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Objetivo: Descrever os mecanismos de remodelamento e adaptação cardíaca frente aos exercícios físicos. 

Material e Método: Revisão integrativa utilizando-se dez artigos, publicados no intervalo de 2015 a 2020, nos 

idiomas inglês e português, pesquisados e selecionados nas plataformas PubMed, Scielo e Google Acadêmico a 

partir dos descritores “Cardiac remodeling”, “Athlete’s heart” e “Sports cardiology”. 

Resultados: A remodelação cardíaca adaptativa intrínseca pode ser caracterizada como concêntrica, pelo 

aumento desproporcional da câmara cardíaca em relação à espessura da parede, ou excêntrica, pelo aumento 

proporcional destes dois elementos. O remodelamento cardíaco funcional e morfológico depende da modalidade 

de exercício físico praticado, mas resultam no crescimento cardíaco a partir dos conjuntos de miócitos, os quais 

aumentam em tamanho, promovendo uma melhora do débito cardíaco. Sabe-se, ademais, que o remodelamento 

cardíaco em resposta ao exercício se deve à integração de vias de sinalização sistêmica, molecular e celular, 

inerentes a ele, sendo que os miRNAs (RNAs pequenos e não codificantes) regulam os genes envolvidos na 

estrutura e função cardíaca. O miR-29, expresso em fibroblastos cardíacos, reprime a expressão de genes 

relacionados à resposta fibrótica, sendo ativado no coração pela execução de atividades físicas. Por outro lado, o 

miR-222 é um mediador para o crescimento cardíaco fisiológico. O miRNA-1 cardíaco está relacionado ao 

crescimento e à função muscular após a mitose. O miRNA-133, por sua vez, reprime a família da Rho quinase, 

melhorando a geometria do ventrículo esquerdo e reduzindo a deposição de colágeno no coração, além de limitar 

a proteína de controle da divisão celular. Por fim, o miRNA-208 é importante para a hipertrofia das células 

cárdicas, fibrose e expressão de β-MHC em resposta ao estresse e hipotireoidismo. Esses fatores, portanto, atuam 

de maneira associada, possibilitando uma resposta adequada ao exercício pelo aumento da fração de ejeção. 

Conclusões: O remodelamento cardíaco decorrente da prática de atividade física advém de mecanismos 

genéticos e moleculares, a partir dos quais mudanças cardíacas estruturais, funcionais e, sobretudo, sistêmicas 

são notadas, otimizando, portanto, a saúde e a sobrevida dos atletas. 

 

 

  


