
Avaliação pré-participação e 
estratificação de risco para o exercício



Conceito

A avaliação clínica pré-participação (APP) deve ser entendida como uma avaliação  médica sistematizada, 
uniformizada , realizada antes do início da prática de atividades físicas regulares de intensidade moderada a alta.



Objetivos

• Identificação de patologias 
clínicas que possam ser 
agravadas com a prática 
esportiva;

• Identificação de situações clínicas 
que possam comprometer o 
rendimento do atleta;

• Identificação de alterações que 
determinem risco potencial de 
morte súbita durante o exercício.

• Avaliação funcional/capacidade 
cardiorrespiratória.
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morte súbita durante o exercício.

• Avaliação funcional/capacidade 
cardiorrespiratória.

• Estratificar os riscos.

• Conhecer o estado atual do atleta 
para direcionamento do 
treinamento esportivo.

• Garantir a segurança da prática de 
exercícios .

• Orientar adequadamente  a 
prática.



EXERCÍCIO FÍSICO   =   SAÚDE 



ESPORTE   =  SAÚDE ????



• Redução da incidência e complicações de:
doenças cardiovasculares e metabólicas (DAC, AVE, HAS, DM 2, Dislipidemia).

• Prevenção da osteoporose.

• Prevenção e auxílio no tratamento da obesidade.

• Prevenção  de ca de cólon e de mama.

• Redução da incidência de ansiedade e depressão.

Benefícios da prática



Para todas as condições, quanto mais ativo, maiores as taxas de proteção.
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barreira desnecessária ao 
exercício.x
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Principal discussão: CUSTOS

• Baixa prevalência de condições capazes de desencadear morte súbita durante atividades esportivas.

• Grande população de praticantes existentes no mundo.



• Síncope
• Arritmias não fatais
• Dissecção de aorta
• Trombose de esforço
• Concussão ou contusão cardíaca
• Infarto agudo do miocárdio
• Morte súbita

Complicações cardiovasculares no esporte de alto rendimento

• Pouco frequentes.
• Potencialmente graves. 
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• Rara em atletas jovens e, em cerca de 90% dos casos, é secundária a 
uma alteração estrutural ou arritmogênica. 

Adulto-jovem: 1:200.000 (1)
Master 1:15.000 a 1:50.000 (2) 

FONTE: (1) Van Camp SP, ET AL. MSSE 27:641-647,1995 (2) Thompsom PD, ET AL. ARCH  INTERN MED 156:2297-2302,1996.
(3) Does Sports Activity Enhance the Risk of Sudden Death in Adolescents and Young Adults CORRADO D., ET AL. J Am Coll Cardiol 2003;42:1959-1963

Morte súbita X Esporte

• Atletas de competição apresentam risco estimado de morte súbita 
2,8 vezes maior do que não-atletas. (3)

• Prevalência entre homens e mulheres ocorre na proporção 10:1. (3)



Morte súbita X Esporte

FONTE: Corrado D, et al European Heart Journal, 2011, Vol. 32,934-944

Fatores associados à morte súbita no esforço:

• Presença de doença cardíaca assintomática, 

• Intensidade do esforço, 

• Grau de sedentarismo prévio,

• Idade do indivíduo. 



FONTE: Atualização da Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do 
Exercício e Esporte. Arq Bras Cardiol. 2019; 112(3):326-368

Principais causas de Morte súbita



FONTE: La Gerche A, et al. Cardiac Imaging and Stress Testing Asymptomatic Athletes to Identify those at Risk of Sudden Cardiac Death. J Am Coll Cardiol Imag
2013;6:993-1007

Principais causas de Morte súbita



Estatísticas americanas



FONTE: Maron BJ, et al. Circulation 2007;115:1643-1655

Estatísticas americanas
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É possível???
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Estratégias de triagem

Estados Unidos 

X

Itália



Questionário + exame físico

custo financeiro + psicológico +

resultados falsos positivos em

exames complementares não

justificam os benefícios.

Avaliação clínica + ECG a partir de 
12 anos de idade

capacidade de modificar a 
incidência de morte súbita na 
população de atletas.

FONTE: Maron BJ, Gardin JM, Flack JM, Gidding SS. Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in a general population of young adults. Circulation. 1995;92(4):785-9

Estratégias de triagem



Incidência anual de MS em atletas (Itália – 1979 a 2004)

Fonte: Pre-Participation Screening of Young Competitive Athletes for Prevention of Sudden Cardiac Death Corrado D, et al. J Am Coll Cardiol Vol.52, No 24,2008

• 89%   de  redução  da  morte  súbita  entre  atletas  jovens  de  competição  no  período.

• Ausência  de  modificação  dos  padrões  de  mortalidade  na população  não-atlética.

Estratégias de triagem
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Estratégias de triagem



Comparando os dois modelos de avaliação sugerimos que a APP deva ser 
sempre associada a métodos complementares para atletas profissionais, 
considerando ser plenamente justificada sua indicação na tentativa de 
garantir a integridade do atleta e todo o custo envolvido na sua formação. 

Em outros grupos (esportistas, crianças e adolescentes, idosos) a avaliação 
deve ser individualizada.

Solicitação de exames subsidiários de acordo com as diretrizes de cardiologia.

Utilização do ECG em toda avaliação individual.

Situações específicas = condutas específicas

Estratégias de triagem



Primeiro passo

▪ Promoção de saúde 

▪ Lazer

✓ Recreativo

✓ Formativo

▪ Competição

✓ Rendimento

✓ Alto-rendimento

Definição dos objetivos individuais com a prática esportiva.



Primeiro passo

• Atletas profissionais 

• Esportistas 

• Crianças e adolescentes

• Atletas paralímpicos

Definir em qual grupo o paciente se enquadra.



Definição do  tipo , volume e intensidade do exercício que será praticado.



FONTE: 36th Bethesda Conference, JACC 2005;45(8):1313-1375

Classificação dos esportes

Dinâmico (Isotônico)

• Envolve alteração do 
comprimento muscular.

• Força intramuscular 
relativamente pequena.

Estático (Isométrico)

•Pouca ou nenhuma alteração do 
comprimento muscular.

•Força intramuscular 
relativamente elevada.



Dinâmico (Isotônico)

• Baixa (<40% VO2 máx)
• Moderada (40-70% VO2 máx)
• Elevada (>70% VO2 máx)

Estático (Isométrico)

• Baixa (<20% CVM)
• Moderada (20-50% CVM)
• Elevada (>50% CVM)

FONTE: 36th Bethesda Conference, JACC 2005;45(8):1313-1375

Classificação dos esportes



FONTE: 36th Bethesda Conference, JACC 2005;45(8):1313-1375

Classificação dos esportes



Baixo risco Alto risco

FONTE: 36th Bethesda Conference, JACC 2005;45(8):1313-1375

Classificação dos esportes (ESC)



FONTE: Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease. Eur Heart Journal 2005; 

Classificação dos esportes. (ESC)



• Estresse emocional;

• Fatores ambientais;

• Anormalidades eletrolíticas;

• Demandas específicas da “função” do atleta;

• Particularidades  do  treinamento.

Limitações da classificação dos esportes

Não leva em consideração:



Segundo passo

Definição do nível atual de atividade física praticada. (aptidão)



Tericeiro passo

Pesquisa de sinais, sintomas ou fatores de risco para doenças cardiovasculares, metabólicas e renais. 



Anamnese

• Sintomas cardiovasculares

• Histórico pessoal de sopro ou cardiopatia.

• Uso de medicamentos e suplementos.

• Pesquisa de aspectos específicos relacionados à SET.

• História  familiar  de cardiopatia ou morte súbita.

Dor precordial
Síncope/ Pré-síncope
Palpitações
Dispnéia de  esforço
Fadiga  desproporcional

FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41

Grau de Recomendação I Nível de Evidência A

Estratégias de triagem em atletas:

Avaliação clínica



FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41

Grau de Recomendação I Nível de Evidência A

Estratégias de triagem em atletas:

Exame físico

• Sinais  sugestivos de Marfan.

• Alterações patológicas à ausculta cardíaca.

• Níveis pressóricos alterados.

• Pulsos periféricos assimétricos.

• Sinais de anemia.

• Alterações posturais.

• Focos infecciosos.

• Asma brônquica.

• Obesidade ou baixo peso.



Quarto passo

Definir a necessidade de realização de exames complementares.



Exame

Complementar

?

Metodologia de avaliação:

✓ Deve ser realizada de forma criteriosa e por profissional habilitado.



• Treinamento regular e profissional
• Competições sistemáticas
• Cargas de treinamentos de altíssima intensidade
• Busca pela superação de limites e recordes
• Carga de estresse físico e psíquico intensa.

Quem vamos considerar atleta?

FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41

Estratégias de triagem em atletas:



FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41

Estratégias de triagem em atletas:



• Hemograma
• Glicemia jejum
• Uréia
• Creatinina
• Ácido úrico
• Lipidograma
• Hepatograma
• Eletroforese de Hb
• Urina Rotina
• EPF

• Sorologia Chagas*

Grau de Recomendação I Nível de Evidência B

Exames Bioquímicos

Estratégias de triagem em atletas:

FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41



Eletrocardiograma

2017

Grau de Recomendação I Nível de Evidência A



• Consenso em adultos e faixas etárias mais avançadas, controverso em crianças e adolescentes,
especialmente quando assintomáticos.

• Em atletas de modalidades aeróbicas, preferir protocolos de rampa e que simulem a atividade
praticada.

• Ênfase nas respostas ao teste mais frequentes nos atletas e padrões específicos da população
(idade, sexo, modalidades, etc).

Teste Ergométrico

FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41



• Identificação precoce de doença 
cardiovascular.

• Avaliação prognóstica em 
assintomáticos.

• Avaliação do indivíduo sintomático.
• Avaliação da aptidão 

cardiorrespiratória.
• Avaliação do comportamento da PA.
• Avaliação do comportamento da FC.
• Pesquisa de isquemia.
• Pesquisa de arritmias Cardíacas.

Teste Ergométrico

FONTE: Arq Bras Cardiol. 2013; 100 (1Supl.2):1-41



Teste Cardiopulmonar

FONTE: Atualização da Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Arq Bras Cardiol. 
2019; 112(3):326-368



Grau de recomendação Nível de evidência

Modalidade diagnóstica confirmatória a ser realizada após suspeição durante avaliação 

pré-participação inicial

I A

Utilização rotineira em programas de triagem populacional em indivíduos 

assintomáticos.
III

Ecodopplercardiograma

FONTE: Atualização da Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Arq Bras Cardiol. 
2019; 112(3):326-368



Ecodopplercardiograma

• Controverso e sem evidências que sustentem atualmente indicação como triagem em atletas assintomáticos e
com ECG e TE / TCP sem anormalidades.

• Recomendado para atletas com cardiopatias conhecidas e em acompanhamento evolutivo.

• Indicado nos casos onde existam suspeitas de cardiopatia (em especial CMH, DAVD e sopros).

FONTE: Atualização da Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. Arq Bras Cardiol. 
2019; 112(3):326-368



Ecodopplercardiograma



RESUMO NÍVEIS DE EVIDÊNCIA E GRAUS DE RECOMENDAÇÃO

EX. CLÍNICO LAB ECG TE TCPE ECO

Esportistas
I A I B I A II A IIa A

IIa B

Atletas
I A I A I A I A I A

I A ou
III

Crianças / 
Adolescentes IA II C

IA ou
IIa C 

I A ou IIa B IIb B
I A ou

III



Outros exames complementares

Devem ser solicitados de acordo com suas indicações específicas.

• Ressonância cardíaca

• Angiotomografia de coronária / score de cálcio

• Cintilografia miocárdica de repouso e stress

• Holter 24 horas

• MAPA 24 horas

• Estudo eletrofisiológico

• Testes genéticos

ABCC9, ACTC1, ACTN2, BAG3, CALR3,CAV3, CRYAB, 
CSRP3, DES, DMD, DSC2, DSG2, DSP, EYA4, FKTN, 
GATAD1, JUP, LAMA4, LDB3, LMNA, MYBPC3, 
MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOZ2, 
MYPN, NEXN, PKP2, PLN, PRKAG2, PSEN1, PSEN2, 
RBM20, RPS7, SCN5A, SDHA, SGCD, SLC25A4, TAZ, 
TCAP, TGFB3, TMEM43, TMPO, TNNC1, TNNI3, 
TNNT2, TPM1, TTN, TTR, VCL. 



Polêmicas em relação a triagem na APP

✓ USA x Itália x Brasil = realidades diferentes



Polêmicas em relação a triagem na APP

Devemos fazer ECG para todos?



Polêmicas em relação a triagem na APP

X

Teste Ergométrico                                                       Teste Cardiopulmonar



Polêmicas em relação a triagem na APP

APP nos esportes de altíssimo rendimento:  Até onde e como avaliar?



Quinto passo

Definição da elegibilidade para o esporte e emissão de atestado de aptidão.



CARDIOPATA => ESPORTE ATLETA => CARDIOPATIA

Definição da elegibilidade ou desqualificação

X







1. CARDIOPATIA CONGÊNITAS

2. MIOCARDITE

3. PERICARDITE

4. HAS

5. ARRITMIAS CARDÍACAS

6. DOENÇAS VALVARES 

7. PO DE CIRURGIA VALVAR

8. DAVD

9. CANALOPATIAS

10. DOENÇAS DA AORTA

11. ANOMALIAS DE CORONÁRIA 

12. DAC

13. CMH

Definição da elegibilidade ou desqualificação



• Destinam-se  aos  atletas  de competição;

• Não  devem  ser encaradas como  restritivas;

• Dirigem-se aos atletas que tenham diagnósticos prováveis ou de certeza;

• Algumas delas carecem de evidências mais “robustas”;

• Ainda apresentam divergências importantes.

Utilização dos guidelines

Considerações



Como deve ser feito o atestado de aptidão?

O documento deve ser objetivo e esclarecedor quanto ao tipo de atividade física permitida modalidade 

esportiva. De preferência com a intensidade do exercício descrita. 

Nos casos em que existem limitações à prática de alguma modalidade, estas deverão estar claramente 

mencionadas no documento.

Toda e qualquer informação a respeito do quadro clínico, estratificação de risco, exame físico e exames 

complementares deverão estar contidos no atestado médico quando solicitados e autorizados pelo paciente.





• Os benefícios do esporte são inquestionáveis.

• O risco de Morte Súbita em atletas é pequeno, mas não desprezível.

• A avaliação PPE feita de forma criteriosa e por profissionais habilitados, é capaz de detectar grande parte das
doenças que podem trazer complicações cardiovasculares durante o exercício de alta intensidade, permitindo a
prática do esportes de forma mais segura.

• Existem evidências de que o ECG aumenta as chances de identificação de um maior número de patologias
cardiovasculares potencialmente relacionadas à morte súbita em atletas de alto rendimento e por isso deve ser
acrescentado ao protocolo de PPE.

Conclusões



• Poucas condições desqualificam por completo a prática de exercício físico

• É desejável que o atleta de alto rendimento seja avaliado por prova funcional (TE ou TCPE) para obtenção de dados
para direcionamento do treinamento esportivo e para garantir a segurança da prática de exercícios, apesar de não ser
comprovada redução de risco de morte súbita com sua realização.

• Muitas perguntas ainda persistem em relação à padronização dessa avaliação, principalmente no que diz respeito aos
exames adicionais para cada grupo etário e sobre a periodicidade de reavaliações.

• Avaliação com o especialista em medicina esportiva é mandatória.

Conclusões
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