
 

 

Cresce o suporte mundial de combate à Fibrilação Atrial (FA),  
uma arritmia cardíaca que aumenta o risco de AVC em 500 %  

 
Carta Mundial do Paciente com FA já supera 10.000 assinaturas 

 

Sociedade Europeia de Cardiologia, ESC Congress 2012 – 25 de agosto de 2012 – Mais de 10.000 

pacientes, acompanhantes domésticos, profissionais da saúde, autoridades e público em geral de 136 

países assinaram a Carta Mundial do Paciente com Fibrilação Atrial, na qual faz um apelo ao governo 

para tomar medidas para ajudar a prevenir a morte ou invalidez de milhões de pessoas causadas pelo 

AVC (Acidente Vascular Cerebral) relacionado com a Fibrilação Atrial (FA).  

 

Fibrilação Atrial...Mais perigosa do que se pensa  

Dez milhões de pessoas pelo mundo são afetadas pela FA, uma condição de risco subdiagnosticada, 

subtratada e caracterizada por um ritmo cardíaco anormal. O batimento cardíaco irregular de FA faz 

com que o sangue se aglomere, o que pode resultar no desenvolvimento de coágulos de sangue – 

estes coágulos podem deslocar-se até o cérebro bloqueando o fornecimento de oxigênio  e 

desencadeando um AVC, muitas vezes de forma fatal.  

 

A Carta...Elaborar estratégias para prevenir o AVC relacionado com a FA  

A Carta Mundial dos Pacientes com FA define estratégias e soluções para reduzir o número desses 

AVCs   evitáveis. O apoio à Carta e  à campanha Assine Contra o AVC na Fibrilação Atrial tem 

aumentado de forma significativa desde seu lançamento há apenas 18 semanas, no Congresso 

Mundial de Cardiologia da Federação Mundial do Coração, em Dubai. Além do crescente apoio do 

público, 90 grupos de pacientes e organizações médicas mundiais, regionais e nacionais 

representando todas as regiões do mundo endossaram a Carta, uma demonstração da importância 

do diagnóstico precoce da FA e garantindo que as pessoas recebam o melhor tratamento possível.  

 

“Todas as organizações de apoio estão comprometidas em ajudar as pessoas com FA,  aos que 

sobreviveram a um AVC e  aos profissionais da saúde que cuidam dessas pessoas”, afirmou Maria 

Caporaso da Stroke Alliance for Europe (SAFE). “Queremos atrair a atenção e  a ação dos governos 

nacionais para a necessidade de prevenir os AVCs relacionados com FA, já que são mais graves do 

que os que resultam em outras causas, entendendo que são mais devastadores para as famílias 

afetadas e têm um impacto de enorme custo aos orçamentos de saúde nacional. Aconselhamos 

todas as pessoas a visitar o site www.signagainststroke.com  e assinar a Carta!” 



 

 

Assine contra o AVC...Comprometidos para fazer a diferença  

Enquanto a campanha Assine Contra o AVC procura mobilizar os governos nacionais para incluir o 

AVC relacionado com o FA nos planos nacionais de saúde, as organizações de apoio no mundo todo 

também estão tomando medidas e fazendo o que podem para implementar as recomendações da 

Carta. Grupos de pacientes, sociedades médicas, médicos e imprensa da Polônia ao México, e 

Alemanha à Indonésia têm trabalhado para conscientizar o público através de campanhas de 

informação, cobertura de imprensa e discussões com autoridades médicas nacionais e locais sobre as 

recomendações da Carta.  

 

FA é indiscriminada....Devemos todos apoiar a prevenção dos AVCs relacionados com a FA 

A partir dos 40 anos de idade, uma entre quatro pessoas corre o risco de desenvolver a FA, uma 

condição que resulta até 25% de todos os AVCs causados por coágulos sanguíneos. É por esta razão 

que os esforços conjuntos entre governos, indústrias, organizações médicas e de pacientes em fazer 

da prevenção e tratamento de AVC relacionado com FA uma prioridade do sistema de saúde nacional 

são fundamentais na redução desta condição devastadora em ambos níveis individual e  nacional.  

Não há uma solução rápida ou fácil para prevenir o AVC relacionado com a FA, mas existem 

procedimentos que podem ser tomados para reduzir o número de pessoas que têm suas vidas 

devastadas a cada ano. É por esta razão que a Carta é tão importante...ela traça estratégias para 

melhorar a descoberta, o diagnóstico, o cuidado e tratamento. 

 

“Com diagnóstico precoce e medicação apropriada, um grande número dos tais AVCs podem ser 

evitados, mas a gestão de pessoas com FA, bem como uma maior utilização de anticoagulantes, são 

necessários para melhorar e remover os pesados e desnecessários fardos sustentados hoje pelos 

pacientes, suas famílias e sistemas de saúde”, disse Eve Knight, Cofundador e Executivo Geral da 

Instituição Filantrópica Anticoagulation Europe  (ACE). “O apoio de mais de 10.000 pessoas que 

assinaram a Carta demonstra o quanto este assunto é importante para as pessoas.”  

 

Sobre a Carta Mundial do Paciente com FA e a campanha Assine Contra o AVC 

A Carta Mundial do Paciente com FA foi desenvolvida por um Comitê Diretor composto por 

representantes de grupos de pacientes, incluindo AntiCoagulation Europe, Arrhythmia Alliance, Atrial 

Fibrillation Association, Irish Heart Foundation, StopAfib.org e Stroke Alliance for Europe, em 

colaboração com 39 grupos de pacientes em 20 países fundadores. Uma lista completa com os  

grupos colaboradores está disponível no site www.signagainststroke.com.  

http://www.signagainststroke.com/


 

 

As pessoas podem aprender sobre a FA e AVC, ler e assinar a Carta, que está disponível em 22 línguas 

no site da campanha, www.signagainststroke.com. Todas as assinaturas contribuem para direcionar 

a ação para prevenir o AVC relacionado com a FA e desenvolver resultados futuros e a qualidade de 

vida das pessoas diagnosticadas com FA. 

 

A Bayer HealthCare está orgulhosa em apoiar a Carta Mundial de Pacientes com FA e a campanha 

Assine Contra o AVC.  
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