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“Os distúrbios do ritmo são como distúrbios da alma, para tratá-los temos 
que primeiro compreendê-los.”

Para compreender e tratar as arritmias cardíacas na infância é fundamental o 
diagnóstico eletrocardiográfico correto, que possibilita na maioria das vezes não 
só fornecer um nome à doença, mas também possibilita o tratamento adequado 
a curto e longo prazo. Na população pediátrica, as variações anatômicas que po-
dem ser oriundas das diversas cardiopatias congênitas possíveis, assim como as ar-
ritmias que ocorrem no pós-operatório, fornecem uma condição especial a este 
grupo de pacientes. Neste capítulo inicia-se de maneira geral os princípios do diag-
nóstico correto, passando na sequência à descrição das principais arritmias que 
acometem a criança, com foco em seu diagnóstico e tratamento. Por fim são elu-
cidadas as condições especiais frutos do pós-operatório ou mesmo da evolução 
natural de algumas cardiopatias, com foco nas nuanças do tratamento que pro-
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porciona melhor suporte clínico a estas crianças com corações normais ou estru-
turalmente doentes.

PrincíPios do diagnósTico e do TraTamenTo das arriTmias

Pode-se dividir as arritmias cardíacas em taquicardias e bradicardias, com base 
em análise da frequência cardíaca (FC). As taquicardias, por sua vez, podem ser 
subdivididas de acordo com a duração dos complexos QRS em taquicardias de 
complexos QRS largo ou estreito. Neste momento deve-se lembrar que as crian-
ças de forma geral apresentam complexos QRS mais estreitos que os adultos, de 
forma que em algumas situações durações superiores a 100 ou 110 ms podem ser 
consideradas de complexos QRS alargados.

As taquicardias de complexos QRS alargados envolvem na infância cinco diag-
nósticos possíveis: taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular aberran-
te, taquicardia supraventricular com bloqueio de ramo preexistente, taquicardia 
por reentrada atrioventricular antidrômica e fibrilação atrial (FA) associada à sín-
drome de Wolf-Parkinson-White (WPW).

Já as taquicardias de complexos QRS estreitos envolvem as taquicardias supra-
ventriculares em sua forma clássica e uma forma específica de taquicardia ventri-
cular denominada taquicardia ventricular fascicular (que possui complexos QRS 
relativamente estreitos).

As taquicardias fasciculares mais frequentes possuem morfologia tipo BRD e 
hiperdesvio à esquerda (tipo BDAS) e são responsivas ao tratamento com bloque-
adores de canal de cálcio. As taquicardias supraventriculares devem ser investiga-
das quanto a sua regularidade de forma mais profunda, principalmente quando o 
médico depara com um paciente em crise na sala de emergência. Quando se diz 
que uma arritmia é irregular verifica-se que o nó atrioventricular (NAV) não par-
ticipa do circuito da arritmia, recebendo apenas estímulos que vêm de um terri-
tório superior.

Nessas formas de arritmia, o NAV pode ser chamado de expectador da arrit-
mia, o que em outras palavras significa que para tratar esta arritmia pode-se con-
trolar o ritmo retornando o paciente ao ritmo sinusal ou controlar a resposta ven-
tricular reduzindo a FC. Diante de uma taquicardia de complexos QRS estreitos 
regular, a dúvida que naturalmente surge é: “ela realmente é regular”? Assim, nes-
tas taquicardias pode-se lançar mão de manobras ou fármacos como a adenosina 
na tentativa de irregularizar a taquicardia.

Quando se realiza uma manobra vagal ou se utiliza adenosina, interrompen-
do a taquicardia e retornando o paciente ao ritmo sinusal, então sabe-se que esta 
arritmia era “estritamente regular” e então será possível dizer que o NAV partici-
pava do circuito. Nos casos em que o NAV participa do circuito, só resta cardio-
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verter o paciente ao ritmo sinusal por manobras mecânicas, químicas ou elétricas. 
Em algumas situações, nas taquicardias de complexos QRS estreitos e regulares, a 
aplicação de manobras vagais ou mesmo adenosina irregulariza a taquicardia, po-
rém não a interrompe. Neste caso, a irregularização da taquicardia nos informa 
que o NAV é um expectador da arritmia, isto é, não participa diretamente do cir-
cuito arritmogênico.

Nesses casos a irregularização da arritmia permite a visualização com maior 
facilidade do território supraventricular, o que possibilita o diagnóstico. Como o 
NAV também não participa do circuito nesta arritmia, do ponto de vista terapêu-
tico, controla-se o ritmo retornando o paciente ao ritmo sinusal ou controlando 
a frequência ou resposta ventricular utilizando fármacos que aumentem o grau de 
bloqueio do NAV e consequentemente reduza a FC (Algoritmos 1 e 2).

Inicialmente é dado foco às diversas possibilidades de taquicardias de comple-
xos QRS estreito, analisando seu diagnóstico e tratamento. Para fins didáticos ini-
cia-se com a descrição de arritmias em que o NAV não participa do circuito, o que 
tecnicamente significa que para o tratamento pode-se controlar o ritmo ou con-
trolar a FC.

As origens fisiopatológicas destas arritmias estão baseadas na presença de 
um foco hiperautomático, na presença de atividade deflagrada no território su-
praventricular ou mesmo circuitos únicos ou múltiplos de reentrada no territó-
rio atrial.

algoritmo 1. Esquema diagnóstico das taquicardias quanto a duração dos complexos 
QRS.

Taquicardia

QRS estreito QRS largo

TSV Ventriculares

TV

TSV + aberrância

TSV + bloqueio de ramo

TRAV antidrômica

FA + WPW
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Taquicardia sinusal

É a forma mais frequente e comum de taquicardia na infância. Caracteriza-se 
pela presença do ritmo sinusal (ondas P positivas em D1 e V6 e negativas em aVR). 
Esta forma de taquicardia cujo ponto de corte varia com a idade do paciente é qua-
se sempre secundária à presença de um problema clínico: febre, infecção, uso de 
drogas vasoativas, desidratação, choque, entre outros. De maneira geral, o contro-
le da causa de base gera a normalização da FC. Particular atenção deve ser dada às 
taquicardias sinusais inapropriadas que geram FC superiores à FC limite para a 
idade e não são condizentes com a situação clínica do paciente para aquele mo-
mento. Nos casos em que a FC é persistentemente elevada ou naqueles casos em 
que ocorre a presença de sintomas, a utilização de medicamentos que ajam nas cé-
lulas do nó sinusal pode ser necessária. Casos com FC persistentemente elevada 
podem gerar taquicardiomiopatia. Para controlar a resposta anormal da taquicar-
dia sinusal inapropriada pode-se utilizar b-bloqueadores (atenolol 1 a 2 mg/kg/
dia ou diltiazem 1 a 2 mg/kg/dia, lembrando que não se deve utilizar bloqueado-
res de canais de cálcio para paciente com idade inferior a 1 ano).

Outro aspecto importante quando se analisa as taquicardias sinusais utilizan-
do métodos como o Holter é que esta forma de taquicardia não se apresenta de 
forma paroxística, isto é, não possui início ou término súbito.

algoritmo 2. Esquema diagnóstico das taquicardias de complexos QRS estreito.

Taquicardia

QRS estreito

TSV Ventriculares

Regular
Irregular

NAV espectador

Interrompe
NAV participante

Irregulariza
NAV espectador

Medidas para aumentar 
o grau de BAV

BRD e BDAS

Taquicardia fascicular
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Figura 1. Taquicardia sinusal durante exame de Holter. Observa-se nestes casos que não existem entra-
das ou saídas súbitas e o complexo QRS é sempre precedido por uma onda P.

■ Tabela 1. resumo das arritmias mais frequentemente observadas na infância e o seu 
mecanismo principal.

arritmia mecanismo Local eletrocardiograma

comportamento 
do nó 
atrioventricular 
na arritmia

Pr < 
rP

Sinusal A ou R Nó sinusal
Onda P positiva em 
D1, V6 e negativa em 
aVR

Expectador Sim

Atrial A ou R Átrio
Morfologia diferente 
da P sinusal

Expectador Sim

Juncional A ou R
Junção 
atrioventricular

Ausência de P ou 
pseudo-R em V1 e 
pseudo-S D2. Na JET 
pode haver 
dissociação AV

Participante do 
circuito

Não ou 
dissoc.

TRAV R Via acessória
P retrógrada a mais 
de 70 ms do início do 
QRS

Participante do 
circuito

Não

Flutter atrial
Macro R 
intra-atrial

Átrio

Ondas F negativas ou 
positivas parede 
inferior Ausência de 
linha isoelétrica

Expectador
Não se 
aplica

 Fibrilação atrial
Múltiplas 
micro R intra-
atriais

Átrio
Atividade elétrica 
desorganizada e RR 
irregular

Expectador
Não se 
aplica

Taquicardia 
ventricular

R ou A 
ventricular

Ventrículo
Critérios de Brugada 
podem falhar na 
infância

Dissociação AV 
50% dos casos

Não se 
aplica



8 Como Tratar ■ Cardiopediatria

Taquicardia atrial

Diferente da taquicardia sinusal, esta forma de arritmia tem geralmente com-
portamento paroxístico e em casos graves pode ser incessante. Seu mecanismo de 
origem pode ser hiperautomatismo, atividade deflagrada ou reentrada intra-atrial 
única. Na análise do eletrocardiograma (ECG) observa-se a presença de uma onda 
P gerando um complexo QRS de morfologia diferente da onda P sinusal, anterior-
mente descrita. Geralmente são assintomáticas e frequentemente observadas no 
Holter. Também são frequentes durante o período neonatal e em pacientes porta-
dores de cardiopatias congênitas com distensão ou manipulação atrial durante 
procedimentos cirúrgicos. Está entre seus riscos principais o desenvolvimento de 
disfunção ventricular nos casos em que a FC se mantém persistentemente eleva-
da – taquicardiomiopatia. Quando sustentadas ou associadas a cardiopatias con-
gênitas costumam ser de difícil controle. Muitas vezes a dificuldade em controlar 
o ritmo pode fazer o médico optar por aumentar o grau de bloqueio atrioventri-
cular e controlar a resposta ventricular, visto que o NAV é expectador da arritmia 
que está ocorrendo no território atrial.

Para controlar o ritmo em pacientes com arritmias sustentadas ou com reper-
cussão clínica, pode-se lançar mão de estratégias farmacológicas e não farmaco-
lógicas, e esta última envolve a cardioversão elétrica e as terapias por cateter. Para 
controle do ritmo de forma química utilizam-se fármacos conhecidos na prática 
pediátrica, como a amiodarona isoladamente ou em combinação com b-bloque-
adores ou bloqueadores de canais de cálcio sempre respeitando os riscos e as limi-
tações de cada fármaco e de cada associação.

Nos últimos anos, no ambulatório de arritmias do Instituto Dante Pazzanese, 
foram utilizados também outras classes de fármacos, como a propafenona e o so-
talol, com o intuito de evitar os efeitos colaterais indesejados da amiodarona. Ou-
tra possibilidade para cardioversão destes pacientes ao ritmo sinusal envolve a uti-
lização de métodos não farmacológicos, tais como a cardioversão elétrica externa 
ou a ablação por radiofrequência. Quanto à ablação por radiofrequência, sua uti-
lização na infância ainda é limitada, como também é limitado o sucesso na popu-
lação adulta para arritmias atriais (taquicardia atrial e FA). No entanto, o uso dos 
métodos de ablação do foco arritmogênico com radiofrequência ou crioablação 
são muito promissores e nos próximos anos se tornarão importantes armas do ar-
senal terapêutico na infância.

A localização adequada da origem da taquicardia atrial, analisando o eixo 
da onda P no ECG de 12 derivações, pode nos auxiliar também para que a me-
lhor forma de controle do ritmo seja químico ou não farmacológico por abla-
ção. Importante salientar que quando se utiliza a cardioversão elétrica para re-
tornar o paciente ao ritmo sinusal a manutenção do ritmo com um fármaco 
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antiarrítmico é quase sempre necessária. Nos casos de recorrência, a utilização 
de múltiplas cardioversões elétricas tem um efeito deletério sobre o miocárdio 
e deve ser sempre evitada.

Figura 2. Taquicardia atrial manifestada durante o exame de Holter. Observe que diferentemente da 
taquicardia sinusal o início é súbito e a saída também é súbita.

Figura 3. Traçado de Holter evidenciando saída súbita de uma taquicardia atrial.
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Durante o período perinatal, o aumento da instabilidade elétrica do miocár-
dio atrial combinado com a elevada pressão arterial pulmonar proporciona con-
dição ideal ao surgimento de arritmias atriais (flutter ou taquicardia atrial, por 
exemplo). Em algumas circunstâncias a prematuridade dos batimentos atriais é 
tão grande que encontra a junção atrioventricular em seu período refratário, o que 
impossibilita o aparecimento do batimento ventricular. Nesta situação, pode-se 
encontrar FC baixas ou intensa irregularidade dos batimentos ventriculares. Os 
exemplos a seguir demonstram as diversas faces da mesma doença em um recém-
nascido encaminhado ao setor de eletrofisiologia para avaliação de uma bradiar-
ritmia, que na realidade era a expressão de um bigeminismo atrial bloqueado. Nos 
casos com repercussão clínica da bradicardia, a utilização de antiarrítmicos (amio-
darona, sotalol ou propafenona isolados ou combinados com b-bloqueadores) 
para suprimir o foco atrial precoce isoladamente ou associada à proteção de um 
marcapasso provisório pode ser necessária.

Muitas vezes, diante de uma taquicardia atrial refratária, o controle do ritmo 
não é possível, então com o benefício do fato de que o NAV é um expectador da 
arritmia (apenas recebendo os estímulos que provem de um território superior) 
é possível impedir a passagem destes estímulos para o território ventricular au-
mentando o grau de bloqueio atrioventricular. Para isto também são utilizadas 
medidas farmacológicas e não farmacológicas. O uso de fármacos que aumentam 
o grau de bloqueio atrioventricular (b-bloqueadores, bloqueadores de canais de 

Figura 4. Taquicardia atrial com condução atrioventricular variável. Observe a irregularidade dos inter-
valos RR e a frequência das ondas P maior que a frequência dos complexos QRS.
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cálcio – verapamil e diltiazem ou digitais) é útil para o controle da resposta ven-
tricular de forma isolada ou combinada. Dentre os fármacos mais utilizados estão 
os b-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos 
(diltiazem e verapamil) e os digitálicos. As combinações mais frequentes para o 
controle da resposta ventricular envolvem b-bloqueadores com digital. A utiliza-
ção de bloqueadores de canais de cálcio e b-bloqueadores aumenta de forma sig-
nificativa o risco de bloqueios avançados, e a combinação entre digitais e bloque-
adores de canal de cálcio incrementa o risco de intoxicação digitálica. Para se 

Figura 5. ECG de 12 derivações evidenciando a presença de bigeminismo atrial bloqueado. O diagnós-
tico diferencial deste ECG deve ser feito com bloqueio 2:1 com arritmia ventrículo-fásica. O diagnósti-
co só é possível pela visualização de ondas P com morfologia diferente da onda P sinusal em V2 e V3.

Figura 6. ECG de 12 derivações após uso de amiodarona no caso anterior e evolução para períodos de 
taquicardia atrial com aberrância de condução e elevação da FC em ritmo sinusal.
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avaliar a eficácia das terapêuticas instituídas, o controle da FC ou do ritmo com 
Holter de 24 horas ou por períodos até mais prolongados (Holter de 7 dias) pode 
fornecer subsídios importantes (análise da frequência e do número de taquicar-
dias assim como avaliação de pausas e da FC média) para o ajuste dos fármacos 
utilizados. O uso do ecocardiograma para monitorização da função ventricular 
também é de extrema importância.

Flutter atrial

Trata-se de uma arritmia de origem no território atrial devido a um circuito 
de macrorreentrada que pode se estabelecer circundando territórios anatômicos 
naturais (cava superior e inferior, seio coronariano, valva tricúspide) ou mesmo 
circundar uma cicatriz ou uma valva manipulada cirurgicamente. No flutter atrial 
o NAV não participa do circuito arritmogênico, sendo um expectador da arritmia 
abrindo então a possibilidade de controlar o ritmo ou a resposta ventricular da ar-
ritmia. De incidência rara em crianças e adolescentes com coração estruturalmen-
te normal, torna-se a arritmia supraventricular mais frequente juntamente das ta-
quicardias mediadas por feixes acessórios (taquicardias por reentrada 
atrioventricular) no período perinatal. A condução mais frequente desta arritmia 
para os ventrículos é do tipo 2:1 gerando uma frequência ventricular ao redor de 
150 bpm. Porém, no período perinatal, a resposta ventricular é 1:1, devido à ima-
turidade do NAV que facilita a condução dos estímulos para os ventrículos. Quan-
to à frequência da atividade elétrica atrial (naquelas arritmias com circuito anti-
horário no átrio que se traduz pela negatividade das ondas F em D2, D3 e aVF) 
encontra-se FC ao redor de 300 bpm.

Nos casos em que o circuito de macrorrentrada atrial ocorre ao redor de cica-
trizes cirúrgicas, por exemplo, a presença de um circuito com sentido horário gera 
ondas F positivas nas derivações inferiores e frequências mais elevadas de ativida-
de atrial. Do ponto de vista eletrocardiográfico, diferencia-se uma taquicardia atrial 
de um flutter atrial analisando a presença de linha isoelétrica entre duas ondas 
atriais. A ausência de linha isoelétrica nas derivações do ECG denota a presença 
do circuito de macrorrentrada e consequentemente o diagnóstico de flutter 
atrial.

Diferentemente da taquicardia atrial, em pacientes com coração estrutural-
mente normal, principalmente no período neonatal, a reversão do flutter está as-
sociado a baixo índice de recorrência, e muitas vezes nem são utilizados fármacos 
para a manutenção do ritmo. Nos casos recorrentes e naqueles portadores de car-
diopatia congênita, a associação de um fármaco antiarrítmico, b-bloqueador ou 
digital pode ser necessária aguardando as condições de estabilização do tecido mio-
cárdio e a queda da pressão pulmonar.
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Para a reversão do flutter atrial ao ritmo sinusal utiliza-se principalmente a 
cardioversão elétrica com baixas dosagens (vide tabela de fármacos e doses), e a 
reversão química apresenta baixos índices de sucesso.

Em pacientes cardiopatas ou naqueles fora do período perinatal, a reversão 
para o ritmo sinusal deve obedecer às mesmas regras da reversão de pacientes que 
apresentam flutter na idade adulta. Pacientes com história pouco clara quanto ao 
início da taquicardia ou em pacientes de evolução há mais de 48 horas, a anticoa-
gulação com cumarínicos e INR na faixa (entre 2 e 3,5) por pelo menos 3 sema-
nas se faz necessário. A seguir o esquema clássico de preparo para reversão de uma 
FA/flutter atrial (Algoritmo 3).

A utilização do ecocardiograma transesofágico combinado ao uso de hepari-
na não fracionada ou de baixo peso molecular há mais de 12 a 24 horas pode dis-
pensar a anticoagulação prévia à cardioversão elétrica. Deve-se observar que de 
forma alguma a utilização do ecocardiograma transesofágico e o descarte de trom-
bos no momento do exame não dispensam a utilização da anticoagulação no pe-
ríodo pós-reversão. Neste ínterim, o controle da resposta ventricular deve ser re-
alizado para controle clínico do paciente. Pacientes cardiovertidos devem 
permanecer anticoagulados por mais 4 semanas nos casos de coração estrutural-
mente normal e CHADS2 menor que 2. Nos casos de escore maior que 2 ou val-
vopatia, a anticoagulação deve persistir e os critérios para sua retirada ainda per-
manecem incertos. Para pacientes nos quais a anticoagulação não é possível, mas 

Figura 7. Taquicardia de origem supraventricular com FC de 300 bpm. Diagnóstico diferencial entre 
taquicardia com reentrada atrioventricular e flutter atrial com condução atrioventricular 1:1.
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o risco de fenômenos tromboembólicos existe devido a escore elevado, o uso de 
ácido acetilsalicílico (AAS) ou mesmo a combinação AAS e clopidrogrel é possí-
vel, mas esta última com quase nenhuma experiência em crianças. O mesmo ocor-
re com o uso promissor de drogas inibidoras da trombina, tais como o dabigatra-
na, que demonstrou evidências fortes no estudo Rely e talvez possa ser utilizado 
em pacientes com esta arritmia e cardiopatias congênitas na fase adulta, como op-
ção à anticoagulação clássica.

Fibrilação atrial (Fa)

Esta arritmia é caracterizada por múltiplos microcircuitos de reentrada intra-
atrial. Neste tipo de arritmia, como no flutter atrial, o NAV não participa do cir-
cuito arritmogênico, então se controla o ritmo retornando ao ritmo sinusal ou 
apenas controlando a resposta ventricular aumentando o grau de bloqueio da jun-

algoritmo 3. Protocolo para reversão de taquicardia atrial com baixo 
risco de fenômenos tromboembólicos (CHADS2 menor que 2). Para 
pacientes com CHADS2 maior ou igual a 2 a anticoagulação deve per-
sistir além dos 30 dias. O mesmo esquema pode ser aplicado para re-
versão de flutter atrial. A = amiodarona, P = propafenona, S = sotalol, 
Q = quinidina, D = disopiramida (em desuso e atualmente fora do 
mercado nacional). Algoritmo adaptado para infância – Prof. Dr. Dal-
mo Antonio Ribeiro Moreira.

Reversão elétrica

Anticoagulação
30 dias

Fibrilação atrial

Avaliação clínica

Anticoagulação
(INR 2 - 3,5 3 sem)

Controle RV

0,5 a 4 J/kg

Reversão química

(A,P, S, Q, D)



Cap. 7 Arritmias cardíacas em crianças e adolescentes 15

ção atrioventricular. Raramente ocorre em pacientes pediátricos com coração es-
truturalmente normal, ocorrendo apenas com maior incidência em pacientes por-
tadores de WPW na adolescência (nestes casos, responsável pelo risco de 
mortalidade súbita devido à FA pré-excitada). Em pacientes portadores de cardio-
patia congênita (principalmente aqueles com manipulação atrial durante a corre-
ção cirúrgica e pacientes portadores de cirurgias paliativas do tipo cavopulmonar), 
o surgimento de FA no pós-operatório tardio pode instabilizar o quadro clínico e 

Figura 8. Flutter atrial com condução 2:1 em paciente de 15 anos portador de CIA operada aos 4 anos 
de idade.

Figura 9. Traçado de Holter evidenciando a presença de flutter atrial com condução atrioventricular va-
riável. Observe a ausência de fase isoelétrica entre duas ondas F (útil no diagnóstico diferencial com ta-
quicardia atrial).
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deteriorar a função miocárdica. Com o intuito de rastrear episódios paroxísticos, 
o uso do Holter pode identificar precocemente mudanças do quadro, e a institui-
ção precoce do tratamento antiarrítmico pode prevenir o remodelamento elétri-
co que ajuda a manter a arritmia. Deve-se lembrar também que mesmo em pa-
cientes que sabem referir perfeitamente seus sintomas a maioria dos episódios de 
FA passa despercebido ou oligossintomático. Nesse aspecto a utilização de méto-
dos de monitorização prolongados, como o Holter de 7 dias, pode auxiliar de ma-
neira significativa.  Os cuidados para cardioversão elétrica ou química são os mes-
mos do flutter atrial. Indícios em pacientes adultos demonstram que a 
propafenona (600 mg para maiores de 70 kg e 450 mg para os demais por via oral) 
pode ser utilizada para reversão de quadros agudos com menos de 48 horas de evo-
lução com índice elevado de reversão. Casos com mais de 48 horas de evolução ou 
pacientes portadores de cardiopatia congênita valvar ou com história de início in-
certo devem ser anticoagulados por pelo menos 3 semanas na faixa (INR entre 2 
e 3) ou ter sua cardioversão guiada pelo ECO transesofágico.

Pacientes cardiopatas valvares ou CHADS2 maior ou igual a 2 devem ser sub-
metidos à anticoagulação por longa data após a reversão ao ritmo sinusal. 

Lembre-se que muitas vezes, em pacientes portadores de cardiopatias congê-
nitas, principalmente pacientes portadores de cirurgias paliativas para coração uni-
ventricular, se torna necessária a profilaxia da instabilidade elétrica atrial que pode 
preceder o surgimento da FA. Nestes pacientes a supressão dos gatilhos por meio 
de fármacos antiarrítmicos pode evitar o surgimento de episódios de FA que po-

Figura 10. Flutter atrial com alto grau de bloqueio. Observe ausência de fase isoelétrica e escape ven-
tricular.
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dem ser fato limitante, por exemplo, para indicação de cirurgia tipo cavopulmo-
nar total. A terapia profilática da FA baseada no tratamento da instabilidade elé-
trica atrial (por exemplo, múltiplos episódios de taquicardia atrial), apesar de ser 
utilizada rotineiramente na prática clínica, ainda carece de evidências estatísti-
cas.

Figura 11. Traçado de Holter evidenciando fibrilação atrial com alta resposta ventricular.

Figura 12. Traçado de Holter demonstrando a presença de extrassístole supraventricular desencadean-
do FA.
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Taquicardia juncional

As taquicardias juncionais hiperautomáticas ocorrem com frequência eleva-
da no pós-operatório de cirurgias com manipulação ventricular. Trata-se da arrit-
mia mais frequente no pós-operatório de cardiopatias congênitas, ocorrendo nas 
primeiras horas do pós-operatório e podendo comprometer o estado hemodinâ-
mico rapidamente devido à elevada FC, em decorrência da perda do sincronismo 
atrioventricular e da refratariedade às medidas terapêuticas. Atualmente acredita-
se que tempos de circulação extracorpórea (CEC) prolongados podem desenca-
dear este tipo de arritmia. O diagnóstico desta forma de taquicardia no pós-ope-
ratório envolve a documentação da dissociação atrioventricular em uma 
taquicardia de complexos QRS estreitos. No entanto, este achado eletrocardiográ-
fico pode desaparecer com estabelecimento da captura atrial retrógrada, podendo 
a onda P vir antes, durante ou depois do complexo QRS.

Assim que se estabelece o diagnóstico de uma taquicardia juncional de meca-
nismo automático, como ocorre no pós-operatório, o tratamento deve ser insti-
tuído nos casos mais graves, ou naqueles em que existe possibilidade de deterio-
ração do estado hemodinâmico. As taquicardias juncionais não respondem bem 
às manobras de cardioversão elétrica e habitualmente também não respondem à 
adenosina. Outra característica deste tipo de taquicardia é que conforme vai evo-
luindo o pós-operatório nos casos estáveis hemodinamicamente, existe uma gran-
de possibilidade de reversão espontânea. O diagnóstico e o tratamento desta for-

Figura 13. ECG de 12 derivações em paciente no pós-operatório de ventriculosseptoplastia. Observe a 
presença de extrassístoles juncionais com ondas P dissociadas ou captura atrial retrógrada.
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ma de arritmia no pós-operatório são facilitados pela presença do eletrodo de 
marcapasso atrial que possibilita a clara identificação da dissociação atrioventri-
cular e também possibilita o overdrive atrial da arritmia e a utilização segura de 
fármacos antiarrítmicos sem a perda do sincronismo atrioventricular. Para o tra-
tamento da taquicardia juncional do período pós-operatório, se possível deve-se 
instituir a ventilação adequada do paciente e sedação quando este estiver sob ven-
tilação mecânica.

Correção dos distúrbios metabólicos e ácidos básicos, infusão de sulfato de 
magnésio a 10% na dos de 0,5 a 0,7 ml/kg em bolo são outras medidas úteis. Ou-
tra estratégia eficaz é manter hipotermia com temperaturas entre 34ºC e 35ºC no 
intuito de diminuir o metabolismo. Quanto aos fármacos antiarrítmicos, pode-se 
utilizar amiodarona na dose de 5 a 20 mg/kg/dia. No entanto, doses elevadas tam-
bém estão associadas a maior incidência de efeitos colaterais e comprometimen-
to da função ventricular. No Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia é costume 
suspender as medicações antiarrítmicas no pós-operatório de cardiopatias congê-
nitas (pacientes sem arritmias prévias à cirurgia) entre 30 e 60 dias de pós-opera-
tório, quando possível.

Taquicardias mantidas por reentrada com participação da junção 
atrioventricular

Neste grupo se encontram as arritmias em que a junção atrioventricular par-
ticipa do circuito. Nestes casos, a tentativa de irregularizar a arritmia, seja com ma-

Figura 14. ECG de 12 derivações após o período de warm-up de uma taquicardia juncional no pós-
operatório de ventriculosseptoplastia.
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nobra vagal ou adenosina, interrompe a taquicardia, pois impede a passagem do 
estímulo pelo NAV.

Neste tipo de taquicardia são encontrados mecanismos de macrorreentrada e 
mecanismos de microrreentrada. As macrorreentradas com a participação da jun-
ção atrioventricular são denominadas taquicardias por reentrada atrioventricular 
e utilizam por sua vez vias acessórias como outro braço do circuito. Os circuitos 
de microrreentrada dependem da presença de uma dupla via nodal e são denomi-
nadas taquicardias por reentrada nodal.

Taquicardia por reentrada nodal

São menos frequentes na infância e se estabelecem devido à presença de uma 
dupla via nodal. Nessa situação existem duas vias eletrofisiológicas para passagem 
do estímulo pelo NAV. Nestes casos existe uma via a que conduz o estímulo len-
tamente e se recupera rapidamente. Uma segunda via chamada beta que conduz 
o estimulo rapidamente porem se recupera lentamente. E é esta diferença entre 
velocidade de condução e períodos refratários que propiciará o surgimento da ar-
ritmia. Em ritmo sinusal, o batimento habitualmente conduz pela via rápida. No 
entanto, quando ocorre um batimento ectópico precoce este estímulo pode en-
contrar a via rápida ainda em seu período refratário e conduzir lentamente pela 

Figura 15. Paciente de 12 anos com taquicardia supraventricular sem a presença de ondas P sugestivas 
de taquicardia por reentrada nodal.
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via lenta. Isto se reflete no ECG de superfície pelo alargamento abrupto do inter-
valo PR – fenômeno denominado duplo salto ou comportamento dual da junção 
atrioventricular. Nessa situação, se o estímulo atende a porção distal da via lenta 
e encontra a via rápida já recuperada, pode ele ascender de forma retrógrada ini-
ciando uma taquicardia em que na maioria das vezes a onda P retrógrada se inse-
re dentro do complexo QRS ou no máximo no ponto J, se apresentando no ECG 
como um falso R em V1 ou falso S em D2. Estas ondas são chamadas de falsas, pois 
desaparecem quando o paciente retorna ao ritmo sinusal.

Taquicardias por reentrada atrioventricular

Estas taquicardias se estabelecem devido à presença de um feixe acessório. Clas-
sicamente determinam-se dois grupos dentro desta arritmia. No primeiro grupo 
as vias acessórias são aparentes ao ECG durante o ritmo sinusal cujo modelo clás-
sico e há presença de onda d na síndrome de pré-excitação ventricular. Quando 
esta pré-excitação está associada a taquicardias, denomina-se síndrome de WPW. 
Nesta síndrome mediada por vias acessórias são encontradas taquicardias orto-
drômicas (aquelas que descem para despolarizar a musculatura ventricular via 
NAV e sobem novamente para os átrios pela via acessória estabelecendo um cir-

Figura 16. Reversão da taquicardia com uso de adenosina. Nesta taquicardia o NAV é participante do 
circuito e a adenosina atuando nele rompe o circuito arritmogênico e interrompe a taquicardia.
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Figura 17. ECG de 12 derivações de um garoto de 10 anos com queixa de taquicardia e pulsações cer-
vicais. Diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal. Observe a onda R’ que aparece em V1 e que de-
saparecerá após a reversão.

Figura 18. ECG da reversão da TRN para ritmo sinusal. Observe em V1 o desaparecimento da onda R 
na porção terminal dos complexos QRS em V1 (pseudo onda R).
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cuito de reentrada) que são taquicardias de complexos QRS estreitos. Podem apre-
sentar também taquicardias antidrômicas que são taquicardias de complexos QRS 
largos e entram no diagnóstico diferencial com taquicardias ventriculares. Nas ta-
quicardias antidrômicas, o estímulo desce para os ventrículos pelo feixe acessório, 
logo o despolariza pela musculatura não especializada gerando complexos QRS 
alargados. Outra forma mais rara de arritmia associada à síndrome de WPW é a 
FA pré-excitada que pode levar a fibrilação ventricular e morte súbita. Vale lem-
brar que o paciente portador de pré-excitação ventricular tem uma incidência au-
mentada de FA em relação à população geral. O segundo grupo de taquicardias no 
grupo dos feixes acessórios pertence àqueles pacientes em que a análise da eletro-
cardiografia de superfície (ECG e Holter) não demonstra pré-excitação ventricu-
lar. Neste grupo só é possível o desenvolvimento de taquicardias ortodrômicas, 
visto que os feixes acessórios destes pacientes têm condução no sentido ventrícu-
lo atrial exclusivamente, o que no passado era conhecido por feixe anômalo ocul-
to (i.e., oculto no ECG em ritmo sinusal). Vale ressaltar que este grupo não tem 
incidência maior de morte súbita que a população geral de mesma idade.

Quanto ao diagnóstico, é essencial o registro do traçado eletrocardiográfico 
da crise por meio de Holter, looper ou ECG de 12 derivações no pronto-atendi-
mento. Nos casos portadores de pré-excitação a suspeita do mecanismo da taqui-
cardia é em muito facilitado.

Figura 19. Taquicardia por reentrada atrioventricular. Observe em V1 uma derivação esofágica demons-
trando uma onda P retrógrada depois de 70 ms do início do complexo QRS confirmando o circuito de 
macrorreentrada.
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Para reversão da crise de taquicardia para ritmo sinusal lança-se mão de ma-
nobras vagais ou mesmo adenosina nas formas ortodrômicas. Nas taquicardias 
antidrômicas, a interrupção da taquicardia deve ser feita pela via acessória utili-
zando drogas do grupo I (propafenona ou procainamida) ou drogas do grupo III 
(amiodarona). Não se deve utilizar adenosina para reversão de taquicardias anti-
drômicas pelo risco real de FA pré-excitada que pode evoluir para fibrilação ven-
tricular. Lembra-se que a adenosina baixa o limiar do átrio para FA e sua infusão 
pode desencadear FA. Nos casos com instabilidade hemodinâmica, a cardioversão 
elétrica sincronizada deve ser imediatamente realizada.

No Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, utiliza-se a seguinte estratégia 
terapêutica: nos pacientes com idade inferior a 6 meses opta-se por utilizar fárma-
cos que bloqueiem os feixes acessórios combinados ou não aos b-bloqueadores 
quando pacientes são portadores de WPW. Nos pacientes que não apresentam pré-
excitação deve-se realizar a profilaxia com medicações que atuem no NAV (b-blo-
queadores ou bloqueadores de canais de cálcio: para pacientes com mais de 1 ano). 
Em pacientes com mais de 6 meses e abaixo de 10 anos de idade, independente da 
presença de pré-excitação, opta-se por utilizar b-bloqueadores ou bloqueadores 
de canais de cálcio (acima de 1 ano de idade), visto que estes pacientes com cora-

Figura 20. Paciente de 6 anos em crise de taquicardia. Observe as características gerais do traçado: FC 
muito elevada, alternância elétrica e infradesnivelamento de segmento ST em V5 e V6 altamente suges-
tivos de taquicardia mantida por via acessória.
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ção estruturalmente normal não apresentam risco aumentado de FA e consequen-
temente de morte súbita. Atenção especial deve ser dada ao uso da propafenona 
(10 a 15 mg/kg/dia divididos em duas doses), pois quando se dilui a medicação 
para se adaptar a dose à criança o fármaco possui efeito anestésico sobre a boca, o 
que pode em crianças jovens incoordenar a deglutição. Por isso habitualmente uti-
liza-se este fármaco duas vezes ao dia longe das refeições e seguidas de higieniza-
ção da mucosa com a finalidade de minimizar este efeito. Após os 10 anos de ida-
de, caso não exista indicação formal para ablação, ou nos casos em que a família 
rejeite a ablação por radiofrequência, realiza-se a profilaxia das taquicardias utili-
zando preferencialmente propafenona na dose de 10 a 15 mg/kg/dia. No entanto, 
a utilização de amiodarona e sotalol também é possível.

Nos pacientes portadores de pré-excitação ventricular, a indicação de ablação 
por radiofrequência deve ser indicada nos casos de síncope, arritmias de difícil 
controle que são interpretadas como falha terapêutica, FA associada à pré-excita-
ção (principalmente com intervalo de acoplamento inferior a 250 ms). Também 

algoritmo 4. Esquema de indicação da ablação por radiofrequência. Todas as indicações devem ser 
sempre vir acompanhadas da exaustiva orientação dos riscos e benefícios do procedimento para o pa-
ciente.
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deve ser indicada em pacientes que desejam praticar atividade física intensa, e em 
pacientes que desejem atuar em profissões de risco (motoristas profissionais, pi-
lotos, entre outras). Outra indicação médica bem definida é destinada a pacientes 
com efeitos colaterais limitantes do uso da terapia antiarrítmica. Famílias que após 
receberem as orientações sobre riscos e benefícios do procedimento e desejarem a 
ablação também devem ser encaminhados para terapia invasiva.

A utilização de métodos para estratificação de risco da síndrome de WPW en-
globa a avaliação do comportamento da via acessória com Holter (na pesquisa de 
intermitência), teste ergométrico para avaliação do comportamento da via aces-
sória no esforço (buscando desaparecimento abrupto da pré-excitação), cardioes-
timulação transesofágica e estudo eletrofisiológico (para estimar o período refra-
tário da via acessória). Habitualmente, opta-se por utilizar na infância a 
cardioestimulação transesofágica como opção ao estudo eletrofisiológico.

arritmia ventricular e taquicardia ventricular

As arritmias ventriculares podem ser classificadas quanto à localização em ar-
ritmias de ventrículo direito e arritmias de ventrículo esquerdo. De forma geral, 

Figura 21. ECG de uma fibrilação atrial associada à síndrome de WPW. Observe a irregularidade dos in-
tervalos RR e a variação da duração dos complexos QRS.
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nas arritmias do ventrículo direito observam-se complexos QRS negativos em V1 
(morfologia tipo BRE) e nas arritmias originadas do ventrículo esquerdo obser-
vam-se complexos QRS positivos em V1 (morfologia tipo BRE).

Na infância, as arritmias idiopáticas do ventrículo direito (principalmente as 
originadas da via de saída do ventrículo direito) ganham importância. Sua benig-
nidade quanto ao risco de morte súbita leva o médico a utilizar predominante-
mente medicações b-bloqueadoras apenas para o tratamento dos sintomas. A abla-
ção por radiofrequência pode ser realizada nos casos de desejo do paciente ou nas 
situações de risco expostas na análise da síndrome de WPW. 

Casos que se apresentarem como taquicardias ventriculares (diagnóstico di-
ferencial feito utilizando os critérios de Brugada modificados) e com instabilida-
de hemodinâmica devem ser tratados com cardioversão elétrica sincronizada de 
2 a 4 J/kg. No entanto, é de suma importância a diferenciação entre arritmia idio-
pática de ventrículo direito e displasia arritmogênica do ventrículo direito, assun-
to que será discutido a seguir.

displasia arritmogênica do ventrículo direito

Caracteriza-se pela progressiva substituição da musculatura cardíaca do ven-
trículo direito por áreas de infiltração gordurosa e fibrose, o que gera substrato 
anatômico para o desenvolvimento de arritmias ventriculares mantidas por cir-
cuitos de reentrada.

É de uma doença progressiva, raramente as manifestações ocorrem nos pri-
meiros anos de vida, fato que só ocorre nos casos graves.

As arritmias se originam do ventrículo direito geralmente em sua via de saída 
(extrassístoles ventriculares negativas em V1 e positivas na parede inferior: D2, D3 
e aVF) e o diagnóstico necessita de uma busca ativa da doença com a finalidade 
de identificar precocemente os casos.

A investigação deve ser repetida em diversos momentos da vida da criança e 
do adolescente. Pode-se utilizar o ECG de superfície, o ECG de alta resolução, o 
teste ergométrico e o Holter, além dos exames de imagem tais como a ecocardio-
grafia bi e tridimensional e a ressonância magnética do coração.

Para o clínico, a análise pormenorizada do ECG busca a presença de ondas T 
negativas de V1 a V3 fora da infância e empastamento da porção terminal dos com-
plexos QRS (nadir do S final do QRS superior a 55 ms – presente em 95% dos ca-
sos adultos de displasia arritmogênica do VD) que são sinais específicos. A presen-
ça de onda épsilon (tradução eletrocardiográfica de superfície dos potenciais tardios 
do ECGAR) é considerada um sinal específico de grande importância clínica.

Alterações de magnitude nas câmaras direitas nos exames de imagem (dilata-
ção ou disfunção importantes do ventrículo direito) constituem sinais clínicos de 
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peso no diagnóstico desta doença. Raramente existe acometimento do ventrículo 
esquerdo, mas quando isto ocorre está associado à pior evolução. A detecção de 
infiltração gordurosa nos exames de imagem, como a ressonância nuclear magné-
tica (RNM), são característicos, mas nem sempre referidos.

Pacientes com eventos cardíacos (taquicardia ventricular sustentada e fibrila-
ção ventricular) devem ser encaminhados para profilaxia secundária com desfi-
briladores implantáveis sempre associados à terapia antiarrítmica (com sotalol ou 
amiodarona combinados ou não ao uso de b-bloqueadores). Pacientes que não 
apresentaram eventos, que os encaixem na profilaxia secundária, devem ser trata-
dos com medicação antiarrítmica e eventualmente ablação do foco arritmogêni-
co, com o intuito de modular a resposta aos fármacos. O estudo eletrofisiológico 
pode desencadear arritmias malignas e indicar o CDI como forma de profilaxia 
primária.

Taquicardias ventriculares do ventrículo esquerdo

As taquicardias de ventrículo esquerdo em pacientes jovens e com coração es-
truturalmente normal na maioria das vezes apresentam padrões fasciculares.

Figura 22. ECG demonstrando arritmia ventricular de via de saída do ventrículo direito. Observe nega-
tividade da extrassístole em V1 e positividade na parede inferior.
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Figura 23. ECG de uma adolescente portadora de displasia arritmogênica de ventrículo direito. Presença 
de onda épsilon. Observe em V1 a onda discretamente positiva juntamente do final do complexo QRS.

Figura 24. ECG de um portador de displasia arritmogênica de ventrículo direito. Taquicardia ventricu-
lar originada do ventrículo direito (negativa em V1) em sua forma não sustentada.
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A taquicardia ventricular fascicular é uma taquicardia de complexos QRS nor-
mais que apresenta na maioria dos casos complexos QRS relativamente estreitos 
(diagnóstico diferencial com taquicardias supraventriculares). O ECG apresenta 
ritmo taquicárdico com complexos QRS positivos em V1 (morfologia tipo blo-
queio de ramo direito) e negatividade na parede inferior simulando um bloqueio 
divisional anterossuperior esquerdo. O foco de origem desta arritmia é na maio-
ria das vezes o fascículo posteroinferior (justificando a morfologia da taquicardia). 
Esta taquicardia é altamente sensível à reversão com bloqueadores de canais de 
cálcio, principalmente o verapamil. Lembre-se que estes fármacos não devem ser 
utilizados em crianças com menos de 1 ano de vida e que seu uso deve ser caute-
loso antes dos 2 anos de idade. Após a reversão desta arritmia o paciente pode apre-
sentar com alta frequência um padrão de memória ventricular que gera onda T 
com características que muitas vezes podem lembrar isquemia.

Especificamente para este tipo de arritmia a atenção para o padrão eletrocar-
diográfico da taquicardia por si só (morfologia tipo BRD associada a BDAS que 
desaparece após a reversão) fornece toda a condição ao pediatra e ao clínico de 
tratar a arritmia de forma eficiente e certeira. Lembre-se que, apesar da taquicar-
dia ser responsiva a bloqueadores de canais de cálcio (verapamil sensível), o uso 
de outros fármacos pode ser eficaz no tratamento da taquicardia, tais como amio-
darona ou mesmo adenosina na crise, porém sua efetividade é menor que o uso 
do verapamil. Outro fato que pode dificultar o tratamento destas crianças é o fato 

Figura 25. RNM do coração: eixo curto evi-
denciando grande dilatação da via de saída 
do ventrículo direito em adolescente porta-
dora de displasia arritmogênica de ventrícu-
lo direito.
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de que os bloqueadores de canais de cálcio não podem ser utilizados para as todas 
faixas etárias conforme já comentado.

Em uma série de casos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, todos fo-
ram diagnosticados inicialmente como taquicardia supraventricular, apesar do tra-
çado clássico. Para reconhecimento desta arritmia deve-se pensar, além do óbvio, 
conhecer o traçado característico para que se possa tratar os pacientes de forma 
adequada. Outra característica da taquicardia é que com elevada frequência, após 
a reversão ao ritmo sinusal, existe a normalização do eixo elétrico e por vezes a 
manutenção das ondas T invertidas em um fenômeno chamado memória ventri-
cular.

arriTmias cardíacas em condições esPeciais

o papel das síndromes elétricas determinadas geneticamente

Nestas condições, o conhecimento destas entidades pelo pediatra pode deter-
minar a diferença entre a vida e a morte, o que possibilita o tratamento e a inter-
venção precoce, minimizando assim os efeitos e riscos que podem levar a criança 
à morte.

Figura 26. Taquicardia ventricular fascicular em criança de 2 anos de idade. Observe após a reversão a 
mudança completa do eixo elétrico e o padrão da taquicardia com morfologia tipo BRD e bloqueio di-
visional anterossuperior.
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Pertencem ao grupo de doenças canaliculares a síndrome do QT longo, a sín-
drome de Brugada, a taquicardia ventricular catecolaminérgica e a nova condição 
de síndrome do QT curto.

Síndrome do QT longo congênito

Basicamente existem duas formas de transmissão genética. Uma forma autos-
sômica recessiva, também chamada Jerve-Lange-Nilsen (JLN), e outra autossômi-
ca dominante conhecida como síndrome de Romano Ward. De maneira geral, a 
forma autossômica recessiva tem incidência que varia entre 1,6 a 6 casos por mi-
lhão de habitantes, sendo caracterizada por pior evolução e associação com doen-
ças extracardíacas, particularmente casos de surdez congênita. A forma autossô-
mica dominante encontra incidência variando entre 1 caso para 5.000 a 10.000 
habitantes, dados estes provavelmente subestimados devido à falta de diagnósti-
co.

 Quanto à mortalidade, são encontrados índices elevados de eventos fatais al-
cançando até 70% na evolução natural. Hoje acredita-se que existem mais de 10 
variações genotípicas para a forma autossômica dominante. Os genes acometidos 
e as correntes iônicas envolvidas nas 7 formas autossômicas dominantes princi-
pais encontram-se demonstradas na Figura 27.

Figura 27. Figura do potencial de ação clássico e as principais alterações genéticas e de correntes iôni-
cas envolvidas na síndrome do QT longo congênito. Ikr = canais rápidos de K, Ikr = canais lentos de K; 
INÁ = canais de sódio. Entre parênteses a descrição do gene acometido.
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O diagnóstico da síndrome do QT longo congênito é baseado na análise do 
intervalo QT (no ECG) e na pesquisa de sinais e sintomas associados ao quadro 
clínico. Assim, na prática clínica, é estabelecido um escore de probabilidade diag-
nóstica mais preciso e as medidas terapêuticas.

Alterações morfológicas da onda T, tipo alternância ou dismorfismos na onda 
T, têm importância assim como a medida da dispersão do intervalo QT (diferen-
ça entre o maior e o menor QT de um ECG de 12 derivações – valor limite de 100 
ms). Como na infância, a FC varia conforme a idade e o cálculo do intervalo QT 
corrigido pela fórmula de Bazzet se torna mais importante. No entanto, a corre-
ção dos valores foi estabelecida para FC variando entre 60 e 100 bpm, o que mui-
tas vezes é insuficiente.

A manifestação arrítmica clássica da síndrome do QT longo é uma taquicar-
dia ventricular polimórfica chamada torsades de pointes, podendo ser autolimi-
tada ou degenerar para fibrilação ventricular.

Nas formas autossômicas dominantes tipos I e II, o estresse adrenérgico, seja 
físico (LQT1) ou auditivo/emocional (LQT2), constitui o gatilho para os eventos. 
Na síndrome do QT longo tipo 3 a bradicardia é o gatilho principal para a arrit-
mia se assemelhando muitas vezes à síndrome de Brugada (os eventos geralmen-
te ocorrem no repouso).

Exames como o teste ergométrico e o Holter de 24 horas podem auxiliar no 
diagnóstico diferencial, demonstrando prolongamento do intervalo QT no esfor-
ço ou durante a noite, respectivamente. 

Figura 28. ECG de 12 derivações de um adolescente portador de síndrome 
de QT longo congênito. Observe que os maiores intervalos QT encontram-se 
nas precordiais direitas.
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Figura 29. Fórmula de Bazzet. Observe que quando a onda U se funde na onda T a medida do inter-
valo QTU é necessária. Se a onda T e a onda U estiverem distintas no traçado eletrocardiográfico, não 
se faz necessário a inclusão da onda U.

T

QTc =   QT  Normal < 440 mseg.
RR

Int QT Int QT Int QTU

T U TU

Figura 30. Holter demonstrando evolução autolimitada de um torsades de pointes. Observe a sequên-
cia “curto–longo-curto” gerando a taquicardia.

O tratamento adequado da síndrome do QT longo congênito passa pela es-
tratificação de risco para morte súbita identificando os principais fatores de risco 
de acordo com a forma de apresentação clínica. O combate aos gatilhos deflagra-
dores do torsades de pointes, assim como a profilaxia primária e secundária de 
morte súbita com desfibriladores implantáveis e marca-passos fazem parte do ar-
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Figura 31. Detalhe do traçado eletrocardiográfico de um Holter demonstrando o início de um torsades 
de pointes. Observe a sequência “curto–longo-curto” gerando a taquicardia.

■ Tabela 2. escore diagnóstico para síndrome do QT longo (< 1 = 
baixa probabilidade; 2 a 3 = probabilidade intermediária; > 4 = alta 
probabilidade).

Parâmetro analisado Pontuação

QTc
480 ms

460 a 470 ms
450 ms

3
2
1

Torsades de pointes 2

Alternância de ontas T (TWA) 1

Baixa frequência cardíaca 0,5

Síncope
Com estresse
Sem estresse

Surdez congênita

2
1

0,5

Membros da família com LQTS 1

Morte cardíaca inexplicada na família (imediatos) 
antes dos 30 anos

0,5

senal terapêutico. É possível identificar grupos de maior risco para morte súbita 
analisando as medidas do intervalo QT, as formas de apresentação, o sexo, a pre-
sença de eventos prévios (síncope ou arritmias ventriculares). Assim, pacientes 
com intervalos QT acima de 600 ms, história prévia de síncope, forma LQT3, por 
exemplo, apresentam-se no grupo de alto risco e a terapia mais agressiva com fár-
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macos e desfibriladores implantáveis se faz necessária. O estudo genético identifi-
cando formas de alto risco para morte súbita é uma possibilidade real para o fu-
turo, mas no momento encontram-se muito distantes dos consultórios 
cardiológicos. 

Quanto à abordagem medicamentosa, tem-se como objetivo, principalmen-
te, diminuir o estresse adrenérgico sobre o coração. O aumento do tônus simpá-
tico constitui a principal forma de gatilho nas formas autossômicas dominantes 1 
e 2. O uso de b-bloqueadores em altas doses, combinado ou não com a terapia 
com marcapasso ou desfibriladores, reduz de maneira significativa a mortalidade. 
Os fármacos utilizados são os b-bloqueadores que envolvem o propranolol (1 a 4 
mg/kg/dia), o nadolol (1 a 5 mg/kg/dia – máximo de 240 mg) ou atenolol (1 a 2 
mg/kg/dia) facilmente encontrados em nosso meio. Outras opções menos utiliza-
das para controle do estresse adrenérgico são a denervação cardíaca e a ressecção 
do gânglio estrelado.

síndrome de Brugada

Descrita inicialmente em 1992 pelos irmãos Brugada, esta canaliculopatia que 
afeta os canais de sódio e pode ter padrão familiar é causada por mutações no gene 
SCN5A. Esta mutação gera alterações eletrofisiológicas complexas e modificações 
clássicas no ECG de superfície, especialmente nas derivações precordiais direitas.

Identifica-se além do ECG típico da síndrome de Brugada (morfologia tipo 
bloqueio de ramo direito visível apenas de V1 a V3 e supradesnivelamento do seg-
mento ST com característica descendente e ondas T negativas em V1 e V2 e supra-
desnivelamento de V3 – padrão coved type) outros dois tipos de padrões eletrocar-

■ Tabela 3. estratificadores de risco e formas de profilaxia primária e secundária da síndrome 
do QT longo (europace 2002; 4:3-18).

classe i classe iia classe iib

Estratificação de risco

Torsades de pointes/FV
Parada cardíaca

JLN
LQT3

QTc > 600 ms
Evento cardíaco na infância

Sindactilia + BAVT
Alternância de T (TWA)

Sexo feminino

História familiar de MS
Aumento da dispersão 

do QT

Prevenção primária

Suspender medicamentos 
que prolongam o QT

Suspender atividade física
b-bloqueadores

CDI Denervação cardíaca

Prevenção secundária

CDI
b-bloqueadores

Suspender medicamentos 
que prolongam o QT

Suspender atividade física

- -
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diográficos que devem ser investigados em pacientes com quadros de síncope. 
Nestes casos, testes farmacológicos com drogas do grupo I (procainamida 10 mg/
kg, ajmalina 10 mg/kg ou flecainida 2 mg/kg) podem converter estes traçados ele-
trocardiográficos no ECG típico da síndrome com o padrão coved type. Devido à 
escassez destes medicamentos no mercado nacional, indícios indicam que o uso 
da propafenona também pode desmascarar o ECG típico.

Atualmente, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, utilizam-se 1,5 mg/
kg de propafenona infundidas em 20 minutos na tentativa de evidenciar o ECG 
típico da síndrome.

Existem casos em que os achados típicos da síndrome assumem característi-
cas intermitentes. Desta forma, o aparecimento espontâneo das alterações elétri-
cas denota maior gravidade e seu desaparecimento de forma intermitente não tem 
valor prognóstico de benignidade.

Dentre os marcadores de pior prognóstico estão: sexo masculino, presença de 
síncope prévia e padrão eletrocardiográfico espontâneo. Pacientes portadores de 
síndrome de Brugada associada a eventos arrítmicos documentados e/ou síncope 
devem ser encaminhados para implante de desfibrilador implantável. Os casos que 
se apresentam com ECG tipo 1, porém sem histórico prévio de síncope, devem ser 
encaminhados para o estudo eletrofisiológico com a finalidade de se desencadear 

Figura 32. Amostra de três tipos de ECG nas deriva-
ções precordiais V1, V2 e V3 de cima para baixo, res-
pectivamente. Os pacientes com ECG tipo 2 e tipo 
3 na vigência de síncope necessitam de investiga-
ção com teste farmacológico.
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arritmias ventriculares malignas (taquicardia ventricular sustentada e fibrilação 
ventricular) que sustentem a implantação de um cardiodesfibrilador implantável 
(CDI).

Opções de tratamento clínico farmacológico não estão totalmente comprova-
das. Atualmente se restringem ao uso de quinidina em baixas doses durante as 
tempestades elétricas e ao uso de cilostozol (sem doses estipuladas na infância) em 
relatos esporádicos.

Taquicardia ventricular catecolaminérgica

Seu quadro clínico geralmente é manifesto por síncope recorrente relaciona-
da ao esforço físico e estresse emocional em crianças e jovens sem cardiopatia es-
trutural. O estresse adrenérgico combinado a mutações no gene da rianodina 

Figura 33. ECG de 12 derivações de um paciente de 9 anos com história de síncope. Observe as alte-
rações típicas da síndrome de Brugada em V1, V2 e V3.

Figura 34. ECG em V1, V2 e V3 de um adolescente com síndrome de Brugada e ECG coved type.
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(RyR2) ou da calsequestrina desencadeiam episódios de taquicardia ventricular 
polimórfica ou bidirecional, que pode levar a fibrilação ventricular e morte.

As taquicardias ventriculares catecolaminérgicas possuem uma alta mortali-
dade, em torno de 30 a 50%, entre 20 e 30 anos de idade. 

A terapia com b-bloqueadores visa primordialmente agir na situação defla-
gradora evitando os episódios malignos. No entanto, nos pacientes em que a tera-
pia antiadrenérgica (que pode envolver também denervação cardíaca e ressecção 
do gânglio estrelado) falha, a combinação com implante de desfibrilador implan-
tável se faz necessária. O teste ergométrico serve não só para o diagnóstico, mas 
também para o controle terapêutico comparativo após a terapia antiadrenérgica. 
Deve-se proceder ao implante de CDI nos casos refratários à terapia medicamen-
tosa ou nos recuperados de eventos súbitos.

arriTmias nas cardioPaTias congêniTas: direções gerais

arritmias após correção cirúrgica de cardiopatias congênitas

O período pós-operatório é contemplado por diversas formas de arritmias. 
Para fins diagnósticos as taquicardias são divididas em taquicardias de complexos 
QRS estreitos e taquicardias de complexos QRS alargados. Quando no ECG visu-
alizam-se taquicardias de complexos QRS largos na infância, geralmente são de ori-
gem ventricular. No entanto, a presença de bloqueio no pós-operatório pode dificul-

Figura 35. Pirâmide de risco dos pacientes com síndrome de Brugada. À esquerda observa-se risco re-
lativo de morte súbita em comparação à população geral.
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tar o diagnóstico. Taquicardia supraventricular com aberrância de condução, ao 
contrário dos adultos, ocorre em apenas 2% das crianças sem bloqueio de ramo pre-
existente. Na análise do ECG deve-se observar os limites da FC para as diferentes fai-
xas etárias.

Do ponto de vista temporal, as arritmias podem ocorrer no período pós-ope-
ratório precoce (no qual a criança ainda está no ambiente hospitalar) ou no perí-
odo pós-alta hospitalar. Devido à grande variedade de cardiopatias congênitas, po-
de-se dividir as cirurgias em cirurgias com manipulação atrial, cirurgias com 
manipulação ventricular, cirurgias paliativas para a correção de coração univen-
tricular (cirurgias cavopulmonares) e cirurgias que envolvem cardiopatias asso-
ciadas à presença de isomerismo atrial.

Durante o período de internação
A incidência de arritmias no pós-operatório varia de forma significativa nos 

diversos estudos, estando muito provavelmente subestimadas e girando ao redor 
de 8% em uma série de 610 cirurgias cardíacas congênitas.

Durante a internação no pós-operatório de cirurgia cardíaca congênita, o sim-
ples ECG acompanhado ou não de derivações especiais (com uso de marcapasso 
atrial, cateter de derivação esofágica ou derivações modificadas como derivações 

Figura 36. Teste ergométrico de criança de 3 anos e 11 meses evidenciando taquicardia ventricular po-
limórfica induzida por esforço durante a investigação de quadro de síncope.
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■ Tabela 4. correlação entre tipo de cardiopatia congênita e possíveis arritmias.

condição clínica substrato
arritmias pré ou pós-

operatórias
comentários

Comunicação 
interatrial

Dilatação do átrio direito 
(pré-operatório)

Atriotomia e manipulação 
atrial (pós-operatório)

Taquicardia atrial (pré e pós)
Flutter atrial (pré e pós)

Fibrilação atrial (pré e pós)
Lesão mecânica pós-operatória 
do sistema elétrico do coração 

(pós)

Fibrilação, flutter atrial 
e taquicardia atrial 

geralmente surgem na 
evolução tardia

Comunicação 
interventricular

Lesão cirúrgica do sistema 
de condução ou processo 

inflamatório pós-CEC

Bloqueios atrioventriculares (pós)
Taquicardia juncional (pós)

Taquicardias ventriculares (pré e 
pós com disfunção miocárdica) 

Episódios de 
taquicardia juncional 

ocorrem 
predominantemente 
nos primeiros dias de 

pós-operatório

Transposição 
corrigida de 

grandes artérias 
(L-TGA)

Distorção do sistema de 
condução pela inversão 

ventricular, lesão cirúrgica

Bloqueios atrioventriculares até 
BAVT

Pode ocorrer 
espontaneamente ou 
no pós-operatório de 

ventriculosseptoplastia, 
por exemplo

Isomerismo atrial

Esquerdo: ausência de 
nodo sinusal

Direito: Dois nodos 
sinusais

Presença de dois NAV 
(possível)

Arritmias atriais (ritmos atriais 
ectópicos, taquicardia atrial 

multifocal)
Taquicardia por reentrada 
atrioventricular por feixes 

acessórios ou por dois NAV

Pode ter diversas 
arritmias atriais 

primárias ou 
secundárias a 

procedimentos 
cirúrgicos

Tetralogia de 
Fallot

Disfunção e dilatação do 
ventrículo direito

Lesão pós-operatória

Arritmias ventriculares (simples 
ou complexas)

Maior risco quanto mais tardio o 
pós-operatório e maior a idade 

na correção cirúrgica

Risco de morte súbita e 
arritmias malignas 

quando QRS maior que 
180 ms, insuficiência 

pulmonar importante e 
disfunção de VD

Anomalia de 
Ebstein

Dilatação atrial e feixes 
anômalos

Arritmias atriais (Flutter e FA)
WPW

Maior incidência de 
feixes anômalos que a 

população geral 
Normalmente feixes à 

direita

Miocardiopatia 
hipertrófica

Feixes acessórios 
Mecanismos de reentrada 
na musculatura ventricular

TPSV por macrorrentrada 
atrioventricular

Arritmias ventriculares (simples 
ou complexas)

Septo maior que 30 
mm, síncope, TVNS, 
TVS e história familiar 
de morte súbita são 

critérios de gravidade

de Lewis) é o principal método diagnóstico, visto a intensa vigilância das equipes 
de saúde.

A presença dos fios de marcapasso, principalmente os implantados no átrio, 
constitui uma arma poderosa para o diagnóstico preciso das arritmias de pós-ope-
ratório. As cirurgias com manipulação dos átrios e das valvas atrioventriculares fi-
cam propensas às arritmias atriais (taquicardia atrial, fibrilação atrial ou flutter 



42 Como Tratar ■ Cardiopediatria

atrial) e a presença do fio de marcapasso atrial propicia uma derivação univentri-
cular (V1) com nítida visualização da onda P ou F (se estas existirem). Taquicar-
dias atriais podem se confundir com o flutter atrial devido à frequência atrial rápi-
da e não são raras as frequências acima de 250 bpm. Nos casos em que não é 
possível determinar com clareza a forma de arritmia atrial, a utilização de mano-
bras vagais ou mesmo adenosina permite no ambiente hospitalar o registro da ati-
vidade elétrica supraventricular. A presença ou ausência de fase isoelétrica entre 
duas ondas F determina o diagnóstico. Em cirurgias com manipulação ventricu-
lar, o processo inflamatório ou a CEC (principalmente quando prolongada) gera 
taquicardias juncionais (JET) ou taquicardias de complexos QRS alargados que 
muitas vezes causam dificuldade diagnóstica (entre as taquicardias ventriculares 
ou taquicardias associadas a bloqueios de ramo permanentes ou aberrância de 
condução). Ocorrem preferencialmente crianças com menos de 1 ano de vida, sen-
do na forma não paroxística que esta arritmia ganha importância no pós-opera-
tório (mais comum) fruto da CEC, hipóxia, desequilíbrio eletrolítico ou trauma ci-
rúrgico que lesa as células na região do feixe de His e raramente é encontrada em 
crianças com coração normal.

Para taquicardias de complexos alargados nem sempre a aplicação dos crité-
rios de Brugada, mesmo que agregados aos novos critérios para taquicardias de 
complexos alargados, são úteis. A pesquisa da dissociação atrioventricular nesta 
fase é muito útil ao diagnóstico.

O mesmo se aplica às taquicardias juncionais. Nos pacientes com taquicardias 
juncionais ou nos pacientes portadores de taquicardias de complexos QRS alarga-
dos, a presença dos fios de marcapasso no átrio conectados a uma derivação uni-
polar permite o registro da dissociação atrioventricular em até 50% dos casos de 
taquicardia ventricular. Na ausência dos fios de marcapasso atrial, o registro do 
ECG de superfície em 12 derivações permite a análise do traçado da crise diferen-
ciando as taquicardias de complexos QRS estreitos, as taquicardias de complexos 
QRS largos (taquicardias ventriculares, taquicardias supraventriculares com aber-
rância, taquicardias supraventriculares com condução aberrante ou com bloqueio 
de ramo preexistente, taquicardias por reentrada atrioventriculares antidrômicas 
e FA pré-excitada) e as taquicardias de complexos QRS estreitos (taquicardias su-
praventriculares ou taquicardias ventriculares fasciculares – raras no pós-opera-
tório).

Na investigação da dissociação atrioventricular, ou ainda na pesquisa da rela-
ção entre ondas P e complexos QRS, o registro da onda P com derivação transe-
sofágica ou derivação de Lewis pode ser útil.

 No período intra-hospitalar, pode-se esperar na evolução pós-operatória de 
cirurgias com manipulação atrial arritmias atriais, como FA, taquicardia atrial e 
flutter atrial. Neste grupo de cirurgias encontram-se os fechamentos de CIA, cor-



Cap. 7 Arritmias cardíacas em crianças e adolescentes 43

reção das drenagens anômalas parciais e totais, as plastias valvares da anomalia de 
Ebstein e dos defeitos do septo atrioventricular e as plastias de valva mitral. Com 
evolução da idade do paciente submetido à cirurgia, as arritmias atriais tipo FA e 
flutter no pós-operatório vão se tornando mais frequentes, ficando as taquicardias 
atriais mais recorrentes no período da infância. Nas cirurgias com manipulação 
ventricular (correção de comunicação interventricular, por exemplo) ou nos ca-
sos em que a CEC foi capaz de deixar a junção atrioventricular hiper-reativa, a 
principal complicação arrítmica é a taquicardia juncional. Nestes casos, o registro 
do ECG de 12 derivações é fundamental, fazendo com que se possa estabelecer o 
diagnóstico correto da arritmia. Este método pode ser auxiliado pelo registro da 
derivação intracardíaca com o fio de marcapasso atrial ou mesmo pela utilização 
da derivação esofágica. Nesta arritmia a utilização da manobra vagal para o diag-
nóstico, no geral, resulta infrutífera. 

As taquicardias por reentrada com participação da junção atrioventricular são 
facilmente elucidadas pelo ECG e confirmadas pela interrupção da taquicardia 
com manobra vagal ou adenosina.

Nas taquicardias por reentrada nodal, na maioria dos casos não é possível a 
visualização da onda P, podendo vir acompanhadas de pulsações cervicais, o que 
ganha importância entre pacientes portadores de cardiopatia congênita operados 
na idade adulta. 

As taquicardias por reentrada atrioventriculares (com pré-excitação – síndro-
me de WPW – ou naquelas onde a presença do feixe só pode ser feita durante a ta-
quicardia – vias de condução retrógrada exclusiva) ocorrem com maior frequên-
cia em pacientes portadores de anomalia de Ebstein, miocardiopatia hipertrófica 
e miocárdio não compactado.Nos casos de pré-excitação ventricular, o simples 
ECG de 12 derivações pode fornecer o diagnóstico e ainda informar de forma mais 
precisa a localização da via acessória. Quando o paciente apresenta queixa de ta-
quicardia deve ser prontamente realizado. A presença de fios de marcapasso atrial 
possibilita o registro perfeito das ondas P retrógradas, o que auxilia em muito a 
diferenciação dos circuitos de micro e macrorreentrada pela análise do intervalo 
RP’. Nos casos de registro da crise, deve-se sempre tentar o registro da saída da ta-
quicardia mantendo o ECG conectado e ligado durante a reversão em derivações 
isoladas ou simultâneas.

Nos casos em que o NAV é um expectador da arritmia (taquicardia sinusal/
atrial/flutter/FA), a diminuição da resposta ventricular permite a análise detalha-
da do que ocorre no território supraventricular. 

Quanto às bradicardias que ocorrem no período intra-hospitalar, o registro 
do ECG de 12 derivações permite a análise das bradicardias por alteração na for-
mação do estímulo (bradicardias sinusais, bloqueios sinoatriais de segundo grau 
ou mesmo pausas sinusais), a presença de alterações na condução do estímulo aos 
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ventrículos manifestadas pelos bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo 
e terceiro graus, assim como suas variantes. 

As bradicardias podem ocorrer em quase todos os pacientes submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos ou por edema local próximo do nó sinusal ou devido a me-
canismos inflamatórios ou mecânicos que danifiquem o sistema de condução em 
qualquer de seus níveis. Raramente, durante o período de internação para o diag-
nóstico, lança-se mão de outros métodos diagnósticos não invasivos para a pes-
quisa dos eventos arrítmicos ou mesmo na estratificação de risco para morte sú-
bita. No entanto, o Holter de 24 horas pode auxiliar a quantificar as arritmias e 
buscar com mais facilidade períodos de bloqueios ou batimentos bloqueados que 
podem ser fugazes e passar despercebidos da equipe de assistência.

arritmias e estratificação de risco no período extra-hospitalar e no 
pós-operatório tardio

Nesse período ganham importância as manifestações clínicas (palpitações, por 
exemplo) e o conhecimento do cardiologista pediátrico sobre os métodos que po-
dem ser utilizados para a triagem desses pacientes. Aqueles com queixas de palpi-
tação devem ser inquiridos sobre suas características, forma de início, fatores de-
sencadeantes, frequência de surgimento e duração total dos sintomas. Queixas 
duradouras que permitam o tempo para acesso ao serviço de saúde devem ser en-
caminhadas para registro do ECG de “crise”, o que possibilita assim a correlação 
clínico-eletrocardiográfica precisa.

Pacientes portadores de cirurgia tipo cavopulmonar e adultos podem evoluir 
com FA paroxística assintomática, ficando o diagnóstico a critério da busca ativa 
com Holter ou a utilização de monitorização mais prolongada, como o Holter de 
sete dias. 

A grande questão da investigação ocorre quando os sintomas não são frequen-
tes o bastante para serem flagrados com o Holter ou quando não duram o tempo 
suficiente que permita ao paciente procurar a assistência médica para registro da 
arritmia. Nestes casos, a utilização do monitor de eventos externo por até 30 dias 
possibilita o registro da correlação clínico-eletrocardiográfica e a elucidação do 
quadro varia entre 50 a 70% dos casos. Nestes, aproximadamente 10% dos casos 
necessitam de intervenção médica rápida após transmissão dos eventos. Outra ma-
neira de investigar pacientes com taquicardias de início e término súbito, em que 
exista a possibilidade da presença de taquicardias mantidas por reentrada pela jun-
ção atrioventricular é a cardioestimulação transesofágica (CETE). Esta também 
permite na síndrome de pré-excitação a avaliação do período refratário da via aces-
sória. Outra utilidade do Holter é a detecção de pré-excitação ventricular intermi-
tente durante principalmente os episódios de bradicardia.
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A abordagem das arritmias, no pós-operatório tardio da tetralogia de Fallot, 
combinada com os métodos de imagens (principalmente o ECG) pode fornecer 
fatores preditores do risco de morte súbita. A análise do ECG na tetralogia de Fallot 
em ritmo sinusal permite a avaliação da duração dos complexos QRS e de manei-
ra sequencial ao longo dos anos permite calcular a velocidade do alargamento des-
tes complexos como fatores independentes para o risco de morte súbita. Duração 
dos complexos QRS maior que 180 ms e alargamentos superiores a 4 ms/ano per-
mitem identificar um grupo mais propenso a desenvolver arritmias ventriculares 
malignas. A utilização do Holter para monitorizar o surgimento de arritmias ven-
triculares complexas (taquicardias ventriculares) também permite a análise da va-
riabilidade da FC, mas seu papel na infância e adolescência ainda não está deter-
minado. O ECG de alta resolução para pesquisa de potenciais tardios pode ser 
utilizado na população com tetralogia de Fallot com valores preditivos negativos 
girando entre 92 e 100%.

A investigação das taquicardias sintomáticas ou palpitações na tetralogia de 
Fallot deve seguir do ponto de vista não invasivo a busca ativa dos eventos arrít-
micos com Holter, monitor de eventos sintomáticos e tentativa de ECG de 12 de-
rivações durante a presença dos sintomas. Nos pacientes portadores de cardiopa-
tia congênita grave, a investigação dos quadros de síncope deve ser realizada 
sempre no intuito da avaliação de potenciais eventos arrítmicos, deixando a do-
cumentação de episódios de síncope neuromediada como última alternativa para 
evitar resultados falso-positivos que podem confundir o diagnóstico. Para quadros 
associados ao esforço físico, o teste ergométrico fornece dados do comportamen-
to de focos arrítmicos sob efeito de catecolaminas.

Nos casos de isomerismos podem ser encontradas crises de taquicardia de ori-
gem atrial ou por reentrada atrioventricular que podem ser registradas com o au-
xílio do ECG durante a crise quando este for possível. Nos casos em que as crises 
são de curta duração a busca do traçado da crise pode ser feita com o Holter para 
crises com periodicidade inferior a uma semana ou ainda com monitor de even-
tos sintomáticos que permite a correlação clínico-eletrocardiográfica perfeita nos 
casos que apresentam sintomas na vigência do exame. Na pesquisa de FA pode ser 
útil a monitorização por sete dias, visto que parte dos episódios de FA pode ser as-
sintomática. A utilização do CETE propicia o fornecimento de gatilhos para o re-
gistro de taquicardias por reentrada.

Para investigação das bradicardias que podem ocorrer no pós-operatório tar-
dio, o do ECG fornece dados quanto a possíveis lesões do sistema de condução. 
Defeitos no automatismo sinusal vistos no ECG como bradicardias ou pausas re-
presentam falhas no automatismo sinusal ou a presença de bloqueio sinoatrial de 
segundo grau. Ritmos de suplência podem ser avaliados com o ECG de 12 deriva-
ções, assim como a presença de marcapassos ectópicos ou migratórios. O Holter 
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permite avaliar bradicardias inapropriadas e também permite a avaliação precisa 
da FC média, mínima e correlação com eventuais sintomas. Para avaliação da fun-
ção sinusal é útil a avaliação do comportamento da FC no esforço. A presença de 
déficits cronotrópicos ou sintomas fornecem dados importantes sobre a disfun-
ção sinusal. A CETE pode ser utilizada para calcular o tempo de recuperação do 
nó sinusal e o tempo de recuperação do nó sinusal corrigido. A pesquisa da FC in-
trínseca pode ser realizada com a infusão de atropina e b-bloqueador conjunta-
mente para bloqueio autonômico. 

Casos negativos no estudo eletrofisiológico (para síncope com bloqueio de 
ramo) que apresentam sintomas com periodicidade até mensal podem se benefi-
ciar da monitorização de eventos. Aqueles com periodicidade superior a isto só se 
beneficiariam do monitor de eventos implantável. O Holter auxilia no diagnósti-
co dos bloqueios atrioventriculares de primeiro grau intermitentes, bloqueios de 
segundo grau e bloqueios de terceiro grau de características intermitentes ou per-
sistentes. Outro dado importante na análise do Holter de 24 horas é a presença de 
pausas que podem ser geradas por extrassístoles atriais bloqueadas. Nos casos de 
isomerismo atrial, principalmente no isomerismo atrial esquerdo, a análise do 
Holter de 24 horas pode determinar a estabilidade do marcapasso atrial além de 
fornecer dados sobre a FC mínima e média. 
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