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Entrevista

Medicina Desportiva e Medicina 
Física e de Reabilitação: dois 
mundos unidos

A Dr.ª Susana Santos é coordenadora da Consulta de Reabilitação de Traumatologia do 

Desporto no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais (CMRRC- 

-Rovisco Pais). Um projeto iniciado em 2015 e único num hospital público com o objetivo de 

«apoiar o praticante desportivo no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) visando, não só 

o tratamento de lesões desportivas, mas também a prevenção dessas lesões e a promoção da 

saúde». O seu percurso profissional esteve sempre ligado à Medicina Desportiva e à Medicina 

Física e de Reabilitação. No seu ponto de vista, «são duas especialidades médicas que se 

ocupam da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das diversas patologias relacionadas 

com o exercício físico e com a prática desportiva em todos os grupos etários».

Dr.ª Susana Santos, coordenadora da Consulta de Reabilitação de Traumatologia do Desporto no Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro – Rovisco Pais (CMRRC-Rovisco Pais) com pós-graduação em Medicina Desportiva, e restantes elementos da equipa
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S
portnetwork (SN) – O que se encontra a 
fazer, atualmente, no contexto da Medicina 
Desportiva?

Dr.ª Susana Santos (SS) – Presentemente trabalho 
no Centro de Medicina de Reabilitação da Região 
Centro – Rovisco Pais (CMRRC-Rovisco Pais) 
como coordenadora da Consulta de Reabilitação 
de Traumatologia do Desporto. É objetivo do 
CMRRC-Rovisco Pais que o exercício físico seja 
uma realidade em qualquer contexto, qualquer 
idade, seja numa população saudável ou com 
patologia. Neste sentido, tenho a possibilidade 
de estar envolvida num projeto muito prazeroso 
que é a coordenação e a realização da Consulta 
acima referida e que tem uma equipa constituída 
por um especialista em Medicina Interna (Dr. João 
Pereira) e dois especialistas em Medicina Física 
e de Reabilitação (MFR) com conhecimentos em 
ecografia músculo-esquelética no âmbito das 
lesões desportivas (Dr. João Constantino e Dr. 
Filipe Morais).
Este projeto teve o seu início em 2015 e 
pretende, de certa forma, apoiar o praticante 
desportivo no âmbito do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), visando, não só o tratamento de 
lesões desportivas, mas também a prevenção 
dessas lesões e a promoção da saúde.

SN – Em termos de futuro, e no âmbito do 
trabalho que exerce no CMRRC-Rovisco Pais, 
quais os projetos futuros?
SS – No âmbito da consulta externa queremos 
alargar o leque de serviços prestados no 
contexto da Medicina Desportiva com a 
possibilidade de realização de exames médico-
-desportivos, uma vez que falta essa resposta, 
numa instituição pública, na região Centro. 
Adicionalmente à realização de exames médico-
-desportivos, pretendemos ter uma valência mais 
abrangente que nos permita identificar, numa fase 
de pré-época, fatores de risco para lesão e a 
elaboração de um programa multi-intervencional 
de prevenção de lesões, sendo uma mais-valia 
na diminuição da incidência das mesmas. É ainda 
nosso objetivo criar uma consulta de prescrição 
de exercício para utentes com doenças crónicas. 
No internamento, e inserida na estratégia do 
CMRRC-Rovisco Pais, está prevista a criação de 

programas de recondicionamento ao esforço 
em populações especiais, nomeadamente 
lesionados medulares, que irá complementar o 
trabalho já existente no Desporto Adaptado, que 
tem disso realizado de forma meritória pelo Dr. 
Paulo Margalho.

SN – Indo um pouco ao passado, fale-nos do 
seu percurso profissional e da sua ligação com a 
Medicina Desportiva…
SS – A minha ligação com a Medicina 
Desportiva começou bem cedo e um pouco 
involuntariamente. Joguei basquetebol dos 12 aos 
24 anos, tendo tido uma lesão grave do joelho. 
Nessa altura começou a minha familiarização com 
a Medicina Desportiva e com a MFR. A partir daí, 
o gosto por estas duas especialidades foi sempre 
em crescendo. Durante o internato de MFR fiz 
a pós-graduação de Medicina Desportiva, em 
Lisboa, no ano de 2007. Posteriormente, realizei 
estágios diferenciados, nomeadamente de 
Medicina Desportiva Pediátrica e de Reabilitação 
em Medicina Desportiva/Músculo-esquelética em 
Boston, nos EUA. Foram bastante enriquecedores 
e, ao mesmo tempo, permitiram-me aperceber 
da excelente formação científica que os médicos 
portugueses têm.
Em 2009 fiz parte da equipa médica que reabriu 
o Centro de Medicina Desportiva em Coimbra 
que, infelizmente e por razões que desconheço, 
encerrou em 2012, apesar do útil e importante 
trabalho que lá se fazia. Em 2010/11 ingressei no 
departamento médico da Federação Portuguesa 
de Basquetebol (FPB) e, por último, em 2015 
surgiu a possibilidade de abrir a Consulta de 
Reabilitação de Traumatologia do Desporto.

Prevenir lesões desportivas

SN – Como foi a experiência como médica da 
seleção nacional de basquetebol feminina? Na 
prática, em que consistia o seu trabalho como 
médica?
SS – Foi uma experiência profissional 
interessante e que gostei muito. Era responsável 
pelo apoio das seleções nacionais de sub-15 
e sub-16 no Centro Nacional de Treinos (CNT) 
da região Centro. Fazia parte do departamento 
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tipo de necessidades devem ser atendidas neste 
grupo?
SS – Este grupo de pessoas, normalmente, 
pretende melhorar a sua capacidade física e 
a sua saúde em geral, mas nem sempre está 
informado e atento para um possível efeito 
secundário da prática desportiva que são 
as lesões. Por isso, idealmente, os atletas 
amadores, antes de iniciar a prática regular do 
exercício físico, deverão consultar um médico 
com formação em Medicina Desportiva para a 
colheita da sua história clínica, conhecimento de 
eventuais patologias e para se traçar um perfil 
lesional, o qual é importante para a prevenção 
de lesões. Nesta consulta, o ensino, a educação 
e a prevenção de possíveis erros que possam 
prejudicar a saúde e o rendimento, aquando a 
prática de desporto, devem ser acautelados. 

MFR e Medicina Desportiva

SN – O que a atrai mais na Medicina Desportiva 

médico da FPB, onde tive o prazer de conhecer 
o meu colega Dr. Basil Ribeiro, coordenador do 
departamento, que criou uma organização com 
um rigor que até então não existia. 
Na prática, o meu trabalho consistia em efetuar 
uma avaliação médica global de cada atleta. 
Existia um registo clínico atualizado com uma 
história clínica detalhada, onde era dada especial 
importância às lesões músculo-esqueléticas 
anteriores para possível integração de um 
programa específico de prevenção de lesões.  
Eram também prestados conselhos sobre nutrição 
e alertavam-se as atletas para a importância dos 
tempos de recuperação, evitando estados de 
fadiga crónica/overtraining, uma vez que estas 
atletas, para além do CNT, treinavam e jogavam 
nos seus clubes aos fins de semana. Neste nível 
competitivo foi também um desafio lidar com 
as particularidades do escalão sub-15 e sub-
-16. Nestas idades, a precisão no controlo de 
movimentos é relativamente deficitária, pelo que 
ocorrem com maior frequência os movimentos 
exagerados na execução do gesto desportivo, 
predispondo o aparecimento de lesão.

SN – A prevenção de lesões é um trabalho 
também de campo… nestas atletas quais as 
possíveis lesões mais frequentes?
SS – O tornozelo é uma articulação sujeita a 
entorses frequentes, geralmente no contacto 
com o solo após o salto. Esta vulnerabilidade 
está associada a vários fatores: elevada 
estatura e peso dos atletas, saltos repetitivos e 
deslocamentos laterais. Os dedos também são 
local de lesão, sendo que a lesão mais frequente 
é a luxação das interfalângicas distais (sobretudo 
no 3.º dedo), que ocorre principalmente na 
receção da bola.  
Quanto ao joelho, as tendinopatias do aparelho 
extensor e as entorses com rotura do ligamento 
cruzado anterior (LCA), podem igualmente 
ocorrer. Podem ainda surgir traumatismos 
cranianos resultantes do choque entre jogadores 
ou embates contra objetos fixos. Uma vez 
conhecidas as lesões mais frequentes poder-se- 
-ão tomar medidas preventivas muito importantes.

SN – Há cada vez mais atletas amadores. Que 
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e que desafios identifica nesta especialidade no 
nosso país?
SS – O que mais me atrai na Medicina Desportiva 
é todo o processo de proteção da saúde do 
atleta, seja através do tratamento de uma lesão 
ou pela prevenção da mesma. Hoje em dia, 
desde o atleta amador ao mais profissional e 
especializado, é necessária uma diferenciação 
médica para responder às especificidades da 
atividade física, do exercício físico e da prática 
desportiva. 
Os desafios que identifico nesta especialidade 
são muitos. Felizmente, a Sociedade Portuguesa 
de Medicina Desportiva e o Colégio da 
Especialidade estão a fazer muito trabalho no 
sentido de superá-los. Parece-me determinante 
mudar a baixa implementação/integração do 
especialista de Medicina Desportiva nos vários 
sítios onde são imprescindíveis, nomeadamente 
no SNS, nas Federações, nos clubes, etc. 
A desinformação dos atletas sobre esta 
especialidade e a inexistência de departamentos 
médicos na grande maioria dos clubes, e até 
em federações, será uma realidade que deve 
ser alterada, uma vez que o recurso a técnicos 
paramédicos, ou mesmo a pessoas sem qualquer 
tipo de habilitações, em primeira instância, nem 
sempre é o melhor método para a promoção da 
saúde do praticante desportivo.
Outro desafio será tornar o exercício físico como 
parte integrante do quotidiano da grande maioria 
da população mundial, dado que o exercício 
é uma verdadeira terapêutica para as atuais e 
futuras grandes epidemias do século XXI, como 
as doenças cardiovasculares, a obesidade, a 
diabetes mellitus, a depressão, o cancro da mama 
e do cólon, entre outras. 

SN – Como fisiatra com pós-graduação em 
Medicina Desportiva, que semelhanças e 
diferenças identifica nas duas áreas?
SS – A MFR e a Medicina Desportiva estão 
bastante interligadas. Ambas previnem o 
agravamento pelo desporto de condições 
médicas pré-existentes, adaptam a prática 
desportiva perante a existência de limitações 
médicas ou morfológicas e promovem a adesão 
à prática desportiva duradoura. São duas 

especialidades médicas que se ocupam da 
prevenção, do diagnóstico e do tratamento das 
diversas patologias relacionadas com o exercício 
físico e com a prática desportiva em todos os 
grupos etários. Além disso, ambas requerem um 
envolvimento multidisciplinar ao trabalharem com 
outras especialidades médicas e cirúrgicas de 
apoio e de referência, num verdadeiro espírito de 
interação. 
Já em relação às diferenças, refira-se que 
um dos objetivos na Medicina Desportiva é 
a identificação de problemas médicos, seja 
através do exame médico-desportivo ou de uma 
consulta, que coloquem o praticante desportivo 
em risco médico acrescido, nomeadamente 
a morte súbita. Daí que um foco da Medicina 
Desportiva seja também a implementação de um 
plano de prevenção da morte súbita no desporto. 
O acompanhamento de atletas e equipas às 
competições, com toda a planificação que isso 
exige, é também uma das particularidades da 
Medicina Desportiva.
No que diz respeito à MFR, esta intervém não 
só em doenças do foro músculo-esquelético, 
mas também em patologias reumatológicas, 
cardiorrespiratórias, oncológicas, vasculares, 
neurológicas (sobretudo em AVC, traumatismo 
cranioencefálico e lesões medulares), entre 
outras. A MFR visa o diagnóstico e o tratamento 
da patologia subjacente e tem como objetivo 
global permitir aos indivíduos com incapacidade 
atingir a autonomia e a independência possível, 
melhorando a funcionalidade e a atividade , 
apesar de restrições resultantes de doenças ou 
lesões. Esta especialidade procura a otimização, 
participação social e a qualidade de vida.

«O que mais me atrai na 

Medicina Desportiva é todo 

o processo de proteção da 

saúde do atleta, seja através 

do tratamento de uma 

lesão ou pela prevenção da 

mesma.»


