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Glossário 

A 

Fibrilação atrial 
A fibrilação atrial (AFib) é um tipo de ritmo cardíaco irregular, produzido quando as câmaras superiores do coração 
batem de modo irregular. 

C 

Produto de pulso para consumidores 
Os produtos de pulso do cliente incluem os smartwatches e trackers da Fitbit. 

H 

Frequência cardíaca 
Sua frequência cardíaca é o número de vezes que seu coração se contrai, ou bate, por minuto. Em geral, é dada em 
batimentos por minuto (bpm). 

P 

Fotopletismografia (PPG) 
A fotopletismografia (PPG) é uma tecnologia baseada em luz utilizada para detectar alterações do seu fluxo sanguíneo. 

Frequência do pulso 
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 frequência do pulso é utilizada para estimar a frequência cardíaca (ver acima) e 
para procurar por irregularidades em medidas de batida a batida.  



Indicações de uso (EUA) 

EUA*: 

Notificações de ritmo irregular da Fitbit é um aplicativo de aplicação médica somente em software que 
foi projetado para ser usado com produtos de pulso compatíveis de clientes para analisar os dados de 
taxa de pulsação para identificar ritmos cardíacos irregulares que possam sugerir fibrilação atrial (AFib) e 
fornecer uma notificação para o usuário. 

O Notificações de ritmo irregular da Fitbit foi projetado para uso livre. Ele não tem a intenção de 
fornecer uma notificação em cada episódio de ritmo irregular que possa sugerir AFib e a falta de uma 
notificação não tem a intenção de indicar que nenhum processo de doença está presente; na realidade, 
o Notificações de ritmo irregular da Fitbit tem a intenção de, oportunamente, fornecer uma notificação
de uma possível AFib quando dados o suficiente estiverem disponíveis para análise.

Esses dados são capturados somente quando o usuário estiver imóvel. Junto com os fatores de risco do 
usuário, o Notificações de ritmo irregular da Fitbit pode ser usado para suplementar a decisão de fazer 
exames para AFib. O Notificações de ritmo irregular da Fitbit não deve ser utilizado para substituir 
métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento.  

O Notificações de ritmo irregular da Fitbit não foi testado e não deve ser usado em pessoas com menos 
de 22 anos de idade. Ele também não deve ser usado em indivíduos anteriormente diagnosticados com 
AFib. 

Fora dos EUA**: 

O software Notificações de ritmo irregular da Fitbit deve ser usado como uma tecnologia pré-exame de 
fibrilação atrial. O software não é recomendado para usuários diagnosticados com fibrilação atrial, e 
deve ser usado de modo caseiro por pessoas leigas de 22 anos de idade ou mais.  

* As indicações de uso dos EUA aplicam-se aos Estados Unidos e aos seguintes territórios dos EUA:
Samoa Americana, Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens dos EUA

** As indicações de uso para fora dos EUA se aplicam aos seguintes países: Áustria, Austrália, Bélgica, 
Canadá, Chile, República Tcheca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Malta, Maurícia, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Singapura, África 
do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Vietnã. 

Países adicionais serão adicionados mediante obtenção de autorização. Consulte fitbit.com/irregular-
rhythm para ver mais detalhes. 

Observe que este produto não é controlado como aparelho médico nos seguintes países/regiões: Hong 
Kong. 

http://fitbit.com/irregular-rhythm
http://fitbit.com/irregular-rhythm


Finalidade (EU) 

Analisar os dados de frequência de pulso coletados pelos sensores de fotopletismografia (PPG) para 
identificar episódios de ritmo cardíaco irregular que podem indicar fibrilação atrial (AFib) e fornecer uma 
notificação ao usuário. 

Descrição do produto 

A funcionalidade de Notificações de ritmo irregular da Fitbit é utilizada para monitorar e analisar dados 
de ritmo de pulso para procurar por irregularidades em medidas de batida a batida, que podem indicar 
AFib. O dados de ritmo cardíaco são armazenados temporariamente no seu produto de pulso para 
consumidores até que os dados sincronizem com a sua conta. Se sinais de AFib forem encontrados nos 
seus dados, você receberá uma notificação no seu telefone para ver os detalhes das descobertas no 
aplicativo da Fitbit. Os dados não são analisados em tempo real e não tem propósitos de diagnóstico. 

Essa funcionalidade pode ser encontrada no bloco Notificações de ritmo irregular na seção de 
Avaliações de saúde no aplicativo da Fitbit. O bloco também é usado para integração, exibição de 
resultados anteriores e outros dados não médicos do dispositivo. 

Benefício clínico desejado 

O benefício primário do Notificações de ritmo irregular da Fitbit é analisar os dados de frequência de 
pulso para identificar episódios de ritmos cardíacos irregulares consistentes com fibrilação atrial, e para 
apresentar uma notificação para o usuário. 



Advertências 

A funcionalidade não foi testada e não deve ser usada em pessoas com menos de 22 anos de idade. A 
funcionalidade não deve ser usada por pessoas com um histórico ou um diagnóstico de fibrilação atrial. 



Avisos e advertências gerais 

NÃO altere seus medicamentos sem antes falar com o seu médico. Os resultados do Notificações de 
ritmo irregular da Fitbit podem não ser precisos em pessoas que tomam medicamentos ou substâncias 
que afetam a frequência cardíaca ou o fluxo sanguíneo. 

NÃO use este produto em vez do tratamento prescrito pelo seu médico. Palpitações e falta de ar podem 
ser sintomas de fibrilação atrial, mas algumas pessoas são assintomáticas. A fibrilação atrial é tratável, 
portanto, quanto mais cedo a condição for detectada, mais cedo você e o seu médico poderão fazer algo 
a respeito. 

Se você receber uma notificação e não tiver sido diagnosticado com AFib pelo seu médico, você deve 
falar com ele. Resultados errôneos, falsos negativos ou falsos 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 da Fitbit, consulte Estudo clínico.  

Este recurso não foi testado em pessoas com um marca-passos cardíaco ou um desfibrilador 
cardioversor implantável. Se você possui um desses dispositivos, consulte com um médico antes de 
utilizar este recurso. 

NÃO use para o diagnóstico clínico da fibrilação atrial.  

NÃO use para monitorar seu ritmo cardíaco de modo contínuo e em tempo real. 

Este produto NÃO PODE detectar infarto, coágulos sanguíneos ou outras condições cardíacas. 

A avaliação realizada por este produto NÃO É um diagnóstico.  

Este produto NÃO foi concebido para ser usado em um ambiente clínico.  

NÃO interprete ou tome ações clínicas baseadas somente na notificação, sem antes consultar com um 
profissional de saúde qualificado. 

Use seu produto de pulso para consumidores como instruído. Para mais informações, consulte 
help.fitbit.com. 

● Use o dispositivo um pouco mais acima em seu pulso.
● Assegure que o dispositivo esteja em contato com a pele.
● O dispositivo deve estar justo, porém sem apertar.

Diversos fatores podem afetar a precisão dos dados de frequência de pulso utilizados para encontrar 
sinais de AFib, incluindo movimentos do corpo, movimentos do pulso ou dos dedos, tatuagens no pulso 
e fluxo sanguíneo reduzido na região do pulso. 

OBSERVAÇÃO: As Notificações de ritmo irregular da Fitbit podem ser utilizadas apenas em produtos de 
pulso para consumidores compatíveis que tenham sido pareados com a sua conta. Para mais 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1988.htm


informações sobre produtos de pulso para consumidores compatíveis com as Notificações de ritmo 
irregular da Fitbit, consulte Instruções de operação. 

Para fins de segurança, recomenda-se que você mantenha o controle e a posse de seu produto de pulso 
e dispositivos móveis de consumidor compatíveis para evitar o acesso não autorizado aos seus dados de 
saúde. Consulte as instruções do fabricante do seu dispositivo móvel para saber como ativar a 
funcionalidade de proteção por senha e impedir o acesso não autorizado. Além disso, proteja sua conta 
Fitbit com uma senha forte. Para mais informações, acesse help.fitbit.com. Se disponível no seu produto 
de pulso da Fitbit, recomendamos que você use o bloqueio do dispositivo. Para mais informações, 
acesse help.fitbit.com. 

Se você acredita que este produto infringe alguma lei ou ameaça algum indivíduo, denuncie-o 
para o fabricante e para a sua autoridade local de saúde. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1392.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2250.htm


Expectativas 

Como as Notificações de ritmo irregular da Fitbit funcionam 

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. Depois que o seu produto de pulso para consumidores coletar dados analisáveis de ritmo cardíaco 
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.

Notificações que você poderá ver 

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 em diversas leituras. Você pode receber até 
1 notificação por dia. 

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. 

Instruções de operação 

Dispositivos compatíveis e requisitos do sistema  

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. 

Ativar notificações de ritmo irregular 

O Notificações de ritmo irregular aparece no aplicativo da Fitbit e como uma notificação no seu 
telefone. 

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.

Ver detalhes e histórico 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. Se a Fitbit encontrar sinais de ritmos cardíacos
irregulares, você verá uma lista de notificações e quando ocorreram.

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
http://fitbit.com/irregular-rhythm


 

 
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. 



 

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

notificação. 

Desativar 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 > Notificações de 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. 

 

Solução de problemas 

Coleta de dados 

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 com o monitoramento de frequência cardíaca, consulte help.fitbit.com. 

Análise de dados 

A Fitbit não analisa seus dados em tempo real. Mantenha o aplicativo da Fitbit sendo executado em 
segundo plano no seu telefone para se certificar de que o seu produto de pulso para consumidores pode 

https://www.fitbit.com/afib-notifications/settings
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582.htm


 

ser 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. 

 

Observe que os dados são armazenados no seu produto de pulso para consumidores 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. 

Para solucionar problemas de sincronização, consulte help.fitbit.com. 

Como receber notificações 

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 da Fitbit no seu telefone está atualizado. Para mais instruções, consulte 
help.fitbit.com. 

Estudo clínico 

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 

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


 

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. 

 

 

Informações sobre doenças e cuidados próprios 

O que é a fibrilação atrial? 

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. 

Sinais de que você pode ter fibrilação atrial 

Algumas pessoas com fibrilação atrial são assintomáticas, porém outras podem apresentar estes 
sintomas: 

● Batimento cardíaco irregular 
● Palpitações cardíacas 
● Tontura 
● Cansaço extremo 
● Falta de ar 
● Dor no peito 

Saiba mais da CDC [https://www.cdc.gov/], American Heart Association [https://www.heart.org/], ou 
visitando o site da Sociedade Europeia de Cardiologia [https://www.escardio.org/]. 

Estilo de vida e outros fatores 

Os fatores de risco da fibrilação atrial incluem: 

● Idade avançada 
● Pressão alta 
● Obesidade 

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/


 

● Ascendência europeia 
● Diabetes 
● Insuficiência cardíaca 
● Doença isquêmica cardíaca 
● Hipertireoidismo 
● Doença renal crônica 
● Consumo excessivo de álcool 
● Expansão das câmaras no lado esquerdo do coração 

Saiba mais da CDC [https://www.cdc.gov/], American Heart Association [https://www.heart.org/], ou 
visitando o site da Sociedade Europeia de Cardiologia [https://www.escardio.org/]. 

Opções de tratamento disponíveis 

Consulte seu médico antes fazer mudanças significativas em seu estilo de vida ou em seus 
medicamentos. As opções de tratamento disponíveis incluem: 

● Medicamentos 
● Cirurgia 
● Mudança do estilo de vida 

Saiba mais da CDC [https://www.cdc.gov/], American Heart Association [https://www.heart.org/], ou 
visitando o site da Sociedade Europeia de Cardiologia [https://www.escardio.org/]. 

  

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/
https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/


 

Termos de Serviço 

O Fitbit elabora produtos e ferramentas que ajudam você a alcançar seus objetivos de condicionamento 
físico e saúde e dá a você o poder e a inspiração para levar uma vida mais saudável e ativa. Estes Termos 
de Serviço ("Termos") são aplicáveis ao seu acesso e uso do Serviço do Fitbit. O "Serviço do Fitbit" inclui 
nossos dispositivos, incluindo o firmware associado, os aplicativos, o software, os sites, as APIs, os 
produtos e serviços. 

Caso você seja residente do Espaço Econômico Europeu, do Reino Unido ou da Suíça, estes Termos 
constituem um contrato entre você e a Fitbit International Limited, uma sociedade irlandesa com sede 
em 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlanda. Caso você resida em qualquer outro lugar, estes Termos 
constituem um contrato entre você e a Fitbit LLC, com sede em 199 Fremont Street, 14th Floor, San 
Francisco, CA 94105, EUA. Quando os Termos mencionam “Fitbit” ou “nós”, eles se referem à parte no 
acordo que fornece o Serviço da Fitbit a você. 

Você deve aceitar estes Termos para criar uma conta Fitbit e acessar ou usar o Serviço da Fitbit. Caso 
não tenha uma conta, você aceitará estes Termos ao usar qualquer parte do Serviço da Fitbit. Caso você 
não concorde com estes termos, não crie uma conta nem use o Serviço da Fitbit. 

Informações adicionais sobre estes Termos estão disponíveis em Termos de Serviço da Fitbit. 

  

https://www.fitbit.com/us/legal/terms-of-service


 

Informações de assistência ao usuário 

Este documento é para SKU: FB604 versão 1.0-1.0-1.0 ou superior. 

 Fitbit LLC 
199 Fremont St. 14th Floor 
San Francisco, CA 94105 
Estados Unidos 
www.fitbit.com 

 
Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague  
The Netherlands 

 
MedEnvoy Switzerland 
Gotthardstrasse 28 
6302 Zug 
Suíça 

 

 

Símbolos dos equipamentos 

  
Marca CE 

  
Leia as 
Instruções de 
Uso 

  
Fabricante 

  
Representant
e Autorizado 
Europeu 

 
Representante 
autorizado da 
Suíça 

 
Dispositivo 
médico 

Para falar com o atendimento ao cliente, acesse help.fitbit.com. 

Como exigido pelos regulamentos aplicáveis, uma cópia impressa deste documento está disponível em 
certas regiões, sem custo, mediante solicitação. Para mais informações, fale conosco.

http://www.fitbit.com/
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US
https://myhelp.fitbit.com/s/support
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