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Prezados(as) Colegas,

Apresentamos, com grande satisfação, o presente livro de bolso contendo o resumo da Diretriz de Fibrilação da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) 2016. O documento representa o fruto do dedicado trabalho de pesquisa das melhores evidências da literatura aliado 
à experiência clínica dos mais destacados especialistas no manejo da referida afecção.

Posicionamentos consensuais de assuntos específicos têm se revelado como importantes instrumentos de difusão e atualização do 
conhecimento científico.

A enorme quantidade de publicações atualmente disponíveis sobre medicina cardiovascular tem tornado praticamente impossível o 
conhecimento da totalidade de tais informações. Desta forma, as Diretrizes da SBC revelam-se como guias das melhores condutas nas 
diferentes áreas da especialidade, assim como verdadeiros balizadores da melhor prática médica, com especial foco em nossa realidade 
e efetiva aplicação em nosso meio.

Esperamos, com esse Pocket Book, darmos mais um passo rumo ao desafio de difundir cada vez mais o conhecimento científico, tão 
necessário à nossa atualização profissional e à melhoria constante da assistência que prestamos à população.

Marcus Vinícius Bolívar Malachias

Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2016-2017

José Francisco Kerr Saraiva

Coordenador de Diretrizes e Normatizações da SBC 2016-2017
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9Definições das recomendações e evidências*

Classes (Graus) de recomendação:
Classe I - Condições para as quais há evidências conclusivas, ou, na sua falta, consenso geral de que o procedimento é seguro e útil/eficaz.

Classe II - Condições para as quais há evidências conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segurança e utilidade/eficácia do procedimento.

     • Classe IIa - Peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A maioria aprova.

     • Classe IIb - Segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opiniões a favor.

Classe III - Condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial.

Níveis de evidência:

Nível A - Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou de metanálise robusta de estudos clínicos 
randomizados.

Nível B - Dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomizado ou de estudos não randomizados 
(observacionais).

Nível C - Dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas.

*A SBC adota em suas diretrizes as mesmas recomendações utilizadas nas diretrizes elaboradas pelo European Society of Cardiology (ESC) e pelo 
American College of Cardiology (ACC).
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Introdução

Tabela 1 - Classes de recomendação

Classe Recomendação
I Existe consenso e evidência em favor da indicação
IIa Existe divergência, mas a maioria aprova
IIb Existe divergência e divisão de opiniões
III Não se recomenda

Tabela 2 - Nível de evidência

Nivel de evidência Recomendação
A Múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatorizados

B Um único estudo clínico controlado, estudos clínicos não aleatorizados, ou estudos observacionais bem 
desenhados

C Série ou relato de casos
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Figura 1 - Aspectos gerais
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Tabela 3 - Classificação da fibrilação atrial

Classificação Duração
Paroxística Menor que 7 dias
Persistente Maior que 7 dias
Persistente de longa duração Superior a 1 ano
Permanente Cardioversão falhou ou optou-se por não reverter
FA não valvar Ausência de estenose mitral reumática, válvula mecânica/ biológica, plastia mitral prévia
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Figura 2 - Algoritmo de classificação da fibrilação atrial
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Figura 3 - Investigação
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Figura 4 - Fisiopatologia
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Tabela 4 - (A) Escore de CHA2DS2-VASc utilizado para avaliação de risco para fenômenos tromboembólicos em pacientes portadores 
de fibrilação atrial. (B) Taxa ajusta de eventos por ano de acordo com o escore

(A)

CHA2DS2-VASc Pontuação
Insuficiência cardíaca congênita (ICC)/ disfunção ventricular esquerda 1
Hipertensão 1
Idade ≥ 75 anos 2
Diabetes melito 1
Histórico de acidente vascular cerebral (AVC) 2
Doença Vascular (infarto do miocárdio prévio, doença arterial periférica ou placa aórtica) 1
Idade 65–74 1
Sexo feminino 1
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(B)

Escore Taxa ajustada de AVC (%/ano)
0 0,0
1 1,3
2 2,2
3 3,2
4 4,0
5 6,7
6 9,8
7 9,6
8 6,7
9 15,2
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Tabela 5 - Recomendações para prevenção de eventos tromboembólicos na FA não valvar

Recomendação Nível de evidência
O escore CHA2DS2-VASc deve ser empregado em todos os pacientes I B

Pacientes de baixo risco, com CHA2DS2-VASc igual a zero, não têm indicação de 
terapia antitrombótica I B

Em pacientes com escore CHA2DS2-VASc igual a 1, a terapia antitrombótica 
pode ser instituída, levando-se em consideração o risco de sangramento e as 

preferências do paciente
IIa C

Pacientes com escore CHA2DS2-VASc ≥ 2 têm indicação de terapia antitrombótica I A
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Tabela 6 - Variáveis clínicas empregadas para identificação de pacientes com risco de hemorragia pelos anticoagulantes orais 
incluídas no escore HAS-BLED*

Risco HAS-BLED Pontuação
Hipertensão 1
Alteração da função renal ou hepática 1 ou 2
AVC 1
Sangramento prévio 1
Labilidade de Razão Normalizada Internacional (RNI) 1
Idade avançada (> 65) 1
Uso de drogas ou álcool 1 ou 2

*Escore > 3 pontos sugere maior risco de sangramento. Vale destacar que este escore não contraindica uso de anticoagulante oral (ACO), mas orienta 
quanto à necessidade de cuidados especiais em relação à segurança.
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Tabela 7 - Recomendações para o uso dos novos anticoagulantes para a prevenção de fenômenos tromboembólicos na fibrilação atrial

Recomendação Nível de evidência
Pacientes com FA não valvar com indicação de terapia antitrombótica podem 
utilizar a varfarina ou algum novos anticoagulantes orais (NACO) I A

Pacientes com FA não valvar com indicação de terapia antitrombótica e 
contraindicação ao uso de ACO podem receber a associação ácido acetilacetílico 
(AAS) e clopidogrel

IIa B

Pacientes com FA valvar Varfarina é a droga de escolha (mantendo RNI dentro da 
faixa terapêutica:  2 -  3)
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2. Tratamento

Tabela 8 - Novos anticoagulantes

Dabigatrana Rivaroxabana Apixabana Edoxaban

População estudada

FA não valvar com 
escore de CHADS igual 
ou superior a 1 (idade 

média de 72 anos)

FA não valvar com 
escore de CHADS igual 
ou superior a 2 (idade 

média de 73 anos)

FA não valvar com 
escore de CHADS igual 
ou superior a 1 (idade 

média de 70 anos)

FA não valvar com 
escore de CHADS igual 
ou superior a 2 (idade 

média de 72 anos)

Ação Inibidor direto da 
trombina

Inibidor do fator Xa 
ativado

Inibidor do fator Xa 
ativado

Inibidor do fator Xa 
ativado

Posologia

150 mg duas vezes ao 
dia,

110 mg  duas vezes ao 
dia (> 75 anos e/ou ClCr 

< 50 > 30)

20 mg uma vez ao dia 
(até 79 anos),

15 mg uma vez ao dia 
(> 79 anos ou ClCr < 

35)

5 mg duas  vezes ao dia, 
2,5 mg duas vezes ao dia 

(> 79 anos, Cr > 1,5, 
peso < 60 kg) − dois 

dos três critérios

60 mg uma vez ao dia
30mg uma vez ao dia 

(ClCr < 50, peso < 60 
kg)

Estudo Re-Ly ROCKET-AF ARISTOTLE
AVERROES ENGAGE-AF
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Figura 5 - Manejo se sangramento
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Tabela 9 - Recomendações para uso de anticoagulantes em situações especiais

Recomendação Nível de evidência
Cardioversão elétrica pode ser realizada após anticoagulação, por, no mínimo, 3 
semanas com varfarina ou rivaroxabana e mantida por pelo menos 4 semanas I B

Cardioversão elétrica pode ser realizada após anticoagulação, por, no mínimo, 3 
semanas de anticoagulação com dabigatrana ou apixanaba e mantida por pelo 
menos 4 semanas

IIa B

Tabela 10 - Recomendações para oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo

Recomendação Nível de evidência
Pacientes com alto risco para fenômenos tromboembólicos e contraindicação ao 
uso de ACO IIa B

Pacientes com AVC isquêmico de origem cardioembólica apesar do correto uso de 
um ACO IIa C
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Figura 6 - Estratégia para controle do ritmo em pacientes com fibrilação atrial

ICC: insuficiência cardíaca congestiva.
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Tabela 11 - Recomendações para drogas antiarrítmicas no manejo clínico da fibrilação atrial

Recomendação Nível de evidência
Antes do início de drogas antiarrítmicas (AA), as potenciais causas reversíveis 
devem ser descartadas e medidas não farmacológicas, instituídas I B

Propafenona*, sotalol* e amiodarona** são drogas que podem ser utilizadas para 
evitar a recorrência da FA I B

Betabloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio (diltiazem e verapamil) são 
utilizados para o controle da resposta ventricular I B

Digoxina pode ser associada a betabloqueadores ou bloqueadores de canais de 
cálcio para melhor controle da resposta ventricular IIa B

Amiodarona pode ser utilizada no controle da resposta ventricular em uso de 
anticogulantes IIb B

Uso de digoxina, verapamil, diltiazen ou betabloqueadores na presença de pré-
excitação ventricular e FA III B

Propafenona para controle do ritmo em pacientes com disfunção do ventrículo 
esquerdo III B

*Usados preferencialmente nos pacientes sem doença cardíaca estrutural; ** usado preferencialmente em pacientes com disfunção ventricular.
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Tabela 12 - Recomendações para ablação da junção atrioventricular na fibrilação atrial

Recomendação Nível de evidência
FA gerando terapias inapropriadas do cardioversor desfibrilador implantável 
(CDI), em que outros métodos terapêuticos foram incapazes ou não puderam 
ser usados para restauração/manutenção do ritmo sinusal ou controle da 
frequência ventricular

I C

FA em portadores de terapia de ressincronização cardíaca (TRC) para a otimização 
da ressincronização IIa B

A ablação do nó atrioventricular (AV) com estimulação ventricular permanente é 
razoável como estratégia de controle da frequência cardíaca, quando a terapia 
com medicamentos é inadequada e o controle do ritmo não é possível

IIa C

Ablação do nó AV com estimulação ventricular permanente em pacientes bem 
controlados clinicamente III C
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Tabela 13 - Recomendações para a ablação por cateter da fibrilação atrial para manutenção do ritmo sinusal

Recomendação Nível de evidência
Pacientes sintomáticos com FA paroxística refratária ou intolerante a pelo 
menos uma droga AA das classes I ou III, quando a estratégia de controle do 
ritmo é desejada

I A

Pacientes sintomáticos selecionados com FA persistente refratária ou intolerante a 
pelo menos uma droga AA das classes I ou III IIa A

Pacientes com FA paroxística sintomática recorrente como primeira terapia (antes 
de medicações AA), sendo esta a opção do paciente IIa B

Pacientes sintomáticos com FA persistente de longa duração (> 12 meses) quando 
refratária ou intolerante a pelo menos uma droga AA das classes I ou III e quando 
a estratégia de controle do ritmo é desejada

IIb B

Como primeira terapia (antes de medicações AA classe I ou III) em pacientes com 
FA persistente quando a estratégia de controle do ritmo é desejada IIb C

Pacientes que não podem ser tratados com anticoagulante durante e após o 
procedimento III C
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Tabela 14 - Recomendações para o tratamento cirúrgico da fibrilação atrial

Recomendação Nível de Evidência
Pacientes com FA sintomática que serão submetidos à cirurgia cardíaca IIa B
Cirurgia para tratamento exclusivo da FA em pacientes com FA sintomática, em 
quem o tratamento clínico ou a ablação por cateter tenham falhado ou não 
possam ser realizados

IIb C

Pacientes com fibrilação assintomática que serão submetidos à cirurgia cardíaca 
por outra causa quando possível e com mínimo risco IIb C

Procedimentos híbridos (cirúrgicos epicárdicos e por cateter endocárdicos) podem 
ser realizados para tratar pacientes com FA persistente ou persistente de longa 
duração, sintomáticos, refratários a uma ou mais drogas AA das classes I e III, nos 
quais houve falha na ablação por cateter ou esta não pôde ser realizada

IIb C
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Tabela 15 - Posologia

Fármaco Via Dose de ataque (mg) Dose de manutenção (mg/dia) Intervalo de doses (hora)

Amiodarona
Oral 800-1.600/dia por 15-20 dias 200-400

24
Intravenosa (IV) 150-1.200 100-300

Propafenona
Oral — 450-900

8
IV 150 2 mg/minuto

Sotalol Oral — 160-480 12

Tabela 16 - Efeitos adversos

Propafenona Depressão moderada da contratilidade miocárdica, gosto metálico, visão borrada, náusea, constipação, 
tontura, agranulocitose

Betabloqueadores Bradicardia, broncoespasmo, erupção cutânea, fadiga, depressão mental, pesadelos

Amiodarona: Pneumonite (1-23%), neuropatia periférica, tremor, insônia e ataxia, fotossensibilização (90%), hipo- e 
hipertireoidismo (1-14%); depósitos na córnea, com repercussões visuais (3-13%); IC, bradicardia

Sotalol Torsades de pointes (2,4%), bradicardia, fadiga, astenia, dispneia, tontura (2-4%)
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EPIDEMIOLOGIA

Tabela 1 - Crianças com cardiopatias congênitas

Arritmias podem ser secundárias a anormalidades estruturais, à intervenção cirúrgica ou a repercussões hemodinâmicas crônicas
Arritmias mais frequentes: 
- Pós-operatório: taquicardia supraventricular, taquicardia juncional ectópica (TJE), bloqueio atrioventricular (BAV) completo, 
taquicardia ventricular (TV) e fibrilação atrial (FA)
- Pós-operatório tardio: taquiarrimias atriais (mecanismos de reentrada em torno das cicatrizes cirúrgicas)
TJE: observada quase exclusivamente em crianças após cirurgia cardíaca, apresentam pior prognóstico, maior tempo de internação 
em unidade de terapia intensiva (UTI), intubação e ventilação mecânica prolongadas
Em recém-nascidos, a incidência de TJE após cirurgia cardíaca chega a ser relatada em 14,3%
FR: idade < 1 ano, correção de tetralogia de Fallot, defeito do septo atrioventricular (DSAV), maior tempo de clampeamento 
aórtico e história de insuficiência cardíaca 
Taquicardias de reentrada – mais comum no pós-operatório tardio
Após a cirurgia de Fontan, a maior incidência de arritmias nos primeiros 30 dias é de flutter atrial
Fatores de risco (FR): aumento e sobrecarga do átrio direito, elevação da pressão no átrio direito e artéria pulmonar, dispersão da 
refratariedade atrial, disfunção do nodo sinusal, baixa saturação de oxigênio, maior idade, arritmias pré-operatórias e tempo desde a cirurgia
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2. AVALIAÇÃO E ESTRATIFICAÇÃO NÃO INVASIVA

Tabela 2 - Taquiarritmias supraventriculares sem documentação eletrocardiográfica

História clínica: ausência de sintomas ou queixa de palpitação, fadiga, desconforto e/ou dor torácica, dispneia, escotomas 
cintilantes, pré-síncope e síncope
Crianças < 3 anos, familiar observa coração acelerado ou comportamento diferente da criança, como dificuldade de mamar ou 
deglutir, inquietude inicial progredindo para quietude, olhos vidrados, seguindo para o agravamento do quadro, com respiração 
ofegante, sudorese intensa, sonolência, palidez e cianose labial
Exame físico: fora da crise de arritmia, o exame físico é normal
Eletrocardiograma (ECG): em repouso, pode evidenciar pré-excitação ventricular
Crianças < 2 anos de idade, a pré-excitação ventricular pode passar desapercebida (complexo QRS não tão alargado com intervalo 
PR muito curto – ≥ 80 ms)
Holter: indicado para pacientes com sintomas diários ou para controle da eficácia terapêutica em taquicardias incessantes. Em pacientes 
com palpitação e ECG não esclarecedor, o Holter, incomumente, pode sugerir a causa da taquicardia na presença de excitação 
ventricular intermitente
A presença de dois intervalos PR com diferença mínima de 100 ms entre si, caracterizando a presença da dupla via nodal anterógrada, 
aponta para a hipótese de taquicardia de reentrada nodal (TRN)
Sintomas esparsos: monitor de eventos com documentação de 1 a 2 semanas, sistemas mais novos, acoplados até ao telefone celular 
(ferramentas ótimas, que podem ser usadas em substituição ao loop implantável de registro contínuo por até 2 anos)
Teste ergométrico: útil em casos bem caracterizados de arritmias desencadeadas pelo esforço físico, sejam extrassístoles ou taquiarritmias, 
como taquicardia atrial (TA), flutter atrial, desencadeadas durante o esforço físico. Em casos incomuns, a TRN ou taquicardia de reentrada 
atrioventricular (TRAV) podem ser desencadeadas na fase de recuperação
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Tabela 3 - Taquiarritmias supraventriculares com documentação

É recomendada a realização de registro do ECG padrão das 12 derivações na vigência de taquiarritmia na urgência, exceto em caso 
de instabilidade hemodinâmica, na qual a cardioversão imediata é prioritária

Figura 1 - Fluxograma do diagnóstico diferencial das taquiarritmias supraventriculares.
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TRN: taquicardia por reentrada nodal; TA: taquicardia atrial; TJE: taquicardia juncional ectópica; TRAV: taquicardia por reentrada atrioventricular; TRAV 
Coumel: taquicardia reentrante atrioventricular mediada por via acessória de condução ventrículo-atrial lenta; TRN incomum: taquicardia por reentrada 
nodal atrioventricular inversa à taquicardia por reentrada nodal; AV: atrioventricular.
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Tabela 4 - Taquiarritmias ventriculares

Disfunção ventricular, em especial do ventrículo esquerdo, é marcador de risco independente de morte súbita
A TV incessante pode ser a causa da disfunção ventricular, sendo caracterizada pelo fenômeno de taquicardiomiopatia 
No caso do coração estruturalmente normal, a TV é denominada idiopática e classificada como: 
- TV idiopática do ventrículo direito
- TV idiopática do ventrículo esquerdo

Tabela 5 - Pacientes com cardiopatia congênita: avaliação diagnóstica

Patologias de maior risco: transposição de grandes artérias, ventrículo direito (VD) sistêmico após correção cirúrgica, obstruções ao 
ventrículo esquerdo (VE) (estenose aórtica ou coarctação aórtica) e tetralogia de Fallot
Anamnese e o exame físico: achados que podem indicar risco aumentado e pior prognóstico: presença de palpitações rápidas, 
síncope inexplicada, presença de arritmia cardíaca, sopro cardíaco ou sinais de insuficiência cardíaca
ECG de repouso: dados que indicam risco aumentado de morte súbita: presença de ritmo não sinusal, complexo QRS com mais de 
180 ms e alterações na dispersão do QT
Holter e monitor de eventos: avaliação de sintomas e pesquisa da presença de arritmias atriais e ventriculares
Raio X de tórax: avaliação de área cardíaca, sinais de hipertensão pulmonar ou alterações de vascularização pulmonar. Indicadores 
de risco aumentado de morte súbita são índice cardiotorácico > 0,5 e edema agudo de pulmão
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Ecocardiograma transtorácico ou transesofágico: avaliação da anatomia, morfologia das câmaras cardíacas, funcionamentos das 
válvulas, função ventricular, presença e severidades de shunts. Dados hemodinâmicos de significado prognóstico são gradientes em 
obstruções, tamanho de shunts, pressão de artéria pulmonar estimada, disfunção ventricular sistêmica e/ou pulmonar e sobrecarga 
de volume
Ressonância magnética: avaliações volumétricas e detecção de fibrose miocárdica. Indicada em quantificação de volume e função 
ventricular de VD em tetralogia de Fallot e VD sistêmico, quantificação de insuficiência pulmonar, avaliação de aneurismas, 
estenoses e dissecção em artérias pulmonar e aorta, além de avaliação de alterações venosas pulmonares ou sistêmicas
Tomografia computadorizada – avaliação das coronárias e colaterais, anomalias arteriovenosas e doenças parenquimatosas pulmonares
Teste ergoespirométrico: avaliação da capacidade cardiopulmonar, medida direta do consumo máximo de oxigênio, eficiência 
ventilatória, resposta pressórica, resposta cronotrópica e eventual desencadeamento de arritmias ao esforço. Testes repetidos costumam 
ser usados para comparações no seguimento de longo prazo, a fim de avaliar risco e definir necessidade ou não de intervenção
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3. ARRITMIAS CARDÍACAS FETAIS

Tabela 6 - Manejo intrauterino de bradicardias

Diagnóstico Causas primárias Manejo intrauterino Casse de recomendação 
/ Nível de evidência Comentários

Bradicardia 
sinusal

Marca-passo atrial ectópico
Descartar sofrimento 
fetal como causa da 

bradicardia
I/A  Visto nos isomerismos 

atriais

Disfunção do nó sinusal 
(incluindo as decorrentes 

de infecção ou anticorpos)

Observação até resolução 
da bradicardia I/A

Checar na mãe anti-Ro/
LA e IgG/IgM para 

TORCH e parvovírus
Causas secundárias: 

medicações, hipotireoidismo 
materno, sofrimento ou 
anomalias do  sistema 
nervoso central (SNC)

Tratar causa subjacente 
da bradicardia I/A

Bigeminismo 
atrial 
bloqueado

Extrassístoles atriais Observar/reduzir 
estimulantes maternos  I/A

10% de risco de 
taquiarritmias 

supraventriculares (TSV) 
fetal Ausculta semanal da  
Frequência cardíaca (FC) 
fetal até arritmia resolver
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BAV Agressão dos anticorpos 
maternos Anti-Ro/La

Observação  I/A Coração estruturalmente 
normal

Dexametasona para BAV 
de segundo grau ou de 

primeiro grau com sinais 
de inflamação cardíaca

IIb/B

Fibroelastose 
endocárdica, disfunção 
valvar ou miocárdica 

associadas

Para BAV total como 
prevenção do óbito ou 

cardiomiopatia
IIb/B

BAV idiopático ou 
resultante de dano ao 

nó atrioventricular (AV) 
normal (pesquisa de 
anticorpos negativa) 

apenas observar; não é 
recomendado o uso de 

dexametasona

Imunoglobulina 
endovenosa Ib/C

A imunoglobulina 
endovenosa não é 

recomendada como 
profilaxia

Adaptado de: Donofrio MT, Moon-Grady AJ, Hornberger LK, Copel JA, Sklansky MS, Abuhamad A, et al; American Heart Association Adults With 
Congenital Heart Disease Joint Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and Council on Clinical Cardiology, Council on 
Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: a scientific 
statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(21):2183-242. Erratum in: Circulation. 2014;129(21):e512.
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Tabela 7 - Síndrome do QT longo e outras canalopatias

SQTL e outras 
canalopatias

A bradicardia fetal persistente e assintomática quando a FC fetal é mantida abaixo do percentil 3 é uma 
das apresentações mais consistentes da síndrome do QT longo (SQTL)

O manejo do feto com suspeita de SQTL inclui observação atenta, avaliação pós-natal e medida do 
intervalo QT corrigido (QTc) por magnetocardiografia fetal (MCGf) ou eletrocardiografia

A bradicardia fetal decorrente da SQTL não deve ser tratada, mas o torsades de pointes, se presente, 
deve receber terapêutica medicamentosa
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Tabela 8 - Manejo intrauterino das taquicardias fetais

Diagnóstico Tratamento intrauterino

Classe de 
recomendação/

Nível de 
evidência

Comentários

Taquicardia 
intermitente

TSV ou flutter atrial Observar I/B Controle da FC fetal
TV ≥ 200 bpm Antiarrítmicos IIa/C

Taquicardia sustentada
TSV ou flutter atrial 
com hidrópsia ou 
disfunção ventricular

Drogas de 
primeira e segunda 

linha (transplacentário):

Ver tabela 10 para dosagens e 
recomendações

Digoxina I/B
Sotalol I/B Os tratamentos combinados 

são usados para casos 
graves, refratários às drogas. 
Considerar antecipação do 
parto se próximo do termo

Combinação de drogas 
(transplancentário) IIb/B

Terceira linha 
(transplacentário)

Amiodarona I/B
Contraindicado: 

verapamil III/A
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Taquicardia sustentada

TSV ou flutter atrial 
com hidrópsia ou 
disfunção ventricular

Contraindicado: 
procainamida III/B

Tratamento direto do feto
Digoxina intramuscular 

(IM) IIa/B

Digoxina no cordão IIb/B
Contraindicado: 

adenosina no cordão III/B

TSV ≥ 200 bpm sem 
hidrópsia ou disfunção 
ventricular (em geral, 
a TSV tem FC ≥ 220 
bpm; considerar 
outras causas se FC 
< 220 bpm)

Primeira ou segunda 
linhas:

Ver tabela 10 para dosagens 
e recomendações de 

monitoramento 
Digoxina I/B

Sotalol I/B

Monitoramento frequente 
do bem-estar fetal e da 
toxicidade de drogas 

materno-fetais. Considerar 
antecipação do parto se 

próximo do termo
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Taquicardia sustentada

TSV ≥ 200 bpm sem 
hidrópsia ou disfunção 
ventricular (em geral, 
a TSV tem FC ≥ 220 

bpm; considerar 
outras causas se FC 

< 220 bpm)

Terceira linha:
Amiodarona IIb/B

Contraindicado: 
verapamil IIb/A

Contraindicado: 
procainamida III/B

TSV < 200 bpm sem 
hidrópsia ou disfunção 

ventricular
Observar I/B

Flutter atrial

Sotalol I/B Digoxina aumentará o 
BAV e diminuirá a resposta 

ventricular. Considerar 
antecipação do parto, se 

próximo do termo

Digoxina I/B

Amiodarona IIb/B
Contraindicado: 
procainamida III/B
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Taquicardia sustentada TV ± hidrópsia

Tratamento de primeira 
linha:

Magnésio endovenoso 
(EV) I/C MCGf (se disponível) para 

medir intervalo QTc

Lidocaína EV I/C
Iniciar com magnésio EV e 

depois lidocaína em bolo + 
manutenção

Propranolol (oral) I/C
Magnésio EV na mãe não 
deve ser usado por > 48 

horas
Tratamento de segunda 

linha:

Sotalol I/C Considerar antecipação do 
parto se próximo do termo

Adaptado de: Donofrio MT, Moon-Grady AJ, Hornberger LK, Copel JA, Sklansky MS, Abuhamad A, et al; American Heart Association Adults With 
Congenital Heart Disease Joint Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and Council on Clinical Cardiology, Council on 
Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: a scientific 
statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(21):2183-242. Erratum in: Circulation. 2014;129(21):e512.
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Tabela 9 - Manejo intrauterino do ritmo irregular

Diagnóstico Causa Manejo intrauterino

Classe de 
recomendação/

Nível de 
evidência

Comentários

BAV de segundo 
grau

Autoimune Dexametasona IIb/B Pode parar progressão 
para BAV total

Cardiopatia 
congênita (CC) 

estrutural
Seguimento semanal I/C Se disponível, MCGf para 

excluir SQTL

Canalopatia Seguimento semanal I/C

Extrassístoles 
ventriculares (ESV) 
ou extrassísoles 
supraventriculares 
(ESSV) frequentes

Idiopático

Observação com avaliação de FC fetal 
em intervalos semanais, até a resolução 
da arritmia (bigeminismo, trigeminismo 
ou extrassístoles a cada 3-5 batimentos)

I/A 2% também têm BAV de 
primeiro ou segundo grau

Aneurisma da 
fossa oval

Quando ESSV, 0,5-1% de 
risco de desenvolver TSV

Quando ESV, risco de TV é 
desconhecido

A maioria dos episódios é 
de curta duração e benigna
Avaliar causas secundárias
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ESV ou ESSV 
frequentes

Miocardite Observação com avaliação de FC fetal 
em intervalos semanais I/C

Avaliação frequente (intervalos de 
1-2 semanas) da função cardíaca e 

outros parâmetros de CC fetal
Tumores 
cardíacos

Observação com avaliação de FC fetal 
em intervalos semanais pelo obstetra I/C

Aneurisma 
ou divertículo 
ventricular ou 

atrial

Observação com avaliação de FC fetal 
em intervalos semanais pelo obstetra I/C

Estimulantes 
maternos Observação com avaliação de FC fetal I/C

Adaptado de: Donofrio MT, Moon-Grady AJ, Hornberger LK, Copel JA, Sklansky MS, Abuhamad A, et al; American Heart Association Adults With 
Congenital Heart Disease Joint Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and Council on Clinical Cardiology, Council on 
Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: a scientific 
statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(21):2183-242. Erratum in: Circulation. 2014;129(21):e512.
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Tabela 10 - Medicamentos antiarrítmicos

Droga Dose terapêutica Nível sérico 
terapêutico e efeito Toxicidade

Digoxina

Ataque: 1.200-1.500 μg/24 
horas EV a cada 8 horas 0,7-2,0 ng/mL Náusea/vômitos, bradiarritmia 

sinusal ou BAV e pró-arritmia

Manutenção: 375-750 μg/
dose/dia a cada 8-12 horas (via 

oral - VO)
Dose IM fetal: 88 μg/kg a cada 
12 horas e repetir duas vezes

Náusea, fadiga, perda 
de apetite, bradicardia 

sinusal, BAV de 
primeiro grau, BAV tipo 
Wenckebach noturno 

(raro)

IM fetal: lesão do nervo ciático ou 
laceração da pele devido à injeção

Sotalol

160-480 mg/dose/dia a cada 
8-12 horas (VO) Níveis não monitorados

Náusea/vômitos, tontura, QTc ≥ 
0,48 segundos, fadiga, bloqueio 
completo de ramo (BCR) e pró-

arritmia
Bradicardia, BAV 
de primeiro grau, 

alargamento de P e 
QRS, QTc ≤ 0,48 

segundos
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Amiodarona

Ataque: 1.800-2.400 mg ao 
dia a cada 6 horas por 48 

horas (VO); 800-1200 mg se 
tratamento medicamentoso 

prévio 

0,7-2,8 μg/mL

Náusea/vômitos, disfunção de 
tireoide, rash por fotossensibilidade, 

trombocitopenia, BCR, QTc ≥ 
0,48, pró-arritmia, torsades + 

SQTL, bócio fetal e problemas do 
desenvolvimento neurológico

Manutenção: 200-600 mg ao 
dia (VO)

Bradicardia sinusal 
materna e fetal, 

perda de apetite, BAV 
de primeiro grau, 

alargamento de P e 
QRS, QTc ≤ 0,48

Descontinuar droga e fazer 
transição a outro agente, se 
o ritmo for convertido ou a 
hidrópsia estiver resolvida

Propranolol

60-320 mg ao dia divididos a 
cada 6 horas (VO) 25-140 ng/mL

Fadiga, bradicardia, hipotensão, 
BAV, restrição do crescimento fetal e 

aumento do tônus uterino
BAV de primeiro grau, 
bradicardia e aumento 

do tônus uterino 
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Lidocaína
Ataque: 1-1,5 mg/kg EV 

seguido de 1-4 mg/minuto EV 
contínuo

1,5-5 μg/mL Náusea/vômitos, sintomas 
neurológicos e pró-arritmia

Sulfato de magnésio

Ataque: 2-6 g EV por 20 
minutos seguidos de 1-2 g/hora < 6 mEq/L

Fadiga, sintomas neurológicos. 
Se perda do reflexo patelar  

e/ou níveis > 6 mEq/L,  
interromper a infusão

Não se recomenda tratamento 
> 48 horas 

Nova dosagem pode ser 
considerada, se houver 

recorrência da TV 

Monitorar reflexo 
patelar

Níveis > 5 mEq/L + alterações no 
ECG materno e pró-arritmia

Adaptado de: Donofrio MT, Moon-Grady AJ, Hornberger LK, Copel JA, Sklansky MS, Abuhamad A, et al; American Heart Association Adults With 
Congenital Heart Disease Joint Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and Council on Clinical Cardiology, Council on 
Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: a scientific 
statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(21):2183-242. Erratum in: Circulation. 2014;129(21):e512.



51III Diretriz de Arritmias Cardíacas em Crianças e Cardiopatias Congênitas SOBRAC e DCC - CP

Tabela 11 - Considerações sobre o tratamento clínico fetal

Tratamento Classe de recomendação Nível de evidência

Tratamento medicamentoso a fetos com TV ou taquicardia supraventricular 
persistente, incluindo TA multifocal, TA ectópica, taquicardia juncional 
reciprocante persistente ou TJE, com frequências médias > 200 bpm, se o 
feto não estiver próximo do termo

I A

Simpaticomiméticos para elevar a FC fetal podem ser considerados em fetos 
com BAV e frequência ventricular < 55 bpm e em fetos com BAV e FC 
> 55 bpm se associados à malformação cardíaca grave ou à hidrópsia fetal

IIa B

Tratamento clínico de fetos com TV intermitente com frequências 
> 200 bpm IIa B

Dexametasona pode ser cogitada em fetos com BAV de segundo grau 
relacionado a autoanticorpos ou BAV com sinais de inflamação cardíaca IIb B
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Tratamento clínico com digoxina pode ser cogitado em fetos com sinais de 
insuficiência cardíaca  IIb A

Tratamento clínico não traz nenhum benefício para fetos com bradicardia 
sinusal e ritmos irregulares causados por batimentos extrassistólicos III A

Tratamento clínico não traz nenhum benefício para fetos com taquicardia 
supraventricular intermitente sem comprometimento fetal ou hidrópsia 
ou TV intermitente com FC < 200 bpm (ritmo ventricular acelerado), sem 
comprometimento fetal ou hidrópsia

III B
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4. SÍNCOPE

Tabela 12 - Etiologia

Síncope reflexa 
(neuromediada)

Neurocardiogênica (vasovagal) Mediada por estresse emocional, dor, medo, instrumentação e estresse ortostático

Situacional Tosse, espirro, estímulo gastrintestinal (deglutição, defecação, dor visceral), 
miccional, após exercício e pós-prandial

Síndrome da perda do fôlego
Síndrome postural ortostática taquicardizante

Síncope por hipotensão ortostática
Síncopes cardíacas

Arritmias 
cardíacas

Bradiarritmias
Disfunção do nó sinusal

BAV
Disfunção de dispositivos implantáveis

Taquiarritmias

Taquicardias supraventriculares e síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)
TRN

Flutter atrial com condução AV 1:1 e FA
Taquicardias ventriculares idiopáticas

Taquicardias ventriculares secundárias a cardiopatias
Taquiarritmias ventricular induzidas por drogas (efeito pró-arrítmico)
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Arritmias 
cardíacas

Cardiopatia estrutural 
(relacionada a arritmias)

Cardiomiopatia hipertrófica
Displasia arritmogênica de ventrículo direito (DAVD)

Miocardiopatia dilatada
Canalopatias

CC (operadas ou não)

Cardiopatia 
estrutural (não 
relacionada a 
arritmias)

Cardiopatia valvar
Cardiomiopatia hipertrófica

Tumores cardíacos
Doenças pericárdicas com tamponamento

Coronárias anômalas

Outras
Hipertensão pulmonar primária
Tromboembolismo pulmonar

Síndrome de Eisenmenger
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Tabela 13 - Aspectos clínicos que podem sugerir o diagnóstico na avaliação inicial

Síncope 
neuromediada

Ausência de doença cardíaca
Síncope recorrente de longa data

Após estímulo súbito e desagradável: visão, audição, olfato ou dor
Náuseas e vômitos associados com a síncope

Durante a refeição ou pós-prandial
Após esforço

Após adoção da postura ortostática

Síncope devido 
à hipotensão 
ortostática

Relação temporal com o início de drogas vasodepressoras
Ortostase prolongada (em igrejas ou ambientes quentes, por exemplo)

Após exercício
Presença ou suspeita de doença estrutural cardíaca

Síncope 
cardiovascular

História familiar de morte súbita inexplicada (< 30 anos) ou canalopatia
Ausência de pródromos

Durante esforço físico em decúbito supino ou dormindo
ECG anormal

Palpitação de início súbito ou dor torácica antecedendo a síncope
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Síncope 
cardiovascular Achados eletrocardiográficos sugestivos de síncope arrítmica

Bloqueios bifasciculares
QRS ≥ 120 ms

BAV de segundo grau
Taquicardia ventricular não sustentada 

(TVNS)
Pré-excitação ventricular

Intervalo QT longo ou curto
Repolarização precoce

Padrão ECG de síndrome de Brugada
Padrão sugestivo de DAVD
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Tabela 14 - Critérios de alto risco que requerem hospitalização imediata ou avaliação intensiva

Doença estrutural cardíaca severa (insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida)
Achados clínicos e eletrocardiogramas sugestivos de síncope arrítmica

Importantes comorbidades
Anemia severa

Distúrbio hidroeletrolítico
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Tabela 15 - Síncope cardíaca e morte súbita no exercício

A síncope cardíaca é rara (5-6%), porém pode significar risco potencial de morte súbita
Quase a metade dos casos de morte súbita em jovens atletas faz referência a síncopes ou pré-síncopes previamente ao evento fatal, 
e 72% dos casos apresentam cardiopatia macroscopicamente visível
A síncope que ocorre durante o esforço físico é um fator preditor de causa cardíaca, com especificidade de 96%

Causas mais frequentes de síncope no 
exercício

Cardiomiopatia hipertrófica
Arritmias ventriculares

DAVD
WPW

Coronária anômala
Miocardite

 Canalopatias (SQTL e TV polimórfica catecolaminérgica são as mais comuns)
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Figura 2 - Algoritmo de avaliação do paciente com perda da consciência. 
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PA: pressão arterial; RMC: ressonância magnética cardíaca.
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Tabela 16 - Características clínicas importantes para o diagnóstico

Perguntas sobre as 
circunstâncias que 
antecederam o 
evento

Posição (supina, sentada ou em ortostase)
Atividade (repouso, mudança de postura, durante ou após esforço físico, durante ou após urinar, defecar, tossir 

ou deglutição)
Fatores predisponentes (por exemplo: ambientes lotados ou quentes, ortostase prolongada ou período pós-

prandial) e eventos precipitantes (por exemplo: medo ou dor)
Perguntas sobre o 
início do evento 
(período prodrômico)

Náuseas, vômito, desconforto abdominal, sensação de frio, sudorese, aura, visão turva ou tontura

Palpitação

Perguntas sobre o 
evento (testemunha)

Características da queda, cor da pele (palidez, cianose ou rubor), duração da perda de consciência, padrão 
respiratório, movimentos involuntários (tônico, clônico, tônico-clônico, duração dos movimentos involuntários, 

início de dos movimentos involuntários em relação à queda, se mordendo a língua
Perguntas sobre o fim 
do evento

Náuseas, vômito, sudorese, sensação de frio, confusão, dores musculares, cor da pele, injúria, dor torácica, 
palpitação ou liberação esfincteriana

Outras perguntas

História de morte súbita familiar e cardiopatia congênita
Doença cardíaca prévia

Antecedentes neurológicos
Doenças metabólicas

Medicamentos
No caso de síncope recorrente, as informações sobre as recorrências, tais como o tempo desde o primeiro episódio 

de síncope, a existência ou não de pródromos, o número de eventos e as circunstâncias (por exemplo: deitado)
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Tabela 17 - Tratamento da síncope

Síndrome da perda 
de fôlego

Orientação sobre a benignidade do quadro 
Posicionamento da criança em decúbito lateral esquerdo durante as crises

Anticolinérgicos (atropina e escopolamina) para antagonizar a hiperatividade vagal e sua consequente cardioinibição
Em casos extremos de bradicardia/assistolia, com crises frequentes e refratárias ao tratamento farmacológico, 

o marca-passo cardíaca artificial tem sido indicado para controle

Síncope 
neurocardiogênica

Maioria das crianças e adolescentes apresenta remissão dos sintomas na evolução, com ou sem tratamento
Recomenda-se reeducação, com medidas dietéticas e comportamentais, para serem 

previnidas recorrências nas síncopes neuromediadas, resguardando tratamento farmacológico 
para pacientes refratários a intervenções não farmacológicas

Classe I

Evitar fatores predisponentes (permanência em ambientes quentes e fechados, depleções volêmicas, 
permanência por tempo prolongado em postura ortostática)

Reconhecimento dos sintomas prodrômicos para tomar medidas para abortar crises sincopais, e evitar 
quedas e traumas

O aumento na ingesta diária de líquidos é uma das medidas fundamentais no manejo da síncope 
neucardiogênica

Suplementação de sal – benéfica para pacientes normotensos com síncope neurocardiogênica e naqueles 
com excreção de sódio pela urina inferior a 170 mmol/dia

Manobras isométricas de contrapressão das pernas ou dos membros são capazes de elevar a pressão 
sanguínea durante a fase de pródromos da síncope neurocardiogênica, o que permite aos pacientes 

abortarem ou retardarem a perda da consciência na maioria dos casos 
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Síncope 
neurocardiogênica

Manobras de contrapressão podem ser úteis a crianças maiores ou adolescentes, por serem uma medida 
proativa, que depende da compreensão do paciente

Em caso de refrataridade, treinamento postural como opção terapêutica, com uma ou duas sessões diárias 
de 30 a 40 minutos

Exercício físico moderado tem benefício comprovado

Agentes farmacológicos:

Betabloqueadores

Muito utilizados no 
passado, podem 

exacerbar a bradicardia 
das síncopes 

cardioinibitória. 
Atualmente, não 
têm indicação no 

tratamento das síncopes 
neurocardiogênicas

Agonistas alfa-
adrenérgicos

A midodrine (2,5-10 mg, 
três vezes ao dia) tem 

poucos efeitos adversos e é 
bastante eficaz no controle 

de sintomas. Seu uso 
em crianças demonstrou 

menor recorrência da 
síncope. Não foram 
observados efeitos 

colaterais significativos

Mineralocorticoides

A fludrocortisona (0,1-
0,3 mg/dia) promove 
aumento da retenção 
de sódio e expansão 
da volemia, além de 

provocar sensibilização de 
receptores alfaperiféricos. 
Apesar do provável efeito 

benéfico teórico, ainda não 
existem dados conclusivos 
de seu uso na população 

pediátrica

Inibidores da 
recaptação de 

serotonina

Podem ser úteis, 
principalmente 

naqueles pacientes 
com doença 

psiquiátrica associada, 
como ansiedade ou 

pânico

Marca-passo: não há indicação formal para implante de marca-passo na população pediátrica, mesmo 
naqueles pacientes que apresentam resposta cardioinibitória no teste de inclinação
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Tabela 18 - Recomendações para o tratamento da síncope por arritmia cardíaca

Recomendações Classe Nével de 
evidência

A síncope devido à arritmia cardíaca deve receber tratamento apropriado da causa I B
Marca-passo
Pacientes com síncope e BAV de segundo grau tipo II, avançado ou BAV total I B
Pacientes com síncope, bloqueio de ramo (BR) e estudo eletrofisiológico (EEF) positivo I B
Ablação por cateter
Correlação sintoma-evento eletrocardiográfico (taquicardia paroxística supraventricular – TPSV 
e TV na ausência de doença estrutural cardíaca) I C

Drogas antiarrítmicas
Podem ser consideradas nos pacientes para os quais a ablação por cateter não tenha indicação 
ou tenha falhado IIa C

Cardioversor desfibrilador implantável (CDI)
Pacientes com TV documentada e doença estrutural cardíaca I B
TV documentada, portador de cardiomiopatia herdada geneticamente ou canalopatia IIa B
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5. ARRITMIAS NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

Tabela 19 - Arritmias em pacientes com cardiopatia congênita

Pós-cirurgia de Fontan
(tratamento para diversas CC 
não passíveis de correção 
biventricular) 

Prevalência: variável (técnica, idade, tempo de evolução). Incidência global considerada baixa
Substrato: incisões, linhas de sutura, retalho intracardíaco, fibrose e hipertrofia ventricular
Tipo de arritmia: taquicardia por reentrada intra-atrial (mais frequente). Outros: TA focal, 

reentrada pelo nó AV ou via acessória ou segundo nó AV
Observações: introdução da técnica de conexão cavopulmonar total resultou em menor 

prevalência das arritmias atriais na evolução tardia, em comparação a conexão atriopulmonar

Comunicação interatrial (CIA) 
(10% das CC)

Prevalência: 40% em adultos sem correção cirúrgica, 2% em crianças
Substrato: remodelamento atrial por sobrecarga volumétrica do coração direito, cicatriz cirurgia 

(quando corrigido)
FR adicionais: hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipertensão artéria pulmonar (HAP), 

doença pulmonar obstrutivo crônico (DPOC), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 
comprometida, sexo masculino

Tipo de arritmia: flutter e FA (mais frequentes). Arritmias ventriculares em casos mais graves, 
quando há disfunção ventricular associada

Observações: arritmia atrial em paciente com CIA é fator adicional para indicar fechamento 
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Tetralogia de Fallot (10% das 
CC)

Risco de arritmias ventriculares décadas após a cirurgia
Causa de morte + comum tardiamente: morte súbita (0,15% ao ano)

FR para morte súbita (MS): idade, implante de patch transanular, TV não sustentada, síncope, 
alterações no ecocardiograma, QRS com duração> 180 ms (este último associado com risco de 

MS 2,3 vezes maior) 
CDI pode ser indicado para prevenção primária em casos selecionados

Transposição das grandes 
artérias (pós-operatório de 
cirurgia Mustard ou Senning)

MS: maior incidência dentre todas as cardiopatias operadas (4,9 por 1.000 pacientes/ano)
Indicação CDI: TV sustentada ou MS abortada. Pacientes de alto risco (disfunção VD, TV não 

sustentada, síncope ou TV ao EEF) ainda é controverso
Prevalência taquiarritmias atriais: 25% após 20 anos de cirurgia

Substrato: extensas áreas de fibrose atrial
Tipos de arritmia: taquiarritmia por macrorreentrada intra-atrial (mais frequente), seguido de TA 

focal e TRN
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6. ARRITMIA NO PÓS-OPERATÓRIO

Tabela 20 - Arritmias no pós-operatório

Incidência variável: 27-48%, dependendo da idade, do tipo de cirurgia e da experiência do serviço onde foi realizado
Distúrbios de ritmo mais encontrados: alterações do nó sinusal, taquicardia supraventricular, TJE, extrassistolia supraventricular e 
ventricular, TV e BAV
Pós-operatório recente: arritmias supraventriculares e BAV
Pós-operatório tardio: arritmias ventriculares e atriais
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Tabela 21 - Taquicardia juncional ectópica e arritmia ventricular

TJE (arritmia mais 
frequente no pós-
operatório)

Incidência: 2,4-14%
FR: neonatos, lactentes jovens, uso de agentes adrenérgicos (dopamina e dobutamina), tempo de 

circulação extracorpórea (CEC) prolongado (> 90 minutos), tipo de correção cirúrgica (Fallot, DSAV, 
comunicação interventricular – CIV e Norwood) e predisposição genética

Tratamento: 
- Medidas gerais: correção de  distúrbios metabólicos, adequação de volemia, sedação, redução 

inotrópicos e resfriamento
- Medicamentoso: amiodarona para controle da FC. Outros: procainamida e esmolol

- Marca-passo: sincronizar o ritmo e melhorar o débito cardíaco
- Se falha terapêutica com deterioração hemodinâmica: oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO)
- Profilático: sulfato de magnésio 50 mg/kg na fase de reaquecimento na CEC, reduz incidência de TJE no 

pós-operatório

Arritmia ventricular

Incidência: 15,2%
Mais comum: extrassistolia e TV não sustentada

Tratamento: correção de  distúrbios metabólicos e da causa de base
Medicamentoso: amiodarona ou lidocaína
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CANALOPATIAS

Tabela 22 - Escore de Schwartz: probabilidade de síndrome do QT longo 

Eletrocardiograma de repouso* Pontos
QTc > 480 ms 3
QTc 460-479 2
QTc 450-459 (homem) 1
Torsades 2
Alternância de T 1
Entalhe de onda T (três derivações) 1
Bradicardia/faixa etária 0,5
4o minutos da recuperação do teste ergométrico
QTc > 480 ms 1
História clínica
Síncope ao esforço 2
Síncope ao repouso 1
Defeito congênito 0,5
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História familiar
Familiar com SQTL 1
Morte súbita inexplicada em < 40 anos† 0,5
*Na ausência de causas secundárias, QTc calculado pela fórmula de Bazett; † familiares de primeiro grau. Total de pontos zero ou 1 indica baixa 
probabilidade; de 1,5 a 3,0, intermediária; ≥ 3,5, alta probabilidade.

Tabela 23 - Fenótipo de síndrome do QT longo

Tipos Canal Onda T QTc Desencadeantes Tratamento Gene

1 IKS Base larga Aumenta Esforço e 
emoção

Melhor 
resposta KCNQ1

2 IKR Bífida Mantém Puerpério e 
alarme

Resposta 
parcial KCNH2

3 INa ST retificado Diminui Sono Resposta 
parcial SCN5a
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Tabela 24 - Diagnóstico de síndrome do QT longo

1. A SQTL é definida como:
a. escore de Schwartz ≥ 3,5, na ausência de causas secundárias de prolongamento do intervalo QT E/OU
b. Presença de mutação comprovadamente causadora de SQTL OU
c. Intervalo QTc ≥ 500 ms em ECG seriados, na ausência de causas secundárias, mesmo em pacientes assintomáticos
2. O teste ergométrico é indicado em:
a. Pacientes com escore de Schwartz igual a 3,0 (probabilidade intermediária), quando o prolongamento do intervalo QTc na 
recuperação do exame agrega valor para o diagnóstico
b. Familiares assintomáticos com QTc de repouso < 440 ms
c. Pacientes sem fenótipo ou genótipo definido para adequação terapêutica
d. Avaliação de sintomas inespecíficos ao esforço
3. Sobre o rastreamento familiar:*
a. Está indicado para todos os familiares de primeiro grau do paciente índice e do rastreamento positivo
b. O ECG de 12 derivações deve ser realizado desde o nascimento
*QTc > 450 ms ou > 470 ms (menores de 1 ano) → acompanhamento clínico e orientações sobre a doença.
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Tabela 25 - Tratamento síndrome do QT longo

Tratamento Classe de 
recomendação

1. As mudanças no estilo de vida para todos os pacientes com alta e intermediária probabilidade de SQTL:
- Evitar drogas que prolonguem intervalo QT (www.crediblemeds.org)
- Identificar e corrigir rapidamente distúrbios eletrolíticos, quando o paciente apresentar diarreia, vômito ou 
situações que favoreçam a desidratação
- Desqualificar de esportes competitivos

I2. Betabloqueador (propranolol*) em pacientes com alta probabilidade de SQTL (Schwartz ≥ 3,5) e:
- Assintomáticos com intervalo QTc > 470 ms
- Sintomático (síncope arrítmica ou TV/ fibrilação ventricular (FV) documentadas)
3. Simpatectomia esquerda:
- Contraindicação para o CDI ou por escolha do paciente
- Falha terapêutica, recusa ou contraindicação aos betabloqueadores
- Tempestade elétrica, apesar do uso de betabloqueador na máxima dose tolerada, nos portadores de CDI
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4. CDI:
- Morte súbita recuperada
- Síncopes recorrentes, apesar da terapia otimizada com betabloqueadores ou contraindicação a estes

IIa
5. O betabloqueador (propranolol) pode ser útil em pacientes com SQTL e QTc < 470 ms
6. O CDI pode ser útil em pacientes com SQTL e síncope recorrente, apesar do uso correto de betabloqueador 
(propranolol)
7. A simpatectomia esquerda pode ser útil em pacientes com síncope recorrente, apesar do uso correto de 
betabloqueador (propranolol)
8. A mexiletina pode ser usada em pacientes com resposta positiva ao teste oral
9. O CDI não deve ser indicado em pacientes assintomáticos, exceto em condições especiais, discutidas 
conforme síndromes ou mutações específicas III

*Dose alvo propranolol: 2 a 3 mg/kg, podendo sem aumentado conforme sintomas.
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Tabela 26 - Síndrome de Brugada

Raro nas crianças. Em geral, os sintomas arrítmicos ocorrem na quarta década de vida

Tabela 27 - Diagnóstico de Brugada

A síndrome de Brugada é definida como:
- ECG espontâneo ou induzido por teste provocativo, com padrão de Brugada tipo I nas derivações padrões ou superiores
- ECG com padrão de Brugada tipos II ou III, que apresente padrão tipo I com o teste provocativo
O teste provocativo (ajmalina, flecainida ou procainamida) está indicado em:
- Pacientes com sintomas sugestivos de síndrome de Brugada com ECG não diagnóstico 
- Parentes de primeiro grau de vítimas de morte súbita precoce, com autópsia inconclusiva e ECG não diagnóstico 
Sobre o rastreamento familiar:
- Está indicado para todos os familiares de primeiro grau do paciente índice e do rastreamento positivo
- Deve ser feito com ECG de 12 derivações seriado com V1 e V2 nos segundo, terceiro e quarto espaços intercostais
Sintomas: assintomáticos*, palpitações secundária às arritmias, síncope e até parada cardiorrespiratória (PCR)
*Entre os assintomáticos, o risco de arritmias fatais ou potencialmente fatais varia de 1 a 8% dentre os estudos.
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Tabela 28 - Padrões eletrocardiográficos de Brugada

Tipo I - supradesnivelamento do segmento ST > 2 mm*, seguido de onda T descendente e negativa 
Tipo II - supradesnivelamento do segmento ST = 2 mm* com onda T ascendente e positiva 
Tipo III - supradesnivelamento do segmento ST < 2 mm* com onda T ascendente e positiva
*Derivações precordiais direitas (preferencialmente V1 e V2).
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Tabela 29 - Brugada

Tratamento Classe de 
recomendação

As mudanças no estilo de vida estão recomendadas para todos pacientes
IDrogas que facilitem a ocorrência das arritmias (www.brugadadrugs.org) devem ser evitadas

Recomenda-se CDI em PCR recuperada ou TV sustentada espontânea documentada (com ou sem síncope)
O CDI pode ser útil em pacientes com síndrome de Brugada tipo I espontânea e síncope com característica arrítmica

IIa

A quinidina pode ser usada no tratamento de arritmias supraventriculares ou ventriculares (em portadores de CDI)
A quinidina pode ser uma opção ao CDI quando houver contraindicação ou indisponibilidade transitória 
para mesmo
O isoproterenol EV pode ser usado em tempestade elétrica ou alta densidade de arritmias supra ou ventriculares 
durante procedimento cirúrgico
O CDI pode ser considerado em pacientes com síndrome de Brugada tipo I com FV sustentada induzida por 
estimulação ventricular IIb
A quinidina pode ser considerada em pacientes assintomáticos com síndrome de Brugada tipo I espontânea

O CDI não deve ser indicado em pacientes com síndrome de Brugada tipo I apenas por história familiar de morte súbita III

Indicação de CDI, devido à escassez de dados e à raridade de ocorrência na população pediátrica, deve ser individualizada e 
compartilhada com os responsáveis. Possuem altas taxas de efeitos adversos (inúmeras trocas de gerador, infecção , choques 
inapropriados, depressão); ablação por cateter ainda não foi descrita em crianças. 
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Tabela 30 - Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica

Sintomas
Síncopes recorrentes ou morte súbita em crianças e jovens, especialmente relacionados ao esforço físico e ao estresse emocional
Diagnóstico
1. A TV polimórfica catecolaminérgica é definida como:
a. Demonstração de FV ou de períodos de TV polimórfica (com ou sem padrão bidirecional) ao ECG espontâneo e induzido ao 
esforço por teste ergométrico ou Holter de 24 horas
b. Ausência anormalidades estruturais cardíacas
2. Sobre o rastreamento familiar:

a. Está indicado para todos os familiares de primeiro grau do paciente índice e do rastreamento positivo
b. Todos os casos rastreados necessariamente precisam ser investigados com teste ergométrico e/ou Holter de 24 horas*

*O teste ergométrico deve ser feito com protocolo mais brando.
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Tabela 31 - Tratamento de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica

Tratamento Classe de recomendação
As mudanças no estilo de vida estão recomendadas para todos os pacientes

I

Desqualificação de esportes competitivos
Betabloqueador* independente dos sintomas, na máxima dose tolerada
CDI nos casos de PCR recuperada ou síncopes recorrentes, apesar da terapia otimizada com 
betabloqueadores ou contraindicação aos mesmos
Simpatectomia esquerda quando houver contraindicação para o CDI ou por escolha do paciente; 
falha terapêutica, recusa ou contraindicação aos betabloqueadores; e tempestade elétrica, apesar 
do uso de betabloqueador na máxima dose tolerada, nos portadores de CDI IIa

Recomenda-se a genotipagem nos casos com alta suspeição diagnóstica, especialmente quando 
houver dúvidas no diagnóstico diferencial com SQTL IIb

CDI não deve ser indicado em paciente assintomático e responsivo a betabloqueador III
*Propranolol ou nadolol. Terapias adjuvantes podem ser consideradas, mas sempre associados ao betabloqueador.
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Tabela 32 - Diagnóstico e tratamento da síndrome do QT curto

Síndrome do QTc é definida como:
a. ECG com QT < 330 ms 
b. ECG com QT < 360 + pelo menos um dos seguintes: genótipo positivo, HF de síndrome do QTc, história familiar (HF) de MS 
≤ 40 anos, sobrevivente de MS por taquicardia ou FV sem cardiopatia aparente (critérios de Goolob)
Sobre o rastreio familiar: 
a. Está indicado para parentes de primeiro grau: ECG e teste genético
Sintomas: assintomáticos, palpitações, síncope, FA ou MS (relação com o genótipo)
Tratamento:
a. Assintomáticos sem HF ou genótipo positivo: conservador
b. Assintomáticos com HF de MS: quinidina ou sotalol podem ser usado como prevenção primária (sem confirmação de eficácia a 
longo prazo) 
Pacientes com terapia apropriada e frequente do CDI: recomendado antiarrítmicos   
a. Quinidina tem melhor resultado para Síndrome QT curto tipo I (mutação KCNH2)
b. Outras drogas da classe III (sotalol, amiodarona) para os outros genótipos
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Tabela 33 - Diagnóstico e tratamento da fibrilação ventricular idiopática

Diagnóstico:
a. PCR recuperada, preferencialmente FV documentada ou outro ritmo chocável, sendo descartado cardiopatia estrutural ou 
canalopatia
b. Exames complementares recomendados: ECG, ecocardiograma, angiotomografia de coronária ou cineangiocoronariografia, 
ressonância magnética nuclear e os testes provocativos
Tratamento:

a. Implante CDI
b. Pode-se usar antiarrítmicos como a quinidina, para reduzir terapias pelo dispositivo

Tabela 34 - Repolarização precoce

Padrão eletrocardiográfico comum, que ocorre em cerca de 5% da população, sendo ainda mais prevalente na população 
pediátrica, com predomínio do sexo masculino (70%)
Diagnóstico: elevação do ponto J e do segmento ST em duas ou mais derivações contíguas. É benigno quando ocorre em 
derivações precordiais, mas quando em derivações inferiores ou ambas estão acometidas, há maior correlação com FV idiopática
Tratamento: CDI apenas quando FV recuperada
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Tabela 35 - Doença progressiva do sistema de condução

Doença genética, ocorre em indivíduos jovens (< 50 anos), podendo acometer a população pediátrica. É definida como primária 
na ausência de cardiopatia estrutural ou miopatias esqueléticas. Sua fisiopatologia pode estar relacionada a defeitos em correntes 
iônicas que participam da formação do impulso cardíaco
Apresentação:
a. Bradicardia sinusal
b. Taquiarritmias atriais, em especial fibrilação atrial
Tratamento: 
Marca-passo quando há indicação
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8. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

Tabela 36 - Terapia antiarrítmica em crianças com QRS estreito e taquicardia documentada

Principais 
taquicardias 

Vias acessórias aparentes ou ocultas ao ECG são a maioria na primeira infância (podendo haver resolução 
espontânea até o fim do primeiro ano de vida)

Dupla via nodal são mais frequentes em fases posteriores da infância e na adolescência

Tratamento

Paciente estável hemodinamicamente: manobra vagal. Se insucesso: adenosina*
Opções, se disponível: eletrodo esofágico e reversão por overdrive

Refratário ou com repercussão hemodinâmica: cardioversão elétrica (CVE)
Amiodarona: eficaz, porém pode demorar horas para a conversão a ritmo sinusal

Terapia profilática

Abaixo de 1 ano: terapia antiarrítmica nos primeiros 6 a 12 meses de vida, no intuito da remissão 
espontânea. Drogas dos grupos III (amiodarona e sotalol) e IV (propafenona) têm sido mais utilizadas. 

As taxas de sucesso são equivalentes ao uso de propranolol e digoxina, porém há o risco de efeitos pró-
arrítmicos (principalmente com o sotalol)

Maiores de 1 ano: crises menos intensas e frequentes. Terapia individualizada (intensidade, frequência e 
sintomas). Priorizar manobra vagal; se sem sucesso, pode-se utilizar a pílula de bolso** (pill-in-the-pocket), 

reservada para adolescentes. Profilaxia apenas se sintomas mal tolerados e crise muito frequentes.
Tratamento 

invasivo Se sintomas mal tolerados, crises frequentes e intolerância a tratamento clínico

*Em portadores de TPSV por vias acessórias há o risco de indução de FA durante sua infusão, o que poderia gerar FA pré-excitada, posterior FV e morte 
em casos de vias com condução anterógrada. Sugere-se realizar em ambiente adequado com material para desfibrilação e suporte para ressuscitação 
cardiopulmonar; **Função ventricular preservada, sem histórico de bradicardia ou pré-excitação ventricular.
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Tabela 37 - Tratamento antiarrítmico para crianças com taquicardia de complexos QRS alargados

Presente em todas as faixas etárias, mais raro na infância e adolescência
Tratamento: algoritmo de Suporte Avançado de Vida em pediatria
Profilaxia: individualizada, depende do mecanismo subjacente ao evento arrítmico e do quadro de base

Tabela 38 - Fármacos antiarrítmicos utilizados em pediatria

Agentes Dose ataque EV Dose de 
manutenção EV Dose VO Ajuste 

renal
Ajuste 

hepático

Efeitos 
adversos mais 

comuns

Adenosina

Primeira dose: 0,1 
mg/kg (máximo 6 mg)

Segunda dose: 0,2 
mg/kg (máximo 12 

mg)

Não Não Não Não

Rubor, dispneia 
e pressão 
torácica.

Reduzir dose se 
acesso central

Verapamil 0,1-0,3 mg/kg/dose Não 4-10 mg/kg/dia 
a cada 8 horas Não Sim

Hipotensão.
Não utilizar 
abaixo de 2 

anos
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Amiodarona 5 mg/kg 5-10 mg/kg/dia

Recém-nascido 
e criança: 2,5-
5 mg/kg/dia.

Adolescentes: 
200-400 mg 

ao dia

Não Não
Hipotensão,
Pneumonite, 
Tireoidopatia

Procainamida

Recém-nascido: 7-10 
mg/kg.

Criança e 
adolescente: 15 

mg/kg

20-80 mcg/kg/min 
(máximo 2 g/dia)

15-50 mg/kg/
dia a cada 8 

horas
Sim Sim

Hipotensão,
alteração 
do trato 

gastrintestinal 
(TGI)

Propafenona 1-2 mg/kg Não

Crianças: 
150-200 mg/

m²/dia.
Adolescentes: 
450-900 mg/

dia

Sim Sim
Tontura, 
náusea, 

Broncoespasmo

Atenolol Não Não 0,5-2 mg/kg/
dia Não Não

BAV,
Bradicardia 

sinusal,
Broncoespasmo
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Propranolol Não Não

Recém-
nascido: 

0,25 mg/kg/
dose a cada 6 
ou 8 horas.

Crianças: 2-4 
mg/kg/dia. 

Adolescentes: 
40-320 mg/dia

Não Não

BAV,
Bradicardia 

sinusal,
Broncoespasmo

Metoprolol
Sim (pouco

estudado para 
crianças)

Não

Crianças: 1-2 
mg/kg/dia.

Adolescentes: 
50-100 mg/dia

Não Não

BAV,
Bradicardia 

sinusal,
Broncoespasmo

Digoxina Não Não

Recém-
nascido e 

crianças: 5-10 
mcg/kg/dia. 

Adolescentes: 
0,125-0,5 mg/

dia

Sim Não

Cefaleia,
náusea,
vômitos,

BAV
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Sotalol Não Não

Recém-nascido 
e crianças: 
2 mg/kg/dia 

duas vezes ao 
dia.

Dose máxima: 
8 mg/kg.

Adolescentes: 
120-320 mg/

dia

Sim Não Arritmias



87III Diretriz de Arritmias Cardíacas em Crianças e Cardiopatias Congênitas SOBRAC e DCC - CP

9. TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

Tabela 39 - Ablação por cateter

Ablação por cateter com radiofrequência é o tratamento não medicamentoso padrão para arritmias, indicado para crianças 
sintomáticas e com peso superior a 15 kg

Tabela 40 - Procedimento de ablação em crianças

Deve ser realizado em centros especializados com suporte para tratar crianças, inclusive cirurgia cardíaca pediátrica e anestesia
Deve ser realizado por eletrofisiologistas pediátricos
Utilizar a menor dose de radiação
Realizar anestesia local e sedação profunda. Em menores de 12 anos, deve ser realizado anestesia geral
Utilizar cateter de ablação 5 F e um único cateter de diagnóstico para ambos os átrios e ventrículos, tanto para registro como para 
estimulação
A crioablação tem sido cada vez mais utilizada, por sua maior segurança
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Tabela 41 - Indicações para ablação por cateter em crianças com arritmia supraventricular

Indicação Classe de recomendação
Síndrome de WPW após episódio de morte súbita abortada

I
Presença de síndrome de WPW associada à síncope na presença de intervalo R-R curto (250 
ms), durante FA ou período refratário anterógrado do feixe < 250 ms medido na estimulação 
atrial programada
Taquicardia supraventricular crônica ou recorrente associada à disfunção ventricular
Taquicardia supraventricular recorrente e/ou sintomática, refratária ao tratamento clínico 
convencional, com idade superior a 4 anos

IIa

Cirurgia iminente para correção de CC, cujas vias de acessos podem ser restritas após a 
cirurgia
Taquicardia supraventricular crônica (> 6 a 12 meses do evento inicial) ou incessante na 
presença de função ventricular normal
TA reentrante crônica ou com frequentes recorrências
Palpitações com taquicardia supraventricular induzível durante estudo eletrofisiológico 
invasivo ou esofágico
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Pré-excitação ventricular assintomática (padrão de WPW no ECG), idade superior a 5 anos, 
sem taquicardia identificada, quando os riscos e benefícios do procedimento e da arritmia 
tenham sido claramente explicados

IIb

Taquicardia supraventricular em criança maior de 5 anos, como alternativa ao tratamento 
clínico crônico efetivo
Taquicardia supraventricular em criança maior de 5 anos, quando medicações antiarrítmicas, 
incluindo sotalol e amiodarona, ou são ineficazes ou estão associadas a efeitos colaterais 
intoleráveis
TA recorrente, de um a três episódios por ano, requerendo intervenção médica
Ablação nodal AV e implante de marca-passo como alternativa de tratamento para TA 
recorrente ou intratável
Síndrome de WPW assintomática com idade inferior a 5 anos

III

Taquicardia supraventricular controlada com antiarrítmicos convencionais em criança com 
idade inferior a 5 anos

Episódios não sustentados de taquicardia supraventricular que não requerem outras terapias 
e/ou são minimamente sintomáticos
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Tabela 42 - Indicações para ablação por cateter em crianças com arritmia ventricular idiopática

Indicação Classe de 
recomendação

Nível de 
evidência

Disfunção ventricular ou comprometimento hemodinâmico em decorrência da extrassístole ou 
taquicardia, como terapia primária ou em pacientes não responsivos à medicação antiarrítmica

I C

Taquicardia reentrante intrafascicular verapamil-sensível, como terapia primária ou em pacientes 
não responsivos aos bloqueadores dos canais de cálcio

I C

Criança sintomática por provável taquicardia da via de saída IIa C

Criança com sintomas correlacionados a frequentes ESV ou ritmo idioventricular acelerado IIa C

É adequado considerar ablação por radiofrequência (RF) em crianças com arritmia ventricular 
polimórfica, quando houver uma morfologia dominante ou suspeita de gatilho que possa ser 
identificada 

IIb C

Crianças e neonatos, exceto no caso de TV que não possa ser controlada adequadamente com 
medicação e não for tolerada hemodinamicamente III C

Extrassistolia ventricular assintomática ou taquicardia que não é suspeita de provocar disfunção 
ventricular III C

Arritmias ventriculares, devido a causas transitórias, reversíveis, como miocardite aguda ou 
toxidade por drogas III C
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10. DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS

Tabela 43 - Indicações de marca-passo em crianças

A. Bloqueio atrioventricular congênito
Classe de 

recomendação
Nível de 
evidência

• BAV com sinais e sintomas de baixo fluxo cerebral ou baixo débito cardíaco
• BAV total associado a:
 ◦ FC < 55 bpm sem cardiopatia estrutural ou < 70 bpm com cardiopatia estrutural ou 
disfunção ventricular
 ◦ Disfunção ventricular
 ◦ QRS largo
 ◦ Arritmia ventricular complexa
 ◦ Intervalo QTc aumentado
 ◦ Pausas maiores que três vezes no ciclo RR básico
 ◦ Autoanticorpos maternos (anti-Ro e anti-La)
• BAV total relacionado a doenças neuromusculares 
• BAV total ou de segundo grau Mobitz II persistentes após 7 dias de procedimento cirúrgico 
para correção de defeito cardíaco congênito

I B

• BAV total congênito na ausência dos fatores de risco acima 
• BAVT transitório pós-operatório com bloqueio bifascicular residual 
• Qualquer grau de BAV assintomático em doenças neuromusculares

IIb C
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• BAV revertidos com menos de 7 dias após procedimento cirúrgico para correção de defeito 
cardíaco congênito

III
B

• BAV de segundo grau Mobitz I assintomático
• Bloqueio bifascicular pós-operatorio assintomático com ou sem BAV de primeiro grau C

B. Disfunção do nó sinusal
• Bradicardia clinicamente significativa ou síndrome bradi-taqui quando os sintomas são 
nitidamente correlacionados à bradicardia I B

• Bradicardia em crianças com CC e FC média < 40 bpm ou pausas maiores que 3 segundos na 
ausência de sintomas
• Bradicardia com taquiarritma atrial quando não é possível tratar sem antiarrítmicos 
• CC com comprometimento hemodinâmico devido à bradicardia ou perda do enlace AV

IIa C

• Bradicardia em adolescentes com CC e FC média < 40 bpm ou pausas maiores que 3 
segundos na ausência de sintomas IIb C

• Bradicardia assintomática em adolescentes com FC média > 40 bpm sem pausas > 3 
segundos III C
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Tabela 44 - Recomendação do painel da European Society of Cardiology sobre a escolha de modo de estimulação, acesso e sítio 
de colocação de eletrodo ventricular em pacientes pediátricos com bloqueio atrioventricular, ventrículo esquerdo sistêmico e sem 
shunt intracardíaco

Peso (kg) Acesso Modo de estimulação Sítio

< 10
Epicárdico VVIR Apex VE

Endocárdico (em situações 
específicas) DDD (R) casos especiais Septo VD

10-20
Epicárdico VVIR Apex VE

Endocárdico DDD (R) casos especiais Septo VD

> 20

Endocárdico DDD (R) Septo VD
Epicárdico (em caso 
de cirurgia cardíaca 

concomitante)
VVIR Apex VE ou parece livre

Fonte: Brugada J, Blom N, Sarquella-Brugada G, Blomstrom-Lundqvist C, Deanfield J, Janousek J, et al; European Heart Rhythm Association; Association 
for European Paediatric and Congenital Cardiology. Pharmacological and non-pharmacological therapy for arrhythmias in the pediatric population: EHRA 
and AEPC-Arrhythmia Working Group joint consensus statement. Europace. 2013;15(9):1337-82.
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Tabela 46 - Principais indicações para cardioversor desfibrilador implantável em crianças

Indicação Classe de 
recomendação

Nível de 
evidência

Recuperado de parada cardíaca e excluídas causas reversíveis I B
TV instável com disfunção ventricular, excluídas causas reversíveis I A
TV sintomática com CC após avaliação hemodinâmica e anatômica I C
Deve ser afastada a possibilidade de correção cirúrgica ou por ablação I C
CC com síncope recorrente e disfunção ventricular ou TV induzida IIa B
Síncope recorrente associada a SQTL ou TV polimórfica catecolamina-dependente 
em uso de betabloqueador IIa B

QT longo congênito, assintomático não aderente ao tratamento ou história familiar 
de morte súbita IIa C

Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, assintomática, com critérios de alto risco IIa C
Cardiopatia arritmogênica de VD com envolvimento extenso de VE, com TV, 
história familiar de morte súbita ou síncope indeterminada IIa C

TV incessante III C
TV por causas reversíveis III C
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12. CIRURGIA

Tabela 47 - Recomendações para cirurgia das arritmias atriais concomitante ao tratamento cirúrgico de cardiopatias congênitas

Indicação Classe de recomendação Nível de 
evidência

Cirurgia do labirinto modificada à direita deve ser realizada em pacientes 
submetidos à conversão de Fontan com taquicardia por reentrada intra-atrial 
sintomática

I B

Cirurgia do labirinto à esquerda Cox-Maze III associada à cirurgia do labirinto 
modificada à direita deve ser realizada em pacientes submetidos à conversão de 
Fontan com FA documentada

I B

Cirurgia do labirinto à esquerda Cox-Maze III associada a ablação do istmo cavo-
tricuspídeo pode ser benéfica no tratamento de CC associada à FA IIa B

Cirurgia do labirinto modificada à direita pode ser benéfica para pacientes no 
tratamento de CC associada a episódios clínicos de flutter atrial sustentado típico 
ou atípico

IIa B

Pacientes a serem submetidos à cirurgia para tratamento das CC e com flutter 
atrial típico e atípico induzíveis sem TA sustentada clínica documentada podem ser 
considerados para cirurgia do labirinto modificada à direita ou ablação do istmo 
cavo-tricuspídeo

IIb B
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Tabela 48 - Recomendações para cirurgia das arritmias atriais concomitante ao tratamento cirúrgico de cardiopatias congênitas

Indicação Classe de recomendação Nível de 
evidência

Ablação cirúrgica guiada por mapeamento eletrofisiológico deve ser considerada 
para portadores de CC e TV monomórfica sustentada IIa B

Ablação cirúrgica guiada por mapeamento eletrofisiológico é razoável em 
portadores de CC sem TV sustentada clínica, mas com TV monomórfica 
sustentada induzida com um risco crítico identificado

IIb C

Ablação cirúrgica guiada por mapeamento eletrofisiológico pode ser considerada 
para portadores de CC com TV rápida não mapeados pré-operatoriamente, mas 
mapeados no intraoperatório

IIb C
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Tabela 49 - Recomendações para cirurgia antiarrítmica profilática

Indicação Classe de 
recomendação

Nível de 
evidência

Cirurgia do labirinto modificada à direita deve ser considerada para pacientes 
submetidos à revisão cirúrgica de Fontan sem arritmias atriais documentadas IIa B

Cirurgia para arritmia atrial pode ser considerada para pacientes submetidos à 
correção de anomalia de Ebstein IIa B

Pacientes com lesão valvar atrioventricular esquerda e importante dilatação atrial ou 
com potencial dificuldade de abordagem atrial posterior podem ser considerados 
para cirurgia do labirinto Cox-Maze III na ausência de arritmia

IIb C

Fechamento da aurícula esquerda deve ser considerada em pacientes submetidos à 
cirurgia para arritmia IIb C

Nenhuma cirurgia profilática está indicada em pacientes de alto risco cirúrgico III C
Nenhuma cirurgia profilática para arritmia ventricular empírica está indicada sem 
TV clínica ou induzível III C
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1. NORMATIZAÇÃO PARA ANÁLISE E EMISSÃO DO LAUDO ELETROCARDIOGRÁFICO
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2. ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO
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3. ANÁLISE DA ATIVAÇÃO VENTRICULAR
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4. ANÁLISE DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR
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5. ANÁLISES DAS ALTERAÇÕES DE RITMO SUPRAVENTRICULAR
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6. ANÁLISE DAS ARRITMIAS VENTRICULARES
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7. CONDUÇÃO ATRIOVENTRICULAR
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8. SOBRECARGA DAS CÂMARAS CARDÍACAS



119



120
III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 
Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos



121



122
III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre 
Análise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos

9. ANÁLISE DOS BLOQUEIOS (RETARDO E ATRASO DE CONDUÇÃO) 
INTRAVENTRICULARES
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BLOQUEIOS DIVISIONAIS DO RAMO ESQUERDO

Critérios válidos na ausência de longilíneos, sobrecarga ventricular direita e área eletricamente inativa lateral

Eixo elétrico 
QRS ≥  -45

Anterossuperior

qR em D1 e 
aVL com tempo 

de deplexão 
intrinsecóide  
> 50ms ou s 

mínima em D1

rS em
parede inferior com 

S3 > S2;
QRS < 120 ms

Progressão lenta
da onda r de

V1 a V3 Presença
de S v4 a V6

Onda S de D3 com 
amplitude > 15 mm 

qR em aVL com 
R empastado
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Eixo 
elétrico 

QRS ≥ 90

Posteroinferior

Tempo de deflexão 
intrinsecoide > 50 
mm em aVF, V5-V6

qR em D2, D3 e 
aVF com R3 > R2 

e deflexão 
intri nsecoide 

 > 50 ms

rS em
D1 < 120 ms

R em
D3 > 15 mm

Onda S
de V2 a V6

R > 15 mm
em V2 e V3 ou

desde V1 crescendo 
nas precordiais 
intermediárias e 

dimuíndo 
em V5 e V6

qR em D1 e 
aVL com tempo 

de deplexão 
intrinsecoide 
> 50ms ou s 

mínima em D1

rS em parede
inferior com 

S3 > S2;
QRS < 120 ms

Progressão lenta da 
onda r de V1 a V3
Presença de S v4 

a V6

Onda S de D3 com 
amplitude > 15 mm

qR em aVL com R 
empastado

Anteromedial
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BLOQUEIOS DIVISIONAIS DO RAMO DIREITO

Rs em D1 com
s > 2 mm, rS em 

D1 ou D1, D2, D3 
com duração  

< 120 ms

rS em D2, 
D3 e aVF 

com S2 > S3

qR em aVR com
R empastado

S empastado 
em V1-V2, 

V5-V6
Superior
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Na dificuldade de reconhecimento dos bloqueios divisionais direitos, deve ser utilizado o tempo atraso 
final da condução intraventricular

Onda R em 
D2 > D3

Eixo elétrico 
QRS > 90° 

rS em
D1 < 120 ms

qR em 
aVR com R 
empastado

Onda S 
empastado em 
V1-V2, V5-V6

Inferior
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10. ANÁLISE DAS ÁREAS ELETRICAMENTE INATIVAS
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Calibração do eletrocardiógrafo O padrão normal deve ter 1 mV (10 mm)

Posicionamento dos eletrodos

Eletrodos dos membros superiores trocados entre si: apresentam derivações D1 com 
ondas negativas e aVR com ondas positivas

Eletrodo do membro inferior direito trocado por um eletrodo de um dos membros 
superiores: amplitudes de ondas pequenas em D2 (braço direito) ou D3 (braço esquerdo)

Troca de eletrodos precordiais: alteração da progressão normal da onda R de V1 a V6
Eletrodos V1 e V2 mal posicionados: acima do segundo espaço intercostal podem 

produzir padrão rSr’ simulando atraso final de condução, ou morfologia RS de V1 a V3 e 
onda P negativa em V1, simulando sobrecarga atrial esquerda

Outras interferências na linha de base Tremores musculares
Frio, febre, soluços e agitação psicomotora
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