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Recomendação  

 

Escolha não solicitar, por rotina, ecocardiograma e/ou prova de esforço a jovens atletas com 

electrocardiograma normal e uma história clínica e exame objectivo inocentes  

Justificação  

 

Em atletas jovens, a realização de electrocardiograma recorrendo a critérios de interpretação adequados à população 

atlética tem uma sensibilidade e especificidade >90% para diagnosticar as patologias cardiovasculares potencialmente 

letais.  

Exames como o ecocardiograma ou prova de esforço, quando usados de forma rotineira, não aumentam a acuidade 

diagnóstica comparativamente à realização de história clínica, exame objectivo e electrocardiograma, estando 

inclusivamente associados a um aumento do número de falsos positivos. 

Por estes motivos, não se justifica solicitar esses exames complementares de diagnóstico em jovens atletas com história 

clínica, exame objectivo e electrocardiograma sem alterações. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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