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Eletrocardiograma 

• O registro gráfico da atividade elétrica do coração é 
denominado eletrocardiograma.  

 

Onda P: despolarização dos átrios (contração atrial) 
Repolarização átrios é muito pequena (quase não aparece) 
Complexo QRS: despolarização dos ventrículos (contração dos ventrículos) 
Onda T: repolarização dos ventrículos(diástole ventricular) 



Distúrbios eletrocardiográficos 

• Alterações nos padrões normais da atividade 
elétrica do coração costumam ser indicativas de 
um fornecimento insuficiente de O2 ao miocárdio. 

 

O traçado do eletro é dividido em 
quadrados com 1mm e 5mm.  



Interpretação do eletro 

• A interpretação do ECG com relação as arritmias 
baseia-se na análise da forma, duração e inter-
relação entre a onda P, o intervalo PR e o complexo 
QRS, procurando responder as seguintes perguntas: 

• O complexo QRS é normal? 

• A onda P está presente? 

• Existe uma relação entre complexo QRS e as ondas 
P? 



Alterações nas ondas 

 Desnivelamentos do segmento S-T apresentam íntima correlação com doença 

cardíaca coronariana, incluindo estreitamento das artérias coronárias.  

 Indivíduos com depressão significativa do segmento S-T em geral apresentam 

obstrução intensa e extensa em uma ou mais artérias coronárias e também aumenta a 

chance do indivíduo morrer de coronariopatia. 



Arritmias mais frequêntes 

• Taquicardia e bradicardia sinusal 

• Fibrilação atrial 

• Bloqueios atrioventriculares 

• Extrassístole ventricular 

• Taquicardia ventricular 

• Fibrilação ventricular  



Taquicardia (TS) e bradicardia sinusal (BS)  

• A TS é caracterizada por um aumento na descarga 
do nódulo SA. Pode ser secundária a  fatores como: 
hipovolemia, febre, exercício, ansiedade. 
Geralmente é uma resposta fisiológica a uma 
necessidade de aumento do DC. 

 

• A BS acontece quando o nódulo SA diminui sua 
frequência de descarga. Ela pode ser secundária a 
uma doença do nódulo SA, à estimulação 
parassimpática ou ser efeito de drogas 
(betabloqueadores) 

 



Fibrilação atrial ou ventricular 

• Resulta de múltiplas áreas no átrio ou no 
ventrículo apresentam grandes variações na 
despolarização e repolarização, impedindo que 
eles se contraiam como uma unidade.  

• No átrio,  a atividade elétrica atrial é muito 
rápida sendo que cada impulso despolariza 
apenas uma pequena área muscular, não 
ocorrendo uma contração atrial global.  

• No ventrículo: não existe DC levando a parada 
cardíaca ou infarto. 

 



Fibrilação atrial 

 Como não existe uma despolarização atrial uniforme, não existe 

onda P no ECG. Nem todos os impulsos que chegam ao nódulo AV são 

conduzidos resultando em uma frequência ventricular menor e irregular  



Fibrilação ventricular 



Bloqueios atrioventriculares 

• Atraso ou completa interrupção da condução do impulso entre 
átrios e ventrículos. Geralmente ele é classificado de acordo com 
o grau de bloqueio.  

• Bloqueio de I grau: ocorre um aumento no tempo de condução 
entre os átrios e ventrículos (o intervalo PR aumenta) 

• Bloqueio de II grau: nesse tipo de bloqueio, alguns impulsos são 
conduzidos e alguns são bloqueados. 

• Bloqueio III grau: (dissociação atrioventricular): nesse caso existe 
completa ausência de condução entre átrios e ventrículos. O 
bloqueio pode acontecer no nível do nódulo AV ou do feixe de His. 

• Os bloqueios podem ser secundários a lesões do nódulo AV, ao 
efeito de drogas, a estimulação vagal, ao infarto do miocárdio.  

 



Bloqueios atrioventriculares 



Extra-sístole ventricular 

• Extra-sístoles ventriculares são despolarizações que 
aparecem em um dos ventrículos, antes do próximo 
impulso vindo do nódulo SA. A condução é mais 
lenta e em uma sequência alterada produzindo 
complexos QRS de formas variadas e alargados. 

 

• Podem ocorrer isoladamente ou aos pares (três ou 
mais em sequência constitui uma taquicardia 
ventricular). Geralmente existe uma pausa 
compensatória (até que ocorra a próxima onda P) 



Extra-sístole ventricular 



Taquicardia ventricular 

• A taquicardia ventricular é definida como sendo três ou 
mais batimentos de origem ventricular, em sucessão, em 
uma frequência maior do que 100/minuto. Os complexos 
QRS costumam estar alterados e irregulares. 

 

• O comprometimento hemodinâmico associado é variável, 
podendo ser bem tolerado ou levar a morte.  

 

• A condução dos átrios para os ventrículos geralmente está 
bloqueada.  



Taquicardia ventricular 



Disfunções valvares 

Estenose mitral e aórtica 

Insuficiência mitral e aórtica    



Válvula ou valva  

  O funcionamento normal do sistema circulatório 
depende da unidirecionalidade do fluxo sanguíneo. 
Esse fluxo unidirecional é normalmente assegurado 
pelas propriedades das valvas cardíacas 

  A valva ideal oferece resistência  nula para 
qualquer fluxo num dado sentido, e resistência 
infinita para qualquer fluxo no sentido inverso. 

   Essas propriedades são inteiramente passivas e 
dependem da ação da pressão sobre a valva. 

 Se PA>PB, ocorre fluxo de A para B 



Disfunções Valvares 

• Valvas cardíacas podem apresentar estenose  
e insuficiência e lesões mistas, como  
componentes variáveis de estenose e 
insuficiência.  

• Estenose: impõe uma restrição ao fluxo 
unidirecional na direção apropriada.  

• Insuficiência valvar: permite o refluxo através 
da valva.  



Estenoses mitral e aórtica  

• Consiste na abertura inadequada 

 e diminuída dos folhetos das valvas  

• A modificação anatômica, resultado de cicatrização 
ou de outro processo patológico no folhetos, reduz 
a via de vazão 

• Persistindo essa condição, ocorrerão hipertrofia do 
átrio esquerdo, hipertensão pulmonar, edema 
pulmonar e falência do coração do lado da estenose 



Insuficiência mitral e aórtica  

 O comprometimento de qualquer uma ou mais das 
estruturas que compõem o aparelho valvar  pode ocorrer de 
forma aguda, ou ser de lenta instalação. Consequentemente, 
a aproximação e o perfeito ajuste das bordas das válvulas 
durante todo o período passagem do sangue estarão 
prejudicados, causando a insuficiência por permitir que um 
certo volume de sangue reflua. 



Insuficiência mitral 

 O refluxo de sangue para AE, durante a sístole 
ventricular, representa volume subtraído daquele que 
deveria compor o volume sistólico para a circulação 
sistêmica.  

 O débito cardíaco reduzido, ativa receptores 
específicos na raiz da aorta e no seio carotídeo, 
exacerbando a atividade neuro-humoral, aumentando 
a resistência dos vasos  e cronicamente os rins retém 
fluido e expandem volume circulante como forma de 
compensar o DC.  

 



Insuficiência aórtica 

O efeito hemodinâmico é 

representado por uma 

redução do VS efetivo, em 

virtude do refluxo de uma 

fração desse volume 

retornando ao interior do 

ventrículo 



Morte súbita relacionada ao exercício 

  Morte que ocorre quando da realização de 
atividade física ou até uma hora após seu 
término 



Prevalência 

• Maior frequência maior entre corredores de fundo do que em 

atletas de outras modalidades.  

• A morte súbita entre os maratonistas tem sido estimada em 1 

atleta morto para cada 50.000 que não tem eventos (0,002%) 

• Pessoas que fazem atividade física regular: uma morte súbita para 

cada 165.000 ano, de forma que o risco relativo para morte súbita 

aumenta de fato durante o exercício, embora o risco absoluto 

permaneça muitíssimo baixo.  



• Risco relativo de sofrer infarto agudo do miocárdio é de 
5,9 x  no período de uma hora após exercício físico 
vigoroso.  

 

• O mesmo risco relativo apresenta queda significativa 
quando a prática do exercício é regular e quando a 
frequência semanal aumenta.  

 

• Ex: o risco aumenta em 19, oito e duas respectivamente 
para os indivíduos que realizam sessões de atividade 
física uma ou duas, três ou quatro e cinco ou mais vezes 
por semana.  

 

 



• A morte súbita cardíaca tem, da mesma forma 
que os outros eventos cardiovasculares agudos, 
variação circadiana.  

 

• Há um pico na incidência durante as primeiras 
horas da manhã, embora não exista qualquer 
evidência de que exercitar-se durante este 
período produza riscos maiores que exercitar-se 
em qualquer outro momento do dia 



Fatores causais 

• menores de 30 anos: problemas estruturais do miocárdio 

(miocardiopatia hipertrófica em todas suas variantes, 

anormalidades congênitas nas artérias coronárias, doença 

arterial coronária, ruptura da aorta por síndrome de 

Marfan, uso de substâncias) 

 

• Maiores de 30 anos: doença arterial coronária (além de: o 

prolapso da válvula mitral, a miocardiopatia hipertrófica, 

além de outras causas, correspondem a cerca de 5% das 

mortes súbitas) 



Miocardite hipertrófica 
 Principal característica é uma marcada  

hipertrofia concêntrica do VE, na ausência de  

alguma outra explicação fisiopatológica.  

 

  Tal hipertrofia pode acometer, de forma assimétrica, o septo 
interventricular de um ventrículo esquerdo não dilatado. Logo, tende 
a não produzir disfunção ventricular sistólica, gerando, no entanto, 
disfunção diastólica em função da maior pressão de enchimento do 
ventrículo esquerdo. 

   

  Ela é apontada pela maioria dos autores como a principal causa 
de morte súbita relacionada aos exercícios em atletas com menos de 
30 anos. Neste subgrupo, ela parece ser responsável por cerca de 
metade dos óbitos e, frequentemente, surge como primeira e única 
manifestação da doença.  

   
 



Miocardite hipetrófica 
• Em alguns casos, a hipertrofia pode ser tão importante que a espessura septal 

pode atingir 30mm. Tal grau de hipertrofia pode gerar diminuição no enchimento 
do VE, sendo capaz de produzir alterações hemodinâmicas graves na via de saída 
do VE, ao ponto de poder causar isquemia e arritmias potencialmente fatais.  

 

• Como pode ser absolutamente assintomática, muitas vezes não é diagnosticada.  

 

• Uma detalhada investigação sobre a história familiar pode ser de grande valor, pois 
esta doença possui um padrão genético predominante 

 

• Algumas destas mutações são denominadas "benignas" por não resultarem em 
aumento significativo do risco de morte súbita e seus portadores terem expectativa 
de vida quase normal. No entanto, o termo benigno pode não refletir uma 
condição realmente "benigna", e incidência bastante aumentada de morte súbita.  

 



Miocardite hipetrófica 
• Predominância no sexo masculino em relação ao sexo feminino, mas, nas mulheres, 

pelo menor volume do ventrículo esquerdo, a apresentação tende a ser mais 
precoce.  

 

• A relação entre o grau da hipertrofia e a magnitude dos sintomas costuma estar 
presente, mas tal relação não corresponde a uma verdade absoluta, pois alguns 
pacientes podem ter um grau importante de hipertrofia sem que relatem qualquer 
sintoma, sendo a situação inversa também existente. 

 

• O risco de morte súbita é diretamente proporcional ao grau de hipertrofia do VE, 
sendo a incidência anual de morte súbita 0 para 1.000 indivíduos com espessura VE 
≤ que 15mm, e 18,2 para 1.000 indivíduos com espessura ≥ a 30mm31.  

 



Investigação do risco 

• Alguma vez o aluno apresentou síncope durante a 
realização de esforço físico? 

•  O aluno sente dor torácica durante a realização de 
atividades que aumentem o consumo miocárdico 
de oxigênio?  

• Há história familiar de morte súbita ou de 
cardiopatia na família e, caso exista, qual a idade do 
indivíduo quando este faleceu? 



Cuidados 

• 1) Realizar o exame físico pré-participação em atividades 
esportivas;  

• 2) Manter hidratação, evitar exercícios nos horários mais quentes 
do dia;  

• 3) Fazer o acompanhamento por pessoal qualificado e possuir 
um plano de emergência com pessoal treinado em parada 
cardiorrespiratória,  

• 4) Avaliação da pressão arterial e ausculta cardíaca de todos os 
escolares de nível médio e alunos atletas, uma vez por ano;  

• 5) Fazer anualmente, histórico pessoal e familiar.  
 Quando alguma anormalidade cardiovascular for suspeitada, o 

atleta deverá ser encaminhado a um especialista. 



Considerações sobre o Exercício Físico 
• Ele não deve ser encarado como único responsável pelo 

evento morte súbita, mas sim como coadjuvante em um 
sistema complexo que envolve uma patologia preexistente, 
por vezes silenciosa, e um momento crítico, o qual altera o 
equilíbrio de forma a iniciar a cadeia de eventos que 
culmina com a morte súbita.  

• Ele pode, então, ser encarado como este "momento 
crítico", ou, ainda, como um gatilho.  

• Outras situações também podem ser gatilhos, todas elas 
alterando de forma catastrófica a função miocárdica, quer 
por aumento excessivo do consumo de oxigênio sem 
aumento da oferta, quer por desordem aguda no sistema 
elétrico cardíaco.  



  O exercício pode apresentar um papel paradoxal: é 
capaz de produzir alterações cardiovasculares que 
diminuem o risco de morte súbita em indivíduos que são 
praticantes regulares, possivelmente por aumentarem a 
atividade autonômica parassimpática melhorando a 
estabilidade elétrica do coração; porém, é também capaz 
de aumentar transitoriamente o risco de eventos 
cardiovasculares agudos, especialmente naqueles 
indivíduos não praticantes de atividade física regular, 
provavelmente por ativar o sistema autonômico simpático 
e promover a ruptura de placas ateroscleróticas 
vulneráveis. 


