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CASO CLÍNICO

Arritmias cardíacas no

feto e na gestante:

Dicas importantes



Pac de 16 anos, com 20 semanas de gestação, 

apresentando palpitação e pré-síncope.

Esse quadro se iniciou há 3 semanas, já teve 10 

episódios, de início súbito, todos de duração de 

até 2 horas, com melhora espontânea ou após 

beber água gelada.



Pac vem em acompanhamento há 3 anos com 

cardiopediatra por palpitação de início súbito e 

término gradual, sem documentação de arritmias. 

Vinha em uso de Propranolol com melhora do 

quadro, ficando assintomática.

Ao confirmar a gestação, foi suspensa a 

medicação e os sintomas voltaram a aparecer.



Exame físico: 

Vigil, orientada, corada, hidratada, acianótica, 

anictérica, eupneica em AA, sem queixas no 

momento do exame.

PA: 110 x 70 mmHg, sem hipotensão postural

FC: 100 bpm

FR: 16 irpm

RCR

MVUA, s/ RA 

Abd gravídico

Restante sem alterações





Laboratório e H. tireóide: normais

Eco normal 

Holter de 24h normal



Pergunta 1. Qual a melhor conduta?

a. Retornar o Propranolol

b. Iniciar Amiodarona

c. Iniciar Digoxina

d. Interromper a gestação



Classificação das drogas 

Food and Drug Administration (FDA), 

considerando o risco para o feto: 

A→ Estudos controlados em mulheres não demonstram

risco para o feto no primeiro trimestre, não havendo

evidência de risco nos demais

B→ Estudos em animais não demonstraram risco fetal e

não existem estudos controlados em mulheres no primeiro

trimestre, não havendo evidência de risco nos demais



C→ Estudos em animais não revelaram risco fetal, mas

não há estudos controlados em mulheres nem em animais,

e a droga deve ser administrada quando o risco potencial

justifica o benefício

D→ Há evidência de risco fetal em humanos, mas os

benefícios são aceitáveis, apesar dos riscos

X→ Estudos em animais e humanos demonstraram

anormalidades fetais, sendo a droga contraindicada em

mulheres que estão ou querem se tornar gestantes 



• Contra-indicada: Difenilhidantoína (1º. trimestre)

• Digoxina (C)
• Beta-Bloqueador (PPL e Metoprolol) (C)

• Verapamil ou Diltiazem (C)

• Sotalol (B)- não deve ser 1ª. escolha

• Propafenona (C)

• Amiodarona (D)

DAA – Arritmias na gestante

Flecainida

Procainamida (C) 

Quinidina (C)

Menor dose e tempo



Na consulta da gestante, foi submetida a 

Ecocardiograma fetal: 

Sem hidropsia,

sem cardiopatia,

taquiarritmia fetal

FC 260bpm



Pergunta 2. E agora? 

Qual a melhor conduta?

a. Retornar o Propranolol

b. Iniciar Amiodarona

c. Iniciar Digoxina

d. Interromper a gestação



Tratamento da TSV fetal



• Objetivo         prevenção ou reversão da hidropsia

• Tratamento com DAA: diminui a morbi-mortalidade

• Reversão da arritmia ou controle FC: 65 a 95%

• Digoxina – 1 a 2mg  (1 a 2 ng/mL)

• Sotalol – até 160mg, 3x/d

• Amiodarona – 12 a 13g / 6 dias

• Bbloqueador

Taquicardias fetais: Tratamento 

(1ª. semana)

Monitorar:

ECG, lab,

sintomas, 

digoxinemia, 

fç tireoidiana

Jaeggi E, Tulzer G. Pharmacological and interventional fetal cardiovascular treatment. In: Paediatric Cardiology, 3rd ed, 

Anderson RH, Baker EJ, Redington A, et al (Eds), Elsevier, Philadelphia 2009. p.199.



Iniciada Digoxina materna.

Reavaliação: após 6 dias do início da Digoxina

O feto reverteu a taquicardia.

Ao eco fetal: FC 160bpm, sugere sinusal, normal

Feto foi acompanhado até o final da gestação: 

não fez mais taquiarritmia, bom crescimento e 

desenvolvimento, sem hidropsia, até o parto



Gestante relata melhora dos sintomas

ECG no 6º. dia após início da Digoxina



Apareceu pré-excitação:  Sd. WPW 

Inaparente? Intermitente?

Suspensa Digoxina materna

Ficou sem medicação por 2 dias

Novamente: palpitação com pré-síncope

Ecg igual ao anterior: WPW



Pergunta 3. Qual a melhor conduta?

a. Retornar a Digoxina

b. Iniciar Amiodarona

c. Iniciar Sotalol

d. Interromper a gestação



Iniciado Sotalol 120mg/d

Após 1 semana: gestante com palpitação e síncope



Pergunta 4. Qual a melhor conduta?

a. Amiodarona venosa 

b. Adenosina

c. Cardioversão elétrica

d. Interromper a gestação



Manobra vagal sem sucesso na reversão

Reverteu TPSV com Adenosina

ECG: sinusal sem WPW (semelhante ao 1º.)

Aumentado Sotalol para 160mg/d e depois 

160mg 2x/d

Assintomática até o final da gestação 

ECG normal alternando com ECG com WPW

Holter: WPW evidenciado em alguns momentos 

(mais taquicárdica)



Parto com 39 semanas, cesariana por indicação obstétrica

Apgar 9/10     FC 120bpm      ECG RN



Após 6 meses do parto: EEF e ablação da mãe



2 vias acessórias - 1 manifesta PSD e 1 oculta LE

MAP

MAP



Lactente aos 9 meses:  TPSV

Iniciada Propafenona com controle do quadro

Atualmente com 3 anos (peso: 11,5 Kg)

Assintomática com Propafenona 10 mg/kg/d

Aguardando ganho de peso (>15Kg) para ablação 




