
Problemas do coração devem ser tratados por 
um cardiologista, certo? Sim, mas você sabia que 
a cardiologia abriga diversas outras subespeciali-
dades, com profi ssionais habilitados para tratar 
as diferentes doenças a ela relacionadas? 

Este é o caso da arritmia cardíaca, distúrbio car-
acterizado pelo batimento irregular do coração 
e cujo tratamento deve ser conduzido pelo arrit-
mologista. Ele é o profi ssional indicado, através 
de exames complementares, para diagnosticar 
e tratar as disfunções que levam o coração a 
bater mais lentamente (braquicardia) ou mais 
rapidamente (taquicardia) que, se não tratadas, 
podem gerar sérias consequências para a saúde. 
O arritmologista poderá proceder com o trata-
mento mais adequado, seja com o uso de me-
dicamentos, ablação por cateter para cauterizar 
o foco da arritmia, ou o implante de dispositivos 
eletrônicos (marca-passo e desfi brilador).

Para se ter ideia da importância deste assunto, 
estima-se que mais de 300 mil pessoas por ano 

sejam acometidas de morte súbita devido às ar-
ritmias cardíacas e apenas 1,5% dos pacientes 
que sofrem da doença recebem os cuidados 
necessários em São Paulo, uma das metrópoles 
mais bem equipadas no País.

No Brasil, o principal órgão de capacitação do 
arritmologista é a SOBRAC – Sociedade Bra-
sileira de Arritmias Cardíacas. Com 30 anos 
de existência como entidade médica, certifi ca 
candidatos selecionados para exercer com se-
gurança esta subespecialidade, sendo reconhe-
cida internacionalmente por seus critérios de 
aprovação restrita, avaliação rígida, através de 
provas teóricas e práticas, que garantem que o 
candidato tenha habilidades manuais adequa-
das e receba todo o conhecimento necessário 
para a prática da arritmologia.

Lembre-se: aos sintomas de batimento cardíaco 
acelerado e descompassado (batedeira), tontu-
ra e desmaio, procure um médico arritmologis-
ta, procure a SOBRAC.

PORQUE PARA CADA DOENÇA, EXISTE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO!
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