
O exercício físico é capaz de gerar alterações cardíacas à depender da
intensidade e do tempo de exercício (1), que podem se manifestar
eletrocardiograficamente. O interpretador do ECG do atleta é desafiado a
discernir entre o adaptativo e o patológico. Os achados podem ser
característicos de Cardiomiopatias, Distúrbios Arritmogênicos ou “Coração
de Atleta”, adaptação benigna (2). A diferenciação dos achados dependem
da familiaridade do interpretador com estes (3), além do uso de critérios (4).
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Os primeiros critérios foram propostos pela Sociedade Europeia de
Cardiologia (5), categorizando os achados em grupos: (1) comum,
relacionado ao exercício e (2) incomum, não relacionado ao exercício. Em
2013, foram publicados os “Critérios de Seattle”, levando em consideração
diferenças étnicas e redefinindo alterações antes responsáveis por até 50%
das alterações no ECG do atleta (6). Buscando “refinar” os 2 critérios já
propostos, Sheikh et al. (2014) criou uma categoria intermediária
denominada “limítrofe” (borderline) levando a melhora significativa da
especificidade (7). Esta nova categoria reduziu significativamente a taxa de
falso positivo reclassificando alguns achados, como sinal isolados de
sobrecarga atrial, desvio de eixo, critério isolado de voltagem para HVD e
onda T invertida (TI) entre V1-V4 em afrodescendentes. Utilizando os
critérios “refinados” somente 11,5% dos exames encontram-se alterados, e
a sensibilidade chega a 84,2% em afrodescendentes e 93,9% em
caucasianos (8).

Mais recentemente, foram publicadas as Recomendações
Internacionais para Interpretação Eletrocardiográfica em Atletas (2017) (3),
capaz de reduzir em até 50% os falso-positivos, comparado ao critério de
Seattle (9). Assim como nos critérios “refinados”, investigação adicional
deve ocorrer somente em caso de >1 achado anormal ou >2 limítrofes
(figura 1). A Diretriz Brasileira em Cardiologia do Esporte e do Exercício,
atualizada em 2019, classifica as alterações como normais ou anormais
(figura 2), atentando para o fato de que este método tem melhor
aplicabilidade a Avaliação Pré-Participativa (APP) (10).

A interpretação acurada do ECG do atleta é fundamental para que o esporte
se torne ainda mais seguro, mas para ser eficaz é fundamental a difusão e
padronização dos critérios de avaliação. Estes, vêm conseguindo reduzir
taxas de falso positivo e aumentar a especificidade. O último critério, as
Recomendações Internacionais de 2017, associou as mais recentes
evidências aos critérios previamente publicados (ESC em 2010, Seattle em
2013 e Refinados em 2014), mas ainda poucos trabalhos avaliaram sua
acurácia.

Figura 2 – Ghorayeb N, Stein R, Daher DJ, Silveira AD, Ritt LEF, Santos DFP et al. Atualização da Diretriz em Cardiologia do
Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte - 2019. Arq Bras
Cardiol. 2019; 112(3):326-368.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Revisão sistemática através de pesquisa na base de dados “PubMed”
em abril de 2020, utilizando os termos “MeSH”: “ELECTROCARDIOGRAM”
e “ATHLETE”. Selecionados 159 artigos de revisão, revisões sistemática e
meta-análises, em inglês, publicados nos últimos 5 anos. Considerados
elegíveis 29 artigos com abordagem sobre os critérios de análise e/ou
alterações comumente encontradas no ECG do atleta.
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Deve-se atentar para TI em jovens >16 anos, além de V1-V2 em
caucasianos e V1-V4 em afrodescendentes; sinais de sobrecarga ventricular
associado a outros achados eletrocardiográficos ou clínicos; repolarização
precoce lateral ou precedendo segmento ST descendente/horizontal;
fragmentação do QRS, definido por entalhe no nadir da S, presença de R’
apiculado/arrastado em >2 derivações contíguas; TI em paredes lateral ou
inferior
.
Por outro lado, estas alterações podem ser classificadas como anormais

por aqueles sem familiaridade, mas devem ser consideradas benignas:
repolarização precoce com seu padrão benigno composto por elevação do
ponto J, seguido de elevação do segmento ST côncava e T invertida,
também podendo se apresentar em afrodescendentes como elevação
convexa do ST entre V1-V4; bloqueio incompleto de ramo direito; elevação
do ponto J >1mm precedendo TI em V1-V4.


