


O que são as Arritmias Cardíacas? 

Quais são os sintomas das Arritmias Cardíacas? 

Arritmia cardíaca é a alteração do ritmo dos batimentos do 
coração que ocorre devido às anormalidades na geração
ou na condução do estímulo elétrico do coração.

Ela pode se apresentar na forma de taquicardia, quando o 
coração bate rápido demais, ou como bradicardia, quando 
as batidas são muito lentas.  

Fibrilação Atrial (FA) é o tipo mais comum de arritmia cardíaca que afeta cerca 
de 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida.

Em outros casos: cansaço, fraqueza, sensação de pressão baixa, falta de ar, 
dor no peito e confusão mental.
 
Muitas vezes, as arritmias cardíacas não provocam sintomas, sendo uma 
doença silenciosa e, por isso, potencialmente perigosa. Em casos graves, 
pode ocorrer parada cardíaca, que pode levar à morte súbita. 

A complicação mais temida da FA é o acidente 
vascular cerebral, conhecido como “derrame”, 
que ocorre em razão da contração pouco 
eficiente dos átrios, gerada pelos batimentos 
cardíacos irregulares. Essa condição facilita a 
formação de coágulos no interior dos átrios, 
que podem se desprender e entupir as artérias 
cerebrais, interrompendo a circulação de 
sangue e o oxigênio para o cérebro (isquemia 
e infarto cerebral). 

Quando não tratada, as arritmias cardíacas podem levar à morte súbita.

Palpitações Tonturas Desmaios

Alimentação balanceada,
rica em verduras,

legumes, frutas e cereais.

Não ingerir ou não exceder
no consumo de bebidas
alcoólicas e energéticos.

COMO PREVENIR?
Para prevenir as arritmias cardíacas, assim como demais doenças 

do aparelho cardiovascular, é preciso ter hábitos de vida saudáveis! 

Não fumar! Praticar atividades físicas.

Dar atenção à
saúde emocional

Consulte-se com
um cardiologista
periodicamente.

SEU CORAÇÃO NA BATIDA CERTA! 
Coloque os dedos indicador e médio 
na parte interna do pulso, sobre
o local onde se sente a pulsação
que corresponde 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. 

15 X 4 = 
seg.

seus
batimentos

BPM Normal entre 50 a 100

Em repouso ou atividade leve 
habitual, a frequência cardíaca 
varia entre 50 e 100 batimentos

por minuto.
 

Acima > 100 bpm = taquicardia 
Abaixo < 50 bpm = bradicardia 


