MINHA VIDA COM ARRITMIA
POR

Franciele Coura

Damos inicio a nossa série de depoimentos de pessoas com arritmias, a partir do relato da Franciele Mara
Coura, mineira de Itajubá, que atua na secretaria de educação daquela cidade.
Com 32 anos e com dois ﬁlhos, uma menina de 08 e um menino de 13 anos, Franciele descobriu que tinha
arritmia cardíaca aos 27 anos, a partir de uma conversa informal com uma médica, colega de trabalho. “Ela
disse que eu tinha uma respiração cansada e, de fato, eu sentia necessidade de inspirar fortemente o ar,
e que provavelmente eu teria de usar um marca-passo um dia. Na semana seguinte ﬁz um
eletrocardiograma que comprovou o que ela disse, quase que profeticamente”, comenta sorrindo.
O tipo de arritmia da Franciele é o Wolﬀ Parkinson White-WPW, que se caracteriza por uma via anormal na
condução elétrica do coração, a qual ela segue tratando e monitorando desde então. “A minha reação
inicial ao receber o diagnóstico da doença, embora sempre tenha sido muito positiva, foi um medo imenso
de morrer e deixar meus ﬁlhos pequenos, mas que depois eu superei”, confessa.
Dentre os maiores desaﬁos apontados por ela com a arritmia, até o momento, é o de estar diante de uma
crise e fazer as pessoas acreditarem que ela não está com um quadro de ansiedade. “Certa vez,
almoçando com minha mãe logo após a descoberta da doença, e sentindo bastante desconforto como se
meu coração tremesse, ela disse que era meu estado emocional abalado que estava fazendo aquilo
comigo. Não era, e logo em seguida eu estava no hospital com um balão de oxigênio”, exempliﬁca.
O tratamento da Franciele é por via medicamentosa, com antiarrítmico à base de propafenona e
betabloqueador que age reduzindo o esforço do coração. Ela chegou a tentar o procedimento de ablação
por radiofrequência para cauterizar a via acessória com disfunção, mas que foi declinado após um estudo
eletroﬁsiológico identiﬁcar que ela estava localizada em uma região que não permitia a cauterização.
Apesar de a arritmia causar algumas limitações de atividades da mineira, como a impossibilidade de
mergulhar que ela adora, assim como a prática de exercícios mais intensos ou o consumo de cafeína, ela
diz que segue adiante focando no que pode fazer de melhor pela sua qualidade de vida. A partir do seu
diagnóstico ela procurou aprofundar seus conhecimentos sobre as arritmias, descobrindo os conteúdos
da SOBRAC, que aliou com as orientações de seus médicos para mudar hábitos e até para abraçar uma
causa com a doença.
“Conheci a SOBRAC por uma pesquisa na internet sobre assuntos voltados às arritmias e passei a amar o
trabalho da Sociedade diante do conteúdo de qualidade, imprescindível ao portador da doença, visto que
sempre acreditei na informação como a melhor forma de cuidado”, relata Franciele.
A partir daí nasceu o projeto Plantão da Saúde em que ela passou a mobilizar ações educativas para o
publico leigo, não apenas em prol do conhecimento das arritmias, mas também de outras doenças.
“O Plantão da Saúde é um ﬁlho que nasceu da descoberta da arritmia na minha vida. Durante minha
tentativa de ablação acredito que tenha tido um contato com o mundo espiritual recebendo uma
mensagem que dizia que tinha de ajudar muita gente, e ao acordar do procedimento tive uma forte
sensação que tinha uma missão maior a partir dali”, ela comenta.
Logo em seguida surgiu a oportunidade de uma entrevista de rádio, com grande repercussão e que
serviu como motivação para criar o projeto que hoje leva palestras e ações básicas de diagnóstico para a
população, contando atualmente com mais de 100 proﬁssionais envolvidos em diversas cidades do Brasil.
Ao ser questionada sobre o que espera do futuro, Franciele diz focar seus pensamentos no presente e
está tranquila diante dos avanços da medicina e da possibilidade de ter usar o marca-passo um dia.
Como mensagem ﬁnal ela diz que é preciso ter sabedoria diante dos mistérios da vida, usufruindo dela da
melhor forma, focando nos bons momentos com quem se ama, família e amigos. “Viemos a este mundo
para ser feliz, viver o agora. Quando um problema conosco pode auxiliar a vida de outra pessoa, isso deve
ser visto como uma bênção, porque todos carregamos algo possível de transformar positivamente no
próximo. Eu decido fazer da minha história uma motivação para os que estão ao meu redor”, conclui
Franciele.

