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Este estudo tem como objetivo realizar uma

revisão da literatura sobre

parâmetros que possam sugerir maior risco

para mort e súbita cardíaca em atletas

praticantes de

CrossFit®.

Este trabalho foi elaborado a partir de uma

revisão da literatura nas bases de

dados Medline, Lilacs, Pubmed, Scielo e

Google Acadêmico no período entre 2007 e

2018. “As

palavras-chave utilizadas foram “Crossfit”,

“Altera ções eletrocardiográficas em atletas”

e

“Preditores de morte súbita cardíaca em

atletas” e suas correspondentes em inglês,

“Crossfit”,

“Eletrocardiographic changes in atletes” e

“Sudden cardíac death predictors in atlethes”.

Foram

critérios de exclusão: artigos publicados

antes de 2007. Somando-se todas as bases

de dados, foram

encontrados 20 artigos. Após a leitura dos

títulos dos artigos, notou-se que alguns deles

se repetiram

nas diferentes bases e outros não

preenchiam os cri térios deste estudo. Foram

selecionados 8 artigos

para a leitura do resumo e excluídos os que

não diz iam respeito ao propósito deste plano

.
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Não foi possível identificar as alterações

eletrocardiográficas em atletas de CrossFit®

nem rastreios de fatores preditores de Morte

Súbita

Cardíaca devido à ausência de estudos que

elucidam tais evidências

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A literatura aponta o “coração de atleta” 

como a prin cipal adaptação

cardiológica nesse grupo. Tal adaptação 

reflete tan to no eletrocardiograma quanto na

ecocardiografia desses pacientes e devem 

ser consideradas para a interpretação dos 

mesmos. No

entanto, não há nenhum estudo que 

demonstre as alterações em atletas de alta 

intensidade que

praticam concomitantemente os dois tipos de 

exercício (endurance e força) em um mesmo 

treino e

em uma sequência de treinamentos 

contínua.
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