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COMENTÁRIO EDITORIAL

Morte súbita cardíaca em atletas
proﬁssionais
Whady Hueb

Admitindo-se que o esporte de alto impacto, no qual se
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 ² Ǥǡϐǡǡ± vens, inicialmente amadores, e frequentemente de baixa
renda. Estes atletas têm nessa atividade a oportunidade
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de Pointes passam despercebidos a despeito da potencial
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modalidade esportiva. Nesse continente, criou-se o pro  ±Ǧ  ǡ     
atleta e seus antecedentes familiares de enfermidades
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assiste-se com certa frequência à ocorrência de morte
súbita cardíaca. Cabe aqui salientar que, não raro, os
atletas omitem serem portadores de eventuais enfermi±  ǡ
  
clubes com destaque internacional. Por outro lado, paí      À  ²    
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nal ocorrência (1). De fato, dos 55 atletas que foram vitimados por parada cardíaca durante um intervalo de
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que nos Estados Unidos exista a ocorrência de 100 mortes súbitas por ano, com forte prevalência da cardiomio×ϐ Ǥǡ² À ± cardite, na Alemanha (3). Mesmo reconhecendo a principal causa de morte dos atletas nos Estados Unidos, as
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No Brasil, clubes nacionais que formam a elite do fuϐ ǡ   Ǥ  
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caso, os eventos cardiovasculares podem ocorrer mesmo
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a morte súbita cardíaca pode ser um problema mais inci      Ǥ   
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pode ser um problema de relevância ainda maior.
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ocorrência de eventos cardiovasculares.
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