
 
 

“MARATONA” NA COPA DO MUNDO:  
A CORRIDA NO CAMPO E OS CUIDADOS 

COM A SAÚDE CARDIOVASCULAR  
 

Atletas profissionais e amadores devem realizar exames preventivos com especialistas, afirmam 
cardiologistas da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas 

 
Serão 736 jogadores convocados pelas 32 seleções para a disputa da Copa do Mundo de Futebol 
2014 no Brasil. Além dos astros principais, técnicos, centenas de gandulas, 25 árbitros (oito árbitros 
reservas) e mais 50 assistentes. Todos em plena ‘maratona’, correndo em campo, uns mais, outros 
menos. O futebol é um dos esportes que mais exige esforço físico: em uma partida, os jogadores 
correm, em média, entre 10 e 12km, com acelerações e desacelerações súbitas do coração. 
Cardiologistas da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) chamam a atenção para a 
importância de exames preventivos e regulares em atletas. Certamente, todos os envolvidos nos 
jogos da Copa 2014 já estão devidamente avaliados. Mas, e o cidadão comum, o ‘atleta de fim de 
semana’, que avaliação deve fazer?  
 
“Engana-se quem pensa que apenas atletas profissionais precisam de uma avaliação médica. 
Sabemos que a carga de exercício e de esforço a que um atleta profissional se submete é muito 
maior, por isso sua avaliação deva ser mais completa. No entanto, a avaliação médica é indispensável 
para qualquer pessoa que deseja iniciar uma atividade física, mesmo que de menos intensidade que 
a do futebol”, ressalta o cardiologista e membro da SOBRAC Mauricio Pimentel. “Os exames são 
úteis não só para avaliar a eventual presença de algum risco, mas também para orientar o exercício a 
ser feito. E isso tem que ser realizado por um especialista”, diz Pimentel. 

Entre os inúmeros problemas associados à saúde cardiovascular, estão as arritmias cardíacas, 
alteração nos batimentos cardíacos, que atingem pessoas de todas as faixas etárias, podendo 
acometer inclusive quem pratica atividades físicas regular e quem opta por uma vida saudável. 
Quando não tratadas ou não diagnosticadas previamente, as arritmias cardíacas podem levar à 
morte súbita.  
 
Esporte e avaliação cardiovascular 
 
O cardiologista Maurício Pimentel diz que a avaliação pré-participação em qualquer atividade 
esportiva é essencial, seja para profissionais ou para os atletas ocasionais, e nas mais variadas 
modalidades. “O primeiro passo é fazer a anamnese - entrevista para relembrar fatos que se 
relacionam com a doença e o paciente -, um exame clínico e o eletrocardiograma. Se for constatada 
a presença de alterações, pede-se exames complementares. Em atletas profissionais, considerando-
se a necessidade de avaliação do desempenho e orientação do treinamento aeróbico, acaba-se 
realizando um maior número de testes”, relata Pimentel. 
 
O também cardiologista da SOBRAC Leandro Zimerman explica que a avaliação em atletas 
profissionais é feita buscando detectar o risco de um evento maior, como morte súbita, antes que 
isso ocorra na prática. “O protocolo de avaliação varia de acordo com as diferentes sociedades 
médicas. Por exemplo, na Itália, são realizados mais exames do que nos Estados Unidos. Mas o ponto 
onde não há divergência é que atletas que apresentem sintomas associados ao esforço, como 
desmaio, dor torácica, palpitações fortes e falta de ar súbita, devem ser avaliados com mais 
cuidado”, aponta Zimerman. “Mas especialistas do mundo todo sabem que a morte súbita em atletas 

http://www.sobrac.org/campanha/


 
ocorre com maior frequência em pessoas com 40 e 50 anos de idade, faixa etária em que geralmente 
não há atletas profissionais, mas na qual existe um risco grande para esportistas amadores”, conclui 
o médico. 
 
Recentemente, o Centro de Pesquisa e Medicina da FIFA (F-MARC, na sigla em inglês) e a 
Universidade do Sarre, na Alemanha, divulgaram que estão cooperando para produzir um registro 
mundial de mortes repentinas de jogadores de futebol. O objetivo é descobrir quais são as causas 
mais frequentes e adotar medidas preventivas, visando melhorar o diagnóstico antecipado das 
doenças cardíacas. A própria FIFA divulgou no ano passado alguns dados sobre morte súbita em 
jogadores de futebol. Segundo a entidade, entre 2007 e 2012 morreram 84 atletas, com média de 
idade de 24,9 anos, durante as partidas.  

 

Desfibriladores em campo 
 
O Presidente da SOBRAC, Luiz Pereira de Magalhães, alerta que em 90% dos casos a morte súbita 
ocorre durante treinos e competições, que poderiam ser evitados através da conscientização e da 
realização de tais exames. O médico reforça que a SOBRAC e seus profissionais também querem 
aproveitar a Copa do Mundo de Futebol para alertar as entidades públicas sobre a importância do 
Desfibrilador Externo Automático (DEA). 

Aparelho indispensável no socorro às vítimas de parada cardíaca em locais públicos, o DEA é 
obrigatório em locais com grande concentração de pessoas, como estádios de futebol, casas de 
espetáculos, shoppings centers e academias de ginástica. A função do aparelho é auxiliar 
profissionais médicos e paramédicos no socorro às vitimas. “As manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar, acompanhadas do uso do desfibrilador, aumentam os índices de sucesso no 
atendimento imediato. É importante ser rápido, pois chances diminuem cerca de 10% a cada minuto 
de atraso”, explica o Presidente da SOBRAC Luiz Pereira de Magalhaes. 

Saiba mais sobre: 
 
Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-2/ 
 
 
Arritmias Cardíacas: Mitos e Verdades: 
http://www.sobrac.org/campanha/arritmias-cardiacas-mitos-e-verdades/ 
 
 
Site SOBRAC: www.sobrac.org 
 
Redes Sociais SOBRAC: 
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