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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Motivació del treball 
Estudiar medicina a la Universitat i poder-me especialitzar en cardiologia és un dels 
meus somnis i m’ha portat a triar aquest òrgan per fer el treball. Des de petit he tingut 
una gran vocació per curar i ajudar les persones. Una de les experiències que em va 
canviar la vida va ser quan el meu avi va patir un problema de cor i jo era petit. A partir 
d’aquell moment vaig començar a interessar-me per la medicina. 

Aquest treball també està basat en el meu dia a dia, ja que sóc esportista d’elit al 
Futbol Club Barcelona en la pràctica de l’handbol i hi dedico una mitjana de 5 hores 
diàries. A més a més formo part de la Selecció Catalana i de l’Espanyola d’handbol, per 
això he considerat d’interès estudiar les malalties de cor que es donen més sovint en 
l’esport i els problemes que els esportistes d’alt nivell podem patir. 

L'objectiu del treball és conèixer una mica més d’aquest tema que m’apassiona, 
ampliar els meus coneixements sobre el cor i descobrir coses noves per mi, que mai 
hagi sentit sobre la cardiologia, però, sobretot, gaudir a l'hora de realitzar el treball, ja 
que està basat en un tema que m'encanta i sobre el qual he de passar moltes hores 
buscant informació i treballant. 

 

1.2 Hipòtesi 
 
Després de fer una petita introducció sobre el tema i fer un estudi teòric previ puc 
formular diverses preguntes sobre el tema tractat, per tant les meves hipòtesis són en 
forma de qüestió i es veuran resoltes durant el treball. 

<<L’excés d’exercici pot ser perjudicial per a la salut i per al cor d’un esportista? >> 

<< És perillós per a un esportista d’alt nivell fer grans esforços sense prèviament haver-
se fet un estudi i anàlisi de cor? >> 

Intentaré resoldre les anteriors preguntes en el cos del treball.  
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1.3 Metodologia 
 
El treball està distribuït en diverses parts: 

La primera part consisteix principalment en la recerca d’informació mitjançant 
Internet, llibres i documentació.  

Aquesta recerca d’informació ha estat d’una gran dificultat per a mi, ja que el camp de 
la cardiologia està molt ben treballat als Estats Units i, per tant, la majoria de llibres i 
pàgines d’Internet que he hagut de llegir i treballar són en anglès. Es tracten tant 
temes de diagnòstic com problemàtiques. 

Aquesta primera part obté i utilitza també informació d’una altra part, la segona o 
treball de camp, que consta de diverses entrevistes, tant a metges esportius i 
cardiòlegs del Futbol Club Barcelona i del centre mèdic del Blume com entrevistes a 
esportistes afectats per patologies del cor, que hagin hagut de deixar l’alt nivell 
esportiu. 

Consta també d’una enquesta a gent que practica esport i d’una anàlisi d’estudis 
estadístics. 

Finalment he cregut interessant d’incloure en l’annex els resultats d’una de les proves 
mèdiques que durant aquest període de temps em van fer a mi, ja que m’ha permès 
experimentar i constatar en primera persona el que havia estat estudiant. 
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2. EL COR 

 

2.1 Informació general sobre el cor 
 
El cor és un òrgan del cos de les espècies animals, que s'encarrega de la distribució de 
la sang a través del sistema circulatori. Per tant, també s'encarrega de distribuir 
l'oxigen i els nutrients per tot l'organisme, de la mateixa manera que de netejar aquest 
de diòxid de carboni i altres tipus de residus. 

El cor és considerat un múscul molt complex, buit i amb capacitat d'impulsar la sang a 
través de tots els vasos sanguinis. 

En el cas dels éssers humans, és l'element central del mediastí, que és la regió 
anatòmica que hi ha entre els pulmons.  

El cor està connectat a diferents tipus de vasos sanguinis com són les artèries i les 
venes. Normalment el cor està situat a l’esquerra del tòrax, però hi ha una petita 
proporció de població que té el cor inclinat cap a la dreta. 

El batec d'aquest òrgan es duu a terme mitjançant dos tipus de moviments, un que és 
de compressió anomenat sístole ventricular i un de relaxació, anomenat diàstole. 

La seva velocitat de batec és aproximadament de 72 cops per minut i de 3,5 bilions de 
vegades al llarg de la nostra vida.  

 

2.2 Estructura del cor 
El cor s’estructura: 

2.2.1 Estructura externa  

El cor té aproximadament la mida d'un puny i té un pes aproximat de 280 a 340 grams 
als homes i de 220 a 280 grams a les dones 

A nivell exterior trobem el pericardi que és una doble membrana amb forma de sac 
que envolta tot el cor i té com a funció protegir el cor i evitar que pateixi una lesió. 

A la cara externa del cor, també trobem diferents vasos sanguinis, com capil·lars, 
venes, aorta, rames arterials i artèries coronàries. 
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2.2.2 Estructura interna 

L'estructura interna del cor es troba dividida en dues parts, una que es troba a la part 
esquerra i una altra que es troba a la part dreta de l'òrgan. Una paret muscular 
anomenada septe separa el cor en aquestes dues parts. 

Cadascuna d'aquestes meitats té dues cambres, una superior anomenada aurícula i 
una inferior anomenada ventricle. Aquestes dues cambres queden comunicades per 
les vàlvules auriculoventriculars, que són la vàlvula tricúspide situada entre l'aurícula i 
el ventricle esquerres i la vàlvula mitral entre l'aurícula i el ventricle drets. 

La sortida de sang dels ventricles està regulada per les vàlvules sigmoides o semilunars, 
cap a les artèries aorta i pulmonar. 

En el cor dels éssers vius, el ventricle dret s’encarrega d’expandir la sang a la resta del 
cos. 

 
Il·lustració 1: Estructura externa i interna del cor 

 
Font imatge 1: http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/Como-Es-El-
Corazon.htm > 

Font imatge 2: <http://lavilapalamoscs.blogspot.com.es/2011_05_01_archive.html > 

 

A la primera il·lustració podem veure l’estructura externa del cor, veient els diferents 
vasos sanguinis: capil·lars, venes, aorta, rames arterials i artèries coronàries.  A més 
podem veure indicat amb fletxes el recorregut de la sang a través del cor. 

A la segona imatge, podem veure l’estructura interna del cor i les seves parts. 
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2.3 Diferències entre el cor d’un esportista d’alt nivell i una persona 
sedentària 
 
Estudis fets pels millors cardiòlegs i metges del món afirmen que, a causa de l’alt grau 
d’entrenament al qual els esportistes d’alt nivell estan sotmesos per millorar la seva 
capacitat de resistència, la mida del cor d’un esportista d’alt nivell pot fins i tot duplicar 
la mida respecte al cor d’una persona sedentària. 

El cor d’un esportista és més gran que el d’una persona sedentària i per tant per a 
molts doctors en cardiologia i medicina esportiva, la gran diferenciació entre un 
esportista d’alt nivell i una persona normal és la grandària del cor. 

El cor d’un esportista és més gran i per tant té la capacitat de repartir més oxigen a 
més músculs, i per tant augmentar la capacitat de resistència, millorant les condicions 
físiques de l’esportista. 

Alguns estudis diuen que els esports aeròbics, és a dir els de resistència, permeten el 
creixement d’aquest òrgan, ja que la necessitat d’aquests esportistes és resistir 
esforços llargs, i per tant necessitaran un cor gran per bombejar més sang i oxigen als 
músculs. 

Un altre tret que diferència aquests cors, són les pulsacions per minut en estat de 
repòs. 

Les pulsacions normals en una persona no esportista són aproximadament unes 70 
ppm (Pulsacions per minut), mentre que en un esportista d’alt nivell són al voltant 
d’unes 40 ppm (Pulsacions per minut). 

 

Il·lustració 2. Comparació entre el cor d’un esportista i el cor d’una persona sedentària.  

 

 
Font: <https://cyclingtips.com/2010/10/exercise-is-good-for-the-heart-but-is-there-a-limit> 
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2.4 Principals problemàtiques al cor d’un esportista 
 
A causa de la considerable grandària que pot tenir un cor d’un esportista, els riscos que 
pot tenir també són grans. Com que el cor és més gran, hi han més riscos i possibilitats 
de patir una malaltia de cor.  

Segons els especialistes els problemes i malalties del cor d’un esportista són molts més 
difícils de trobar i diagnosticar, per aquest motiu es pot veure sovint la mort sobtada al 
món de l’esport. Aproximadament moren de 15 a 20 esportistes cada any a Espanya 
per mort sobtada, a l’hora de practicar exercici. La dimensió més gran i la major 
funcionalitat del cor quan es fa esport produeixen alteracions al cor, que poden causar 
grans problemes, tot i que els principals factors de risc per a tota malaltia de cor 
continuen sent la hipertensió, el colesterol, l’obesitat i l’excés de greixos, l’estrès i per 
últim el tabaquisme. 

És recomanable fer esport de manera moderada, uns 30 minuts diaris al dia fent 
exercici aeròbic, però no es recomana fer un excés d’activitat física. L’entrenament 
diari i l’alta intensitat provoca l’acceleració de les patologies cardíaques 
hereditàries, és la principal causa de la mort sobtada, en què es perd el coneixement i 
que requereix de maniobres de reanimació en esportistes joves. 

Els esports que més s’exposen al risc de la mort són els d’alta exigència aeròbica, com 
el ciclisme, el futbol, les maratons…  ja que el sobreesforç físic és el principal factor de 
risc per poder patir una mort sobtada, o atac de cor. Per aquest motiu un esportista 
d’alt nivell ha de passar per moltes proves de prevenció perquè el seu cor pugui ser 
avaluat per un cardiòleg. 

La majoria de patologies que pateixen els esportistes estan associades a problemes 
arrítmics del cor, és a dir, a persones joves amb problemes i malalties de cor no 
diagnosticades. Aquestes malalties ja poden ser hereditàries o congènites.  Per tant 
podem veure la importància de les tècniques de diagnòstic i els estudis del cor a un 
esportista abans de practicar l’exercici físic.  
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3. MORT SOBTADA 

3.1 Què és la mort sobtada? 

La mort sobtada provocada pel cor és l’aparició sobtada i inesperada d’una parada 
immediata del cor a una persona aparentment sana i sense cap tipus de problema 
patològic.  

Aquesta patologia cardíaca sol ser provocada per l’arrítmia del cor, també anomenada 
fibril·lació ventricular: la pressió arterial baixa a zero, el cor deixa de bombejar sang i 
per tant el cos deixa de rebre sang, la qual cosa provoca una pèrdua de consciència. La 
víctima perd el pols i segons més tard perd la consciència i la capacitat respiratòria. 
Necessita reanimació cardiopulmonar immediata. Molts cops la reanimació 
cardiopulmonar aconsegueix que l’arrítmia desaparegui i la víctima es recuperi. Això 
s’anomena mort sobtada reanimada. 

3.2 Actuació davant la mort sobtada 

En l’actualitat són obligatoris els desfibril·ladors a totes les instal·lacions esportives, ja 
que aquest desfibril·ladors poden salvar la vida dels esportistes en poder-los reanimar. 
Existeixen dos tractaments possibles per a la mort sobtada i l’arrítmia cardíaca. 

El primer i més efectiu consisteix en l’ús com he dit abans dels desfibril·ladors i l’altre 
és la tècnica anomenada RCP (Reanimació Cardiopulmonar), que consisteix en fer dos 
insuflacions de rescat i després fer el massatge cardíac al pit, d’uns 4 a 5 cm de 
profunditat, per fer desaparèixer l’arrítmia de la víctima.  

 
Il·lustració 3: Procés RCP 

 
Font: <https://definicion.mx/reanimacion-rcp/> 
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Normalment primer es fa la RCP i, posteriorment, si no es troba solució es prova amb 
el desfibril·ladors a vida o mort. La RCP no la pot fer qualsevol persona, només 
persones amb el títol de socorrista terrestre o superior. 

La majoria de les víctimes d’aquest tipus de problema cardíac acaben amb la mort. 
Només un petit percentatge de persones poden sobreviure a una crisi de mort 
sobtada, ja que el factor més important de supervivència és el tractament immediat 
del pacient amb desfibril·lador. 

Existeixen factors de risc com el tabaquisme, la hipertensió, l’obesitat i l’estrès i 
depressió.  

Aquests són molts del símptomes que cal tenir en compte per poder evitar la mort 
sobtada:  

Taula 1. Símptomes del risc de mort sobtada durant l’exercici físic 

 
 

 

 

 

 
 
 
Font: Elaboració pròpia  
 

 

3.3 Desfibril·ladors 

Existeixen diferents tipus de desfibril·ladors: 

3.3.1 Desfibril·ladors externs 

Es poden classificar de dues maneres: segons el tipus de descàrrega i pel tipus d’usuari. 
Segons el tipus de descàrrega en trobem dos tipus:  

Monofàsics: El corrent té una sola polaritat, és a dir, viatja en una sola direcció, des 
d’una part de l’elèctrode a l’altra. Com que es tracta d’una ona monofàsica es 
necessita administrar grans quantitats de descàrregues, es solen aplicar 3 xocs de 200, 
300 i 360 Joules. Actualment són els més utilitzats, però s’estàn substituint pels 
bifàsics. 

Bifàsics: Consumeixen molta menys energia i, per tant, provoquen menys dany 
miocardíac i són més eficaços. El corrent elèctric té un doble pas per l’organisme i 
canvia la polaritat durant el xoc, de manera que el corrent viatja en direcció oposada a 

Símptomes del risc de mort sobtada durant l’exercici físic 

1.Dolor o malestar a la zona del pit 

2. Sensació de mareig i/o mareig 

3. Pulsacions molt irregulars del cor 

4. Fatiga inusual o desproporcionada per l’esforç realitzat. 
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la descàrrega inicial aproximadament un 30% del temps d’aplicació de la descàrrega. 
D’aquesta manera aconsegueix sincronitzar una major massa miocardíaca. 
S’administren 3 xocs de 150 Joules. La posició dels elèctrodes dels desfibril·ladors 
externs és molt important, ja que una mala col·locació podria suposar la mort del 
pacient.  

Diferència entre ona monofàsica i ona bifàsica: 

Il·lustració 4: Recorregut de les ones 

 
Font: <https://es.slideshare.net/Ivan_bertran/dea-31898318>  

 
Segons el tipus d’usuari en trobem 3 tipus: 

1. Manuals: El Desfibril·lador Extern Manual (DEMs), requereix ser manejat per 
personal altament qualificat, que sàpiga fer servir les seves funcions tan complexes. 
Només s’autoritza el seu ús a personal sanitari entrenat.  

Il·lustració 5: Desfibril·lador Manual 

 
Font: <http://www.medicalexpo.es/prod/nasan-medical-electronics/product-79132-499806.html> 
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2. Automàtics: Els Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) apliquen descàrrega sense 
avís previ. No es solen fer servir, únicament s’empra la seva terminologia de manera 
general per parlar dels semiautomàtics. 

Il·lustració 6: Desfibril·lador automàtic 

 
Font: <http://cardiosistemas.com.ar/productos/desfibrilador-externo-automatico-manual-bifasico-cu-
medical-systems-cu-er-2.htm> 

 
 
Semiautomàtics: Els Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics (DESA) analitzen el senyal 
de l’electrocardiograma del pacient i notifiquen a qui l’està usant si la desfibril·lació és 
necessària o no. L’operador s’encarrega de l’activació de l’equip i de realitzar la 
descàrrega. Aquest tipus de desfibril·lador té un ús molt fàcil i requereix de poca 
capacitació per usar-lo de manera correcta. Per tant, són aquests els que haurien 
d’estar instal·lats a la majoria de centres esportius per a prevenir la mort sobtada per, 
si més no, mantenir el pacient amb vida fins que arribi el personal sanitari qualificat.  

Il·lustració 7: Desfibril·lador semiautomàtic 

 
Font: <https://www.usa.philips.com/healthcare/product/HCM5066A/heartstart-onsite> 
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3.3.2 Desfibril·lador intern 

El desfibril·lador intern rep el nom de desfibril·lador automàtic implantable (DAI) o 
cardiodesfibril·lador. És un aparell amb unes capacitats semblants a un marcapassos, 
amb la capacitat de detectar i tractar greus arrítmies del cor que poden causar la mort 
sobtada. Quan es produeix una arrítmia, subministra una descàrrega elèctrica per tal 
que el cor recuperi el seu ritme cardíac normal. Això és el que es coneix com a 
desfibril·lació.  

El DAI consta d’un generador de pols i elèctrodes que s’incorpora a la zona del pit i que 
s’encarrega de llegir i registrar l’activitat elèctrica del cor. El registre de l’activitat 
s’emmagatzema a la memòria interna del desfibril·lador per a poder ser llegida i 
interpretada per un cardiòleg. A partir del registre, es pot filar més prim a l’hora de 
donar la medicació, a part de salvar la vida del pacient que el porta implantat. Segons 
el tipus de teràpia podem distingir entre els següents mètodes per recuperar un ritme 
cardíac normal: Si el pacient pateix bradicàrdia (el cor batega molt a poc a poc), el 
desfibril·lador intern envia un estímul elèctric per tal d’aconseguir que el ritme cardíac 
augmenti fins a la normalitat. Procés conegut com a funció marcapassos.  Si el pacient 
pateix taquicàrdia (el cor batega massa ràpid), la teràpia d’estimulació antitaquicàrdica 
(EAT) del desfibril·lador intern envia un senyal per tal de reduir el ritme cardíac. Aquest 
procés és totalment indolor i ràpid, i té una gran eficàcia i seguretat.  Si el cor batega 
de manera descontrolada, el DAI consta d’un tractament d’alta descàrrega, 
desfibril·lació o cardioversió, en què es produeix una desfibril·lació per poder controlar 
el cor de nou. Així com les causes per les quals el DAI du a terme una teràpia o una 
altra poden ser diverses, també ho són els tipus de DAI.  

Desfibril·lador monocameral: Només tracta una càmera cardíaca i disposa d’un 
generador d’impulsos i d’un elèctrode al ventricle dret.   

Il·lustració 8. Exemple de cámara cardiaca que fa la funció de desfibril·lador 
monocameral 

 

 

Font: <http://allaboutroboticsurgery.com/heartpumpsystemsvad.php>  
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Desfibril·lador bicameral: Disposa d’un generador d’impulsos i treballa en el ventricle i 
l’aurícula drets, on estan situats dos elèctrodes; un a cada cambra coronària.  

Altres tipus: Existeixen desfibril·ladors que són capaços de tractar més d’una 
insuficiència alhora.  

El DAI bicameral amb teràpia en l’aurícula o el DAI tricameral per tractar arrítmies 
ventriculars i la insuficiència cardíaca. 

 

3.4 Causes de la mort sobtada 

 
Tot i que les estadístiques indiquin que les arrítmies en els esportistes són les 
principals causants de la mort sobtada, altres factors importants com l’edat poden 
influir en el tipus de malaltia patida i la gravetat d’aquesta. El doctor Fernando 
Rupérez, metge de totes les seccions base del FCBarcelona va declarar que l’edat hi 
tenia molt a veure i que la franja d’edats es podia pràcticament dividir: abans dels 30-
35 anys i després d’aquests. 

 

3.4.1 Menors de 35 anys: 

3.4.1.1 Miocardiopatia hipertròfica 
 

La miocardiopatia hipertròfica és una malaltia de cor que es produeix al miocardi. 
Aquesta malaltia està provocada per la hipertròfia del cor, és a dir l’augment 
considerable de la seva mida. En especial afecta al creixement excessiu cel·lular de les 
parets del ventricle, normalment l’esquerre. La grandària excesiva de les parets 
provoca que els ventricles hagin de treballar molt dur per poder bombejar la sang i 
dificulta el procés. Petits taponaments impedeixen bombejar la quantitat necessària de 
sang i finalment es produeixen aturades cardíaques.  

Molta gent pateix aquesta malaltia però no tothom en rep els seus efectes. Centenars 
de persones que pateixen aquesta malaltia poden fer vida normal amb una mínima 
preocupació. No obstant, la majoria dels afectats poden tenir severes conseqüències i 
han d’anar amb molta cura. 

Cal afegir que l’activitat física és una alt factor de risc per patir aturades cardíaques. 
L’exercici físic pot provocar arítmies molt perilloses i provocar atacs, acabats amb la 
mort. 

És una malaltia molt comuna en persones de totes les edats, comptant-hi esportistes. 
Alguns estudis diuen que aquesta patologia és una de les principals causants de la mort 
sobtada, tant en esportistes com en persones sedentàries. 
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Els principals símptomes són dolor de pit, mareig, dificultats per respirar, o fins i tot 
desmai. 

Les causes d’aquesta patologia solen ser de caràcter hereditari. La malaltia ve 
provocada pel canvi en alguns dels gens de les proteïnes del cor. Tot i que també es 
pot anar desenvolupant amb el temps, a causa de l’alta pressió de la sang. Altres 
factors que afavoreixen el desenvolupament de la patologia són la diabetis o malalties 
de les tiroides. 

L’estudi per diagnosticar aquesta patologia és molt complex i per fer-ho és necessari 
molt de temps i moltes proves. 

El primer pas per diagnosticar aquesta malaltia és fer un estudi profund dels 
antecedents cardiològics de la família, ja que és una malaltia de caràcter hereditari. 
Amb un estudi físic exhaustiu. 

El segon pas i el més complex, és sotmetre el pacient a diversos processos i exàmens 
de diagnòstic, mitjançant anàlisis de sang, exàmens de raigs-X, ecocardiografies i 
exàmens d’estrès.  

Si els resultats donen positiu quant a la malaltia, finalment la víctima haurà de ser 
sotmesa a més processos mèdics, per preparar el cor per ser operat si cal. Els 
processos són la cateterització cardíaca, l’angiografia coronària, una biòpsia miocàrdia 
i per últim un altre examen genètic intens. 

 

Il·lustració 9: Comparació cor normal i cor amb miocardiopatia hipertròfica 

 
Font: <http://www.championchip.cat/lliga2007/medicina/cor2.htm> 
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3.4.1.2 Miocardiopatia arritmogènica 
 

La miocardipatia arritmogènica és una malaltia de cor amb caràcter genètic, és a dir, es 
pot transmetre generació rere generació. La seva causa principal és la mutació en un o 
més gens. 

Aquesta malaltia es caracteritza pel canvi progressiu del miocardi d’un dels dos 
ventricles per teixit fibroadipós, tot i que en la majoria de casos el canvi es duu a terme 
al ventricle dret, afectant sobretot a joves i adolescents. 

Les persones amb un cor normal tenen les cèl·lules del múscul cardíaques unides per 
proteïnes, però a les persones amb MAVD, les proteïnes no han estat desenvolupades i 
per tant les cèl·lules cardíaques no es poden mantenir unides en situacions d’estrès i 
activitat física. Això provoca la mort cel·lular i que el múscul es converteixi en una 
fibrosis i provoqui cicatrius. 

Generalment aquesta malaltia no té cap tipus de símptoma, tot i que algunes persones 
poden tenir palpitacions o fins i tot marejos. Els símptomes també poden dependre de 
l’evolució de la malaltia i de si a afecta a un o als dos ventricles. 

El diagnòstic d’aquesta malaltia és molt complicat ja que al cor es produeixen canvis 
pràcticament imperceptibles, i aquestes variacions poden haver estat provocades per 
altres causes o malalties. A l’actualitat no existeix cap tipus de cura per a aquesta 
malaltia però sí medicaments per alleujar o prevenir que el problema vagi a més. 

 

3.4.1.3 Displàsia arritmogènica del ventricle dret 
 

La displàsia arritmogènica del ventricle dret és una malaltia del múscul cardíac de la 
qual no es coneix la seva procedència tot i que es creu que pot estar causada per una 
malaltia congènita o per una miocarditis viral. Aquesta malaltia es caracteritza per la 
mort del miocardi ventricular i el canvi d’aquest per teixit adipós, un teixit que dificulta 
que el cor bombegi adequadament la sang. Els pacients sovint pateixen arítmies, fet 
que augmenta molt la possibilitat de patir una mort cardíaca sobtada.  

Els principals símptomes són palpitacions, pèrdues de la consciència, arítmies després 
d’una activitat física. Per alleujar els seus efectes una vegada detectada la malaltia, el 
més comú és la utilització d’antiarrítmics i en cas extrem un fibril·lador intern. 

El seu diagnòstic es pot dur a terme mitjançant diferents proves. Les més comunes són 
l’ecocardiografia, la ressonància magnètica o un estudi Holter.  
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3.4.1.4 Fibril·lació ventricular 

La fibril·lació ventricular consisteix en un ritme cardíac molt anormal, que provoca 
arítmies. Aquestes arítmies dificulten les contraccions ventriculars, la qual cosa pot 
acabar en una parada cardíaca i finalment amb la mort sobtada. 

La fibril·lació sol estar acompanyada d’un fort dolor al pit, de dificultat respiratòria i de 
considerables palpitacions. Finalment es produeix un desmai. 
 
Per tal d’intentar reanimar el pacient, és molt important actuar amb una gran rapidesa 
amb l’ús d’un desfibril·lador extern o amb la realització de l’RCP. 
 
Finalment i una vegada traslladat el pacient a l’hospital, si la patologia s’ha pogut 
controlar, serà aconsellable per al pacient la incorporació d’un desfibril·lador 
cardioversor intern i l’administració de medicaments per controlar les pulsacions 
cardíaques en tot moment. 
 
La fibril·lació ventricular pot afectar a llarg període al cervell o a qualsevol òrgan. 
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3.4.2 Més grans de 35 anys. 

3.4.2.1 Miocardiopatia dilatada 
 

La miocardiopatia dilatada és una malaltia en la qual el múscul cardíac es torna dèbil i 
les cavitats es dilaten. Aquest múscul cardíac es debilita pel patiment d’un infart o per 
una afectació a les artèries coronàries a causa que el cor emet una quantitat de sang 
insuficient. 

Els principals símptomes són la insuficiència cardíaca i la congestió pulmonar. 

A nivell de diagnòstic, primer s’ha de fer una radiografia de tòrax per veure si la silueta 
del cor ha augmentat. I finalment un ecocardiograma que ens permeti veure la 
dilatació de les cavitats cardíaques i la disfunció cardíaca. En casos extrems és possible 
fer un cateterisme per descartar malalties coronàries o una ressonància cardíaca per 
saber la causa i aplicar el tractament corresponent. 

 

3.4.2.2 Trombosis Coronària i Infart de Miocardi 
 

La trombosis coronària és una patologia que ve provocada per l’obstrucció parcial 
d’una o diverses de les tres artèries coronàries que es troben al cor. Per tant es deixa 
de bombejar i repartir la quantitat necessària de sang i oxigen. Aquesta obstrucció sol 
tenir lloc a la zona on es trenca la placa arterioescleròtica, la zona on es produeix 
l’enduriment de les artèries també anomenat arterioesclerosi. El sobreesforç del cor i 
la duresa de les artèries provoquen el trencament de la placa, i es forma un coàgul de 
sang que obstaculitza el pas de la sang i l’oxigen a altres parts del cos, provocant 
l’aturada del cor i per tant un atac de cor. 

L’infart de miocardi és una patologia molt semblant a la trombosis coronària, ja que és 
una obstrucció de les artèries coronàries. En el cas de l’infart de miocardi es produeix 
una obstrucció total de la vena coronària per tant provoca una aturada cardíaca i la 
mort d’una part del teixit miocardi.  

Aquesta és una patologia que pot patir una persona a qualsevol edat, però abunda a 
les persones majors de 35 anys. Totes dues malalties es poden detectar amb un 
electrocardiograma o anàlisi de sang. 
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Il·lustració 10. Comparació cor sa i cor amb infart de miocardi 

 
Font:   

<http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/12405690/Infarto-de-Miocardio-Informate.html > 

A la imatge es pot veure l’interior de l’artèria coronària en el moment de l’infart de 
miocardi, es pot veure com l’artèria es troba pràcticament obstruïda totalment. 

Els símptomes en totes dues patologies són molt semblants i els més freqüents són el 
mal al pit, sudoració i pal·lidesa, extensió del dolor cap al braç esquerre o fins i tot 
mans, oïda o mandíbula, una forta sensació d’opressió a la gola. I finalment dificultats 
respiratòries i mareig, a vegades amb un fort dolor. 

Els factors de risc per a totes dues malalties també són idèntics. Els factors de risc més 
comuns de les dues malalties són la hipertensió, el colesterol, el sobrepès, el 
tabaquisme, un historial familiar amb arterioesclerosi i el sexe, ja que els homes tenen 
més facilitat de patir aquesta malaltia.  

També és molt similar el seu tractament, ja que la causa principal del problema és la 
mateixa, l’obstrucció de l’artèria coronària per un coàgul de sang. El primer pas del 
tractament consisteix a donar una aspirina a la víctima, per tal d’evitar que les 
plaquetes s’adhereixin al coàgul. Més tard s’ha de fer un tractament específic per 
destruir el coàgul, punxant l’avantbraç de la víctima. El tractament per a aquestes 
patologies perd molta efectivitat a mesura que passa el temps respecte al moment de 
l’infart.  Estudis diuen que aproximadament després de les sis hores des del moment 
de l’infart el tractament perd l’efectivitat total. El pacient haurà de prendre aspirina o 
copidogrel si la persona és intolerant a l’aspirina. 

Una vegada l’aspirina hagi tingut efecte, el pacient haurà de ser hospitalitzat i ser 
sotmès a molts més tractaments de medicaments. En són exemples: 

 Nitroglicerina  
Dilata les artèries. 
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 Beta-bloquejant. 

Redueixen el treball del cor. 
Baixen els nivells d’adrenalina al cor. 
Augmenta el flux de la sang a les artèries coronàries. 
 

 Inhibidors de l’ECA (enzim conversor de l’angiotensia) 
Augmenten el grossor del cor. 
 

 Calci-antagonistes 
Redueixen la tensió muscular a les artèries. 
Dilaten artèries i augmenten el flux sanguini. 
 

 Diürètics 
Segreguen líquids i sals supèrflues 
Disminueixen la tensió sanguínia. 
 

 Medicaments reductors de colesterol 
Ex: estatines 
 

 Digital·lítics 
Estimulen el cor per bombejar la sang. 
 

 Trombòtics 
Eliminen els coàguls, per afavorir el flux de la sang. 

En cas extrem, de no poder solucionar el problema mitjançant fàrmacs, existeixen dos 
tractaments de quiròfan més complexos, són: 

 Bypass Coronari 
Consisteix a seccionar una secció de vena o artèria d’una altra part del cos i 
unir-la a l’artèria coronària per sobre i per sota de la zona de l’artèria afectada. 
 
 

 Intervenció coronària percutània 
Desobstruir l’artèria 

 
Il·lustració 11. Mort del teixits del cor després d’un infart del cor 
 

 
Foto: <  http://medicinanatural.com/restaurar-el-corazon-naturalmente/ > 
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En la darrera imatge es pot veure el cor després de l’infart de miocardi. Podem veure 
una zona fosca, que representa la mort dels teixits del miocardi a causa de l’obstrucció 
de l’artèria.  

La cura parcial d’aquests teixits és natural del cor. Però és un procés molt lent, que 
consta de la regeneració dels vasos limfàtics. 

Els especialistes diuen que la proteïna VEG FC, permet l’acceleració en la regeneració 
d’aquests teixits.  

Tenir una bona dieta, fer exercici moderat i evitar el tabac, ens ajudarà a evitar la 
repetició en un futur de totes dues patologies i a millorar la recuperació del nostre cor. 

Després de patir l’infart de miocardi o la trombosis coronària, existeixen tres tipus 
d’exàmens per continuar l’estudi i veure la progressió de recuperació de l’òrgan. Les 
tres proves més conegudes són: 

 Prova d’esforç 
 Ecografia del cor 
 Arteriografia coronària (Examen exhaustiu de l’artèria) 

 

3.4.2.3 Síndrome Brugada 
 

La síndrome Brugada és una malaltia de caràcter hereditari que va ser descoberta per 
tres cardiòlegs catalans Josep, Ramon i Pere Brugada. Es produeix degut a l’alteració 
dels gens que dirigeixen la formació de proteïnes cardíaques i que regulen el pas dels 
ions a través de la membrana cel·lular. Aquesta malaltia s’engloba al grup de les 
canalopaties. És una malaltia poc comuna, que sobretot sol aparèixer en els homes a 
partir dels 30 o 35 anys.1 

Estructuralment el cor és normal i per tant el diagnòstic d’aquesta cardiopatia es basa 
en l’electrocardiograma per veure possibles alteracions. Els tests genètics també 
permeten identificar l’alteració genètica i confirmar la malaltia. 

No existeix cap tractament curatiu en l’actualitat. Se sol fer ús d’un DAI per prevenir 
riscos de mort sobtada  

 
3.4.2.4 Mort per consum d’esteroides 
El consum d’esteroides o altres substàncies semblants que es prenen per tal de 
millorar el nivell màxim de rendiment dels esportistes, a la llarga por arribar a ser molt 
perjudicial i provocar mort sobtada i també altres tipus de problemes cardíacs.  

                                                      
1 Font [10/07/2017] <http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-
pacientes/enfermedades-cardiovasculares/sindrome-de-brugada.html >  
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3.4.3 Altres malalties de cor dels esportistes sense risc de mort sobtada 

3.4.3.1 Bufs cardíacs 
 

Un buf cardíac és un soroll sibilant produït en el moment del batec del cor. Aquest 
soroll és causat pel moviment turbulent i desigual del flux sanguini que passa per les 
vàlvules cardíaques, unes vàlvules més estretes del normal, que dificulten el pas de la 
sang. 

La majoria de bufs no presenten símptomes. Gairebé tots els bufs es descobreixen a 
causa d’un reconeixement mèdic que es fa perquè es tenen altres símptomes, com mal 
de pit, color morat a la pell i a la punta dels dits o falta d’oxigen. Tot i que també 
existeixen bufs funcionals que són inofensius i no provoquen cap mena de canvi a la 
vida de la víctima. Aquests bufs predominen als nens i adolescents però acaben 
desapareixent amb el creixement de l’individu. 

Per diagnosticar els bufs s’utilitza l’estetoscopi per poder escoltar el batec del cor. 

En cas que el metge detectés el buf, indicaria fer diversos estudis per poder veure si es 
tracta d’un buf funcional o d’un problema al cor. En són exemples: 

 Radiografia del tòrax 
 Electrocardiografia 
 Ecografia 
 Estudi amb el medicament nitrat d’amil 

 
Els bufs funcionals no tenen cap mena de tractament. En els bufs que estan provocats 
per una malaltia subjacent, es tracta aquesta malaltia subjacent. Els bufs que estan 
provocats per estrenyiment de les vàlvules requereixen medicaments o fins i tot 
intervenció quirúrgica. 

Els bufs es poden classificar segons el seu grau d’intensitat. 

Taula 2. Classificació dels bufs 

Grau 
d’intensitat 

 

Grau 1 Buf molt suau, difícil d’escoltar i requereix auscultar diferents cicles 
cardíacs per detectar-lo. 

Grau 2 Buf suau , fàcil d’auscultar. 
Grau 3 Buf moderat  i  sense vibració palpable a la zona toràcica. 
Grau 4 Buf intens, amb una vibració considerable a la zona del tòrax 
Grau 5 Buf molt intens. Pot ser auscultat amb només el contacte de 

l’estetoscopi amb el tòrax. 
Grau 6 Buf tan intens que es pot sentir sense l’ús de l’estetoscopi. 

 
Font: Elaboració pròpia basada en el Dr. Pedro Duhagón. Disponible 
a  <http://www.scielo.edu.uy/pdf/adp/v73n1/expertos-soplos.pdf > 
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Il·lustració 12: Estetoscopi 

 
Font: <https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-coraz%C3%B3n-rojo-y-un-estetoscopio-en-el-fondo-
azul-image59847700 > 

 

3.4.3.2 Angina de pit  
 

L’angina de pit és una forta molèstia a la zona del tòrax produïda per la insuficiència 
sanguínia i per tant la falta d’arribada d’oxigen al cor. Com en casos anteriors, aquesta 
insuficiència de sang és deguda al taponament de les artèries coronàries que aporten 
la sang al cor. 

L’origen del problema està en la falta d’oxigen per mantenir les cèl·lules vives del cor. 
Aquesta insuficiència produeix un dolor intens i una sensació d’intensa opressió al pit, 
que es pot arribar a estendre fins l’esquena. Quan les artèries del cor estan afectades i 
no es pot transmetre la sang suficient, els nervis cardíacs envien missatges dolorosos al 
cervell d’avís i així evitar mals majors. 

Generalment aquest problema es desencadena per un sobreesforç físic, que es pot 
alleujar posteriorment amb repòs. 

L’angina de pit és més freqüent en els homes que en les dones, sobretot en aquells 
més grans de 30 anys. 

Aquest problema de cor es diferencia de l’infart per la duració de l’obstrucció de les 
artèries. En el cas de l’angina de pit l’obstrucció només dura uns minuts i només 
requereix de repòs per a la recuperació del pacient, en canvi en l’infart és produeix una 
obstrucció molt més llarga, produint-se una mort o necrosis parcial al cor i per tant la 
necessitat d’ajuda immediata d’assistència mèdica. 

Els mètodes de prevenció d’aquesta malaltia són molt similars als de les patologies 
anteriors. D’entre els més destacats, evitar el sobrepès i el tabaquisme. 
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3.4.3.3 Síndrome del cor d’atleta 
 

La Síndrome del cor d’atleta, és un problema de cor que es troba i es desenvolupa als 
esportistes que pateixen un sobre entrenament físic. D’aquesta manera el cor s’adapta 
a les necessitats del cos. Els principals requisits del cor són augmentar la quantitat de 
sang a bombejar i fer que les quantitats d’oxigen distribuïts pel cos a l’hora de fer 
l’esforç siguin molt més grans. 

Aquesta síndrome no és res més que un creixement excessiu del cor i les seves parets, 
per tal d’aconseguir la millora de les seves propietats i adaptar-se millor a les 
necessitats de l’esforç físic de l’esportista. 

No és una patologia maligna per als esportistes, per tant no causa mort sobtada ni 
problemes greus. De fet la major part d’esportistes d’alt nivell pateixen aquesta 
síndrome ja que a l’hora de fer una alta quantitat d’activitat física el cor creix i es 
desenvolupa més del normal. Els experts detecten aquesta mena de patologies a 
través d’una electrocardiografia o una prova d’esforç (ergometria) per poder detectar 
aquest problema. 

No hi ha cap tipus de tractament ja que quan l’individu deixa de practicar esport el cor 
triga uns mesos a tornar a la seva mida normal. 
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4. DIAGNÒSTIC I RECONEIXEMENT MÈDIC DEL COR D’UN 
ESPORTISTA 

 
Tot esportista d’alt nivell ha de passar per un estudi previ del cor abans de practicar el 
seu esport en qüestió i poder prevenir tot tipus de cardiopaties que puguin arribar a 
ser perjudicials per a l’individu.  

Existeixen molts tipus de proves i tècniques d’examen del cor però n’hi ha algunes que 
són més eficaces i efectives segons el que vulguin estudiar. Centrant-nos en el camp de 
l’esport, parlaré de les tres proves més utilitzades.  

També existeixen altres tipus de proves com per exemple el holter, el cateterisme, 
angiografia, etc, però són proves que es duen a terme en casos puntuals i per a altres 
tipus de patologies. 

Després de l’entrevista a Manel García, encarregat de fer les proves d’esforç i les 
revisions mèdiques de tot el FC Barcelona, incloses celebritats com Neymar, Lionel 
Messi i molts més, vaig poder saber que les úniques proves necessàries i que 
demanaven totes les Federacions Internacionals eren l’electrocardiograma (ECG) i un 
electrocardiograma vasal en repòs. 

Per tant, proves tan conegudes com la d’esforç o l’ecocardiograma no són realment 
necessàries ja que no són demanades per les Federacions Internacionals dels 
respectius esports, però sí aconsellables, ja que poden ajudar a preveure malalties més 
ocultes i que l’ECG no pot detectar. 

Ha estat per mitjà de l’estudi dels documents, les enquestes i les entrevistes 
obtingudes, que he arribat al coneixement d’aquestes tres proves. 

 

4.1 Ecocardiografia 

L’ecocardiografia és una prova de diagnòstic de problemes de cor. Aquesta tècnica 
consisteix en l’obtenció d’imatges planes, en dues dimensions o fins i tot en tres 
dimensions a través d’ultrasons i és una de les més utilitzades en l’actualitat. 

Aquesta tècnica ens permet veure la funcionalitat i anatomia del cor. Gràcies a 
l’ecografia podem determinar la mida del cor, la seva forma, i el seu moviment cardíac. 
A més, podem veure com funcionen les vàlvules cardíaques, la circulació de la sang al 
cor i obtenir informació sobre les artèries. 

És una prova que fa un estudi molt complet del cor i que no causa danys al cos, gràcies 
a la utilització d’ultrasons. 

És fàcil de realitzar i  no requereix preparació prèvia del pacient. En alguns casos els 
pulmons, les costelles o els teixits corporals poden dificultar la visió del cor  
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Per realitzar la prova el pacient s’ha de tombar sobre una llitera mentre el metge li 
col·loca uns elèctrodes a la zona del pit. Posteriorment se li aplica un gel. Finalment el 
metge utilitzarà un transductor per rebre i enviar les ones.  

Existeix la possibilitat d’inclinar el pacient deixant el costat del cor tocant la llitera i 
d’aquesta manera posicionar el cor cap a l’esquerra, la seva posició natural.  

 

Il·lustració 13: Imatge en dues dimensions del cor i metge realitzant una 
ecocardiografia 

 

   

Fotos: Disponibles a 

Imatge 1: http://www.cuorevivo.it/vlv_6%20prolasso%20della%20mitrale.htm 

Imatge 2: http://www.hospitalcardiologica.com.mx/specialists/ecocardiografia/ 

Em la primera imatge podem veure la imatge adquirida a través de l’ecografia. I en la 
segona imatge trobem un metge fent la prova, i el pacient inclinat amb el costat del 
cor tocant la llitera. 
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4.2 Ergometria o Prova d’Esforç 

L’ergometria o prova d’esforç és una tècnica que ens permet avaluar les respostes del 
sistema cardiovascular i per tant poder diagnosticar qualsevol tipus de malaltia 
coronària, tant de cor com de vasos sanguinis. També es poden obtenir dades com la 
freqüència cardíaca màxima, la capacitat aeròbica i anaeròbica del cos i el consum 
màxim d’oxigen. 

Aquesta prova es basa en la recepció de les respostes que el cor emet quan es troba en 
una situació d’esforç, ja sigui per una activitat física a una alta intensitat o per mitjà de 
fàrmacs. Aquestes respostes a l’exercici físic s’avaluen tenint en compte diferents 
paràmetres vitals com la tensió arterial, el ritme i la freqüència cardíaca i respiratòria, i 
per últim el registre electrocardiogràfic del cor quan es duu a terme la prova.  

La prova es duu a terme en una cinta o bicicleta estàtica i igual que en la prova de 
diagnòstic anterior el pacient s’haurà de treure la roba del tronc superior, per tal que 
el doctor pugui connectar el pacient a un esfingonòmetre, per mesurar la tensió 
arterial i a un electrocardiògraf, per rebre el registre elèctric del cor.  

També existeix l’ergometria amb gasos que és exactament igual però al pacient se li ha 
de col·locar una mascareta connectada a un analitzador de gasos, per poder estudiar la 
respiració i amb ella la capacitat funcional del pacient a l’hora de realitzar un esforç i el 
canvi metabòlic que té durant l’activitat física. 

Segons el resultat de les entrevistes i enquestes la prova d’esforç és una de les proves 
més efectives i realitzades en l’actualitat, per la capacitat de prevenir qualsevol tipus 
de cardiopatia isquèmica juntament amb les taquicàrdies i la síndrome Brugada que 
són les principals causants de morts sobtades als esportistes tal i com el doctor José 
Brugada, director de l‘Hospital Clínic va dir a un article a la “ revista salud.es”.2 

Segons Manel García la prova d’esforç té un petit dèficit que gràcies a la tecnologia 
s’està intentant pal·liar. I és que durant un entrenament o una competició, la 
freqüència cardíaca i l’esforç al qual es sotmet el cor és molt més alt i de molta més 
duració del que arriba a analitzar l’ergometria.  Ja que aquesta es fa durant un temps 
molt més curt i a una intensitat menor que ve determinada per l’ ordinador i el metge 
en qüestió. 

Actualment existeixen diverses empreses de tecnologia mèdica, dins de les quals 
destaca l’empresa Nuubo amb la qual Manel García està col·laborant. Aquesta 
empresa es dedica a fer samarretes amb elèctrodes incorporats que permeten 
realitzar la prova d’esforç durant l’entrenament o competició de l’esportista i 
d’aquesta manera conèixer l’actuació exacta del cor. 

 

 

 

                                                      
2 Revista Espanyola Cardiaca [ en línia] “Salud Revista. es” del 24.10.2013. 
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Il·lustració 13. Jo realitzant una prova d’esforç i una samarreta Nuubo. 

  

Font: Elaboració pròpia  
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4.3 Electrocardiograma (ECG) 

L’electrocardiograma és una prova que ens permet registrar l’activitat elèctrica del cor 
i per tant analitzar el ritme i la regularitat dels batecs del cor. Aquesta activitat 
elèctrica queda dibuixada en un paper formant una sèrie d’ones que representen els 
estímuls elèctrics de les aurícules i ventricles. 

L’electrocardiograma es pot fer de diverses maneres. Per una banda tenim 
l’electrocardiograma en repòs que es duu a terme amb el pacient en repòs a una llitera 
i per tant no causa dolor.  I per l’altra banda existeix la possibilitat de combinar 
l’electrocardiograma amb la prova d’esforç, per tal de veure l’activitat elèctrica de les 
cèl·lules cardíaques durant un esforç físic. En aquest últim cas l’electrocardiograma 
podria causar una mica de dolor a la zona del tòrax. 

Per a la realització de la prova, el pacient s’haurà de tombar sobre una llitera i el 
doctor li haurà de col·locar al tòrax uns elèctrodes connectats per cable a una màquina 
anomenada electrocardiògraf. 

L’estudi del ritme, la regularitat dels batecs, la mida i la posició de les aurícules i els 
ventricles a través de l’ecocardiograma ens permet detectar qualsevol tipus de mal al 
cor i els efectes que tenen sobre el cor fàrmacs o dispositius implantats al cor, com el 
marcapassos. I l’estudi de les ones traçades al paper ens permet detectar i poder evitar 
possibles arítmies i fins i tot prevenir malalties coronàries com infarts de cor. 

Il·lustració 14: Resultat d’un ecocardiograma 

 
Foto: <http://cmicareli.com/servicios-medicos/cardiologia/electrocardiograma-2/ > 

A aquesta imatge podem veure el resultat d’un electrocardiograma. A més es poden 
veure les ones traçades a paper registrant l’activitat elèctrica dels ventricles 
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5. ESPORTISTES AFECTATS PER LA MORT SOBTADA 

 

5.1 Esports freqüents 

Com he dit abans, els esports que més morts causen solen ser els d’alta exigència 
anaeròbica d’alta exigència com el futbol, el ciclisme, les maratons o el bàsquet. 

Tot i que les estadístiques no tenen un clar guanyador, depenent del país i de la 
quantitat de persones que practiquin l’esport poden haver-hi més o menys morts. 

Les estadístiques realitzades fins l’actualitat no aclareixen en quin esport passa més; ja 
que és segons l’esport que més es practica a cada país. 

 Futbol 

Com he explicat anteriorment, el futbol és un dels esports que més es veu afectat 
per la mort sobtada 

Marc-Vivien Foé: davanter camerunès del Manchester City quan patí una mort 
sobtada durant la Copa Confederacions amb la seva selecció l’any 2003. La causa va 
ser una miocardiopatia hipertròfica a l’edat de 28 anys.  

 
Miklós Fehér: jugador hongarès que durant un partit amb el seu equip, el SL 
Benfica, va patir una mort sobtada al gener del 2004. Aquesta va ser provocada per 
una arítmia cardíaca que desembocà en una miocardiopatia hipertròfica quan 
només tenia 24 anys d’edat. 

Antonio Puerta: defensa i centrecampista espanyol que militava a les files del 
Sevilla F.C. i que va morir l’any 2007. La causa va ser una displàsia arritmogènica del 
ventricle dret. El jugador andalús va estar dos dies a la Unitat de Cures Intensives 
(UCI). Un any abans havia patit un desmai que fou un previ avís del dantesc final 
que li esperava. Va morir amb només 22 anys. 

Il·lustració 15. Moment de l’atac de cor a Antonio Puerta  

 
Font:  <http://www.gazzetta.it/Calcio/Estero/Primo_Piano/2007/10_Ottobre/23/puerta.html> 
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Daniel Jarque: un cop duríssim per a l’esport català fou la mort d’aquest central de 
la cantera del R.C.D. Espanyol durant la pretemporada a l’any 2009 a Florència. Els 
seu cas és un pèl més peculiar perquè succeí després de la pràctica esportiva, a 
l’hotel on s’hostatjava l’equip blanc-i-blau. La fibril·lació ventricular fou la causa de 
la mort sobtada d’aquest jugador que, posteriorment, desembocà en una asistòlia 
no desfibril·lable i va morir amb 26 anys.  

Rubén de la Red: migcampista espanyol que jugava al Real Madrid quan va patir 
una mort sobtada l’any 2008. Va patir una síncope que el va deixar inconscient 
durant 30 segons per una cardiopatia que va acabar en una fibril·lació ventricular. 
Gràcies a la reanimació es va poder evitar la seva mort. De la Red tenia només 23 
anys. 

 

 Ciclisme 

El ciclisme, un dels esports més exigents quant a resistència i durada és afectat per 
la mort sobtada de manera significativa.  

Fabrice Salanson: ciclista francès considerat un dels millors ciclistes al seu país. 
Salanson va morir abans de l’inici de la volta a Alemanya mentre estava a l’hotel de 
Dresde, Alemanya. El ciclista de l’equip Brioches la boulangère va ser trobat mort el 
matí següent. Es van descartar les substàncies de dopatge com a culpables de la 
mort, tot apuntava a l’EPO (eritropoetina). Es va descartar l’EPO degut a una prova 
realitzada per un ECG que se li havia realitzat a Salanson 22 dies abans de la seva 
mort. Es va determinar que les possibles causes havien estat una cardiopatia 
isquèmica, la síndrome de QT llarg o la síndrome de Brugada. Salanson va morir als 
23 anys. 

Tom Simpson: ciclista anglès que va morir amb 30 anys i de forma instantània 
mentre ascendia el Mont Ventoux durant el Tour de França l’any 1967. La causa de 
la mort va ser una insuficiència cardíaca ocasionada per una barreja d’amfetamines 
i alcohol.  

Il·lustració 16. Tom Simpson, ciclista anglès.  

 
Font:  <  http://www.foroelcruce.net/t39449p80-imagenes-que-impactan > 
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Johan Sermon: ciclista belga que igual que Salanson, va morir mentre dormia. Sermon 
formava part de l’equip Daikin i es trobava en molt bon estat físic. L’autòpsia va 
determinar que la mort del ciclista belga va ser causada per una insuficiència cardíaca 
probablement deguda a una cardiopatia isquèmica. Va morir amb 21 anys. 

 
Denis Zanette: ciclista Italià campió del giro del seu país. Va morir als 32 anys per una 
aturada cardíaca provocada per les substàncies de dopatge ingerides prèviament a la 
pràctica esportiva. La mort sobtada es va produir hores més tard mentre s’estava 
realitzant una neteja dental. Fou portat ràpidament a l’hospital però els metges no 
pogueren fer res per salvar-li la vida.  

 

5.2 Altres esports 

Diego García: atleta espanyol famós per la seva especialització en la prova marató. Pel 
que sembla, Diego García morí per culpa d’una parada cardíaca causada per una 
miocardiopatia arritmogènica o, com ha estat anteriorment esmentat a l’apartat de 
causes, per una displàsia arritmogènica del ventricle dret. El maratonià natural de 
Guipúscoa estava realitzant una mitja marató. Les seves últimes paraules foren: «Para, 
para, que me encuentro mal», aleshores es va quedar pàl·lid, i morí a l’instant amb 39 
anys 

Vigor Bovolenta: fou un jugador italià de voleibol, internacional amb la selecció 
italiana amb la qual va guanyar diverses medalles olímpiques, el campionat d’Europa i 
l’Eurocopa. Quan ja es trobava jugant a un nivell menys exigent, a segona divisió 
italiana, Bovolenta va patir un infart durant un partit causat per una cardiopatia 
isquèmica. La malaltia fou detectada amb anterioritat però no es prengueren les 
mesures de seguretat necessàries per evitar la mort del jugador de voleibol de 37 anys 
d’edat.   

Il·lustració 17. Vigor Bovolenta, jugador italià d’handbol.  

  
Font  1: < http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2012/03/27/687455-vigor-ferrara-conad-
volley-centrale-addio-sognare-citta.shtml > 

Font 2:  <http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/sport/volley/2012/03/25/686635-vigor-bovolenta-
morto.shtml > 

 



Mort Sobtada en esportistes d’elit  

33 
 

Reggie Lewis: jugador professional de la lliga americana de bàsquet NBA, pertanyent a 
l’equip Boston Celtics que morí a causa d’una miocardiopatia hipertròfica mentre 
entrenava. Uns mesos abans, havia patit un avís quan estava jugant un partit contra els 
Charlotte Hornets, en el qual va desmaiar-se però els serveis mèdics del club no li van 
donar gaire importància ja que passats uns minuts, va tornar a la pista i va acabar 
anotant 17 punts més. Lewis va morir als 27 anys. 

 

Thomas Herrion: Va ser un jugador de futbol americà nascut a Fort Worth, Texas; que 
morí als 23 anys a causa d’una cardiopatia isquèmica. Va morir quan militava a les files 
de l’equip dels 49ers de San Francisco i just en acabar el partit contra els Denver 
Broncos va desplomar-se i fou traslladat immediatament a l’hospital on va morir. 

 

René Herms: Va ser un migfondista alemany i atleta olímpic que es va convertir en el 
millor migfondista d’Alemanya. Va començar a fer esport primer jugant a handbol, 
esport que va deixar de fer a l’edat de 15 anys per a dedicar-se completament a 
l’atletisme. La causa de la seva mort fou una miocarditis induïda per un virus a l’edat 
de 27 anys. 
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6. TREBALL DE CAMP 

Com a treball de camp, per poder elaborar les conclusions, amb la teoria ja cercada, he 
usat diferents mètodes per poder estudiar, aprofundir i analitzar les qüestions que 
m’havia plantejat inicialment. 

La metodologia que he utilitzat s’ha basat en entrevistes a metges especialitzats i a una 
persona afectada per una malaltia relacionada amb el cor,  també  he fet anàlisi de 
dades estadístiques publicades i per últim he realitzat enquestes per conèixer la 
informació que arriba a la societat.  

També m’ha agradat d’ incloure les meves proves diagnòstiques en els annexos, ja que 
han estat una experiència personal molt il·lustrativa del tema que estava 
desenvolupant. 

6.1 Entrevistes a metges i tècnics 

 

6.1.1 Entrevista al Doctor Fernando Rupérez 

Doctor del Futbol Club Barcelona, encarregat dels departaments de bàsquet i handbol.  

 
1. L’excés d’esport és beneficiós per al cor o pot arribar a ser perjudicial? 

Bueno, com tot a la vida, l’excés d’alguna activitat és sempre dolent. Fer esport és 
saludable i molt bo per al cos, però fer un excés d’activitat física si el teu cos no està 
preparat o entrenat pot arribar a tenir conseqüències molt dolentes com problemes de 
cor sobtats. 

 
2. Quins són els principals problemes de cor que es solen trobar en esportistes? 

Les principals problemàtiques que trobem als esportistes són sobretot arrítmies i bufs. 
A més d’alguns problemes hereditaris irreversibles. 

 
3. L’esport que es practica ( futbol, aixecaments de peses… etc) pot influir a tenir un 
tipus de problema o un altre? ( Problema de cor) 

Òbviament, en els esports en què sobretot es demana una gran resistència aeròbica o 
una alta intensitat, es produeixen molts més problemes cardíacs. Tot i que el cor 
també s’adapta al tipus d’activitat física que practiquis i a les seves necessitats, per 
tant podent influir en la seva estructura. 
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4. L’edat de la persona és un factor influent en el tipus de problema de cor que es pot 
patir? 

Sí, de fet hi ha una petita franja d’afectació establerta sobre els 35 anys. El fet d’haver 
practicat o seguir practicant un esport pot reduir considerablement el risc de que el 
cor pateixi una malaltia cardíaca a partir d’aquesta edat. 

 
5. Quines són les proves de diagnòstic més utilitzades a l’actualitat? 

Les més utilitzades amb diferència són l’electrocardiograma i la prova d’esforç. 

 

6. I quines són les proves més efectives a l’hora de detectar problemes a un 
esportista? 

Les més efectives són normalment la prova d’esforç i l’ecocardiograma. 

Il·lustracions 18. Imatge amb el Doctor Fernando Rupérez  

  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

Conclusió: 

Gràcies a l’entrevista feta al doctor Fernando Rupérez, vaig poder saber sobre la 
influència dels diferents esports a la formació i adaptació del cor depenent de 
l’activitat física produïda i les necessitats d’aquesta. 

La dada més destacada i que he utilitzat més al treball ha sigut la separació, i la 
influència de la franja d’edats a l’hora de poder patir una cardiopatia. Referent a això, 
el Doctor Rupérez va fer referència al fet que practicar un esport durant anys millora 
considerablement l’estructura i forma del cor, permetent la reducció o l’endarreriment 
de qualsevol problema cardíac. 



Mort Sobtada en esportistes d’elit  

36 
 

6.1.2 Entrevista a Manel García 

Tècnic encarregat de fer les proves d’esforç i electrocardiogrames a tots els jugadors 
del FC Barcelona, inclosos els del primer equip de futbol. 

1.L’excés d’esport és beneficiós per al cor o pot arribar a ser perjudicial? 

Fer esport mai és dolent, però és molt necessària una bona preparació física prèvia i 
una execució anterior d’exàmens de cor per estudiar possibles problemes. Hi ha 
persones que ni es preparen bé ni es fan les proves corresponents, i llavors és quan 
arriba el problema. 

 

2.Quins són els principals problemes de cor que se solen trobar en esportistes? 

Arítmies i alguna malaltia hereditària. 

 

3.L’esport que es pràctica ( futbol, aixecaments de peses…etc) pot influir a tenir un 
tipus de problema o un altre? ( Problema de cor) 

Sí, les maratons, el futbol o el ciclisme són esports d’una gran exigència física i es 
troben casos de morts sobtades. 

 

4.L’edat de la persona és un factor influent en el tipus de problema de cor que es pot 
patir? 

Clar, amb el pas dels anys els òrgans es van deteriorant i el cor no acaba sent el mateix. 

 

5.Quines són les proves de diagnòstic més utilitzades a l’actualitat? 

Les més utilitzades són l’electrocardiograma normal i el basal (o en repòs), a més de 
l’ecografia. 

 

6.I quines són les proves més efectives a l’hora de detectar problemes a un 
esportista? 

Segons el meu punt de vista la més important és la prova d’esforç ja que permet veure 
el cor en situació d’activitat física. De fet estic treballant amb Nuubo per poder fer 
samarretes que puguin fer proves d’esforç durant els entrenaments. La prova d’esforç 
no es fa a tots els països del món ja que és una prova que les Federacions 
Internacionals no obliguen a fer encara. 
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Il·lustracions 19. Imatge amb Manel Garcia 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

 

Conclusió: 

L’entrevista al Sr. Manel García va ser la més llarga i la que més informació em va 
aportar. L’experiència de Manel García em va permetre resoldre tots els més dubtes i 
guanyar molts coneixents referents a no només el meu esport, sinó també a altres com 
el futbol o bàsquet. 

Vaig poder aprendre una dada importantíssima sobre totes les Federacions 
Internacionals. L’antecedent tracta de la demanda de les federacions, ja que només 
sol·liciten una sèrie determinada de proves de cor, que són l’ecocardiograma normal i 
l’ECG en repòs. Aquesta dada no és molt popular en la societat actual, ja que tothom 
pensa que la resta de proves com la d’esforç són també obligatòries, però realment 
són opcionals i innecessàries. 

Manel García col·labora amb l’empresa Nuubo que com he dit anteriorment, és una 
empresa tecnològica. Està col·laborant en la realització pràctica i teòrica de les 
samarretes que tenen incorporat un aparell que permet realitzar una prova d’esforç 
durant un entrenament o partit. 
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6.1.3 Entrevista a la doctora Victoria Zamora 

Metgessa de família que fou durant un temps la metgessa que em va correspondre a la 
Seguretat Social. 

1.L’excés d’esport és beneficiós per al cor o pot arribar a ser perjudicial? 

Generalment la pràctica d’esport és recomanable tot i que l’excés d’esport sense una 
preparació prèvia pot ser perillós. 

2.Quins són els principals problemes de cor que se solen trobar en esportistes? 

No sóc cardiòloga però he escoltat que les fibril·lacions, les arítmies i alguna 
cardiopatia com l’isquèmica són bastant perjudicials als esportistes  

3.L’esport que es pràctica (futbol, aixecaments de peses… etc) pot influir a tenir un 
tipus de problema o un altre? (Problema de cor) 

Clar, els esports com maratons i ciclismes en els que has de fer un gran esforç i durant 
bastant de temps cremen molt el cos i poden acabar amb un problema molt seriós de 
cor. 

4.L’edat de la persona és un factor influent en el tipus de problema de cor que es pot 
patir? 

Òbviament, el cos i molt menys el cor no són els mateixos quan un és jove a quan un ja 
té una certa edat.  

5.Quines són les proves de diagnòstic més utilitzades en l’actualitat? 

L’ecocardiograma és una prova bastant comuna, igual que l’electrocardiograma. La 
prova d’esforç és menys comuna a les persones que no fan esport. 

6. I quines són les proves més efectives a l’hora de detectar problemes a un 
esportista? 

Per a un esportista penso que la prova d’esforç és bastant important i efectiva ja que 
permet veure el rendiment del cor quan aquest està en activitat. Respecte a una 
persona sedentària que no fa esport, penso que un ECG ja és suficient. 

Conclusió: 

La doctora Zamora en no ser cardiòloga o metgessa esportiva em va aportar menys 
informació sobre aquest tema, però igualment me’n va aportar d’altra molt rellevant. 
Em va oferir i enviar una sèrie d’enllaços i llocs web on cercar una informació molt 
vàlida i útil per al treball.  A la Bibliografia es poden trobar els enllaços.  
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6.1.4 Conclusions de les entrevistes 

Aquesta ha sigut una de les parts més importants del treball perquè m’ha permès 
enllaçar i verificar tota aquella informació cercada a la web. A més a més he après 
noves dades, nova informació que no sabia i que només metges i tècnics 
experimentats són capaços de conèixer i corroborar. 

Sens dubte ha estat una de les parts més maques i divertides del treball ja que poder 
quedar en persona, parlar i intercanviar informació amb metges, professió que 
m’encantaria arribar a exercir algun dia, ha estat una experiència impressionant i que 
sens dubte tornaria a repetir. 

Però no ha sigut una part fàcil, ja que el fet d’establir contacte amb metges i tècnics de 
prestigi tot i sent propers al club ha estat una tasca llarga i complicada.  

De cadascuna de les persones entrevistades he pogut extreure diferents conclusions i 
alhora bastant relacionades entre si. Les respostes no eren molt diferents i també 
tenien una certa relació.  

Gràcies a aquestes respostes bastant relacionades entre sí, he pogut arribar a la 
conclusió que dins el risc de patir una mort sobtada existeixen diversos factors. Per una 
banda trobem l’edat, que és un factor important dins la franja del risc de mort 
sobtada.  Per una altra banda trobem dos factors més, que són els més influents: la 
preparació física i l’estudi del cor previ a un esforç gran poden ser determinants a 
l’hora d’evitar una mort sobtada. 

A més, les respostes dels metges m’han ajudat a determinar les proves de diagnòstic 
més rellevants i utilitzades al món de l’esport d’alt nivell com l’ECG, prova d’esforç i 
Ecocardiografia, totes treballades anteriorment.  
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6.2 Entrevistes a persones afectades  

6.2.1 Entrevista a l’afectat Pablo Ruíz 

Pablo Ruíz havia estat un esportista d’alt nivell d’handbol que jugava al FC Barcelona 
com a primera línia. 

1.Amb quina edat vas patir la malaltia? 

No es considera una malaltia: es tracta d’una malaltia estructural, per tant, és de 
naixement. Però m’ho van veure amb 13 anys. 

2.De quina malaltia es tracta? (Digues el nom de la malaltia si el saps) ( Explica’m una 
mica sobre ella). 

Exactament és una anomalia congènita en l’origen de la coronària dreta. Bàsicament 
és el naixement de la coronària dreta en una ubicació diferent, i per tant, un 
recorregut diferent. 

3.Amb quines proves o tècniques de diagnòstic te la van detectar? 

Per detectar l’anomalia van fer proves d’imatge. Concretament: ecocardiograma i TAC. 
En no ser un problema funcional, l’anomalia és invisible en les proves d’esforç. 

4.És un problema crònic o té algun tipus de cura? 

En casos greus on hi ha risc real de mort, hi ha possibilitat d’operar, encara que en el 
meu cas en ser una simple troballa, no val la pena, perquè podria originar una malaltia 
que no tinc. 

5. Ha tornat a fer esforç després de la detecció del problema? Quin tipus d’esport ? 
Quan hem van detectar el problema, després de diverses deliberacions, la cardiòloga 
del club va donar un ``no apte´´per a l’esport a nivell competitiu (Federat), encara que 
altres especialistes han vist excessives aquesta opinió, per tant faig esport pel meu 
compte (córrer, gimnàs…). 
 
6.En el moment en què et van detectar el problema, ¿corries perill de patir una mort 
sobtada o problemes majors en cas d’haver continuat jugant al FC Barcelona? 
En alt nivell qualsevol persona té risc de sofrir algun problema. El meu cas en ser 
relativament nou i no haver-me investigat suficient es va recomanar no continuar per 
possible risc. 
 
Conclusions: 
En el cas del Pablo hem pogut veure la importància de les tècniques de diagnòstic 
basades en la proporció d’imatges, com són l’ecocardiografia de què he parlat abans o 
el TAC. En el moment que els doctors van detectar a Pablo la patologia van decidir que 
havia de deixar de practicar esport a alt nivell evitant mals majors i qui sap si salvant la 
seva vida. 
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51% 49% 

Home Dona

6.3 Enquestes  

Per poder conèixer la importància i la intromissió de les malalties del cor en persones 
que realitzen algun esport, he realitzat un número de preguntes sobre proves, pràctica 
d’esport, malalties a un total de 279 persones, que practiquen esport a clubs o de manera 
habitual, mitjançant l’eina de Google “ Google Enquestes “ i gràcies aquesta informació 
he pogut extreure la següent informació: 

1. Sexe  
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5% 

95% 

No Sí

2. Edat de l’esportista o persona que practica esport habitualment 

 
3. T´han fet algun cop alguna prova de diagnòstic? 

Conclusió: 

Aquest gràfic demostra una cosa que no m’agrada gens i és que encara avui dia hi ha 
un petit percentatge d’esportistes que no reben l’atenció ni els estudis mèdics 
necessaris. Aquestes persones corren un gran risc de patir mort sobtada. 

55% 
12% 

4% 

29% 

14-18 anys 19-21 anys 22-26 anys 27 anys o més
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54% 
14% 

20% 
12% 

Electrocardiograma Ecocardiograma Proves d'esforç Altres

4. Proves de cor realitzades als diferents esportistes entrevistats 

 
Conclusió: 

- Dins l’apartat d’altres, les proves més populars han estat. 

Holter 

Rizolisis 

-Com heu pogut veure hi ha una amplia variació de proves i existeixen diverses 
possibilitats per estudiat el cor, però, com bé s’interpreta al gràfic, les tres més 
utilitzades són aquelles que hem tractat. Per tant, la imatge, juntament amb la recerca, 
ens permet deduir i fiançar que aquestes són les proves de cor més utilitzades al món 
de l’esport.  
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5. Freqüència de pràctica d’esport 

 

 

 

 

Conclusió: 

El gràfic ens mostra com la majoria de gent practica esport durant uns 3 o 4 dies a la 
setmana. La qual cosa és una xifra moderada i saludable. Tot i que no hi ha un risc 0 
per a ningú, el control de càrrega física ajuda a evitar i disminuir riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

46% 

35% 

1-2 dies 3-4 dies 5 dies o més
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6. Has tingut mai alguna molèstia a la zona del pit mentre practicaves exercici físic? 

 

Conclusió: 

Una grandíssima quantitat d’esportistes, més de l’esperada, pateix molèsties al pit. 

 

 

 

58% 
42% 

SÍ NO
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31% 

3% 18% 

48% 

Dolor lleu a la zona central del pit

Dolor fort a la zona central de pit

Sensació de punxada al lateral de les costelles

Sensació punxada àrea propera al cor

En cas afirmatiu. Quin tipus de molèstia has tingut? 

 

7. Duració de les molèsties  

 

54% 39% 

4% 3% 

Dolor momentani 5-15 min
més 15 min Dolor durant un quants dies
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Conclusió: 

Afortunadament la majoria de les molèsties són d’un dolor curt i momentani. Cal dir 
que moltes persones esportistes relacionades amb mi i jo inclòs hem timgut algun cop 
alguna d’aquestes molèsties després d’haver estat un gran període de temps sense 
realitzar esforços físics. 

 

8. Has tingut algun problema de cor? (En cas afirmatiu digues quin)  

 
Conclusió: 

- Les malalties de les persones que han contestat l’enquesta han sigut la pericarditis, 
bufs, malformació interventricular (no afecta a l’esportista), vàlvula aòrtica bicúspide i 
síndrome cor d’atleta. 

Com és normal, la majoria d’esportistes no han tingut cap tipus de problema al cor, la 
qual cosa ens indica que l’esport és beneficiós. Tot i que hi ha un petit percentatge que 
ens indica que algun d’aquests esportistes sí que ha experimentat problemes lleus.  

Val a dir que la majoria de problemes descrits pels afectats, són insignificants i comuns 
a la vida dels esportistes. Tot i que s’han de tenir controlats en tot moment. 

 

 

 

95% 

5% 

No Sí
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7. ESTADÍSTIQUES DE MORT SOBTADA EN EL ÚLTIMS ANYS 

La Classificació Internacional de Malalties, desena revisió, defineix la mort sobtada 
cardíaca (MSC) com la mort deguda a qualsevol cardiopatia que es dugui a terme fora 
de l'hospital, en una unitat d'urgències o a un individu declarat mort a l'arribada a 
l'hospital. A més, la mort ha d'ocórrer abans de transcorreguda 1 h de l'aparició dels 
símptomes. La MSC pot deure's a taquicàrdia ventricular/ fibril·lació ventricular, 
asistòlies o causes no arítmiques 3 
 
S'estima que la incidència anual de MSC al món ronda entre 4 i 5 milions de casos. 
Actualment, la incidència anual de MSC a Estats Units probablement oscil·li entre 
180.000 i 250.000 casos. Coincidint amb el descens de la mortalitat per coronariopatia, 
hi ha indicis d'una disminució significativa de les taxes de MSC a Estats Units durant la 
segona meitat del segle XX. 
 
La MSC és un important problema de salut pública, encara que la seva incidència a 
Espanya sigui inferior a la d'altres països industrialitzats. Aproximadament el 12% de 
totes les morts naturals ocorren sobtadament, i un 88% d'elles són d'origen cardíac. És 
la manera de morir per més del 50% dels pacients amb cardiopatia coronària. A més, 
és la primera manifestació de cardiopatia en un 19–26% dels casos. Aquesta estreta 
relació amb la cardiopatia coronària dóna lloc al fet que els factors de risc 
cardiovasculars siguin també els factors de risc de la mort sobtada. Diversos factors, 
tals com l'activitat física o certes substàncies, poden actuar com a factors 
desencadenants. 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Revista Espanyola de Cardiologia “ Rev Esp Cardiol Supl. 2013;13(A):2-6 - Vol. 13 Núm.Supl.A DOI: 
10.1016/S1131-3587(13)70060-8 
4 Mort Sobtada Cardiaca [ en línia] < http://www.revespcardiol.org/es/epidemiologia-muerte-subita-
cardiaca/articulo/90196273/> 
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8. CONCLUSIONS GENERALS 

Al llarg de tot el treball he après moltes coses relacionades amb el cor. Tot i haver triat 
dues petites, però interessants, hipòtesis per centrar el treball, no ha estat una tasca 
gens fàcil ja que actualment la mort sobtada no és un tema de molt interès i és un 
aspecte que està molt poc desenvolupat malgrat els grans avenços tecnològics d’ara. 

Les dues hipòtesi principals eren: 

<< L’excés d’exercici pot ser perjudicial per a la salut i per al cor d’un esportista? >> 

<< És perillós per a un esportista d’alt nivell fer grans esforços sense prèviament haver-
se fet un estudi i anàlisi de cor? >> 

Les conclusions que he pogut extreure respecte a la primera hipòtesi <<L’excés 
d’exercici pot ser perjudicial per a la salut i per al cor d’un esportista?>> són les 
següents: 

Com tots sabem fer esport amb moderació i qualsevol tipus d’activitat física és 
beneficiós per al cos i de fet aconsellable ja que evita una vida sedentària, millora la 
capacitat muscular i la circulació sanguínia. Però la intenció de la resolució d’aquesta 
hipòtesi era saber si el cor tenia majors o menors riscos de patir mort sobtada a l’hora 
de tenir un excés d’entrenament, com en el cas de molts esportistes d’alt nivell, com 
és ara el meu. Tal i com he explicat a la primera part del treball el fet de practicar 
esport millora considerablement les condicions físiques del cor, però això no és res 
determinant a l’hora de patir un episodi de mort sobtada, ja que qualsevol el pot patir 
en qualsevol moment, segons l’opinió dels metges entrevistats. No obstant una 
preparació física adequada com pot ser en el cas d’un atleta olímpic pot reduir 
moltíssim les possibilitats de patir un problema.  

De fet els esports que més necessitat aeròbica demanen com els ciclisme i les 
maratons són aquells que més morts sobtades acumulen.  

La informació cercada a Internet juntament amb l’extreta de les entrevistes als metges 
ha fet que he arribi a la conclusió que generalment l’excés d’esport no és beneficiós 
per ningú, ja que com citava el doctor Brugada, <<el risc 0 no existeix per a ningú>> , 
però aquells esportistes que, com he dit abans, tenen una bona preparació física 
prèvia, es poden permetre “explotar” el cor i fer exercici físic molt més intensiu. 

Referent a la segona hipòtesi << És perillós per a un esportista d’alt nivell fer grans 
esforços sense prèviament haver-se fet un estudi i anàlisi de cor? >>  el que m’ha 
quedat molt clar és que la mort sobtada pot estar causada per més d’una malaltia i 
que és essencial realitzar els pertinents controls i proves per tractar de detectar l’arrel 
del problema en el cor de l’esportista. 

Com haureu vist, les proves que es poden realitzar són moltes i d’allò més diverses per 
tal de ser el màxim d’acurades possible i no saltar-se res que pugui indicar la 
possibilitat d’una malaltia cardíaca. Tot i que sembli mentida, no són tots els 
esportistes els que es fan aquest tipus de prova, la qual cosa augmenta moltíssim el 
risc de patir una mort sobtada.  
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Un altra dada important que he pogut aprendre és que la mort sobtada s’ha de tractar 
al més aviat possible i amb un màxim de 10 minuts. Quan més temps passi més 
dificultat hi haurà per rehabilitar el pacient. 

La conclusió a què he arribat és que és realment essencial abans d’una pràctica 
esportiva realitzar-se les proves pertinents i anar descartant possibles malalties que 
poguessin desembocar en una mort sobtada. Malgrat això, no sempre les proves de 
diagnòstic són cent per cent efectives, ja que repetint la cita del Dr. Brugada << el risc 0 
no existeix per a ningú>>.  El fet de no trobar res a una prova no vol dir que no pugui 
aparèixer algun petit indici que desemboqui en una mort sobtada. 
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10. ANNEXOS   

 10. 1 Resultat de les proves mèdiques que em van realitzar i on vaig poder corroborar moltes de les 
coses que havia anat après.  
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11  Agraïments 

A causa de les diverses col·laboracions que he rebut al llarg del treball m’encantaria 
donar les gràcies a unes quantes persones. 

Per començar voldria donar les gràcies a la meva tutora del Treball de Recerca que 
m’ha anat guiant, aconsellant i corregint durant tota la realització de treball. 

Per una altra banda m’agradaria també agrair als doctors Fernando Rupérez de la 
secció de bàsquet i handbol del Futbol Club Barcelona, Manel García i Victoria Zamora  
i a en Pablo Ruíz, exjugador d’handbol del Futbol Club Barcelona, que m’han donat 
suport i han acceptat dedicar-me uns minuts per resoldre totes les meves qüestions i 
realitzar les entrevistes. En especial vull destacar a la Dra. Victoria Zamora que a part 
de col·laborar a nivell de les entrevistes també va col·laborar enviant-me moltíssima 
informació per completar i milllorar el treball. 

I finalment agrair a totes les persones que hagin contestat les enquestes i que han 
aportat un petit granet de sorra, però que realment és molt important per al treball.  

 

 


