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Como as Notificações de ritmo irregular 

da Fitbit procuram a fibrilação atrial 

(AFib)? 
As Notificações de ritmo irregular da Fitbit analisam seus dados de 

ritmo cardíaco procurando por sinais de AFib. 

O que é AFib? 

A fibrilação atrial (AFib) é um tipo de ritmo cardíaco irregular das câmaras superiores do 

coração (o átrio). Normalmente, as câmaras superiores se contraem regularmente para 

movimentar o sangue para as câmaras inferiores. Com a AFib, as câmaras superiores se 

contraem irregularmente, o que faz com que um pouco do sangue se mova devagar nas 

câmaras superiores. Esse movimento lento pode coagular, o que aumenta o risco de derrames 

e problemas cardíacos. Saiba mais com o CDC ou a Sociedade Europeia de Cardiologia. 

Como a funcionalidade de notificações de ritmo irregular 

funciona? 

Os smartwatches e trackers da Fitbit possuem sensores óticos que podem detectar o fluxo de 

sangue que vai para o seu pulso com cada batimento cardíaco. A funcionalidade de 

Notificações de ritmo irregular da Fitbit coleta dados de ritmo cardíaco e movimento para 

procurar por sinais de AFib. Ao ativar a funcionalidade, seus dados de ritmo cardíaco são 

coletados em segundo plano enquanto você está parado ou dormindo, e analisados em relação 

à AFib quando seus dados sincronizam com o aplicativo da Fitbit. Depois que o seu produto de 

pulso para consumidores coletar dados analisáveis de frequência de pulso o bastante, nós 

analisamos suas medidas de batimentos para procurar por irregularidades. A medição de 

batimentos indicam a velocidade entre cada batimento cardíaco . Normalmente, ela é medida 

em milissegundos (ms) e convertida em batimentos por minuto (bpm). Normalmente, estas 

medições são relativamente previsíveis e estáveis. Grandes aumentos ou reduções (acima de 

10 bpm) em um curto período de tempo podem ser consideradas irregulares. 

Como ativar as notificações de ritmo irregular? 

1. Na guia Discover  no aplicativo da Fitbit no seu telefone, toque em Avaliações e 

relatórios.

2. Toque no bloco Notificações de ritmo irregular.

3. Toque em Configurar agora e siga as instruções na tela.

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm
https://www.escardio.org/


A Fitbit pode captar apenas seus dados de frequência de pulso de AFib quando você está 

imóvel. Use seu relógio ou tracker compatível com frequência, especialmente para dormir, e 

sincronize seus dados para procurar por sinais de AFib mais frequentemente. Para mais dicas 

sobre como usar seu relógio out tracker, consulte Como usar meu dispositivo Fitbit? 

Quais produtos da Fitbit são compatíveis com as notificações de 

ritmo irregular? 

O Notificações de ritmo irregular está disponível no: 

● Fitbit Charge 3 com a versão de firmware 1.88.11 ou superior
● Fitbit Charge 4 com a versão de firmware 44.1.100.41 ou superior
● Fitbit Charge 5 com a versão de firmware 1.149.11 ou superior
● Fitbit Inspire 2 com a versão de firmware 44.1.124.34 ou superior
● Fitbit Inspire 3 com a versão de firmware 63.200001.179.13 ou superior
● Fitbit Luxe com a versão de firmware 1.151.16 ou 1.146.4 ou superior
● Fitbit Sense com a versão de firmware 44.128.6.12 ou superior
● Fitbit Sense 2 com a versão de firmware 60.20001.169.126 ou superior
● Fitbit Versa 2 com a versão de firmware 35.72.1.9 ou superior
● Fitbit Versa 3 com a versão de firmware 36.128.6.12 ou superior
● Fitbit Versa 4 com a versão de firmware 61.20001.169.337 ou superior
● Fitbit Versa Lite Edition com a versão de firmware 38.72.1.9 ou superior

Se um dispositivo incompatível for pareado após o usuário ter dado o consentimento para a 
funcionalidade, o algoritmo não analisará os dados deste dispositivo. 

O aplicativo da Fitbit requer o iOS 14 ou superior, ou Android 9 ou superior. Para mais informações 
sobre a compatibilidade do dispositivo com o aplicativo da Fitbit, consulte 
fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices. 

Observe que o Notificações de ritmo irregular está disponível somente em locais selecionados no 
momento. Mais dispositivos e países serão adicionados mediante obtenção de autorização. Consulte 
fitbit.com/irregular-rhythm para ver mais detalhes. 

Como serei notificado se a Fitbit encontrar sinais de um ritmo 

irregular? 

A Fitbit não analisa seus dados em tempo real. Se você receber uma notificação, isso significa que 
encontramos sinais de um ritmo irregular que pode ser AFib nas últimas 24 horas (com uma 
sincronização regular). 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1988.htm
https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://www.fitbit.com/irregular-rhythm


Notificação do celular 

Caso você permita notificações do aplicativo da Fitbit no seu telefone, você verá uma notificação no seu 
telefone: 

 

Toque na notificação para abrir o aplicativo da Fitbit. 

Notificação do aplicativo da Fitbit 

Quando você abre o aplicativo da Fitbit, você verá uma notificação na parte superior da guia Hoje: 



 

Toque em Ver agora para ver as leituras onde encontramos sinais de um ritmo cardíaco irregular, ou 
toque no ícone X para ignorar a notificação. 

O que devo fazer se receber uma notificação de ritmo irregular? 

Se você receber uma notificação de ritmo irregular, você deve falar com seu médico. 

Como posso ver os detalhes do ritmo irregular ou o histórico? 

1. Na guia Discover  no aplicativo da Fitbit no seu telefone, toque em Avaliações e 

relatórios. 

2. Toque no bloco Notificações de ritmo irregular. Se a Fitbit detectar sinais de ritmos cardíacos 
irregulares que possam ser AFib, você verá uma lista de notificações e quando elas ocorreram. 
Observe que cada notificação fica marcada como Não lida até que você toque nela para 



ver mais informações. 

 
3. Toque em uma notificação para ver informações detalhadas. Uma lista de leituras de 

ritmo irregular aparecerá, marcada com o tempo de quando a leitura aconteceu e a 

frequência cardíaca máxima e mínima durante aquele período. Deslize para cima para 

ver um resumo na parte inferior da página, que lista a data e hora da primeira leitura de 

ritmo irregular, a última leitura de ritmo irregular e quando os dados foram gravados no 

aplicativo da Fitbit. 

4. Toque em uma leitura de ritmo irregular para ver mais informações. Uma lista das suas 

medições de batimentos aparecerá. Cada batimento cardíaco tem um valor em bpm e 

um registro da hora que ocorreu. O resumo na parte superior mostra o valor máximo e 

mínimo em bpm que foi gravado. 



Como excluir uma notificação de ritmo irregular? 

1. Na guia Discover  no aplicativo da Fitbit no seu telefone, toque em Avaliações e 

relatórios. 

2. Toque no bloco Notificações de ritmo irregular. 

3. Toque na notificação que você deseja excluir. 

4. Deslize para cima e toque em Excluir notificação na parte inferior da página > Sim, 

excluir notificação. 

Como desativar as notificações de ritmo irregular? 

App do Fitbit 

1. Na guia Hoje  no aplicativo da Fitbit no seu telefone, toque em sua foto de perfil. 

2. Toque em Atividade e Bem-Estar > Configurações do coração > Ritmo irregular. 

3. Toque em Desativar esta funcionalidade > Desativar. 

fitbit.com 

1. Usando um navegador web, abra fitbit.com/afib-notifications/settings. Se solicitado, 

inicie sessão na sua conta da Fitbit. 

2. Toque em Desativar esta funcionalidade. 

Como verificar quando meus dados foram atualizados pela última 

vez? 

A Fitbit não analisa seus dados em tempo real. Mantenha o aplicativo da Fitbit em segundo 

plano para garantir que seu relógio ou tracker esteja sincronizado regularmente. Para verificar 

quando seus dados de ritmo cardíaco foram analisados pela últimavez: 

1. Na guia Discover  no aplicativo da Fitbit no seu telefone, toque em Avaliações e 

relatórios. 

2. Toque no bloco Notificações de ritmo irregular. A hora e a data de quando seus 

dados foram analisados pela última vez aparecerão abaixo do seu histórico de 

notificações. 

https://www.fitbit.com/afib-notifications/settings


 

Se seus dados não tiverem sido analisados por diversos dias, siga os passos de solução de 

problemas em Por que meu dispositivo Fitbit não sincroniza? 

Observe que os dados são armazenados no seu relógio ou tracker por 7 dias. Se você não 

sincronizou com o aplicativo da Fitbit por mais de 7 dias, dados antigos podem ser excluídos e 

não serão analisados. 

Por que não recebi uma notificação push no meu telefone? 

Se o seu telefone não recebe notificações push do aplicativo da Fitbit: 

● Ative as notificações para o aplicativo da Fitbit nas configurações do seu telefone. Para mais 
instruções, consulte support.google.com para telefones Android ou support.apple.com para 
iPhones. 

● Verifique se o aplicativo Fitbit no seu telefone está atualizado. Para mais instruções, consulte 
Como usar o aplicativo da Fitbit? 

 

Por que não recebi uma notificação de ritmo irregular? 

A Fitbit pode analisar somente os seus dados de ritmo cardíaco em relação à AFib quando você está 
imóvel. Use seu produto de pulso para consumidores com regularidade, especialmente para dormir, e 
sincronize seus dados com sempre que puder para ajudar a procurar por sinais de AFib com frequência. 
Nós apenas enviaremos uma notificação quando encontrarmos sinais de um ritmo irregular em diversas 
leituras, o que significa que você pode não receber notificações de ritmo irregular se não pudermos 
coletar dados o suficiente no dia. 

Para solucionar problemas do monitoramento de frequência cardíaca, consulte Quais fatores podem 
afetar minha leitura de frequência cardíaca no meu dispositivo Fitbit? 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1866.htm
https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201925
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582.htm


Qual é a precisão das notificações de ritmo irregular? 

Um estudo clínico foi realizado para validar a capacidade do algoritmo do software Notificações 

de ritmo irregular da Fitbit (IRN) de detectar a fibrilação atrial (AFib) usando dados coletados de 

produtos de pulso de clientes. O Estudo de Validação de Software da Fitbit para Avaliação de 

Fibrilação Atrial de Dados PPG Adquiridos por um Smartwatch (NCT04380415) incluiu 455.699 

participantes. 4.728 participantes receberam uma notificações de ritmo irregular e foram 

convidados para receber e vestir um adesivo de eletrocardiograma (ECG). Destes, 1.057 

vestiram e devolveram um monitor adesivo de ECG de 7 dias com dados utilizáveis. A 

prevalência de AFib com base nos resultados do monitoramento do adesivo de ECG de 7 dias 

foi de 32,2% (340/1057). 

O algoritmo do software Notificações de ritmo irregular da Fitbit detectou sinais de AFib em 225 

participantes enquanto utilizavam o adesivo de ECG após uma notificação inicial do IRN. 

Destes, 98,2% (221/225) exibiram detecções de AFib do algoritmo do software Notificações de 

ritmo irregular da Fitbit aproximadamente ao mesmo tempo. Nenhum evento adverso sério foi 

observado durante o estudo clínico. 

Qual é a diferença entre as Notificações de ritmo irregular da 
Fitbit e o aplicativo de ECG da Fitbit? 

As Notificações de ritmo irregular da Fitbit coletam dados da frequência de pulso em segundo 

plano quando você está imóvel ou descansando através da análise das medidas entre cada 

batimento. Elas usam o sensor óptico de frequência de pulso no seu produto de pulso 

compatível para identificar alterações no ritmo cardíaco. Se diversas leituras mostrarem uma 

frequência irregular de pulso que pode ser AFib, você receberá uma notificação. Os dados não 

são analisados em tempo real. 

 

O aplicativo de ECG da Fitbit usa sensores elétricos na parte traseira e na estrutura metálica ao 

redor da parte frontal do seu produto Fitbit compatível para permitir que você grave os sinais 

elétricos dos seus batimentos cardíacos durante uma leitura de 30 segundos. O Aplicativo de 

ECG da Fitbit é qualitativamente semelhante a um ECG de derivação I, uma vez que pode ser 

usado para diferenciar entre a fibrilação atrial e o ritmo sinusal normal. O aplicativo de ECG da 

Fitbit analisa a gravação e apresenta os resultados no seu relógio ou tracker. Para mais 

informações, consulte O que é o aplicativo de ECG da Fitbit? 

Ainda posso usar as Notificações de ritmo irregular da Fitbit se já 

fui diagnosticado previamente com AFib? 

Não. As Notificações de ritmo irregular da Fitbit não devem ser usadas em indivíduos 

previamente diagnosticados com AFib. 

Você pode não receber uma notificação para cada episódio de ritmo irregular sugestivo de AFib 

se dados o suficiente não estiverem disponíveis. A falta de uma notificação não significa que 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2457.htm


você não têm AFib. Por este motivo, esta funcionalidade não deve ser usada como ferramenta 

de monitoramento. Fale com seu médico se desejar monitorar sua AFib já diagnosticada. 

NÃO altere seus medicamentos sem antes falar com seu médico. Os resultados das 

Notificações de ritmo irregular da Fitbit podem não ser precisas em pessoas que tomam 

remédios ou substâncias que afetam a frequência cardíaca ou o ritmo cardíaco. 

NÃO use este produto no lugar de um tratamento indicado pelo seu médico. Palpitações e falta 

de ar podem ser sintomas de AFib, mas algumas pessoas não têm nenhum sintoma. A AFib é 

tratável, portanto, quanto antes for detectada, antes você e seu médico poderão fazer algo 

sobre isso. Se você receber uma notificação e não tiver sido diagnosticado com AFib por um 

médico, você deve falar com seu médico. Um falso negativo errôneo ou resultados falso 

positivos devido a um erro do dispositivo ou do usuário podem ocorrer. Caso não receba uma 

notificação, ainda é possível que você tenha AFib. A Fitbit não está sempre procurando por 

AFib. Não podemos notificar todas as instâncias de ritmo cardíaco irregular que podem ser 

AFib. Para mais informações sobre o desempenho do Notificações de ritmo irregular, 

consulteQual é a precisão das notificações de ritmo irregular? 

Posso usar as Notificações de ritmo irregular da Fitbit se tiver 

menos de 22 anos? 

Não. As Notificações de ritmo irregular da Fitbit não foi testado e não deve ser usado em 

pessoas com menos de 22 anos de idade. 


