
Coração Saudável no Carnaval: cuidado com a mistura de álcool e energético, 

calor intenso e a privação do sono 

Cardiologistas da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas fazem alerta sobre os 

abusos durante a folia 

A maior festa popular do país está chegando e, além de muita alegria, descontração e 

música, infelizmente, alguns abusos por parte dos foliões marcam o Carnaval. E podem 

resultar em doenças sérias, como alguns tipo de arritmias cardíacas. Especialistas 

membros da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) alertam para os 

exageros cometidos nesse período, que podem estragar a festa. “O grande problema é 

quando as pessoas exageram e desrespeitam os limites do próprio corpo”, diz o 

Presidente da SOBRAC, o cardiologista baiano Luiz Pereira de Magalhães. 

Entre os principais fatores de risco está a associação entre álcool e bebidas energéticas. 

“Esta mistura, ou seu consumo excessivo, pode funcionar como catalizador para a 

geração de algumas arritmias cardíacas, como as extra-sístoles – arritmia 

supraventricular e ventriculares -, e a fibrilação atrial”, alerta Magalhães, que também é 

coordenador do Serviço de Eletrofisiologia do Hospital Universitário Prof. Edgard 

Santos, do Hospital Ana Nery (UFB) e do Serviço de Arritmia do Hospital Português. 

Existe inclusive um quadro chamado de “Holiday Heart Syndrome” (Síndrome do 

Coração do Feriado), relativo ao desenvolvimento de fibrilação atrial relacionado a 

épocas de mudança de hábitos, geralmente com grande ingestão de álcool em um 

período muito curto, como no Carnaval. As extra-sístoles, junto com a fibrilação atrial, 

estão muito relacionadas à ingestão alcoólica, tabagismo e desidratação. “Cada dose de 

bebida alcoólica aumenta em quase 10% a chance de se apresentar um episódio de 

fibrilação atrial. Além disso, os energéticos podem contribuir para o aparecimento das 

arritmias cardíacas, já que esses contém cafeína”, lembra o cardiologista gaúcho 

Leandro Zimerman, Chefe do Setor de Arritmias Cardíacas do Hospital Moinhos de 

Vento e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

O Carnaval acontece em pleno verão brasileiro e, em boa parte do território nacional, os 

termômetros marcam elevadas temperaturas. Segundo Zimerman, o calor excessivo 

aumenta o risco de eventos cardíacos, incluindo o infarto e a morte súbita cardíaca, 

muito provavelmente em virtude da desidratação e perda de eletrólitos (sódio, potássio). 

 


