MINHA VIDA COM ARRITMIA
POR

Aline Rocha

Imagine o seguinte cenário: você é jovem, pratica atividades físicas regulares e subitamente
tem um mal-estar. Em seguida, um “apagão”. Foi o que aconteceu com a carioca Aline da
Rocha Gonçalves, que é atuária e trabalha como servidora pública e perita judicial na cidade
do Rio de Janeiro.
“Tenho asma brônquica e sou extremamente alérgica. Uma vez, aos 26 anos, durante um
exercício físico me senti muito mal e tive um desmaio, de repente. Fui para uma emergência
e lá me informaram que eu estava tendo um quadro de Fibrilação Atrial, um tipo especíﬁco de
arritmia que faz o coração bater acelerado e descompassado. Na época, o médico que me
acompanhava atribuiu a ocorrência aos exercícios físicos fortes e a medicação para o
controle da asma”, conta Aline.
Porém, os sintomas se tornaram mais graves dois anos depois, fazendo com que ela tivesse
diversas crises de taquiarritmia, quando a frequência cardíaca ﬁca superior a 100 batimentos
por minuto, e ﬁbrilação atrial. A FA, como é popularmente conhecida, é um distúrbio bastante
comum que atinge a mais de 175 milhões de pessoas no mundo, e tem como principal
consequência o Acidente Vascular Cerebral (ou derrame).
“O processo foi complicado, pois inicialmente eu não procurei um especialista em arritmia e
não tive um diagnóstico correto. Fiquei assustada e muito insegura, temendo uma morte
súbita. Até que um dia eu precisei de uma cardioversão (choque elétrico no coração) para
poder voltar do mal súbito, e então procurei um arritmologista que me deu um panorama
correto do que estava acontecendo”, relata.
O caso de Aline não era possível de ser controlado apenas com medicamentos, e ela foi
submetida a mais de uma ablação, um procedimento que cauteriza o foco arrítmico. Também
sem sucesso. “Ao longo do tratamento ﬁz várias ablações, e durante uma delas o quadro
evoluiu para um BAVT (bloqueio atrioventricular), que gera um atraso na condução das
correntes elétricas no coração à medida que atravessa o sistema de transporte
atrioventricular. Com isso, eu precisei implantar um marca-passo deﬁnitivo”, diz.
Hoje aos 46 anos, ela conta que a doença está sob controle e não a impede de fazer nada,
trabalha normalmente e ainda pratica esportes. Desde 2007 ela adotou as corridas de rua e
até mesmo já participou da Corrida Internacional de São Silvestre. O único “porém” que Aline
aponta é a respeito do preconceito sobre a doença, onde ela não é vista como normal, ainda
que não aparente nenhuma deﬁciência.
Mas Aline segue adiante, agora contribuindo para levar informações sobre as arritmias
cardíacas para outras pessoas, através de atividades que promove com a Campanha da
SOBRAC, Coração na Batida Certa. “A doença me motivou muito mais a conhecer sobre ela.
Procuro sempre estar informada, pesquisando artigos e publicações sobre o tema, e foi assim
que conheci a SOBRAC e seu trabalho”, revela a atuária.
Para quem tem arritmia como ela, Aline deixa a mensagem: o primeiro passo é ter um
diagnóstico seguro e uma indicação adequada para o tratamento. “Arritmia se trata com
arritmologista, sendo fundamental estabelecer uma relação de conﬁança com o médico, de
forma que nada seja ocultado e que não haja dúvidas sobre essa jornada. Vivemos em um
mundo atribulado e corrido, mas é importante cuidar do corpo como todo, buscar orientação
nutricional, fazer exercícios, cuidar da saúde mental, tirar um tempo para se curtir e viver, um
dia de cada vez, da melhor maneira possível, sempre pela sua felicidade e bem estar”, ﬁnaliza.

