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A todo momento estamos em movimento!
Pelo prazer em se
exercitar

Ao se relacionar
com outras pessoas
Ao se abaixar para
pegar algo

• “ Todo movimento corporal produzido pelos músculos
esqueléticos que resulta em gasto energético é denominado
atividade física” (Caspersen et.al.,1985)

O movimento e o
coração
• O coração é um músculo que
está em constante movimento, é
a máquina do corpo, e ela nunca
para! Ou melhor, não deveria
parar nunca!

O que é atividade física?
• Qualquer movimento corporal que resulte em gasto de energia
acima dos níveis de repouso

• Exercício Físico: Sequência de movimentos sistemáticos ou
repetitivos, dirigidos para um objeto, como melhora da aptidão
física ou rendimento. É uma atividade planejada, estruturada e
repetitiva

O que é atividade física?
• Treinamento físico: É o uso do exercício visando a melhora de
funções fisiológicas como força, velocidade, resistência,
aeróbica ou anaeróbica, flexibilidade, coordenação, equilíbrio,
etc.
• Independe da frequência, duração e intensidade

O que é atividade física?
• Esporte: Conjunto
ordenado de práticas
corporais de relativa
complexidade,
envolvendo competição,
regidas por normas e leis,
normalmente com
competidores em busca
de marcas e resutado.

O que é atividade física?
• Esportista: Pessoa que cultiva um esporte,
que pratica uma ou mais modalidades
esportivas
• Atleta: Pessoa Treinada para competir,
profissionalmente ou como amador, em
exercícios, esportes ou jogos que requerem
força, agilidade e resistência.

Porque fazer acompanhamento pré
atividade?
• A avaliação clínica pré-participação (APP) para atividades
físico-esportivas deve ser entendida como uma avaliação
médica , capaz de abranger a ampla população de esportistas
e atletas antes da realização de exercício regular moderado a
intenso.
• Tem como proposta identificar doenças cardiovasculares e
prevenir um desfecho desfavorável.

Anamnese e Exame Físico
• Destaques:

Procure sinais característicos e
relacionados com a possibilidade de
doenças cardiovasculares:

1.

Anemia

2.

Alterações posturais

3.

Focos infecciosos

1.

Sopro cardíaco

4.

Doenças Sistêmicas ou infecciosas graves

2.

Terceira ou quarta bulhas

5.

Asma brônquica

3.

Estalidos valvares

6.

Obesidade

4.

Alterações na palpação dos pulos

7.

Diabetes melito

5.

8.

Hipertensão arterial sistêmica (HAS)

Características físicas de síndrome de Marfan ou
de outras doenças da aorta

9.

Alterações na ausculta pulmonar e cardiovascular

6.

Aferição adequada da pressão arterial

Exames complementares
• Hemograma completo
• Glicemia de jejum
• Ureia
• Creatinina
• Sódio e potássio
• Perfil lipídico completo
• Ácido úrico
• Transaminase glutâmico-oxalacética (TGO)
• Transaminase glutamicopirúvica (TGP)
• Gamaglutamil transpeptidase (gamaGT),
• Bilirrubinas
• Tempo de protrombina/relação

internacional normatizada (TP/INR)
• Exame comum de urina

Exames
complementares:
Eletrocardiograma em
Repouso de 12 Derivações

• Atletas frequentemente (até 80%)
evidenciam alterações
eletrocardiográficas:
1.

bradicardia/arritmia sinusal (13% a 69%)

2.

bloqueio atrioventricular (BAV) de primeiro
grau (35%)

3.

repolarização precoce (50% a 80%)

Bradicardia/Arritmia sinusal
Repolarização precoce

Bloqueio atrioventricular de 1º grau

• Teste Ergométrico:
Exames
complementares
:

• objetivo de avaliação da aptidão cardiorrespiratória na
evolução do treinamento em determinadas
modalidades esportivas
• Uma baixa capacidade funcional expressa mau
prognóstico
• Dor Torácica

• Frequência Cardíaca e Arritmias
• Pressão Arterial
• Valores excessivamente elevados de PA durante
o TE, em pacientes sem diagnóstico de HAS,
podem representar um sinal de alerta para o de
desenvolvimento de HAS nos anos seguintes

• A inadequada resposta da FC pode ser
considerada por meio da incapacidade de
alcançar 85% da máxima FC
• ESV extrassístoles eventuais , expressam
aumento da modulação, autonômica simpática
imposta pelo exercício graduado

Exames
complementares:

• Teste Cardiopulmonar de
Exercício
• Os atletas e indivíduos que participam de
atividades físicas de alto rendimento vêm
sendo submetidos ao teste (TCPE),
objetivando avaliação do desempenho e
prescrição do treinamento aeróbico

• Ecocardiograma
• Na APP o ecocardiograma pode assumir papel relevante, pela possibilidade de diagnosticar as
principais doenças implicadas em MS em atletas

Sedentarismo e coração
• Pessoa que gasta pouca ou nenhuma caloria por semana.
• É necessário gastar 200kcal/dia em exercícios para
descaracterizar o sedentarismo segundo o Center of Disease
Control and Prevention /American College of Sports
medicine

Os tipos de obesidade
• ÍNDICES
• A percentagem da população inativa na
América Latina oscila entre o 25% e 75%, faixa
muito alta devido à diferença que existe entre
os estudos realizados em cada região.

• Peso normal: IMC entre 18.0 a 24,9 kg/m2.
• Sobrepeso: IMC entre 25.0 a 29,9 kg/m2.
• Obesidade grau 1: IMC entre 30.0 - 34.9 kg/m2;

• As pessoas que permanecem sedentárias têm
maior risco de morte e um risco duas vezes de
doenças cardiovasculares

• Obesidade grau 2: IMC entre 35.0 - 39.9 kg/m2;
• Obesidade grau 3 ou obesidade mórbida: IMC igual
ou superior 40 kg/m2

Mulheres no esporte
• Desde a passagem do Título IX em 1972, a
participação das mulheres no esporte aumentou de
forma muito marcante.
• Nas últimas três décadas foi observado um aumento
exponencial no número de mulheres participantes de
esportes competitivos.
• Assim como nos homens, o organismo das mulheres
atletas também sofre adaptações fisiológicas ao
treinamento físico, podendo apresentar alterações
cardíacas estruturais e elétricas compatíveis com o
“coração de atleta”.

Morte súbita no Atleta
• A ocorrência de Morte Súbita, curiosamente, difere
entre atletas dos sexos masculino e feminino.
Diversas evidências mostraram uma proporção
esmagadora na prevalência de MS em atletas do
sexo masculino

Morte Súbita no Atleta
[NOME DA
CATEGORIA]
[VALOR]

[NOME DA
CATEGORIA]
[VALOR]

• A Morte Súbite no esporte é um evento que causa
comoção pública, principalmente quando envolve
atletas de alta performance.
Homens

• Estatísticas mostram que na população geral a
incidência de MS cardíaca durante o exercício é de
aproximadamente 0,46 caso para cada 100.000
pessoas ao ano.

Mulheres

Tabagismo

Fatores de Risco:

• O tabagismo é um fator de risco
independente da DCV, além de ser
considerado como uma das principais
causas de mortalidade evitável no
mundo

Dislipidemia
Stress e Depressão
• Produzem aumento da atividade
autonômica por ativação do sistema
simpático e liberação de catecolaminas,
ocasionando um aumento da frequência
cardíaca, da contratilidade, do volume
minuto e da resistência vascular
periférica, além de promover inibição na
secreção de insulina, aumentar a liberação
de glicose hepática e de ácidos graxos na
corrente sanguínea

• Cada redução de 1% LDL se traduz em uma
redução de risco de 1% de ocorrerem eventos
cardiovasculares futuros
• Um aumento de 1% nas lipoproteínas de alta
densidade HDL está associado a uma redução de
risco de 2 a 4%41.
• A prevalência de dislipidemias na América Latina é
de 42%, segundo o estudo INTERHEART,
comparado com 32% de prevalência dos outros
países participantes do estudo

Diabetes
Fatores de Risco:

Hipertensão arterial
• A prevalência mundial é de aproximadamente
um bilhão de indivíduos, causando algo em
torno de 7,1 milhões de mortes ao ano
• Na América Latina, 13% das mortes podem ser
atribuídas à HAS
• 30% dos adultos desconhecem serem
portadores desta enfermidade. Mais de 40%
dos hipertensos não estão tratados e dois
terços não têm os níveis pressóricos
controlados (níveis menores de 140/90 mmHg)

• A principal causa de morte da pessoa com DM 2 é
cardiovascular..
• Estima-se que chega a alcançar aproximadamente
40 milhões de pessoas (60% da população adulta)
nos próximos 20 anos
• O tratamento da DM inclui medidas
farmacológicas e não farmacológicas
• As medidas não farmacológicas compreendem
três aspectos básicos: plano de alimentação,
exercícios físicos e hábitos saudáveis
A redução de peso no obeso, em pacientes com
DM e sobrepeso, continua sendo o único tratamento
integral capaz de controlar o DM tipo 2

Alimentação
adequada e
coração:
Uma via de
mão dupla

• Educação alimentar é primordial, com ênfase na redução da quantidade
calórica e diminuição drástica de gorduras e carboidratos simples.
Estímulo ao consumo de mais frutas, vegetais, alimentos integrais e
gorduras mono e poli-insaturadas deve ser feito

• O acompanhamento do atleta tem que ser feito de
forma integral. Para evitar eventos clínicocardiovasculares, também são importantes
medidas preventivas básicas, como nutrição e
hidratação adequadas, respeitar os períodos de
repouso e evitar treinamentos e competições nos
horários mais quentes do dia.

RELATO DE CASO
• JSN, masculino, 45 anos, brasileiro, natural de Utinga-BA, procedente de
Cotia-SP, autônomo, casado, católico.
• AP- Chagas de forma indeterminada desde 1996
• Medicações em uso – Nega
• Hábitos e vícios- Nega tabagismo ,etilismo e drogadição. Nega uso de
EAA
• Praticante de fisioculturismo , faz treino de musculação 6 vezes na
semana há 23 anos, tem 56 competições
• Refere suplementação com Whey, Bcaa, (irregular), glutamina e creatina
• AF- Chagas, Mãe DAC prematura

• AC- Cirurgia ortopédica por fratura de rádiohá 20 anos
• Vacinas – irregular

•
•
•
•

Avaliado 23/5/19
EF
P 67kg Alt 1.55 IMC 24.6
Bom estado geral, corado, hidratado ,afebril, mucosas coradas e
hidratadas
• ACR Ritmo cardíaco regular dois tempos sem sopros, frequência de 60
bpm pressão de 130/80 nos dois membros superiores

• AR- Murmúrios presentes bilateralmente,
• ABD- Flácido, ruídos hidroaéreos presentes, sem
visceromegalias ou massas palpáveis, indolor a palpação.
• EXT- pulsos amplos e simétricos.
• Vem com exames complementares
ECG 30/4/19- Ritmo sinusal, normal
ECO 30/4/19- AO 34 AE 33 VE 45/27 Septo e PP 8 FE 71% sem alteração
segmentar ou valvar

• TE 30/4/19- Protocolo Ellestad, submáximo, comportamento pressórico
normal, extrassístoles ventriculares raras , VO2 56.7
• LAB 30/4/19- HB 13,5 Leuco 3470 PLAQ 230 mil Glic 67 HB glic 4.7% K
5,0 BT 0.87 TGO 28 TGP 25 GGT 23 FA 51
• CR 1.08
• ColT 172 LDL 100 HDL 63 TG 45
• CK 666
• HEP B não vacinado, HEP C não reagente
• Testorterona 291 GH 0.09 Insulina basal 9 , IGF1 127
• Urina 1 normal

• Conduta:
• - Encaminho a UBS para atualizar vacina
• - Contato com a nutricionista, fisioterapeuta e educador físico que
acompanha o atleta
• - Nova CPK e CR após destreino de 48 horas

• Retorno 10/6/19
• CPK 479 CR 1,24
Conduta: Contato nutricionista para rever e readaptar dieta

• Ultima avaliação pré competição 4/7/19
• UR 38 e CR 1,0

• Conduta: Liberado para competição pan-americana, acompanho
desidratação junto a equipe multidisciplinar

• Desfecho
• Atleta compete e retorna sem medalha, volta vivo em segurança e feliz
por realizar um sonho.
• Médica feliz por ser parceira e não algoz do paciente, com resultado de
excelência em conjunto com a equipe multidisciplinar

Doença de Chagas
• A doença de Chagas continua a ser uma das mais importantes causas de miocardiopatia
não isquêmica na América Latina.
• Estima-se que cerca de 8 a 10 milhões de pessoas estejam infectadas pelo Trypanosoma
cruzi, sendo este protozoário responsável por aproximadamente 12.000 mortes ao ano.
• Manifesta-se em 30% a 40% dos infectados, e os achados clínicos geralmente
aparecem de 10 a 30 anos após a infecção inicial
• Arritmias cardíacas e MS são frequentes e podem ocorrer em qualquer período da
evolução da doença,
• Chagas durante exercício intenso, e a ausência de sintomas não exclui a presença de
miocardiopatia mesmo em atletas de alto nível.
• As recomendações para exercício são semelhantes às dos indivíduos com MCD.

“ A função do médico é curar.Quando ele não pode
curar,precisa alivuar. E quando não pode curar nem
aliviar precisa confortar. O médico precisa ser
especialista em gente”. Adib Jatene
Dra. Nicolle Queiroz – CRM-SP 151348
Cardiologista do Hospital São Camilo, membro do corpo clínico do Hospital Albert
Einstein e do Hospital São Luiz.
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