
Atleta com arritmia ventricular: 
Quando liberar?

Dr. Ricardo Contesini Francisco
Médico da seção de Cardiologia do esporte do IDPC

Médico da Clinica Integrada de Esporte e Exercício do HCor
Especialista em Cardiologia pela SBC/AMB

Cardiologista Diretor do Instituto REACTION



Avaliação dos atletas com arritmias

Investigação Básica: Achados relevantes:

História História familiar de cardiomiopatia ou MS prematura, 
sintomas de arritmias, uso de substâncias estimulantes.

Eletrocardiograma Distúrbios de ritmo, anormalidades na despolarização ou 
repolarização ventricular (critérios específicos para 
atletas).

Holter de 24 horas Deve apresentar 12 derivações e incluir durante as 24 
horas uma sessão de treinamento.

Teste Ergométrico Avaliar presença de sintomas isquêmicos, alterações do 
segmentos ST, arritmias induzidas pelo exercício, 
elevação excessiva da PA, redução da capacidade 
aeróbica.

Ecocardiograma Doeça cardíaca congênita, HVE concêntrica, 
anormalidades no movimento ventricular, doenças 
valvares, coronária anômala

Exames laboratoriais (eletrólitos e FT) Função tireoidiana é particularmente importante em 
atletas com FA.



Avaliação dos atletas com 
arritmias

Exames: Indicações: Achados:

Ressonância Magnética 
Cardíaca

Achados ecocardiográficos 
sugestivos, arritmias 
ventriculares induzidas pelo 
exercício, complexas e/ou com 
morfologia de BRD

Anormalidades ventriculares 
morfo-estruturais, 
anormalidades no movimento 
das paredes, edema/fibrose 
do miocárdio

Estudo Eletrofisiológico Taquicardia supraventricular, 
Pré-excitação, Taquicardia 
ventricular

Vias acessórias de alto risco, 
TV por reentrada

Imagem de estresse 
(eco/cintilo) ou imagem da 
anatomia coronariana (TC 

ou angiografia)

Sintomas isquêmicos, alterações 
no segmento ST no TE, arritmias 
ventriculares complexas no TE

Obstrução coronariana, 
anormalidades coronárias 
congênitas, ponte miocárdica 
longa e profunda

Teste Genético QT longo ou QT curto, história 
familiar de cardiomiopatias e 
achados clinicos suspeitos, 
arritmias ventriculares exercicio-
induzidas, polimórficas e 
complexas

Mutações patogênicas (Boa 
acurácia para QT longo e TVCP 
mas subótima oara 
cardiomiopatias)



Controvérsias

1. TV em atletas sem doença estrutural é incomum
2. Dificuldade de identificar o substrato da arritmia 

mesmo com a crescente evolução dos testes 
diagnósticos

3. Exames invasivos para atletas assintomáticos 
somente por causa da EVs – Ético?

4. Exercício pode ser gatilho com doença 
borderline ou silenciosa

5. As arritmias ventriculares complexas podem ser 
uma expressão da alta adaptação do atleta?



Ectopias ventriculares

• EVs estão associadas a doença estrutural em 7% 
dos atletas. 

• Geralmente benignos na população geral e com 
excelente prognóstico

• Fatores desencadeantes: HAS, cafeína, exercício.

• Comum em atletas (70%) VD  necessário
avaliação mínima antes de liberação

• Bradicardia Sinusal Prolongamento do R-R 
EV



Avaliação: Arritmias ventriculares
EV
• Deve incluir Holter 24hs 

Determinar frequência das EVs. 
• > 2000 EVs em 24hs Pode

indicar doença Cardíaca
Estrutural

• > 20% em 24hs  Posibilidade
de Taquicardiomiopatia
(reversível) 

• EVs ao repouso que aumentam
frequência ou se tornam
sustentadas no eforço
Descartar DAC/Isquemia e 
Alteração estrutural





Liberação do atleta para 
esporte

• EV
- EV ≤ 2 consecutivas ao repouso e durante TE + ausência de 

condições arritmogênicas + ausência de HF de MS + ausência 
de EV polimórficas ou pareadas frequentes com RR muito 
curto  elegíveis para qualquer esporte competitivo

- EV que aumentam frequência no esforço  Avaliação adicional  
(imagem ou monitorização) antes da liberação para esporte de 
alta intensidade

- Sintomas no esforço  Limitar a esportes abaixo do nível que 
as EVs aumentam ou sintomas aparecem

- EV + Doença cardíaca estrutural  Limitar a esporte 
competitivo de baixa intensidade (Classe IA)

Zipes DP, et al. . Eligibility and disqualification recommendations
for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: 
arrhythmias and conduction defects: a scientific statement from
the American Heart Association and American College of
Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2015



Taquicardia Ventricular

• 3 ou mais batimentos ectópicos ventriculares 
em sequência

• Pode ser caracterizada de acordo com: 
origem, morfologia e duração (TVS X TVNS)

• TVs monomórficas e com FC<150 bpm: 
Benignidade



Fisiopatologia da TV no 
atleta 



Taquicardia Ventricular

• Etiologias mais frequentes

– CMPH

– CAVD

– Miocardiopatia dilatada

– Miocardite

– DAC (Ponte miocardica e Coronária anomala)

– QT- longo

– TV Catecolaminergica



Taquicardia Ventricular
• TV normalmente acontece no contexto de 

miocardiopatia ou condição cardíaca MCH, DAVD, 
LQTS, TV catecolaminérgica

• 10% têm coração estruturalmente normal  TV 
idiopática. Avaliar com ECO/RM/Teste Erg/Holter

• TV idiopática  pode se originar de várias regiões do 
ventrículo  TV de via de saída de VD (mais 
comum), TV de via de saída de VE, TV fascicular (boa 
resposta a ablação)



Realce Tardio na RM

Padrão Irregular

Nonischemic Left Ventricular Scar as a Substrate of Life-Threatening Ventricular 

Arrhythmias and Sudden Cardiac Death in Competitive Athletes
Alessandro Zorzi, MD*; Domenico Corrado, MD, PhD 1 Jul 2016 Circulation: Arrhythmia and 
Electrophysiology. 2016;9



Realce Tardio na RM

Estria



Descondicionamento



Liberação do atleta para 
esporte

Coração normal

• TVNS ao repouso + melhora ao esforço + ausência 
de cardiopatia estrutural/desordens genéticas + 
ausência de HF MS + ausência de múltiplas TVNS 
com RR curto  Liberar para esportes competitivos 
 Seguimento em 6 meses

• Pacientes sintomáticos com palpitação sem resposta 
ao destreinamento : drogas orais para controle (beta 
bloq, BCCs

• TVNS com padrão de via de saída de VD com indução 
no EEF devem ser encaminhados para ablação



Liberação do atleta para 
esporte

• TV idiopática

- TV monomórfica + assintomáticos + ausência de cardiopatia 
estrutural + suprimida com o esforço  liberar para esportes 
competitivos  Seguimento em 6 meses

- Ablação por cateter + Coração normal  liberar para 
esportes competitivos em 3 meses sem TV induzida pelo 
esforço

- Terapia farmacológica + Coração normal  retornar após 3 
meses sem indução de TV ao exercício e sem recorrência de 
sintomas após último episódio  

- TV + Doença cardíaca estrutural  Limitar a esporte Classe 
IA

Zipes DP, et al. . Eligibility and disqualification recommendations
for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: 
arrhythmias and conduction defects: a scientific statement from
the American Heart Association and American College of
Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2015
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