Revisão da literatura

Rev. Medicina Desportiva informa, 2012, 3 (1), pp. 24–27

Effects of gradual-elastic
compression stockings on
running economy, kinematics
and performance in runners
(Resumo)
Varela-Sanz, A. et al. J Strength Cond Res 25(10):2902-2910, 2011
Resumo do artigo: Dr. Basil Ribeiro. Medicina Desportiva. C H V N Gaia-Espinho, EPE.
Comentário: J. Peneda Ferreira. Cirurgia Vascular, Porto.

Resumo Abstract
As diferenças nos resultados obtidos pelos atletas no desporto de alto rendimento são
frequentemente mínimas e todos os pormenores podem realçar a diferença. A utilização
de meias de compressão progressiva, desde a raiz dos dedos até ao joelho, para além de
melhorarem o retorno venoso, transmitem aos atletas menor sensação de stress muscular
na perna. Os autores deste estudo quiseram verificar se estas meias melhorariam o rendimento em testes de corrida, nomeadamente em relação à economia de corrida, à resposta
·
da frequência cardíaca, ao VO2máx e ao tempo de prova até à exaustão.
The differences of the results among the high level athletes are quite often small and all the details
can make the difference. The wearing of the gradual elastic compression stockings, from the toes to
the knee, improves de venous return and gives to the athlete a lower perception of strain in the calf.
The authors of this study wanted to check if this stockings wolud ameliorate the performance on
·
running tests, specially em relation to running economy, heart rate response, VO2max and time limit
running test.
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Na introdução os autores fazem
uma revisão sobre o historial da
utilização das meias de compressão por parte de atletas, referindo
vários autores que manifestaram
interesse sobre este tema, indicando
quatro estudos que encontraram
algum benefício em sujeitos moderadamente treinados, mas também
ausência de utilidade em outras
investigações. Outros encontraram vantagens na recuperação
após o esforço físico, o que levou
a considerar o eventual benefício
durante as sessões de treino diário.
Posteriormente surgiram as meias
de compressão progressiva (MCP),
as quais são mais apertadas junto
do tornozelo e gradualmente são
menos compressivas em direção
ao joelho. Encontraram na literatura um estudo que revelou maior
conforto com a utilização das MCP
com baixo grau de compressão
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(12-15 mmHg), quando comparado
comas de elevada compressão (23-32
mmHg). Outro estudo verificou que
as MCP que apenas chegavam até
ao joelho eram mais confortáveis,
tinham menor possibilidade de criar
rugas, que as que atingiam a raiz
da coxa. A influência sobre o rendimento físico foi então avaliada em
vários estudos.
Os autores deste estudo decidiram utilizar o conceito Economia de
Variáveis

Corrida (EC) para avaliar tal influência. A EC refere-se à quantidade
de energia utilizada para realizar
um esforço máximo numa intensidade sub-máxima. Isto é, o atleta
que consumir menos energia (tiver
·
menor VO2máx) à mesma velocidade é
o mais económico. O princípio subjacente ao uso das MCP tem a ver com
o maior retorno venoso, que origina
maior pré-load cardíaco, maior
volume sistólico, com diminuição
obrigatória da frequência cardíaca
(FC). Outros autores referem que
as MCP diminuem as oscilações
musculares, o que originaria melhor
direção da contração muscular,
melhorando assim a eficiência
mecânica. A percepção de menor
tensão nas pernas (“menos inchadas”) é referida como comentário de
alguns atletas.
Os objetivos deste estudo consistiram em avaliar a influência da utilização de meias elásticas de compressão progressiva, usadas desde a
raiz dos dedos do pé até ao joelho,
num grupo de corredores a pé bem
treinados. Na hipótese de estudo
indicaram que as MCP: a) poderiam melhorar a EC num esforço de
intensidade sub-máxima, neste caso
igual à melhor velocidade obtida
numa corrida de meia maratona;
b) melhorariam o rendimento num
teste de corrida até à exaustão a
intensidade igual a 105% da melhor
anteriormente obtida numa corrida
de 10 km.
Os Resultados revelaram que a
1.ª hipótese não se verificou, isto é,
o uso de MCP não melhorou a EC
avaliada num teste à velocidade
corresponde à melhor obtida numa
corrida de meia maratona. Também
a avaliação cinemática não foi diferente nas duas condições de avaliação. Contudo, no teste de corrida até
à exaustão, com intensidade / velocidade igual a 105% da utilizada na
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EC – Economia de corrda; FC – frequência cardíaca; BPM – batimentos por minuto;
Percepção do esforço (taxa) – Escala de Borg (1 a 10); VO2 – consumo de oxigénio.

teste, em termos de
frequência cardíaca,
pois a melhoria do
fluxo circulatório,
facilitou o retorno
venoso e o volume
tele-diastólico.
Os autores
concluíram que
as meias de compressão elástica
progressiva reduziram a percentagem da frequência
cardíaca máxima
atingida num teste
de corrida levado a
cabo até à exaustão,
assim como revelaram tendência para
o prolongamento do
tempo de prova até
à fadiga e da per·
centagem do VO2máx.
Já em relação à economia e corrida não
foram encontradas
diferenças.

Comentário
melhor corrida de 10 km anteriormente realizada (velocidade média
igual a 17 ± 2 km/h), a utilização de
MCP originou diminuição (p <0.01)
da percentagem da frequência cardíaca máxima (% da FC máxima),
·
e também do VO2máx (não significativo), obtidos durante o teste,
assim como o tempo de prova foi
superior, embora as diferenças não
tenham sido estatisticamente significativas. No entanto, a diferença
de tempos entre as médias obtidas
nas duas provas, foi cerca de 50
segundos, o que se poderá considerar importante numa corrida que
durou pouco menos de 7 minutos.
Mas a leitura destes dados deve
ser feita com algum cuidado, pois
os sujeitos apenas realizaram um
dos testes, pelo que a comparação é feita entre dois grupos e não
num grupo que realizou os dois
testes, com e sem as MCP, apesar
de serem iguais em termos de capa·
cidade aeróbia, de VO2máx (64.7 vs
66.2 ml.kg-1min-1). A diminuição
da % da FC máxima é sugerida
pelos autores como um indicador
de menor stress cardíaco durante o
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A utilização de meias de contenção elástica é de longa data
consensual entre a comunidade
médica, e em particular na área
da Angiologia e Cirurgia Vascular,
para prevenção e tratamento das
patologias venosa e linfática dos
membros inferiores.
Os pontos atuais de reflexão
dirigem-se à utilização adequada
deste tipo de meia elástica. É muito
relevante a qualidade da meia,
sendo indispensável que ela seja
de compressão regressiva, isto é, a
compressão ao nível do tornozelo
será a mais elevada, reduzindo á
medida que se avança no sentido da
coxa e região inguinal. Uma meia
que não cumpra este requisito não
só será inútil para o fim a que se
destina, como será perversa a sua
utilização garrotando o membro
inferior.
O tamanho da meia é outro
ponto fundamental. Uma excelente
meia de tamanho inadequado não

só não é tolerada pelo paciente,
como poderá ser causa de extremo
desconforto. A meia até ao joelho
deverá terminar 1 ou 2 cm abaixo da
prega genicular (poplítea) sem que
a sua extremidade superior cause
compressão exagerada.
O grau de compressão é também
muito relevante. O grau de compressão a utilizar (I-ligeiro: 15-21 mmHg;
II-médio: 23-32 mmHg; III- forte:>34
mmHg) é função dos quadros clínico
e patológico, mas de forma simplista
poderíamos dizer que o grau I se
destina a prevenção e tratamento
das classe CEAP I e II. O grau II para
tratamento de classes CEAP > = III e
o grau III para tratamento de doença
linfática.
Este artigo pretende responder á
seguinte questão: A utilização de
meias de contenção elástica regressiva até ao joelho permite melhorar
a performance de atletas de alta
competição?
A eficácia da utilização destas meias elásticas em pacientes
com doença venosa (CEAP I-III) na
prevenção do edema resultante de
esforços extraordinários, como por
exemplo uma caminhada até ao
Santuário de Fátima, é reconhecida
por qualquer cirurgião vascular.
Este edema resultará provavelmente
da falência da “bomba muscular”
dos membros inferiores que não
está preparada para o esforço em
causa, associada á doença valvular
venosa pré-existente e agravada pela
libertação de metabolitos vaso-dilatadores e défice da “esponja plantar”. É um edema com causalidade
diferente do que ocorre no paciente
em desempenho profissional, onde o
fenómeno “estase” é o mais relevante.
Realizou-se um estudo em 50
pacientes, os quais foram submetidos a Eco-Doppler colorido para
avaliação da circulação venosa dos
membros inferiores. Realizaram
prova de esforço em tapete rolante
com 4min de duração, inclinação
de 9% e velocidade de 9 km/h. Após
os registos em repouso, realizámos determinação comparativa do
refluxo venoso nas componentes
de “peak flow” e duração. Verificámos que na maioria dos pacientes o
esforço moderado tendia a reduzir
o refluxo venoso pré-existente e
nalguns casos a eliminá-lo.

No estudo em análise verifica-se que o grupo de atletas que usou
meia elástica até ao joelho com grau
de compressão I, parece tirar vantagem em relação ao grupo de controlo no que se refere á tolerância á
·
fadiga, com menor VO2máx e menor
frequência cardíaca máxima.
Nesta avaliação não há informação sobre a normalidade da circulação venosa dos membros inferiores
dos atletas, pelo que a presumimos.
Assim sendo, como explicar esta
vantagem da utilização da meia
elástica em atletas de alta competição submetidos a esforço máximo?
A utilização da contenção elástica condiciona compressão do leito
venoso superficial dos membros
inferiores, reduzindo o volume sanguíneo circulante e minimizando a
insuficiência valvular se existente.
Em repouso, o volume sanguíneo do
setor superficial corresponde a cerca
de 5% do total do membro. Com o
esforço este volume aumentará.
O uso da contenção elástica tenderá a manter baixos estes débitos,
reconduzindo-os para o sistema
venoso profundo. Sabemos que este
facto é importante na prevenção da
trombose venosa, mas como é que
melhora a performance?
A meia elástica poderá ter um
efeito “moldante” sobre a musculatura da perna, melhorando o efeito da
bomba muscular, em particular nas
situações de desgaste extremo. Poderemos ainda considerar um discreto
efeito redutor sobre a circulação arterial da pele, melhorando a irrigação
do músculo.
Na minha perspectiva como cirurgião vascular e se me perguntarem
se os atletas de alta competição
devem usar meia de contenção elástica até ao joelho para melhorar a
sua performance deverei responder:
provavelmente sim, mas deve ser
experimentado caso a caso e avaliado de forma objetiva (tempo de
prova) o resultado da sua utilização.
Se acho que poderemos pela sua utilização prevenir casos de trombose
venosa dos membros inferiores após
esforço? Provavelmente sim.

Prática de exercício físico em
ambiente frio e a hipotermia
Durante o exercício físico o corpo
produz bastante calor. Na contração
muscular apenas cerca de 30% da
energia consumida é utilizada para
a eficiência mecânica, enquanto o
restante se liberta sob a forma de
calor, pelo que a taxa metabólica é o
principal determinante na prevenção
da hipotermia. Contudo, a exposição prolongada e a falta de proteção
adequada poderão ser excessivos,
tornando a produção calorífica
interna insuficiente. Por exemplo, o
participante lento numa maratona
realizada em Janeiro corre o risco de
hipotermia, não só porque a temperatura no exterior é baixa, mas porque,
e principalmente, porque a baixa
velocidade de corrida corresponde a
baixa produção metabólica de calor.
À medida que a fadiga se instala, o
participante torna-se mais lento, com
consequente pobre produção calorífica interna.
Para além do frio importa considerar
o vento, que rapidamente remove o
calor da superfície corporal exposta e
assim facilita o gradiente térmico no
sentido de perda de calor para o meio
ambiente. Pele fria significa maior
arrefecimento do sangue, o qual
voltará ao interior do organismo mais
arrefecido e maior capacidade de
induzir a hipotermia. A chuva é outra
grande inimiga, pois, a menos que a
roupa tenha boa capacidade de isolamento, o encharcamento corporal
motiva maior perda de calor, já que a
água é bastante melhor condutora do
calor (para o exterior) que o ar.
Nas condições ambientais em Portugal é difícil acontecer a hipotermia
durante a prática exercício. Contudo,
é preciso estar atento e preveni-la.
A alimentação prévia adequada tem
como objetivo fornecer os hidratos de carbono para combustível
muscular. A proteção, cobertura da
pele, incluindo as pernas e a cabeça,
minimiza a perda de calor por convecção. A utilização de várias camadas
de roupa leve, não de algodão, sendo
a mais exterior à prova de chuva e
refletora do vento. A boa velocidade
de corrida permite boa produção calorífica endógena. BR

Classificação da
hipotermia:
• ligeira – entre 32 e 35º C
• moderada – entre 30 e 32ºC

(*) O Dr. Ferreira Peneda é Assistente
Hospitalar Graduado e desenvolve a sua
atividade profissional na R. Prof. Correia
de Araújo, 593 E-3 sala-3 – 4250-205 Porto

• grave – abaixo de 30ºC
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