Arritmias Cardíacas
Introdução
Chegamos a um segmento importante das questões de concursos sobre cardiologia: as
arritmias. Em geral, as questões são simples, e exigem do candidato o reconhecimento
do traçado eletrocardiográfico, o manejo geral do paciente na emergência e o
tratamento anti-arrítmico específico em alguns casos.
Revisaremos as principais taquiarritmias (FC > 100 bpm) e bradiarritmias (FC <50-60
bpm). Não temos a pretensão de esgotar o tema, visto a complexidade do mesmo.
Vamos ao que interessa para os concursos!

Taquiarritmias
Serão abordados em taquiarritmias os temas: fibrilação atrial, taquicardia
supraventricular paroxística, síndrome de wolff-parkinson-white (wpw) e taquicardia
ventricular.

Fibrilação Atrial
Os critérios diagnósticos de FA no ECG são:
- Ausência de onda P
- Intervalos RR irregulares

Os principais fatores predisponentes são: Doença mitral reumática, cardiopatia
hipertensiva, hipertensão arterial, tireotoxicose, doença do nódulo sinusal, DPOC,
idade avançada, CIA, anomalia de Ebstein, etc.
Classificação (quanto ao tempo de duração):
FA paroxística: FA com duração menor que 7 dias.
FA persistente: Duração maior que 7 dias e menor que 1 ano.
FA permanente: Duração maior ou igual a 1 ano.

Exame físico
Pulso irregular, anisocardiosfigmia (ausculta de batimento cardíaco sem palpação de
pulso periférico), variação na fonese de B1 e, classicamente, ausência de B4.
ATENÇÃO! Pacientes portadores de FA NÃO podem ter B4, pelo simples fato que a
fisiopatologia da quarta bulha envolve a contração atrial, que gera um
turbilhonamento de sangue contra um ventrículo hipertrofiado no final da diástole.
Como na FA não há contração atrial, não tem como existir B4.
Em longo prazo, a FA pode causar formação de trombos dentro da cavidade atrial
esquerda (apêndice atrial esquerdo) devido à estase sanguínea local. Por isso
fenômenos embólicos são comuns nesses pacientes, sendo o AVE isquêmico o maior
representante. A FA é a causa mais comum de AVE isquêmico cardioembólico. Outros
sítios podem ser acometidos, gerando isquemia de membros, isquemia mesentérica,
etc.
Tratamento
O primeiro ponto a ser avaliado em um paciente com FA é o seu estado
hemodinâmico.
- Paciente instável hemodinamicamente devido à FA: o tratamento mandatório é a
cardioversão elétrica sincronizada.
Dizemos que há instabilidade hemodinâmica nos seguintes casos:
(1) Hipotensão arterial
(2) Edema agudo de pulmão
(3) Fase aguda do IAM
(4) Dor anginosa em repouso
(5) Rebaixamento do nível de consciência
Nesses casos, visto que o quadro é emergencial, fazemos a heparinização plena do
paciente junto com a cardioversão elétrica, mantendo-o anticoagulado por, no
mínimo, 4 semanas após a reversão.
ATENÇÃO! A cardioversão elétrica é realizada através da aplicação de choque com
carga de 100-200J em desfibriladores monofásicos e de 50-100J em desfibriladores
bifásicos. Geralmente, administramos um antiarrítmico antes da cardioversão para
aumentarmos a eficácia. Deve-se fazer analgesia com opióide e sedação (propofol ou
midazolam) antes do choque.
- Paciente estável hemodinamicamente: não há urgência para a reversão da arritmia,
portanto devemos levar em conta dois objetivos principais do tratamento:
a) Controle da Frequência Cardíaca -> alívio sintomático.
O controle da frequência cardíaca é obtido através do uso de medicações
inibidoras do nódulo AV, que funciona como um filtro para a corrente elétrica

que passa do átrio para o ventrículo. As medicações que possuem eficácia
comprovada são: Diltiazem, Verapamil e Betabloqueadores.
ATENÇÃO! O digital só deve ser utilizado em pacientes com IC sistólica sintomáticos.
Contudo, os beta-bloqueadores são as drogas de uso preferencial nesses casos.
Dizemos que a FC está bem controlada quando, em repouso, o paciente com FA
mantém entre 60-80bpm e, no exercício, entre 90-110bpm.
Caso o paciente seja refratário ao tratamento medicamentoso otimizado para controle
de FC, podemos lançar mão de manobras intervencionistas: Ablação do nódulo AV ou
implante de marca-passo definitivo (módulo VVIR).
b) ANTICOAGULAÇÃO -> prevenção de tromboembolismo.
Devido à estase de sangue no apêndice atrial esquerdo em pacientes com FA, existe
uma chance razoável desses pacientes formarem trombos na cavidade atrial esquerda
(por volta de 10-15%), que pode ser fonte emboligênica para qualquer sítio,
principalmente as artérias cerebrais, gerando AVE isquêmico cardioembólico. Devido a
isso, grande parte dos pacientes com FA deve ser anticoagulado de forma profilática.
Dividimos as indicações de anticoagulação na FA em dois segmentos:
(1) Pacientes que serão submetidos à reversão da FA
(2) Pacientes que não serão submetidos à reversão da FA
Pacientes que serão submetidos à reversão da FA (estratégia controle do ritmo)
Caso tenha se instalado há MENOS de 48 horas, iniciamos a heparinização do paciente
antes da reversão do ritmo, mantendo a anticoagulação com cumarínico por 4
semanas após a reversão. Não há necessidade de ECO transesofágico (ECOTE)
previamente à reversão.
Caso a FA tenha se instalado há MAIS de 48 horas (ou com duração indeterminada),
consideramos que o risco de já haver um trombo formado na cavidade atrial é grande.
Portanto,, devemos descartar a presença do trombo através da realização de um
ECOTE ou – caso não haja ECOTE disponível – iniciamos anticoagulação plena com
varfarin por um período de 3 semanas (INR = 2-3), fazendo a reversão do ritmo para
sinusal e mantendo o varfarin por, no mínimo, mais 4 semanas após a reversão.
- Caso optemos pelo ECOTE, na ausência de trombo identificável, devemos realizar
heparinização plena do paciente 6-12 horas antes da reversão e manter o Varfarin
também por mais 4 semanas.
- Caso haja trombo no ECOTE, lançamos mão de anticoagulação por 3-4 semanas e
repetimos o ECOTE antes da reversão.
Pacientes que não serão submetidos à reversão da FA (estratégia controle da FC)
Para definirmos que pacientes deverão ser submetidos à anticoagulação plena,
devemos utilizar os critérios de risco tromboembólico da ACC/AHA, que são:

ALTO RISCO: Embolia prévia (AVE, AIT, sistêmica); Estenose Mitral; Valva mecânica;
MÉDIO RISCO: Idade ≥ 75 anos; Insuficiência Cardíaca; FE < 35%; Diabetes;
BAIXO RISCO: Mulher; Doença coronariana; Idade 65-74 anos; Tireotoxicose.
Pacientes sem fatores de risco devem utilizar apenas AAS profilático (81-325mg/dia).
Caso possuam um fator de médio risco, devem utilizar AAS, mas considera-se o uso do
Varfarin. Caso possuam mais de um fator de médio risco ou algum fator de alto risco, a
anticoagulação é mandatória.
Outro modo de estratificarmos a necessidade de anticoagulação desses pacientes é
através da utilização da regra mnemônica CHADS2-Vasc:
C – Congestive Heart Failure;
H – Hypertension;
A – Age (≥75 anos);
D – Diabetes; S – Stroke (vale 2 pontos);
Vasc – Vascular disease; S – Sex (sexo feminino).
Caso o paciente tenha 2 pontos ou mais, a anticoagulação plena é indicada.
A droga anticoagulante mais utilizada em nosso meio é o Varfarin, e o alvo de INR é
entre 2,0-3,0.
Quando Reverter a FA?
Não há consenso quanto à indicação de reversão da FA. Em geral, indica-se para
pacientes sintomáticos, com menos de 65 anos, refratários ao controle de frequência e
naqueles casos onde há uma causa identificável reversível da FA (Ex: hipertireoidismo,
sepse, etc) sem cardiopatia estrutural associada.
Como revertemos a FA?
Caso optemos pela reversão, podemos lançar mão da cardioversão farmacológica ou
elétrica.
A cardioversão elétrica eletiva é realizada da mesma forma como foi explicada para os
casos de FA com instabilidade hemodinâmica (choques de 100-200J monofásicos e 50100J bifásicos).
Já a química pode ser realizada com os seguintes antiarrítmicos:
- Amiodarona IV: Dose de ataque (150-300mg em 30min) + Manutenção (1mg/min nas
primeiras 8h e 0,5mg/min nas próximas 16h).
- Propafenona VO 600mg – dose única (contra-indicada em pacientes com disfunção
miocárdica)
- Flecainida IV
- Ibutilida IV
Após a reversão do ritmo para sinusal, devemos iniciar um antiarrítmico profilático oral
para evitar a recidiva da FA. A droga de escolha é a Amiodarona 200mg/dia, contudo

temos outras opções: Sotalol, Propafenona e Dofetilida. Em pacientes com disfunção de
VE, devemos dar preferência à Amiodarona.

Taquicardia Supraventricular Paroxística (“Taqui-Supra/TSVP”) (Figura
CA-AC-2)

É caracterizada por:
- Complexo QRS estreito
- Ausência de onda P
- Intervalos RR regulares
Fisiopatogenia, clínica e epidemiologia
É causada pelo mecanismo de reentrada que pode se dar pela via Nodal (75% dos
casos) ou por via Acessória (25% dos casos).
A frequência cardíaca na TSVP varia de 120-250bpm.
A TSVP predomina em jovens e quase sempre provoca sintomas que variam desde
palpitações até síncope. A sensação de palpitações no pescoço é altamente sugestiva
de TSVP por via Nodal.
Tratamento
Caso não haja instabilidade hemodinâmica, devemos adotar como primeira medida a
manobra vagal, que pode ser realizada através da compressão do seio carotídeo ou
através de manobra de Valsalva. A manobra vagal inibe o nódulo AV, bloqueando a
reentrada da TSVP.
Caso não haja sucesso com a manobra vagal, devemos adotar medidas farmacológicas
para reverter a arritmia. A droga de escolha é a Adenosina venosa, que deve ser
realizada em bolus de 6mg, preferencialmente em acesso venoso central - meia-vida
muito curta (cerca de 10 segundos).
Caso não haja resposta, devemos fazer nova dose de Adenosina, porém, de 12mg.
Caso ainda não ocorra a reversão, a próxima medida é administrar Verapamil 5-10mg
ou Diltiazem 20-25mg venosos. Betabloqueadores também entram no acervo de
drogas utilizadas para reversão da taqui-supra.
Caso haja instabilidade hemodinâmica, o tratamento envolve cardioversão elétrica
sincronizada com choque de 150J.

Após a reversão da arritmia, o paciente deve passar a fazer uso profilático de
Verapamil ou Diltiazem orais, combinados ou não com digoxina.

Síndrome De Wolff-Parkinson-White (WPW)
Seu diagnóstico ao ECG é feito através de:
- Presença de Onda Delta
-Intervalo PR curto(<120ms)

Seta: onda Delta
É originada de uma via acessória congênita que permite a condução do átrio para o
ventrículo (anterógrada), ou seja, o estímulo elétrico atinge o ventrículo pela via
acessória antes do nódulo AV, gerando uma pré-excitação ventricular (Onda Delta) e
encurtando o intervalo PR.
Pode se manifestar como taquiarritmias de repetição, principalmente Taqui-Supra, que
pode ser Ortodrômica (mais comum), com onda P’, QRS estreito e intervalo RR regular,
ou pode ser Antidrômica (menos comum), sem onda P, QRS alargado e RR regular
(semelhante à Taqui-Ventricular Monomórfica).
Tratamento
WPW com Taqui-Supra Ortodrômica - Adenosina (2ª escolha: Verapamil ou
Diltiazem).
WPW com Taqui-Supra Antidrômica - Procainamida ou Amiodarona.
WPW com FA-> Procainamida.
Instabilidade Hemodinâmica - Cardioversão Elétrica.
ATENÇÃO! Quando há Fibrilação Atrial ou Flutter em pacientes com WPW, as drogas
inibidoras do nódulo AV (Adenosina, Diltiazem, Verapamil, Digitais e BetaBloqueadores) estão contraindicadas pois, ao inibirem o nódulo AV liberam o estímulo
pela via acessória, facilitando a taquiarritmia, predispondo à degeneração para
Fibrilação Ventricular.

Taquicardia Ventricular (TV)
Existem basicamente 4 subtipos de Taquicardias Ventriculares, que são:
(1) Taqui Ventricular Monomórfica
(2) Taqui Ventricular Polimórfica Não-Torsades
(3) Torsades de Pointes
(4) Ritmo Idioventricular Acelerado (RIVA)
TV Monomórfica
O ECG apresenta:
- FC entre 100-300bpm
- QRS alargado, ausência de onda P.
- Todos os QRS possuem a mesma morfologia (por isso a denominação monomórfica).

Ritmo Sinusal degenerando para TV Monomórfica
TV Polimórfica
Possui como causa mais comum a isquemia cardíaca. Apresenta as mesmas
características anteriores, contudo os complexos QRS possuem morfologias diferentes
(daí a denominação Polimórfica).

TV Polimórfica Não-Torsades

Torsades de Pointes
É um subtipo especial de TV Polimórfica, que está relacionada ao prolongamento do
intervalo QT. Algumas medicações que prolongam o QT predispõem à Torsades de
Pointes, sendo as principais: Haloperidol, Procainamida, Quinidina, Sotalol, Cloroquina
e Eritromicina. Condições clínicas como Hipocalemia, Hipomagnesemia e Hipocalcemia
também causam prolongamento do Intervalo QT, predispondo à Torsades.

Torsades de Pointes
O que quer dizer TV sustentada?
A definição de TV sustentada (TVS) se dá através da duração ou da presença de sinais
de instabilidade hemodinâmica. Quando a TV dura mais de 30 segundos e/ou causa
instabilidade hemodinâmica, dizemos que é uma TV sustentada. Já a TV nãosustentada (TVNS) dura menos de 30 segundos E não causa instabilidade
hemodinâmica. Por definição, 3 ou mais extrassístoles ventriculares consecutivas
indicam taqui-ventricular.
Tratamento:
- TVNS: Ausência de cardiopatia -> tratamento sintomático com beta-bloqueadores.
Fase aguda pós-IAM -> Lidocaína ou Amiodarona caso sintomática.
- TVS: Reversão é obrigatória!!
- TVS Monomórfica: Cardioversão elétrica sincronizada 100J emergencial, seguida de
antiarrítmico após cardioversão -> Amiodarona (dose de ataque + manutenção) ou
Procainamida (dose de ataque + manutenção).
Caso a TVS monomórfica seja por intoxicação digitálica, a escolha é pela Lidocaína ou
Fenitoína.
Se a causa for Intoxicação por cocaína, a escolha é pela Lidocaína.
TVS Polimórfica: Desfibrilação com 360J, seguida de antiarrítmico após a reversão.
Caso seja Torsades de Pointes, deve-se fazer SULFATO DE MAGNÉSIO 2g EV em bolus
podendo repetir em 15min caso necessário, e 3-20g de manutenção. A correção de
outros distúrbios eletrolíticos também é essencial.

Caso a TVS Polimórfica não seja Torsades, o antiarrítmico de escolha é a Amiodarona e,
na presença de isquemia cardíaca, deve-se realizar revascularização miocárdica
imediata (Angioplastia ou Cirurgia).
Para prevenção de novos episódios de TV sustentada (prevenção de morte súbita), os
antiarrítmicos de escolha são: Amiodarona (primeira escolha) e Sotalol.
ATENÇÃO! Caso o paciente tenha apresentado TVS e tenha disfunção cardíaca (FE <
35-40%), ele deve receber um cardiodesfibrilador implantável (CDI) além de manter o
antiarrítmico (Amiodarona)

Bradiarritmias
Nosso foco será nos bloqueios átrio-ventriculares (BAVs), que são os mais cobrados
nas provas para acadêmicos bolsistas.
Dividimos os BAVs em ritmos benignos e malignos. As causas mais comuns de
bloqueios atrioventriculares são:
- Doença de Lev-Lenegre
- Degeneração senil do sistema de condução cardíaco.
- IAM de parede anterior ou inferior (BAVT)
- Amiloidose
- Miocardiopatia Chagásica
O que são os BAVs Benignos?
O bloqueio da condução átrio-ventricular ocorre acima do feixe de His (supra-hissiano).
BAV de 1o grau (Figura CA-AC-7): Intervalo PR > 200ms (“> 5 quadradinhos”)

BAV de 2o Grau Mobitz I (Figura CA-AC-8):
Presença de ondas P eventualmente bloqueadas (sem QRS).
Fenômeno de Wenckebach – Aumento progressivo do intervalo PR até o bloqueio da
onda P.

Tratamento
- BAV 2o grau Mobitz I: Depende da presença de sintomas. Nos casos sintomáticos, a
droga de escolha é a Atropina por se tratarem de bradiarritmias benignas.
O que são os famosos BAV malignos?
Quando o bloqueio da condução átrio-ventricular ocorre no feixe de His (IntraHissiano) ou abaixo do feixe (Infra-Hissiano). Caso o QRS seja estreito, o bloqueio é
Intra-Hissiano, caso seja alargado (>120ms), o bloqueio é Infra-Hissiano.
BAV de 2o Grau Mobitz II (Figura CA-AC-9):
- Bloqueios eventuais da onda P
- Intervalos PR iguais antes do bloqueio.
- QRS alargado (infra-hissiano) e FC < 40 bpm em geral.

ATENÇÃO! BAV 2:1: Pode ser benigno ou maligno. É benigno quando o QRS é estreito
(supra-hissiano) e maligno quando o QRS é alargado (infra-hissiano) (Figura CA-AC-10)

BAV Total (3o Grau ou BAVT):
- Dissociação atrioventricular completa. A onda P aparece em diversas posições em
relação ao QRS.

- Intervalos RR regulares e intervalos PP de acordo com frequência sinusal.
Caso haja escape juncional: QRS estreito.
Caso haja escape ventricular: QRS alargado.
Tratamento
Remoção de fatores desencadeantes e implante de marca-passo (ver Estimulação
cardíaca artificial)
Caso haja instabilidade hemodinâmica
Marca-passo transcutâneo sob sedação seguido de implante de marcapasso
transvenoso.
Caso haja estabilidade
transvenoso.

hemodinâmica

(mesmo

sintomático):

Marca-passo

Na indisponibilidade de marca-passo: Dopamina 2-10mcg/kg/min ou Adrenalina 210mcg/kg/min

