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RESUMO 

Morte súbita é um evento raro, que acomete atletas e não atletas. Quando ocorre com atleta causa 
grande impacto na sociedade, pelo fato do exercício físico ser visto como provedor de saúde. Indivíduos 
com menos de 35 anos de idade, a causa mais freqüente de morte súbita é a Cardiomiopatia 
Hipertrófica, e acima dos 35 anos a causa mais comum é a Aterosclerose. O exercício físico é sim 
sinônimo de saúde se praticado regularmente, e causa risco de morte se a pessoa com doença 
cardíaca o pratica de forma errônea sem uma consulta prévia ao médico. O objetivo deste trabalho é 
informar por meio de revisão de literatura como exercícios físicos são importantes para prevenção de 
problemas cardíacos e consequentemente da morte súbita. Morte Súbita de Origem Cardíaca pode ser 
evitada se o atleta ou não atleta adotar um estilo de vida saudável, praticar exercícios físicos regulares, 
respeitando suas condições físicas, realizar avaliação pré-participação esportiva e se necessário 
exames complementares e em locais esportivos a presença de equipes de suporte básico de vida, 
capazes de reverter uma parada cardiorrespiratória e assim prevenindo a Morte Súbita. 
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INTRODUÇÃO 

A morte súbita em praticantes de atividade física é de difícil compreensão pela 

sociedade, e traz grande repercussão na mídia, considerando que pessoas que 

praticam atividade física são consideradas saudáveis e sem riscos de morrer 

subitamente durante o exercício físico. Alguns autores relacionam a morte súbita ao 

exercício, como a morte que ocorre durante ou após a atividade física desportiva.1 

A morte súbita acontece eventualmente, atingindo pessoas abaixo dos 35 anos, 

onde a causa mais frequente é cardiopatia congênita e a que mais prevalece é a 

cardiomiopatia hipertrófica e acima dos 35 anos a causa mais comum é aterosclerose. 

Esse fato pode ser evitado se a pessoa realizar anamnese completa antes da prática 



do exercício físico e se necessário, exames médicos complementares e ainda no local 

da pratica esportiva contar com uma equipe de suporte básico de vida, para atender 

emergências e casos com parada cardiorrespiratória.1 

É importante esclarecer a relação entre exercícios físicos e morte súbita de 

origem cardíaca, para evitar que algumas pessoas abandonem a atividade física por 

medo de morrer subitamente, piorando o quadro atual de sedentarismo que tem 

grande influência no desenvolvimento de doenças cardíacas. 

Este trabalho tem o objetivo de informar algumas causas de mortes súbitas e 

como exercícios físicos são importantes para manutenção da boa saúde e para 

prevenção de problemas cardíacos e consequentemente da morte súbita. 

Este artigo foi construído por meio de revisão de literatura, com pesquisas feitas 

em artigos acadêmicos. 

 A prática de exercício físico é fator primordial para a qualidade de vida, sua 

prática regular melhora a circulação sanguínea, diminui a frequência cardíaca de 

repouso resultando um efeito protetor no coração. Mas se o efeito é benéfico, qual a 

relação do exercício físico com a morte súbita de origem cardíaca? 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Causas da morte súbita 

 

A morte súbita relacionada ao exercício físico tem relação com doenças 

cardiovasculares congênitas ou adquiridas.6 

Caso de morte súbita entre mulheres é menor em comparação aos homens, 

isso porque os homens são maioria nos esportes competitivos.4 Na região de Veneto 

(Itália) morrem subitamente por doenças cardiovasculares 50/100.000 atletas 

masculinos, enquanto que atletas femininas são  5/100.000 atletas  por ano.1,3 Cada 

região tem uma doença cardíaca que prevalece, em Veneto é a Cardiomiopatia 

arritmogênica de ventrículo direito e nos Estados Unidos é a cardiomiopatia 

hipertrófica que são  causas de morte súbita em atletas, no Brasil faltam estudos que 

esclareçam as causas de morte súbita.3,4,5 

Alguns estudos relatam que o esporte com maior número de morte súbita, são o 

futebol, seguido do basquete e outros autores destacamos corredores de fundo.3,4,6 



Muitas dessas mortes súbitas de origem cardíaca que acontecem durante ou 

após o exercício físico, pode acometer atletas treinados ou pessoas que praticam 

exercícios eventualmente. Isso porque algumas pessoas possuem patologias 

silenciosas que faz com que o exercício físico perca seu papel de proteção 

desencadeando a morte súbita. O exercício físico gera adaptações morfológicas e 

funcionais, predispondo a pessoa com doença cardíaca que tem pouco contato com 

o exercício físico o risco de morrer subitamente durante ou após o exercício físico.2,3,6 

 As pessoas que praticam exercícios físicos com frequência, volume e 

intensidade adequada, tem menos chances de morrer subitamente em comparação 

com as que praticam exercícios eventualmente.6 

 Quanto as causas de morte súbita, cerca de 90% das vítimas possuem algum 

tipo de doença cardíaca diagnosticada ou não.  Em indivíduos abaixo dos 35 anos de 

idade está relacionada a anomalia congênita de origem cardíaca.1 

Cardiomiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita nesta faixa 

etária, a maioria dos portadores dessa doença não possuem sintomas, sendo o 

primeiro a morte. Os sintomas quando aparecem são: dispnéia,angina e palpitações. 

É uma doença congênita autossômica dominante caracterizada por hipertrofia não-

dilatada que obstrui a via de saída do ventrículo. Ela ocorre com mais frequência no 

ventrículo esquerdo na forma assimétrica e com acometimento do septo 

interventricular, com ou sem obstrução no trato de saída do ventrículo.7 

 Uso de drogas: abuso de cocaína, esteróides anabólicos, ergogênicos e alguns 

derivados de efedrina, são estimulantes cardíacos que causam infarto agudo do 

miocárdio e até mesmo morte súbita.7 

 Indivíduos acima dos 35 anos grande parte das mortes súbitas são por doenças 

aterosclerótica do coração isso porque os exercícios vigorosos ocasionais provocam 

a instabilidade elétrica do coração, predispondo a arritmias cardíacas ocasionado em 

ruptura de placas ateroscleróticas vulneráveis podendo levar a trombose coronária e 

a isquemia do miocárdio e possível morte súbita. Entretanto estudos indicam que a 

prática moderada de exercícios físicos regulares reduz o risco de eventos 

cardiovasculares, em portadores desta doença. A prática regular de exercícios físicos 

ajuda na redução lipídica e melhora a estabilidade elétrica do coração.6,7 

Alguns indivíduos que não apresentam problemas cardíacos podem vir a 

apresentá-los devido a males como obesidade, diabetes e tabagismo que estão 

relacionados com a formação de trombos que ocasiona em aterosclerose que 



consequentemente causam algum problema cardíaco como isquemia e infarto do 

miocárdio levando a morte súbita.7 

 

Aspectos preventivos para morte súbita 

 

 Considerando que a causa de morte súbita relacionada ao exercício físico dita 

acima é de origem cardíaca, uma das maneiras mais eficientes de evitá-la é 

prevenindo.  

 A prática de exercícios físicos regular é utilizada tanto para a prevenção como 

para a reabilitação das doenças cardiovasculares. Um bom exercício é capaz de 

produzir um efeito protetor na prevenção da doença arterial coronária como: 

alterações no perfil lipídico, perda de peso, diminuição da freqüência cardíaca e da 

pressão arterial de repouso, produzindo alterações cardiovasculares que diminuem o 

risco de morte súbita.6 

 No entanto, pode-se dizer que programas de condicionamentofísico 

devidamente planejado e executados, respeitando o princípio da individualidade, o 

tipo de exercício, a frequência, a intensidade e o volume serão benéficos para 

pacientes com doenças do sistema cardiovascular, que irão prevenir a morte súbita.8 

 A avaliação física (anamnese) é recomendável para todos os indivíduos que 

praticam exercícios físicos, com o objetivos de obter informações sobre o estado de 

saúde, histórico familiar do indivíduo, afastando as possibilidades de ocorrência de 

morte súbita.1 A partir desta anamnese se necessário encaminhamento  médico que 

dirá se o atleta ou não atleta tem condições cardiológicas de praticar exercícios físicos, 

e também irá prescrever a intensidade do treino, com isso afastando o risco de morrer 

subitamente durante ou após a pratica do exercício físico.1,2,3 

 Atividades emergenciais de suporte básico de vida são indispensáveis em 

locais que se praticam atividades físicas, com pessoas capacitadas e também um 

desfibrilador externo automático (DEA) assim sendo capaz de reverter uma parada 

cardiorrespiratória súbita.1 

 

 

CONCLUSÃO 

 



A Morte Súbita de Origem Cardíaca relacionada ao exercício físico tem relação 

com doenças cardiovasculares congênitas ou adquiridas. Esta situação pode ser 

evitada se atletas e não atletas, adotarem um estilo de vida saudável e praticarem 

exercícios físicos regularmente, respeitando a individualidade biológica, a intensidade, 

volume e freqüência. Realizar avaliação pré-participação esportiva, e se necessário 

exames complementares, assim afastando possíveis danos à saúde cardíaca. Em 

locais que se vai praticar exercícios físicos é primordial a presença de equipes de 

primeiros socorros e o DEA (Desfibrilador Externo Automático), capazes de reverter 

uma parada cardiorrespiratória e assim prevenindo a morte súbita. 
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