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INTRODUÇÃO

O treinamento aeróbico realizado em 
grande volume (treinamento de 
endurance) é considerado fator de risco 
para o desenvolvimento de fibrilação 
atrial (FA). A FA é 10 vezes mais comum 
em atletas do que na população em 
geral, acometendo 10% dos maratonistas 
com mais de 35 anos de idade. Acredita-
se que as adaptações estruturais 
cardíacas ao treinamento de endurance, 
especialmente o aumento de átrio 
esquerdo (AE) sejam responsáveis pela 
FA nos atletas, entretanto, alguns atletas 
apresentam FA apesar de terem 
dimensões normais de AE ao 
ecocardiograma bidimensional.

OBJETIVO

Descrever dimensões e função cardíaca 
de atletas master de endurance com uso 
de ecocardiografia bidimensional com 
estudo da deformação cardíaca.
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MÉTODOS

Estudo observacional, transversal, 
aprovado pelo Comitê Institucional de 
Ética em Pesquisa, onde esportistas 
master (>35 anos) com participação 
regular em corridas de rua há pelo menos 
10 anos, relizaram ecocardiograma (Vivid
IQ , GE, Milwaukee, Wisconsin, EUA, com 
transdutor de 1,5–4,0 MHz, 
monitorização contínua do ECG, e 
software EchoPac, GE, EUA). Estatística 
descritiva foi realizada com software 
Stata 14.2 (Texas, EUA).

RESULTADOS
Foram incluídos 6 esportistas (5 homens, 
idade:48±7 anos), todos com FEVE 
(64±2%), massa de VE (85±21g/m2). 
Entretanto, 66% dos esportistas 
apresentava índice de espessura relativa 
de paredes elevado (>0,42), indicando 
remodelamento concêntrico de VE. Todos 
apresentaram volume de AE normal 
(29±6mL/m2), porém com strain de AE 
diminuído em sua fase de reservatório 
(28±3%, valor de referência >38%).

CONCLUSÃO

Apesar das dimensões normais do 
AE, todos os esportistas 
apresentaram redução do strain de 
AE, indicando pior função 
reservatório do AE. Esta alteração 
pode indicar maior risco de 
desenvolvimento de FA, a despeito 
dos resultados normais da análise 
ecocardiográfica bidimensional, 
justificando o uso da técnica de 
speckle tracking no 
acompanhamento longitudinal em 
cardiologia do esporte.


