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 O nosso coração é capaz de bombear o sangue através dos batimentos cardíacos. 

Estes batimentos dependem de um gasto de energia e todo um mecanismo específico para 

funcionarem.  

 Imagine uma usina hidrelétrica que utiliza a diferença do nível de água entre duas 

represas: a queda d’água de um lado faz uma hélice ser girada, o que produz a energia 

elétrica que chega até nossas casas.  

 O coração funciona de maneira semelhante, abrindo e fechando transportadores de 

partículas carregadas que, a todo momento, mudam o potencial elétrico dentro e fora das 

células cardíacas, proporcionando uma diferença de nível para que a queda (transporte) de 

um lado para o outro produza energia para o bombeamento. 

    Essa sequência de abertura e fechamento de canais funciona de uma maneira 

controlada numa frequência adequada. Daí surge os batimentos cardíacos que conhecemos, 

que estão em torno de 50 e 90 por minuto.  

     A arritmia é uma doença que se manifesta pela inadequação da frequência dos 

batimentos, ou seja, alguns canais de troca de carga podem fechar ou abrir mais cedo ou mais 

tarde do que o esperado.  

     A taquicardia é um batimento mais acelerado do que o normal, enquanto a 

bradicardia, o batimento é mais lento.  

     A bradicardia, ocorre para batimentos iguais ou inferiores a 50 por minuto.  

     A taquicardia é representada por batimentos acima de 90 por minuto, não retornando 

ao normal dentro do tempo adequado.  

     Uma das arritmias  mais frequentes, encontradas principalmente em pessoas idosas  

chama-se fibrilação atrial onde ocorre pela irregularidade de batimentos de algumas cavidades 

do coração denominadas átrios. Tal doença, se não tratada pode ocasionar o Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), também conhecido como derrame. 

      A medida da frequência cardíaca é simples. Você mesmo consegue fazer em casa.  

Num momento em que estiver relaxado, basta posicionar dois dedos de uma mão na parte 

interna da outra mão onde pode-se detectar os batimentos cardíacos..  



        Este local é extremamente irrigado, onde é possível sentir as pulsações 

sanguíneas. A partir daí, conte a quantidade de batimentos durante o tempo de 15 segundos e 

multiplique por 4 para ter o valor aproximado de 1 minuto.  

        Se o valor encontrado estiver muito distante do padrão de normalidade (de 50 a 

90), procure orientação médica. 

         De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), as 

arritmias acometem em torno de 20 milhões de brasileiros, causando anualmente cerca de 300 

mil mortes súbitas anuais.  

          O paciente que apresenta bradicardia pode apresentar dores no peito, desmaios, 

fraqueza, falta de ar e cansaço.  

          A taquicardia, por sua vez, apresenta sintomas similares, com o acréscimo de 

vibrações no peito e sensação de palpitações. Inicialmente deve-se discutir a necessidade de 

um tratamento farmacológico, o qual tem tido sua implementação  cada vez mais reavaliada e 

analisada com maiores cuidados para cada paciente, tendo em vista que, seu uso não 

minucioso pode acarretar justamente o contrário do desejado, ou seja, uma potencialização de 

arritmias.  

          Desta forma, cada vez menos medicamentos antiarrítmicos estão sendo 

prescritos. Em último caso, a decisão da utilização ou não de remédios antiarrítmicos sempre 

pertence ao médico em questão  

          Outra opção de tratamento seriam procedimentos invasivos com cateteres ou a 

utilização de equipamentos elétricos, como  implante de marca-passo cardíaco (MPC) para 

casos específicos de bradicardia e o cardiodesfibrilador implantável (CDI) para alguns casos de 

taquicardia e pacientes ressuscitados de morte súbita. 
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