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A condição facilita a estagnação do sangue e a formação de coágulos no interior 
dos átrios, que podem se desprender e entupir as pequenas artérias cerebrais, 
interrompendo a circulação de sangue e oxigênio para o cérebro (isquemia 
e infarto cerebral).

Diagnóstico Inicial
Pode ser realizado por qualquer pessoa, pela medição do próprio pulso. 
Coloca-se os dedos indicador e médio na parte interna do pulso, sobre o 
local aonde se sente impulsões, que correspondem aos batimentos cardíacos. 
Conta-se o número de impulsões por 15 segundos e multiplica-se o valor por 4: 
o resultado é a frequência cardíaca, ou seja, o número de batimentos por minuto 
(bpm). Na fibrilação atrial, essas impulsões são irregulares, não cadenciadas 
e não obedecem a um ritmo constante.

Frequência Cardíaca
Sob condições normais, em repouso e na atividade leve habitual, a Frequência 
Cardíaca varia na maioria das vezes entre 60 e 100 bpm. 
Acima > 100 bpm = considera-se taquicardia. 
Abaixo < 60 bpm = considera-se bradicardia. 
Toda vez que a Frequência Cardíaca e 
o ritmo do coração não obedecerem às 
necessidades do organismo do indivíduo, 
teremos uma Arritmia Cardíaca.
Em casos de dúvidas, procure um 
Arritmologista, especialista nessa 
área, para orientá-lo na prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoce. 

campanha nacional de prevenção das 
arritmias cardíacas e morte súbita
Procure um Arritimologista

Fibrilação Atrial
É uma Arritmia Cardíaca caracterizada 
por batimentos rápidos e irregulares dos 
átrios do coração. Está associada ao avanço 
da idade, sobretudo entre 75 e 80 anos. 
É a principal causa de Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), popularmente conhecido 
como Derrame Cerebral, e de Insuficiência 
Cardíaca (IC), com consequente aumento 
da mortalidade na população. Estima-se 
que cerca de 5 a 10% dos brasileiros terão 
este tipo de arritmia nos próximos anos.

Perfil Populacional Vulnerável 
• Idosos
• Hipertensos  
• Sedentários 
• Diabéticos
• Obesos
• Tabagistas
• Portadores de Apneia do Sono
• Pessoas com histórico familiar 

Prevenção
• Evitar o tabagismo, o consumo exagerado 
   de bebidas alcoólicas, o estresse  
  e o sedentarismo;

• Realizar exames periódicos para  
  o controle das condições cardíacas;

• Praticar exercícios físicos moderados, 
   regularmente e com orientação médica.

A Fibrilação Atrial é um fator de risco 
para o AVC (Acidente Vascular Cerebral), 
“derrame”, que ocorre devido à contração pouco 
eficiente dos átrios, gerada pelos batimentos 
cardíacos irregulares e sem sincronia. 


