
 

Notícias:  

Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita  

Juiz de Fora, 09/11/2007 09:14:00  

 

Normalmente, o coração de um adulto bate de 60 a cem vezes por minuto e as variações nessa freqüência são 

chamadas de arritmias cardíacas, principais responsáveis pela Morte Súbita Cardíaca. 

Para conscientizar a população sobre o tema, será realizado, no dia 12 de novembro, o 1º Dia Nacional de 

Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, cujo tema será Coração na Batida Certa. O evento é 

promovido pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), com participação da Santa Casa. 

Uma das metas da campanha é gerar recursos para aquisição, doação e instalação de equipamentos de 

desfibrilização externa automática em locais públicos como aeroportos, academias, shoppings e estádios. 

Segundo o coordenador da campanha em Juiz de Fora, Hélio Brito Jr., nos casos de parada cardíaca, cada 

minuto a mais até o atendimento reduz em 10% as chances de vida do paciente. “Todos os recursos que 

proporcionem o salvamento da pessoa, devem estar ao alcance da população”, completa o cardiologista. De 

acordo com o médico, qualquer pessoa pode manusear o instrumento, desde que seja treinada. 

Hélio Brito conta que o momento é difícil para o tratamento das arritmias. “Os tetos financeiros são 

incompatíveis com a demanda e o atendimento nos centros especializados atinge um número limitado de 

pacientes. Tudo isso compromete a prevenção da morte súbita cardíaca.” Para o médico, a campanha vai 

ajudar a alcançar medidas administrativas mais eficazes. 

A campanha Coração na Batida Certa vai acontecer simultaneamente em 59 cidades brasileiras. Em Juiz de 

Fora uma série de atividades será realizada.  

 

Programação 
8h – Palestra: Morte Súbita: como prevenir? – Dr. Hélio Brito Jr, cardiologista e coordenador local da 

campanha – Hospital Universitário 

9h – Stand de atendimento no Campus da UFJF – avaliação médica e distribuição de material educativo 

11h – Palestra: Morte Súbita: como prevenir? – Dr. Hélio Birto Jr, cardiologista e coordenador local da 

campanha – Salão Nobre da Santa Casa  

13h – Stand de atendimento no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus – avaliação médica e distribuição 

de material educativo 

 

O que são Arritmias Cardíacas? 
Arritmias cardíacas são alterações do ritmo normal do coração, como palpitações, taquicardia, fibrilação e 

parada cardíaca. Elas afetam, principalmente, pessoas que possuem doenças cardiovasculares, como infarto e 

doenças do músculo cardíaco, mas também podem atingir indivíduos saudáveis, inclusive, atletas. Para os 

esportistas, o risco de morte súbita é três vezes maior e afeta nove vezes mais homens que mulheres. 

Apesar de algumas mudanças no ritmo cardíaco serem facilmente percebidas, como as palpitações, nem todas 

as arritmias possuem sintomas e, por isso, tornam-se tão perigosas. 

Quando o coração bate menos de 60 vezes por minuto, caracteriza-se a braquicardia e, muitas vezes, é 

necessário o implante de um marca-passo para regularizar os batimentos. 

A taquicardia, por sua vez, é a aceleração do ritmo cardíaco e pode requerer o uso de medicamentos anti-

arrítmicos ou outros tratamentos. Algumas vezes, as arritmias são benignas e podem ser facilmente tratadas e 

até curadas.  

Dados norte-americanos mostram que, por ano, 300 mil pessoas morrem vítimas da morte súbita e a maioria 

dos casos decorre de problemas cardiovasculares. No Brasil não existem estatísticas sobre a doença. 
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