
 
 

A contribuição da ablação no tratamento das arritmias cardíacas 

Doença atinge mais de 20 milhões de brasileiros, causando a morte 

de cerca de 320 mil por ano 

 

Medo, insegurança e desorientação são alguns dos sentimentos presentes em quem 

recebe o diagnóstico de arritmia cardíaca, disfunção que provoca alterações na 

frequência (ritmo) das batidas do coração e pode causar sintomas incapacitantes, 

até mesmo a morte súbita. No entanto, a doença tem opções seguras de tratamento, 

sendo algumas delas capazes de excluir por completo seus sintomas, a exemplo da 

ablação. 

Caracterizada como um procedimento minimamente invasivo, a ablação é realizada 

por meio de cateterismo, promovendo a cauterização do foco da arritmia. “Ela pode 

ser feita tanto por radiofrequência como por crioablação, tendo como principal 

benefício a redução ou total exclusão da medicação em cerca de 80% dos casos”, 

relata o Dr. Jose Carlos Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias 

Cardíacas (SOBRAC). 

 

Como a ablação é feita 

Um cateter é inserido na virilha do paciente e guiado em direção ao coração, a fim 

de identificar a arritmia e promover uma cauterização no local. No caso da 

radiofrequência, os estímulos elétricos que desregulam as batidas do coração são 

interrompidos pelo calor. Já na crioablação, é o congelamento que age localmente.  

A cirurgia é de baixo risco e feita em ambiente hospitalar com o indivíduo sedado, 

que recebe alta entre 24 e 48 horas após o procedimento, podendo retornar às suas 

atividades normais em cerca de 15 dias. 

 

A ablação é indicada para todos os casos de arritmias? 



 
 

A indicação do procedimento varia de acordo com o tipo, grau e perfil do paciente, 

sendo comumente realizado quando os medicamentos antiarrítmicos não aliviam os 

sintomas. Também é recomendado nos casos de arritmias complexas, 

especialmente a do tipo “fibrilação atrial”. 

Para entender melhor como as arritmias cardíacas se desenvolvem, seus sintomas e 

tratamentos, confira as infografias a seguir: http://bit.ly/sobrac-infográficos 

Fonte para entrevista: 

Jose Carlos Moura Jorge é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias 

Cardíacas (SOBRAC). Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do 

Paraná, mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná e doutorado 

no Programa de Pós-Graduação em Cardiologia pela Universidade de São Paulo 

(2002). Atualmente também é professor titular de cardiologia da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, coordenador responsável pelo Núcleo de 

Pesquisa Clínica do ICBS/PUCPR, preceptor responsável pela residência de 

cardiologia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, fellow of 

American College of Cardiology e eletrofisiologista chefe do Laboratório de 

Eletrofisiologia de Curitiba.  

Sobre a SOBRAC: 

Criada em 1984, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) é uma 

entidade médica sem fins lucrativos, afiliada à Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC). Os objetivos da entidade são normatizar as atividades relacionadas às 

arritmias cardíacas no Brasil, promover o desenvolvimento científico, a valorização 

profissional da especialidade, orientar a população leiga, por meio de campanhas 

educativas, entre elas a Campanha Nacional de Prevenção da Morte Súbita, 

intitulada Coração Na Batida Certa, a qual instituiu o dia 12 de novembro para suas 

mobilizações junto a este público. 

 

Site SOBRAC: www.sobrac.org 

Redes Sociais SOBRAC: Facebook / Instagram / YouTube 

http://bit.ly/sobrac-infográficos
http://www.sobrac.org/
https://www.facebook.com/sobrac/
https://www.instagram.com/sobrac/
https://www.youtube.com/sobrac1


 
 

Informações para a Imprensa: 

Baruco Comunicação Estratégica 

Telefone: (11) 3539-9901 

Alinny Martins: (21) 97353-1503 | alinny.martins@baruco.com.br 

Erika Baruco: (11) 99900-7448 | erika@baruco.com.br 
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