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Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas promove alerta nacional sobre arritmias 

cardíacas e morte súbita, com ações gratuitas em hospitais, parques e outros locais públicos 
 
A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) realiza a 8ª Edição de sua 
campanha nacional CORAÇÃO NA BATIDA CERTA, em comemoração ao Dia Nacional de 
Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, no próximo 12 de novembro. A 
Campanha, anual, tem como objetivo conscientizar a população leiga e multiprofissional a 
respeito das medidas preventivas, diagnóstico e tratamentos das arritmias cardíacas. “As 
doenças cardiológicas são as que mais matam no mundo, superando casos de câncer e 
acidentes de trânsito. E, dentre elas, as arritmias cardíacas, que causam morte súbita em 
mais de 300 mil brasileiros todos os anos”, explica o cardiologista Luiz Pereira de Magalhães, 
Presidente da SOBRAC.  
 
Com participação de cardiologistas associados, estudantes de medicina e demais 
profissionais da área da saúde, a SOBRAC realizará eventos em hospitais, parques e outros 
locais públicos, em diversas cidades brasileiras. Essas ações serão compostas por palestras, 
com apresentação de vídeos educativos, medição de pulso e demonstração de atividades de 
ressuscitação cardiopulmonar, com ou sem o uso de Desfibriladores Externos Automáticos 
(DEAs).  
 
Este ano, o alvo principal da Campanha – mas não só – será a Fibrilação Atrial, um dos 
subtipos de arritmia cardíaca mais prevalente na população mundial. Caracterizada pelo 
ritmo de batimento rápido e irregular dos átrios do coração, a Fibrilação Atrial tem 
incidência de 2,5% da população mundial, o equivalente a 175 milhões de pessoas.  
  

http://www.sobrac.org/campanha
http://www.sobrac.org/campanha/wp-content/uploads/2013/09/1413575446_Infogrfico_-_120_x_180.pdf


  
 
A principal (e pior) consequência da Fibrilação Atrial é o aumento do risco de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame. Essa arritmia cardíaca 
está cada vez mais associada com o avanço da idade, acometendo, sobretudo, a população 
na faixa dos 75 a 80 anos de idade. A estimativa é que de 5 a 10 % dos brasileiros terão esse 
tipo de arritmia, que é a segunda maior causa de mortes em tudo mundo. “É importante 
prevenir, diagnosticar e tratar corretamente a Fibrilação Atrial, uma arritmia cardíaca que 
leva ao AVC e, como consequência, pode deixar sequelas incapacitantes”, explica o 
cardiologista Luiz Guimarães. 
 
Medir Pulso 
A campanha terá também ações para instruir a população leiga a identificar a frequência 
cardíaca desregulada. A orientação é para que, inicialmente, o leigo possa detectar possíveis 
sintomas, como a percepção de um pulso irregular, e, consequentemente, procure um 
médico. “Caso o clínico ou cardiologista geral constate uma arritmia cardíaca, o paciente 
deve ser encaminhado a um arritmologista, que é o especialista responsável pela avaliação e 
o tratamento das arritmias cardíacas”, completa o Presidente da SOBRAC. 
 
Sintomas das Arritmias Cardíacas 
Os sintomas mais comuns das arritmias são palpitações ou “batedeiras”, desmaios, 
tonteiras, confusão mental, fraqueza, pressão baixa e do no peito. No entanto, algumas 
arritmias cardíacas são assintomáticas, ou seja, não provocam nenhum dos sintomas 
descritos. Nesses casos, podem desencadear uma parada cardíaca e levar à morte súbita – 
instantânea, inesperada, repentina e não acidental.  
 
As opções terapêuticas para o tratamento das arritmias cardíacas dependerão da condição 
do coração do paciente. Elas podem envolver a terapia farmacológica ou as formas 
intervencionistas, como a ablação por cateter e o implante de dispositivos 
cardíacos eletrônicos (DCEI).  
 
Para a SOBRAC, a prevenção começa através da conscientização da população. Bem 
informado, o indivíduo terá condições de promover para a sua vida mais saúde, privilegiando 
hábitos saudáveis. Por isso, a campanha Coração na Batida Certa tem como slogan “Não 
deixe seu coração sair do ritmo”, e indica que a autonomia do paciente também é um ato 
preventivo. 
 
Vídeo de apresentação da Campanha: 
Dr. Luiz Pereira de Magalhães, Presidente da SOBRAC 
http://www.sobrac.org/campanha/apresentacao-da-campanha-2 
 
 
Coração na Batida Certa: 
http://www.sobrac.org/campanha 
  

http://www.sobrac.org/campanha/fibrilacao-atrial-causa-avcderrame/
http://www.sobrac.org/campanha/fibrilacao-atrial-causa-avcderrame/
http://www.sobrac.org/campanha/wp-content/uploads/2013/09/1414416899_Infogrfico_Tamanho_Padro_-_SOBRAC.pdf
http://www.sobrac.org/campanha/wp-content/uploads/2013/09/1414416899_Infogrfico_Tamanho_Padro_-_SOBRAC.pdf
http://www.sobrac.org/campanha/tratamentos-das-arritmias-cardiacas/
http://www.sobrac.org/campanha/apresentacao-da-campanha-2
http://www.sobrac.org/campanha


  
 
 
Infográfico da Campanha: 
http://www.sobrac.org/campanha/wp-content/uploads/2013/09/1413575446_Infogrfico_-_120_x_180.pdf 
 
Sobre a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas: 
http://www.sobrac.org/campanha/a-sobrac 
 
Site SOBRAC:  
www.sobrac.org 
 
Redes Sociais SOBRAC: 

        
 

 
#coraçãonabatidacerta 
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