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A Associação Brasileira de Treinadores Futsal (ABTFS) – Treinadores Associados vem por 
meio desta apresentar a campanha CORAÇÕES EM QUADRA, que visa divulgar e alertar a todos os 
players do esporte, especialmente do futsal, sobre um problema que acomete diversos atletas de 
várias modalidades em todo o mundo: a morte súbita cardíaca. 
 Casos de morte súbita cardíaca, principalmente no futebol, ainda estão na memória de 
todos. E, para piorar, recentemente tem surgido novos casos em atletas cada vez mais jovens, de 
diversas modalidades. 
 A morte súbita cardíaca (MSC) é um evento repentino, inesperado e traumático, ocorrendo 
em até uma hora após os primeiros sintomas serem apresentados. Na maioria dos casos, se dá 
após poucos minutos. Em mais da metade dos casos, o paciente falece sem ter tido nenhum 
sintoma prévio. Em outros, pode ocorrer tonturas e desmaios prévios, palpitações, anginas (dores 
do peito) e falta de ar.  
 O infarto agudo do miocárdio (doença das coronárias) é apenas uma das causas da MSC, 
junto com arritmias (taquicardias e fibrilação ventricular), cardiopatia hipertrófica 
(engrossamento das paredes do coração), dentre outras. 
 As arritmias, que em muitos casos precedem a MSC, levam a um quadro onde o paciente 
desmaia devido à falta de oxigenação no cérebro, pois o coração trabalha de forma desordenada. 
Neste caso, é necessária imediata ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação (uso de choque 
elétrico no peito através de um aparelho chamado desfibrilador).  

Os estudos demonstram que cada minuto em que o paciente passa sem desfibrilação 
diminui em até 10% as chances de recuperação. As chances de sobrevivência aumentam 
consideravelmente se o paciente recebe socorro em até três minutos após o evento. A morte 
permanente ocorre após 4 a 6 minutos. Após 10 minutos é muito difícil que qualquer tentativa de 
ressuscitação tenha sucesso. 

Por esse motivo, está em trâmite no Congresso Nacional, aguardando apreciação em 
plenário, o projeto de lei n. 344 de 2003, que obriga o uso de desfibriladores em locais públicos, 
de grande circulação, de eventos e de atividades esportivas. Além disso, muitos municípios 
possuem legislação específica sobre a obrigatoriedade do uso do desfibrilador em diversas 
localidades.  
 Sendo assim, CORAÇÕES EM QUADRA visa conscientizar a todos, entidades, dirigentes, 
treinadores, preparadores e até mesmo os atletas, da importância da prevenção para evitar a 
morte súbita cardíaca. É extremamente recomendável que todos os ginásios do Brasil e todas 
equipes de Futsal possuam ao menos um desfibrilador externo automático (DEA), aparelho que 
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pode ser manuseado facilmente por qualquer pessoa, pois é autoexplicativo e pode salvar muitas 
vidas.  
 Pensando no Futsal, outra forma de prevenção é que o atleta passe por uma completa 
avaliação cardiológica, com exames clínicos (eletrocardiograma, ecocardiograma etc.) em repouso 
e durante o esforço também (teste ergométrico, teste cardiopulmonar etc.). 
 O cardiologista ou médico do esporte responsável pode detectar, por meio destes exames 
e avaliações, possíveis arritmias, aumentos da cavidade do coração (ventrículos), hipertrofia do 
miocárdio (comum em atletas de Futsal), entre outros. A partir daí poderá solicitar exames 
complementares e a periodicidade em que o atleta deverá retornar ao consultório. 
 Tais medidas visam acima de tudo o bem-estar do atleta, para que os preparadores físicos 
e treinadores possam trabalhar com segurança e para que os clubes se resguardem. 

O que notamos no Futsal é que muitos clubes acabam por negligenciar tais medidas 
preventivas. Muitas vezes, até pelo custo, atletas são submetidos a cargas elevadas de 
treinamento sem antes ter passado por um processo de avaliação cardiológica adequado. 
  Um simples atestado médico não é suficiente. O atleta é diferente da população em 
geral. Portanto necessita de avaliações específicas, principalmente às relacionadas ao coração. 
 A campanha CORAÇÕES EM QUADRA criada pela Associação Brasileira dos Treinadores de 
Futsal, observando que a exigência física no Futsal é cada vez maior, tem a missão de tornar 
público o alerta às entidades, dirigentes, treinadores, atletas, médicos, fisioterapeutas, veículos 
de imprensa, entidades (CBFS, Ligas, Federações, Clubes e Associações) e demais interessados, 
visando criar a cultura da prevenção. 
   
 Seguem abaixo nossas recomendações. 
 

 Todo ginásio esportivo deverá ter um desfibrilador externo portátil; O exemplo deve 

ser dado pelas equipes que disputam a Liga Nacional e seguido pelas demais equipes; 

 

 Todo atleta de futsal deverá passar por avaliação cardiológica completa com um 

cardiologista ou médico do esporte pelo menos uma vez por ano. Para maiores 

detalhes, leia o ANEXO I. 

 

  Para atletas acima dos 30 anos recomendamos que a avaliação seja realizada duas 

vezes por ano ou de acordo com a recomendação médica visto que as adaptações ao 

treinamento provocam mudanças na fisiologia do coração;  

 

 Sugerimos que a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e demais Ligas ou 

Federações estaduais só aceitem exames médicos assinados por cardiologistas 

credenciados para atletas de todas as idades tendo em vista que o mal súbito acomete 

veteranos e jovens, inclusive crianças e adolescentes. As entidades que organizam as 
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competições poderiam credenciar cardiologistas em todas as regiões a fim de facilitar 

o acesso dos clubes; 

 

 Os preparadores físicos e treinadores devem redobrar a atenção ao ministrar exercícios 

para atletas acima dos 30 anos, principalmente aqueles acima dos 35 anos, evitando 

sobrecargas desnecessárias. Cada caso é isolado e deve ser avaliado pelos profissionais 

competentes; 

 

 Nos clubes, os atletas só deverão iniciar atividade física após as avaliações cardiológicas 

terem sido realizadas e que os cardiologistas autorizem. Os preparadores físicos e 

médicos devem alertar suas diretorias para maiores riscos caso tais medidas não sejam 

tomadas; 

 

 Os profissionais do departamento médico, de fisiologia do exercício e de preparação 

física devem orientar os atletas sobre os riscos de morte relacionados ao uso, por conta 

própria, de substâncias ilícitas, tais como: drogas, álcool, anabolizantes, anfetaminas, 

fórmulas para emagrecimento, suplementos alimentares, termogênicos, etc.; 

Fontes: 
H Cor (Hospital do Coração) e Sociedade Brasileira de Cardiologia.  

 
 Participe da campanha, ajude a divulga-la e a exigir os esforços dos clubes e entidades. 
Nossa missão é salvar vidas! 

 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Marcos Xavier de Andrade 
Presidente ABTFS 
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ANEXO I - AVALIAÇÃO PRÉ-PARTICIPAÇÃO ESPORTIVA 

 
A avaliação cardiológica pré-participação esportiva consiste em um procedimento médico sistematizado 

capaz de abranger a população de atletas jovens e adultos antes de sua liberação para prática desportiva. Sua 
aplicação faz parte do contexto preventivo da morte súbita cardíaca (MSC) que, segundo a Organização Mundial da 
Saúde, pode ser definida como um evento inesperado que ocorre em menos de uma hora após o início dos sintomas. 
Em geral a MSC decorre do aparecimento de arritmias letais, dentre estas, taquicardias ventriculares e fibrilação 
ventricular. 

De fato, a prevenção da morte súbita no âmbito esportivo deve ter como base dois pilares essenciais: a 
avaliação clínica pré-participação e um plano de atendimento emergencial estruturado. 
 
1-Avaliação cardiológica 
 

A avaliação cardiológica nesta etapa tem como objetivo principal a detecção de doenças cardiovasculares que sejam 
incompatíveis com a realização de atividades visando o alto rendimento. Essa avaliação deve ser realizada 
previamente ao início da vida esportiva e periodicamente com sua manutenção, objetivando confirmar ou descartar 
a suspeita do desenvolvimento de doenças do sistema cardiovascular. Ela é constituída de procedimentos como 
anamnese, exame clínico, exames laboratoriais, eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico ou 
cardiorrespiratório e ecocardiograma. A realização de todos estes procedimentos é considerada o “padrão ouro” de 
avaliação cardiológica pré-participação esportiva. 

Os procedimentos supracitados são determinados de acordo com a faixa etária e nível de competitividade. Por 
exemplo, nos praticantes de atividades físicas recreacionais são recomendados inicialmente a realizar anamnese 
direcionada, exame clínico e o eletrocardiograma de repouso. 

 

 
Figura 1 – Triagem pré-participação esportiva. 

Abreviações: (-) = ausência de alterações; (+) = presença de alterações; DCV = doença cardiovascular; HF = 

histórico familiar; EF = exame físico; ECG = eletrocardiograma; ECO = ecocardiograma; TE = teste 
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ergométrico; H24 = holter 24 horas; RNM = ressonância nuclear magnética; AngioTC = angiotomografia de 
artérias coronárias. 

 
2 – Anamnese 

 
Visa detectar a presença de antecedentes familiares de morte súbita cardíaca e outras causas, além 

de sintomas como dor torácica, tontura, dispneia e palpitações. 
 

3 – Exame Clínico 
 

É realizada ausculta cardíaca com o objetivo de identificar a presença de sopros cardíacos e 
alterações no ritmo cardíaco e na pressão arterial. 
 
 
4 – Exames laboratoriais 
 
 A realização dos exames laboratoriais visa identificar a presença de alterações clínicas que levam a 
um comprometimento no rendimento esportivo, assim como a desqualificação para práticas competitivas. 
Neste contexto, estão indicados o hemograma, o exame parasitológico de fezes, dosagens séricas de ferro, 
ferritina, eletrólitos, perfil lipídico, glicemia, sorologia para doença de Chagas e eletroforese da hemoglobina 
(avaliação de hemoglobinopatias, como, por exemplo, a anemia falciforme, importante na elegibilidade de 
indivíduos competitivos). 
 
5 – Eletrocardiograma de repouso 
 
 Com este exame simples, que pode ser realizado praticamente em qualquer posto de saúde, o 
cardiologista é capaz de verificar a presença de alterações no ritmo cardíaco, distúrbios da condução e da 
despolarização ventricular (bloqueios e sobrecargas ventriculares) e alterações na repolarização ventricular 
(depressão ou supradesnível do segmento ST e alterações da onda T).  
 
6 – Ecocardiograma 
 
 Tem como objetivo identificar alterações estruturais das cavidades cardíacas, da musculatura do 
coração, das valvas cardíacas e do pericárdio. O ecocardiograma é considerado o principal método para 
avaliação dos aspectos morfofuncionais do coração na condição de repouso. 
 
7- Teste ergométrico 
 

Visa no atleta competitivo identificar alterações clínicas e eletrocardiográficas induzidas pelo 
exercício como a presença de arritmias cardíacas e de isquemia miocárdica. Apesar de existirem diversos 
tipos de ergômetro, prefira o uso da esteira rolante que reproduz os movimentos da corrida, gesto mais 
específico para o Futsal, se comparado ao gesto de pedalar em uma bicicleta, por exemplo. 

A ergometria fornece a medida do trabalho, com consumo de oxigênio (VO₂) estimado, enquanto a 
ergoespirometria fornece a medida direta do consumo máximo de oxigênio (VO₂max) (Gardenghi; Dias, 
2007). 
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8 – Teste de esforço cardiopulmonar 

 

 O teste de esforço cardiopulmonar (ou ergoespirometria) é um método que associa as análises 
realizadas na ergometria, à análise dos gases expirados (oxigênio consumido e dióxido de carbono 
produzido pelo metabolismo celular), durante a realização de um exercício físico progressivo. Este método 
permite avaliar a integração existente entre os componentes do sistema de transporte e de utilização de 
oxigênio (sistemas cardiovascular, respiratório e metabolismo energético) durante o esforço físico. A 
metodologia fornece também informações clínicas, eletrocardiográficas e hemodinâmicas, constituindo-se 
em um método diagnóstico de grande importância na avaliação de indivíduos saudáveis e de pacientes com 
anormalidades cardiorrespiratórias e metabólicas (Palange et al., 2007; Balady et al., 2010). 

 
9 – Plano de atendimento emergencial 

 
A estruturação de um plano de atendimento de emergência requer uma equipe 

adequadamente habilitada para realização do atendimento pré-hospitalar e também a existência de 
recursos essenciais para o atendimento. Neste contexto, equipamentos médicos como o desfibrilador 
externo automático (DEA), material para acesso venoso e de vias aéreas superiores, kit de primeiros 
socorros, entre outros, tornam-se necessários 

 
Fonte: 
Livro Futsal: a ciência da preparação física 
Rodrigues, Nakamura e Rabelo, 2019. 
 
Considerações finais: 
 
 Sabemos que muitos clubes de Futsal enfrentam dificuldades financeiras e que as avaliações 
indicadas, que compõem o chamado “padrão ouro” tem um custo que não é baixo. Por outro lado, 
devemos refletir “qual o custo de uma vida?”  
              Busque uma clínica que possa ser parceira ou apoiadora da sua equipe a fim de reduzir os custos 
e, se não for possível a realização de todos os exames indicados, façam pelo menos um 
eletrocardiograma em repouso, disponível na maioria dos postos de saúde da rede pública. 
 
 
Colaboração: 
 
Prof. Msc. Ben Hur Soares (Universidade de Passo Fundo) 
Prof. PhD. Danilo Marcelo Leite do Prado (InCor – HCFMUSP) 
Dr. Enéas Antônio Rocco (Hospital Samaritano Paulista)  
Prof. Esp. Harrison Fabricio Muzzy Rodrigues (Preparador Físico de Futsal) 
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