não existem
estudos que avaliem a eficácia de
programas de prevenção secundária
na síndrome pubálgica. A intervenção deve focar-se na implementar
dos programas de prevenção primária discutidos acima, com especial
ênfase no Copenhagen adduction
exercise para o fortalecimento dos
músculos adutores e na correção de
défices funcionais. O uso de calções
de compressão direcionado para os
músculos adutores poderá servir
como uma abordagem adicional
de prevenção secundária, uma vez
que consegue reduzir a ativação
dos músculos adutores. No entanto,
os efeitos desta intervenção são
baseados em apenas um estudo,
com amostra pequena, e deverá ser
considerada com precaução pois a
evidência é fraca.

Conclusão
A síndrome pubálgica é uma entidade clínica frequente em atletas
e, por isso, todos os profissionais
de saúde que atuam no âmbito da
medicina desportiva devem conhecer os aspetos importantes desta
entidade clínica para prevenir, diagnosticar e tratar a síndrome pubálgica. Em edições anteriores40-42 abordamos a etiologia, a avaliação clínica
e o exame imagiológico. Nesta
última edição (parte 4) focamos a
avaliação biomecânica, o a prevenção e o tratamento. Estas dimensões são cruciais para o a retoma
desportiva e para reduzir a taxa de
recidivas. Estas quatro edições, em
conjunto, resumem que o profissional de saúde deve saber para melhor
compreender, diagnosticar, tratar e
prevenir a síndrome pubálgica.
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