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APRESENTAÇÃO

Prezado Jornalista,

Este guia reúne as principais informações a respeito das arritmias cardíacas e morte súbita. 

Ele foi elaborado com a consultoria da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a 

SOBRAC.

O objetivo deste material é tornar o seu dia a dia mais prático na cobertura de assuntos relacionados 

à saúde cardiovascular, com ênfase nas arritmias cardíacas e na morte súbita. Também proporcio

nar a você informações seguras, criteriosas e embasadas nos assuntos inerentes à SOBRAC, como 

prevenção, diagnóstico e tratamentos disponíveis. 

Sempre que surgirem dúvidas, quando necessitar de informações adicionais ou fontes médicas para 

auxiliar na produção de sua matéria e/ou conteúdo, entre em contato através dos canais de comu

nicação disponibilizados na página final deste guia.

Estamos a sua inteira disposição.

Atenciosamente,

Equipe de Comunicação SOBRAC
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A SOBRAC

ASociedade Brasileira de Arritmias 
Cardíacas (SOBRAC) representa hoje 

o antigo Departamento de Arritmias e 

Eletrofisiologia Clínica (DAEC). Oficialmente, 

a Sociedade foi criada em 1984, é uma entidade 

médica sem fins lucrativos, afiliada à Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC).

O objetivo da SOBRAC é informar a população 

leiga e profissional a respeito das Arritmias 
Cardíacas, conjunto de doenças que pode, em 

alguns casos, resultar em um Acidente Vascu
lar Cerebral (AVC) e até mesmo levar à Morte 
Súbita Cardíaca (MSC).

Com sede na cidade de São Paulo, a SOBRAC tem 

atuação nacional e realiza atividades específicas 

para os seus associados e demais profissionais 

da área da saúde. Entre elas, o Programa de 
Educação Continuada (PrECon), criado em 

2006, cujos eventos ocorrem em diferentes re

giões do País ao longo do ano. 

A SOBRAC está ligada à Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC) e à Sociedade de Car
diologia do Estado de São Paulo (SOCESP), 

para difundir e harmonizar condutas dos médicos 

da área clínica e dos especialistas sobre as arrit

mias cardíacas e a morte súbita.

Anualmente, a SOBRAC organiza seu Congres
so Nacional de Arritmias Cardíacas, maior 

evento do gênero da América Latina, que reúne 

profissionais renomados do Brasil e do exterior.

Desde 2007, a SOBRAC promove ações de cons

cientização em prol da população, através da 

campanha Coração na Batida Certa. O obje

tivo dessas ações é levar ao público leigo infor

mações consistentes sobre as arritmias cardíacas, 

suas causas e consequências, entre elas a morte 

súbita cardíaca. Em 2010, o dia 12 de novembro 

foi instituído oficialmente como Dia Nacional 
de Prevenção das Arritmias Cardíacas e 
Morte Súbita. 
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Anualmente, as arritmias cardíacas causam morte 

súbita em mais de 300 mil brasileiros. Esse nú

mero tem por base estatísticas coletadas pela SO

BRAC, com auxílio de dados do Ministério da 
Saúde. Os dados foram divulgados em 2009 e, a 

partir deles, foram reforçadas ações e campanhas 

socioeducativas, com o intuito de disseminar in

formações ao público leigo e conhecimento espe

cífico para médicos e especialistas em cardiologia 

sobre as arritmias cardíacas e morte súbita.

Guia de Imprensa da SOBRAC

7

Guia de Imprensa.indd   7 28/09/2018   16:08:24



8

Guia de Imprensa da SOBRAC

ARRITMIAS CARDÍACAS

Arritmias cardíacas são alterações que 

ocorrem na geração ou na condução do 

estímulo elétrico do coração e provocam 

modificações no ritmo dos batimentos cardíacos. 

De modo geral, qualquer pessoa está sujeita a 

uma arritmia cardíaca, independentemente da 

faixa etária, do sexo ou da condição so cioeco

nômica. Pode acometer, inclusive, recémnasci

dos, pes soas jovens e atletas.

A frequência e o ritmo do coração variam ao lon

go do dia, em conformidade com a necessidade de 

oxigenação do organismo. 

O coração é um músculo constituído por duas 

cavidades situadas na câmara superior, chama

das de átrios, e duas na inferior, os ventrículos. 

O órgão tem como função primordial bombear o 

sangue, oxigenado pelos pulmões, e os nutrientes 

para todas as células do corpo. 

Quem regula a atividade de ‘bombeamento’ é o 

sistema elétrico do coração, conhecido como nó 

sinusal, ou nó sinoatrial, que se localiza no átrio 

direito, junto à veia cava superior. A emissão 

dessa eletricidade ocorre a partir de um conjunto 

de células que gera o estímulo elétrico no átrio di

reito, de forma espontânea e ininterrupta, para 

o átrio esquerdo. Assim, os átrios se contraem 

e, ao se expandir, impulsionam o sangue para os 

ventrículos.

As arritmias cardíacas são provocadas justa

mente pelos distúrbios na formação e na condu

ção do impulso elétrico que, em vez de se formar 

no nó sinusal, tem origem em outras estruturas 

do coração.
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Essas desorganizações no músculo cardíaco apre 

sentamse de diversas formas. Quando o co ra  ção 

bate mais rápido que o normal, ocorre a taquicar

dia; quando os batimentos são muito len tos, a bra

dicardia. No entanto, o coração pode apre sentar 

batimentos irregulares, sem represen tar um pa

drão. Nesse último caso, a atividade cardíaca pode 

ser extremamente rápi da e descompassada, e é 

quando ocorre uma parada cardíaca, levando o in

divíduo à Morte Súbita Cardíaca (MSC). 

Algumas arritmias cardíacas são assintomáticas, 

ou seja, não provocam nenhum dos sintomas des

critos, e podem desencadear uma parada cardíaca 

e levar à morte súbita – instantânea, ines perada, 

repentina e não acidental.

Por outro lado, existem as arritmias cardíacas 

benignas, que não precisam ser tratadas, mas so

mente um especialista poderá diagnosticar e de

cidir a necessidade ou não de correção.

Local de origem das arritmias cardíacas:

 ◉ Arritmias Supraventriculares: aquelas 
relacionadas à parte superior do cora
ção (átrios) e ao nódulo atrioventricular.

 ◉ Arritmias Ventriculares: aquelas arrit
mias relacionadas aos ventrículos (câ
maras inferiores do coração).

9
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TIPOS DE  
ARRITMIAS CARDÍACAS

Existem diversos tipos de arritmias car

díacas, como Fibrilação Atrial (ou palpi

tação), obstrução atrioventricular, taqui

cardia atrial multifocal, taquicardia paroxística 

supraventricular (síndrome de Wolff-Parkinson- 

White), doença do nódulo sinusal, fibrilação ven

tricular, taquicardia ventricular (ritmo cardíaco 

acelerado nos ventrículos), entre outros.

 ◉ Taquicardia Atrial: ritmo rápido do coração, que 
se origina nos átrios;

 ◉ Flutter Atrial: circuitos elétricos de condução 
lenta que se originam nos átrios e promovem 
um ritmo rápido e irregular do coração.

 ◉ Taquicardia por reentrada nodal (TRN): uma 
via elétrica extra, próxima ao nó atrioventricu
lar, que faz com que o impulso elétrico se mova 
em círculo e passe por áreas em que passou an
teriormente, fazendo o coração bater numa fre
quência muito acima do normal.

 ◉ Taquicardia por via acessória ou síndrome de 
WolffParkinsonWhite: via elétrica extra que 
existe desde o nascimento e conecta os átrios 
aos ventrículos, fazendo com que o impulso elé
trico chegue mais rápido ao ventrículo.

Bradicardias: dependendo do local onde 

ocorre o bloqueio do sistema elétrico do cora

ção, elas podem ser:

◉ uma disfunção do nódulo sinusal, quando o 

bloqueio ocorre no nódulo sinusal, que é o 

marcapasso natural do coração

◉ uma disfunção do nódulo atrioventricular: 

bloqueio do impulso elétrico que ocorre 

nos ramos direito ou esquerdo do sistema 

elétrico do coração
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Esses tipos de bloqueio podem levar à dimi

nuição do número de batimentos cardíacos e 

causar sintomas como tonturas e desmaios.  

Dependendo do tipo e dos sintomas, pode haver 

a necessidade de implante de um marcapasso 

artificial.

 ◉ Fibrilação Atrial: impulsos elétricos extras originados nos 
átrios, que desencadeiam batimentos rápidos, desorganizados 
e irregulares.

 ◉ Extrassístole ventricular: impulso elétrico extra originado no 
ventrículo, que promove batimento antes do tempo.

 ◉ Taquicardia Ventricular: impulso elétrico originado nos ventrí
culos, que promove um ritmo rápido. Geralmente, é uma emer
gência médica. 

 ◉ Fibrilação Ventricular: ritmo rápido, desorganizado e erráti
co, que não produz contração ventricular e pode causar morte 
súbita. Necessita de imediata ressuscitação cardiopulmonar e 
desfibrilação (choque elétrico).

1 1
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SINTOMAS

Os sintomas das arritmias são bastante 

variáveis. O diagnóstico médico ocorre 

durante exame cardiológico, com medição 

do pulso e ausculta do coração. 

O sintoma mais comum é a palpitação, mas outros 

sinais importantes de uma arritmia cardíaca são 

desmaio (com recuperação rápida, espontânea  

e sem alterações motoras), tonteira, falta de ar, 

malestar, sensação de peso ou dor no peito, fra

queza, fadiga, dor no peito, entre outros.

Confusão mental, pressão baixa, dor no peito e 

desmaios são os sintomas que indicam maior gra

vidade e precisam, muitas vezes, de atendimento 

médico de URGÊNCIA.

Sintomas mais comuns:

 ◉ Palpitações ou “batedeiras”

 ◉ Desmaios 

 ◉ Tonteiras

 ◉ Confusão mental

 ◉ Fraqueza

 ◉ Pressão baixa

 ◉ Dor no peito

 ◉ Falta de ar
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13

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de uma arritmia cardíaca 

tem como padrão a anamnese, quan

do são observadas condições cardíacas 

preexis tentes, como hipertensão, diabetes ou pro 

blemas na tireoide, por exemplo. A partir disso, 

podem ser exigidos exames complementares, 

como eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma, 

tomografia computadorizada, ressonância mag

nética e estudo eletrofisiológico.

◉ Eletrocardiograma de repouso: realizado 

para a detecção do controle evolutivo de uma 

doença cardíaca já confirmada por outros mé

todos de diagnóstico;

◉ Eletrocardiograma de esforço: exame 
acompanhado de esteira ou bicicleta ergomé

trica para avaliar o coração sob condição de es

tresse. Os eletrocardiogramas informam sobre 

o funcionamento elétrico do coração; 

13
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◉ Ecocardiograma: avalia a anatomia ou a mor

fologia do coração e anomalias congênitas ou 

ad quiridas, e pode indicar a presença ou não de 

derrames. Para esses registros, são utilizados o 

Holter (avaliação contínua do ECG) ou o Loop 

Event Recorder, que consiste na monitorização 

de eventos sintomáticos (avaliação intermitente);

◉ Tomografia computadorizada: procedi

mento que possibilita excelentes imagens de 

cada uma das partes do coração; 

◉ Ressonância magnética: procedimento in

dicado para o diagnóstico de doenças cardíacas 

crônicas. Identifica áreas lesadas por um infar

to, problemas congênitos e da aorta; 

◉ Estudo eletrofisiológico: indicado para 

descobrir as causas de sintomas como palpi

tações, tonteiras ou desmaios. Tratase de um 

teste provocativo, através de cateteres (fios fle

xíveis), que permite realizar uma avaliação da 

integridade do sistema elétrico do coração; in

duz uma arritmia cardíaca. Quando constatada 

a doença, a indicação padrão é a cauterização 

do local afetado, ou seja, a realização de uma 

ablação.

◉ Eletrofisiologia invasiva: Técnica mais 

moderna de tratamento para as arritmias 

car    díacas, especialmente as taquiarritmias/

ta  quicardias (coração acelerado) acompanha

das de sintomas como palpitações, desmaios 

ou tonteiras, que nem sempre podem ser tra

tadas com remédios, ou para paciente que não 

quer tomar drogas antiarrítmicas por um 

longo período.
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◉ Ablação por Cateter: Quando o estudo ele

trofisiológico localiza os focos de uma arritmia 

cardíaca, um dos métodos de tratamento é a 

ablação por cateter, cauterização desses focos 

com aplicação de energia de radiofre quência. 

O procedimento é simples e realizado em am

biente hospitalar, com baixos índices de risco 

e sem a necessidade de abertura do tórax. A 

internação hospitalar é de 24 horas ou me

nos. Após a ablação, o paciente fica livre dos  

medicamentos.

◉ Crioablação: Este tipo de procedimento ainda 

é bem raro no Brasil, pois apenas alguns centros 

muito especializados estão capacitados para a 

sua execução. A crioablação de arritmia cardía

ca é realizada via cateterismo, sendo que a cau

terizando oferece a correção do ritmo cardíaco 

por meio de um balão à temperatura de 50ºC.

◉ Mapeamento Eletroanatômico: O mapea

mento espacial das arritmias cardíacas é rea

lizado com um equipamento que reproduz 

imagens tridimensionais do interior do cora

ção, sem uso de raio X. O mapeamento ele

troanatômico é utilizado para detalhar o foco 

de origem da arritmia, dando suporte essencial 

na ablação por cateter.

15
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TRATAMENTO DAS  
ARRITMIAS CARDÍACAS

O tratamento das arritmias cardíacas deve 

ser realizado preferencialmente por um 

arritmologista, especialista capacitado 

para a realização de avaliação clínica e de exames 

complementares não invasivos em arritmia.

Os tipos de tratamento são: medicamentoso, 

ablação por cateter ou crioablação e implan

te de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Im

plantáveis (DCEI), como marca-passo (MP), 

Ca dioversor Des fibrilador Implantável (CDI) e 

Ressincronizador.

TraTamenTo medicamenToso:
Vários medicamentos são úteis para o tratamento 

das arritmias, como os antiarrítmicos, usados para 

o controle da frequência cardíaca, os antiplaque

tários, que ajudam a impedir a formação de coá

gulos, e os anticoagulantes, para a prevenção de 

embolia no tratamento da Fibrilação Atrial.

disposiTivos implanTáveis:
◉ Marcapasso: recomendado para casos de rit

mos cardíacos lentos, responsáveis por tonturas, 

perda de consciência, cansaço e até morte súbita. 

Caso não haja reversão do distúrbio do ritmo do 

coração, a opção é o implante do marcapasso, 

que consiste em uma cirurgia simples. Geral

mente, a maioria dos pacientes volta a realizar 

suas atividades cotidianas após uma semana do 

implante, com pouca ou nenhuma limitação.

Tipos de tratamentos:

 ◉ Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI): 
Marca-passo (MP), Cadioversor Desfibrilador Implan
tável (CDI) ou Ressincronizador.

 ◉ Medicamentoso

 ◉ Ablação por cateter
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◉ Cardioversor-Desfibrilador Implantável 
(CDI): tratase de um pequeno aparelho, pro

duzido com titânio e acoplado a uma bateria 

(ge rador) de longa duração, implantado no teci

do subcutâneo (comumente na região do tórax).

O CDI detecta as frequências cardíacas anormais, 

como as taquiarritmias (batimentos cardíacos 

acelerados) ou a fibrilação ventricular, e libera 

impulsos elétricos ou choques controlados, regu

lando o ritmo do coração.

Este tipo de tratamento é indicado para pa

cientes que já tiveram episódios de fibrilação 

ventricular ou foram submetidos a uma rea

nimação. É indicado, ainda, para os casos em 

que os medicamentos não controlam mais as 

taquiarritmias de risco.

acesso aos TraTamenTos:
Os tratamentos para as arritmias cardíacas po

dem ser realizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). A maioria dos planos de saúde também dá 

cobertura. A informação sobre cada tipo de trata

mento é importante para que cada cidadão faça 

valer os seus direitos.

Modo de Estimulação (CDI)

 ◉ Estimulação antitaquicardia e antibradicardia: 
quando o CDI emite pulsos elétricos fracos em 
rápida sequência;

 ◉ Cardioversão: emite um choque fraco, de carga 
menor que um choque de desfibrilação;

 ◉ Desfibrilação: emite um choque forte. Em casos 
mais graves, o choque é aplicado, sequencial
mente, diversas vezes.

17
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FIBRILAÇÃO ATRIAL

A Fibrilação Atrial é um dos subtipos de 
arritmia cardíaca e a mais comum nos 
consultórios clínicos. Caracterizada pelo 

ritmo de batimentos rápidos e irregulares dos 
átrios do coração, a doença tem incidência igual 
ou superior a 2,5% da população mundial, o equi
valente a 175 milhões de pessoas. É a segunda 
maior causa de morte em todo o mundo. 

A principal (e pior) consequência da Fibrila

ção Atrial é o aumento do risco de Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), popularmente co

nhecido como derrame. Essa arritmia cardía

ca está cada vez mais associada ao avanço da 

idade, acometendo em grande parte a popula

ção idosa, na faixa dos 75 a 80 anos de idade. 

A estimativa é que de 5 a 10% dos brasileiros 

terão esse tipo de arritmia. A Fibrilação Atrial 

é responsável ainda por 20% do total de AVCs 

isquêmicos.
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FIBRILAÇÃO ATRIAL E AVC

Em seu estado normal (ritmo sinusal), o 

coração contrai ritmicamente, mantendo 

os disparos elétricos produzidos pelas cé

lulas cardíacas de forma regular. Quando não há 

essa regularidade, ocorre a perturbação do ritmo 

– arritmia cardíaca. Se o descompasso acontecer 

de forma rápida e irregular, pode estar relaciona

do à Fibrilação Atrial.

O caminho para o AVC iniciase no momen

to em que os átrios perdem a capacidade de se 

contrair de forma ritmada e começam a fibrilar 

(provo cando contrações desordenadas do mús

culo cardíaco), deixando de enviar sangue de 

forma regular para o ventrículo. Assim, ao ficar 

estagnado, o sangue pode criar coágulos que, ao 

se soltarem, entram na circulação sanguínea e 

bloqueiam as artérias do cérebro, provocando o 

Acidente Vascular Cerebral. 

A Fibrilação Atrial pode acometer indivíduos de for

ma silenciosa ou apresentar sintomas irregulares. 

Às vezes é difícil diagnosticar a doença, impedindo 

a rápida intervenção médica para o seu tratamento 

e controle dos riscos. Quando identificado de forma 

correta e previamente, o AVC é altamente evitável.

Em muitos casos, pessoas que sofrem um AVC, 

decorrente da Fibrilação Atrial, podem ficar inca

pacitadas. A boa notícia é que os medicamentos e 

tratamentos atuais são cada vez mais eficazes. Po

rém, é importante ficar atento e saber reconhecer 

os sintomas. Quando diagnosticado em tempo e 

com pronto atendimento, são grandes as chances 

de sobrevida e diminutas as suas sequelas.

19
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DIAGNÓSTICO E PULSO

O diagnóstico da Fibrilação Atrial, antes 

da ocorrência da primeira complica

ção, é peça fundamental para a pre

venção de AVC. Uma das formas simples de de

tecção dessa doença é a medição de pulso, que 

pode ser realizada individualmente, principal

mente por pessoas acima dos 65 anos de idade. 

Esta é uma atitude preventiva que aumenta a 

chance de diagnóstico de uma arritmia cardía

ca, em especial da Fibrilação Atrial. 

Para medir o pulso:

 Coloque os dedos indicador e médio  não use 

o polegar  sobre a parte inferior do punho;

 Pressione firmemente os dedos até sentir o 

pulso e, 

 com o auxílio de um relógio ou cronômetro 

(do seu celular, inclusive), conte os batimentos 

cardíacos por 1 minuto  ou por 30 segundos, 

multiplicando por 2, ou por 15 segundos, 

multiplicando por 4. Essa é a sua frequência 

cardíaca.
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OUTRAS ARRITMIAS 

doença de chagas

A doença de Chagas – nome dado em home

nagem a um de seus descobridores, o cientista 

Carlos Chagas (o outro foi Oswaldo Cruz) – é uma 

enfermidade parasitária, endêmica e com altos 

índices na América Latina. 

Produzida pelo Trypanozoma cruzi, a doença é 

transmitida ao homem pelo barbeiro (inseto). 

Sua forma clínica mais frequente é a miocardi

te chagásica crônica que, na maioria dos casos, 

provoca transtornos na contração muscular car

díaca, na condução atrioventricular ou intraven

tricular e arritmias ventriculares, constituindo 

causa frequente de invalidez, transtornos seve

ros do ritmo cardíaco, acidentes tromboembóli

cos e morte súbita.

Segundo dados da Organização Mundial de Saú

de (OMS), mais de 20 milhões de pessoas estão 

infectadas com o Trypanozoma cruzi e, conse

quentemente, em risco de ter contraído a doença. 

síndrome de Wolff-parkinson-WhiTe

Na síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) 

uma via elétrica extra conecta os átrios aos ven

trículos e faz com que o impulso elétrico chegue 

mais rápido aos ventrículos, causando taquicardia.  
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Às vezes, essa condução elétrica não causa taqui

cardia, mas produz alteração no eletrocardiogra

ma, apresentando préexcitação ventricular.

A síndrome de Wolff-Parkinson-White é congênita 

e está presente desde a fase intrauterina, porém a 

manifestação da doença pode ter início em qualquer  

fase da vida, geralmente dos 10 aos 50 anos.

Os principais sintomas são palpitações, tontei

ras, falta de ar, dor no peito e, muito raramente, 

morte súbita. Embora diagnosticada, em algu

mas pessoas não existem os sintomas típicos da 

síndrome.

A recomendação médica é que pacientes porta

dores da WPW não pratiquem atividades físicas 

competitivas (futebol, vôlei, basquete e outros), 

esportes radicais (mergulho, montanhismo e 

outros) e não exerçam profissões de risco (por 

exemplo, operador de máquinas industriais 

pesadas).

Um dos tratamentos para a síndrome de Wolff- 

Parkinson-White é a ablação. 

morTe súbiTa

A Morte Súbita Cardíaca pode acometer pessoas 

de todas as idades. São cada vez mais recorrentes 

relatados de casos envolvendo jovens e atletas, 

amadores e profissionais. 

De forma geral, a maior incidência se dá em por

tadores de doenças cardíacas, entre aqueles que 

já sofreram parada cardíaca ou em pessoas com 

histórico familiar (pais, avós, tios, irmãos, etc., que 

tiveram morte súbita).

Na maioria dos casos, a morte súbita pode ser re

versível quando o socorro à vítima é rápido, com 

a realização de massagens manuais de ressuscita

ção cardiopulmonar e, geralmente, com o auxílio 

de um Desfibrilador Externo Automático (DEA), 

aparelho responsável por aplicar choque elétrico 

na região do peito (próximo ao coração). 

A maioria das vítimas de parada cardíaca é cons

tituída por pessoas ativas que enfrentam normal

mente seu dia a dia – elas, de repente, por estresse 

ou outra razão qualquer, sofrem um mal súbito.
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86% 

das paradas cardíacas 
ocorrem nos lares das 

vítimas;

14% 
dos casos ocorrem em vias públicas 

ou em lugares de grande concentração 
de pessoas, como em aeroportos, 

dentro de aeronaves, shopping centers, 
estádios desportivos. Essa taxa é 
considerada de alta incidência;

 A maioria das mortes 
ocorre fora do ambiente 

hospitalar;

A cada minuto sem o devido socorro,  
diminui a chance de sobrevida em 7 a 10%.  

A morte cerebral e a morte permanente ocorrem 
entre 4 e 6 minutos após a parada cardíaca. 
Poucas tentativas de ressuscitação cardíaca  

são bem-sucedidas após 10 minutos. 
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PREVENÇÃO

A prevenção é o melhor combate às arrit

mias cardíacas, assim como para todas 

as demais doenças. 

Um dos primeiros passos mais importantes é a 

adoção de hábitos saudáveis, como ter uma ali

mentação balanceada, não ingerir ou não se exce

der no consumo de bebidas alcoólicas, não fumar, 

praticar atividade física (tendo sempre a orien

tação de um especialista e exames cardiológicos 

precedentes). 

Ainda compõem o espectro preventivo dar atenção 

à saúde emocional (estresse, por exemplo), reali

zar consultas pelo menos uma vez por ano com um 

cardiologista para a realização de exames e prestar 

atenção aos sinais do coração, como pulsações ir

regulares e batidas descompassadas.
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CAMPANHA CORAÇÃO  
NA BATIDA CERTA

#coracaonabatidacerta 
http://www.sobrac.org/campanha/

A principal ação socioeducativa da SOBRAC, 

criada em 2007, foi instituir o Dia Na
cional de Prevenção das Arritmias 

Cardíacas e Morte Súbita, que é comemorado 

anualmente em 12 de Novembro.

A campanha Coração na Batida Certa é rea

lizada por médicos e profissionais da saúde 

em prol da população leiga, com atividades em  

locais públicos (praças, parques, aeroportos, 

shopping centers) e privados (hospitais, uni

versidades). 

O objetivo da campanha é informar as medidas de 

prevenção das arritmias cardíacas, incentivando 

hábitos saudáveis que promovam melhor qualida

de de vida, assim como orientar a população a res

peito dos fatores de risco que envolvem a doença.

Embora as arritmias cardíacas e a morte súbita 

sejam de amplo conhecimento, a SOBRAC tam

bém inclui em suas atividades aulas expositivas 

para médicos e demais profissionais da área da 

saúde, no que tange a teoria e a prática do socorro 

imediato às vítimas de parada cardíaca.
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informações para a imprensa

baruco comunicação esTraTégica

Avenida Paulista, 1159 – Cj 1006 – 10º andar | CEP: 01311-200

info@baruco.com.br | (11) 3539-9901

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

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

Site: www.baruco.com.br

redes sociais 
 /baruco.comunicacao

 /barucocomunicaçãoestratégica/77/362/555
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