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A Síndrome de Marfan (SM) é uma doença que causa desordem autossômica 

dominante, onde há mutação no cromossomo 15, afetando múltiplos órgãos e sistemas. 

Para sua investigação temos os critérios de Ghent, com critérios de maior e menor 

prevalência, sendo esses baseados em avaliação do sistema musculoesquelético, sistema 

ocular, sistema cardiovascular, sistema pulmonar e história familiar. Exercícios físicos 

em indivíduos com SM devem levar em consideração as alterações cardíacas e 

deformidades musculoesqueléticas presentes, que acabam muitas vezes limitando a 

prática da reabilitação cardiovascular (RCV), que por sua vez é importante na melhora 

da capacidade funcional, da qualidade de vida e ainda na redução de fatores de risco.: 

Este relato de caso descreve o desempenho de um paciente com SM e portador de 

cardiodesfibrilador implantável (CDI), que previamente ao exercício apresentava 

arritmia ventricular. Paciente do gênero masculino, 20 anos. Em 2014 realizou exames 

clínicos para iniciar exercícios, sendo encontrado um aneurisma na artéria coronária 

direita. Foi realizada em janeiro de 2015 uma cirurgia de correção por ponte safena. No 

mesmo ano em setembro apresentou uma sincope, sendo posteriormente detectada uma 

arritmia ventricular ao esforço, durante teste ergométrico para investigação, realizado 

em janeiro de 2016. Iniciou a RCV em julho de 2017, com 61 kg; 186 cm de altura; 

IMC de 17,6kg/cm2. Em uso das seguintes medicações: cloridrato de sotalol e ácido 

acetilsalicílico infantil. Apresentava relato de cansaço aos médios esforços e às 

caminhadas. A RCV consistia em treino resistido (TR) e treino aeróbio (TA), 

intercalando dias de TR+TA e TA isoladamente. No TR foram priorizados grandes 

grupos musculares, com carga enquadrada na percepção de esforço moderado (cerca de 

60% da carga máxima). A intensidade do TA era de 70% a 85% da frequência cardíaca 

(FC) de reconhecimento da arritmia ventricular programada no CDI. Nos dias somente 

de TA, realizava 40 minutos de exercício de forma continua, com boa aderência e de 

maneira regular. O último teste ergométrico realizado não constatou arritmia ventricular 

ou isquemia, atingindo-se 92% da FC máxima no pico do esforço. No presente relato, 

um programa de RCV envolvendo TR e TA, foi bem tolerado, a despeito do diagnóstico 

de SM e da presença de CDI, que muitas vezes, quando presentes, desencorajam a 

adoção de exercícios por parte da equipe assistente 

 

 

Introdução 

 

 A Síndrome de Marfan (SM) é uma doença que causa uma desordem 

autossômica dominante, onde há uma mutação no cromossomo 15, sendo afetado 



múltiplos órgãos e sistemas.1 Com prevalência de 1/5000 indivíduos.2 No sistema 

cardiovascular o mais comum que podemos encontrar são as alterações de dilatação da 

raiz de aorta, prolapso de mitral e dilatação de ventrículo esquerdo (VE). Assim essas 

transformações podem levar a consequências como arritmias ventriculares, alteração de 

repolarização além de uma possível morte súbita.1 

 Este relato de caso descreve o desempenho de um paciente com SM, portador de 

CDI, que previamente ao exercício apresentava arritmia ventricular antes da 

implementação da RCV associada ao controle da mediação. 

 

Relato de caso 

 

Paciente do gênero masculino, 20 anos, sem alteração no perfil lipídico e 

hematológico. Aos 16 anos realizou exames clínicos para iniciar prática de atividade 

física, onde foi encontrado um aneurisma na artéria coronária direita, realizando então 

em 21 de janeiro de 2015 a cirurgia de correção através de uma ponte safena. No 

mesmo ano em setembro apresentou uma sincope, sendo diagnosticado somente em 

janeiro do ano seguinte em um teste ergométrico que foi interrompido devido a presença 

de uma arritmia ventricular ao esforço. Estava em uso de uso de Aas (100mg/dia), 

Carvedilol 3 (125mg/dia) e Ancoron (100mg/dia), que foi alterado pois ele estava 

assintomático porém apresentava episódios de arritmia ventricular aos esforços, então 

após estudo fisiológico foi realizando o implante do CDI no dia 20 de abril de 2017. 

  

Procedimentos: 

 

Iniciou a RCV dia 18 de julho de 2017, apresentando 61kg; 186cm de altura; 

IMC de 17,6kg/cm2. Em uso das seguintes medicações: Cloridrato de Sotalol 

(160mg/dia), Aas infantil (100mg/dia). Com relato de cansaço ao médios esforços e 

caminhadas médias.  

No primeiro mês, o paciente iniciou a RCV com 3 sessões de fisioterapia 

semanais, associando treino resistido (TR) e treino aeróbico (TA), após  período de 

adaptação acrescentou mais dois dias, assim intercalando dias de TR+TA e TA. No TR 

foi priorizado grandes grupos musculares, com carga enquadrada a percepção de esforço 

moderado (cerca de 60% de sua carga máxima), sendo incrementado carga sempre 

quando o mesmo relatava a facilidade da execução do movimento, além de priorizar 

estabilização articular já que o próprio apresentava instabilidade articular. No TA era 

realizado com 70% a 85% da frequência cardíaca programada do seu dispositivo. Nos 

dias que ocorria somente TA, realizava 40 minutos de exercício de forma continua. 

Durante todo período era avaliado sua pressão arterial e frequência cardíaca, antes, 

durante e após a sua atividade.  

Após um ano de tratamento de RCV sendo realizado com o mesmo 

fisioterapeuta, com período de interrupção no mês de dezembro com 15 dias de 

intervalo, foi realizado o exame de cintilografia e teste ergométrico para avaliar o 

quadro clínico do mesmo. Obtendo então na cintilografia o seguinte resultado: Estudo 

sem evidências de isquemia miocárdica; Hipoperfusão persistente de moderada 



extensão nos segmentos médio e basal da parede inferior e no segmento basal da parede 

ínfero-lateral; Desempenho sistólico global do ventrículo esquerdo preservado em 

repouso. Em seu teste ergométrico realizado em esteira Micromed, com boa qualidade. 

O teste foi interrompido, a pedido do paciente, por cansaço físico, no 5° estágio do 

protocolo de Ellestad. Atingiu 92% da FC máxima preconizada para a idade (185 bpm), 

quando foi feita a injeção do radiofármaco. Paciente não apresentou sintomatologia 

típica de insuficiência coronariana. Teste eficaz, submáximo. Traçado 

eletrocardiográfico não sugestivo de isquemia miocárdica. Respostas pressórica e 

cronotrópica fisiológicas ao esforço. Ausência de alterações significativas do segmento 

ST, em relação ao repouso. Assim não constatou a taquicardia ventricular que o mesmo 

apresentou em seu teste ergométrico de esforço realizado previamente a RCV. 

O paciente também relatou após esse período a melhora de suas atividades de 

vida diárias (AVD`s), conseguindo então realizar caminhadas longas sem a sensação de 

cansaço que havia apresentado em avaliação prévia.  

 

Discussão 

 

A interação da atividade física com portadores de SM, podem levar em 

considerações as alterações cardíacas e deformidade musculo esquelética, onde acabam 

com uma limitação a prática de alguns exercícios físicos.2 Podemos incluir um 

agravante quando o paciente é portador de um Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), 

onde teremos as restrições de acordo com a arritmia e a prescrição de exercício que 

deve haver baixo impacto e controle de movimentos devido a posição do equipamento.4 

Sabe que a importância da reabilitação cardiovascular  (RCV) para melhora da 

capacidade funcional, redução de fatores de riscos e melhora da qualidade de vida dos 

mesmos.1-4 

Devido alto custo do exame de mapeamento genético torna-se um obstáculos de 

diagnóstico clínico, sendo feito sua avaliação com questionário para uma identificação 

de características usuais entre os portadores.3 O mesmo conhecido como critérios de 

Ghent (tabela 1) 2, com critérios de maior e menor prevalência, sendo avaliados em: 

Sistema musculoesquelético, sistema ocular; sistema cardiovascular; sistema pulmonar; 

pele e tegumentos e história familiar 3. Sendo considerada como uma avaliação 

fenotípica.2  

 De acordo com a Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, 

a importância de uma avaliação clinica e funcional é primordial, devido a presença de 

cardiomiopatia hipertrófica, anomalia congênita de artéria coronária, displasia 

arritmogênica de ventrículo direito e  alterações cardiológicas como Síndrome de 

Marfan (ruptura de aorta)5 em população de jovens, é necessário o critério de uma 

aplicação bem feita dos exercícios a serem realizados.  
 

 

 

 

Tabela 1. Critérios maiores e menores (Ghent criteria) para diagnóstico de Síndrome de Marfan. 



Sistema Critérios Maiores Critérios menores 

Cardiovascular Dilatação da aorta ASC Dilatação da artéria 

pulmonar 

 Dissecção da aorta Dilatação da aorta 

descendente ou 

dissecção ( < 50 anos) 

 Prolapso da valva mitral  

 Calcificação do anel 

mitral (<40anos) 

 

Musculoesquelético Pectus carinatum Alterações faciais típicas 

 Pectus escavatum (+CC) Pectus escavatum (-CC) 

 Relação E/A > 1,05 ou 

SS/SI > 0.86 

Hipermobilidade 

articular 

 Hipermobilidade do Pulso 

e do polegar 

Palato arqueado 

 Escoliose > 20º ou 

espondilolistese 

 

 Extensão de cotovelo > 

170º 

 

 Pés planus  

 Protrusão acetabular  

Ocular Ectopia do cristalino Miopia 

  Córnea aplanada 

  Hipoplasia de músculos 

ciliares e íris 

SNC Ectasia dural lombo-sacra  

Pulmonar  Pneumotórax 

  Bolhas apicais 

Pele  Estrias cutâneas 

atróficas 

  Hérnias incisionais 

recorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusão 

 

É entendido que a Síndrome de Marfan há recomendações das Diretrizes que 

evitem esforços físicos, além do agravante do uso de dispositivo eletro implantável que 

limita a prática de exercícios físicos. Porém nesse estudo mostra que a aplicação de uma 

atividade física com a prescrição correta e orientada, conseguimos bons resultados.   

A importância da melhora da qualidade de vida de um jovem portador de SM, 

em suas AVD`s e melhora do quadro clinico é visto como fatores importantes para seu 

aumento de expectativa de vida. Assim esse relato mostra que apesar das limitações de 

um paciente portador da síndrome e de um CDI, foi possível alcançar bons resultados. 

Mostrando a necessidade de casos como esses serem encaminhados a RCV.  
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