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Conflitos de Interesse

De acordo com a Resolução 1595 / 2000 do Conselho Federal de 
Medicina e com RDC 96 / 2008 da ANVISA, declaro que:

- Não tenho nenhum conflito de interesse para esta apresentação.

Os meus pré-requisitos para participar destas atividades são a

autonomia do pensamento científico, a independência de opiniões e a

liberdade de expressão, aspectos que respeito.



Classificação da atividade esportiva

< 50% > 75%50 - 75%

< 51%

10-20%

> 30%



Classificação da atividade esportiva

Circulation. 2015 Dec 1;132(22):e262-6.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Circulation.+2015;132:e262


Morte Súbita Cardíaca

Conceito (OMS):

-Síndrome decorrente do colapso súbito, que ocorre dentro de uma hora após o inicio dos sintomas. 
Evento natural e inesperado.

-Grande maioria é instantânea e leva à perda de consciência após alguns segundos.



Morte Súbita Cardíaca

Incidência:

-400 - 500 mil casos/ano nos EUA;

-± 0,15% ao ano – AHA 2003;

-220 mil/ano no Brasil (DATASUS 2003);

-2 a 15% chegam ao hospital;

-Metade morre antes da alta hospitalar;

-Elevada taxa de recorrência.



Estados Unidos

Itália

Causas cardiovasculares para morte súbita durante 

atividade física





Causas de Morte Súbita em Jovens
Cardiopatias Complexas

Miocardiopatia Hipertrófica

Cardiopatia arritmogênica de ventrículo direito

Estenose Aórtica

Coronária Anômala

Doenças elétricas (canal iônico - coração normal)

Síndrome de Brugada

Taquicardia ventricular catecolaminérgica

Intervalo QT longo/curto

Síndrome de Wolff-Parkinson-White



Por que falar de Morte Súbita no atleta?

Crescimento assustador dos eventos esportivos...





Morte Súbita Cardíaca
Epidemiologia

Estatística Brasileira (Nabil Gorayeb et al.):

-8,2% dos atletas brasileiros tem alguma cardiopatia. 

Mortalidade: 1:100.000 até 1:300.000

RARÌSSIMO!!!!



Por que um atleta morre?
Alta exigência física;

Aumento excessivo da FC (>190bpm);

Aumento da ventilação pulmonar (40x);

Desidratação;

Alteração eletrolítica;

Elevado consumo energético;

Diminuição da imunidade;

“Gatilho” para doença pré-existente.



Por que é tão discutido?

Poderíamos estar falando em Hipertensão Arterial, Diabetes, Infarto Agudo do Miocárdio...

-Atleta é exemplo de perfeição!

-Divulgação crescente na mídia!





ex-jogador Cafu voltou a se pronunciar pela 
morte do filho mais velho, Danilo Feliciano. 
O jovem de 30 anos morreu após se sentir 
mal ao jogar futebol  dia 04-09-2019

https://www.purepeople.com.br/noticia/filho-de-cafu-morre-aos-30-anos-vitima-de-infarto-e-famosos-lamentam-tragico_a275813/1






Morte Súbita Cardíaca

-Evitada (Prevenção Primária);

-Abortada.



Como evitar?
“Quem será o próximo?”



O que deveríamos e poderíamos fazer para 
evitar?

Separar em Grupos:

-< 35 anos e > 35 anos;

-> 60 anos (DAC).

Am Heart J 1998; 136-205.
Framingham Heart Study



Avaliação pré participação



Estratificando 

Risco...



Desfibriladores
Mudanças da Lei

- Leis Estaduais;

- Projeto de Lei 2984/11 (“Padronização” - Câmara dos Deputados);

(Desfibriladores em locais de grande circulação – 100 pessoas)



Importante lembrar...

Infarto Agudo do Miocardio;

Acidente Vascular Cerebral.



Fatores de Risco ( Acima de 35 anos)

Atenção para as Doenças Coronarianas...

-Dislipidemia;

-Sedentarismo;

-Obesidade;

-Tabagismo;

-Hipertensão Arterial;

-Diabetes Melitus;

-Estresse.



Cardiopatias do Atleta...



Quais são as causas mais comuns?



Quais são as causas mais comuns?
Causa Atletas* %

Cardiomiopatia hipertrófica 102 26,4

‘Commotio cordis’ 77 19,9

Coronária anômala 53 13,7

Hipertrofia ventricular idiopática 29 7,5

Miocardite 20 5,2

Ruptura de aneurisma aórtico 12 3,1

Displasia arritmogênica VD 11 2,8

Outras 83 21,4

Minneapolis Heart Institute Foundation

JAMA 1996;276:199-204

J Am Coll Cardiol 2003;41:974-80



Miocardiopatia Hipertrófica (MHC)
- Doença Autossômica Dominante;
- Prevalência de 0,2% da população;
- Um terço das mortes súbitas em atletas com menos de 35 anos;
- Intensa hipertrofia, geralmente localizada;
- Espessura ventricular acima de 12mm (H) e 11mm (M), sem dilatação da 

cavidade ventricular. (Comumente acima de 15mm.)



Miocardiopatia Hipertrófica (MHC)
Atletas com diagnóstico provável ou inequívoco de MCH devem ser excluídos da maior parte 
dos esportes competitivos – liberados esportes grupo IA



Miocardiopatia Hipertrófica (MHC)
Atletas com diagnóstico provável ou inequívoco de MCH devem ser excluídos da maior parte 
dos esportes competitivos – liberados esportes grupo IA



“Comootio Cordis”



Anomalias de Coronárias

17% das mortes súbitas em atletas;

Comumente associado a outras más formações 
congênitas;

Isolada em 2% dos casos;

50% dos casos, a primeira manifestação foi a MS.

Frescura, C. et al. 1998



Outras causas...

Displasia Arritmogênica;

Sindrome do QT longo;

Síndrome de Brugada;

Taquicardia Ventricular Catecolaminérgica...



Como conduzir estes casos...

Suspender definitivamente o atleta?

Programa de descondicionamento físico?

O que fazer??



Motivos para continuar praticando esportes...

Atleta profissional:

Medalhas...

Fama/Sucesso...

Sustento financeiro próprio e familiar...

Questões psicológicas do abandono do esporte.



Motivos para continuar praticando 
esportes...

Atleta amador:

Qualidade de Vida!!

- Redução de morbi-mortalidade, satisfação pessoal...

- Saída das drogas, cessação do etilismo e tabagismo...



Atletas felizes praticando esporte...



Considerações Finais

Morte Súbita no atleta é raro mais muito preocupante pelo crescimento absurdo de atletas

Avaliar bem a história clínica 

Realizar avaliação pré participação do esporte

Fazer o diagnóstico de qual doença o atleta tem

Fazer desncondicionamento físico em alguns casos

Mudar o esporte é importante para evitar a morte súbita



Conflito de Interesse...

Eu menti...

“Declaro aos presentes que sempre fui 
amante do esporte e incentivador do 
mesmo!”





Graça Ferreira Silva
Casa do Coração, Lisboa.
Novembro, 2010.

OBRIGADA!!!!


