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Diagnóstico diferencial da 

taquicardia com QRS largo. Critérios clínicos e 

eletrocardiográficos são suficientes?



Caso Clínico 

• Paciente de 48 anos com queixa de crises de 

paroxismo de taquicardia.  

• Sintomas tiveram inicio há 3 meses – nesses 

período apresentou 2 episódios em um deles 

com FC 160 bpm.

• Tem diagnóstico de HAS e DAC com 

colocação de Stent há 1 ano – desde então 

assintomático.

• Atualmente em uso de AAS + clopidogrel + 

valsartana + rosuvastatina.





Qual o diagnóstico?

• Taquicardia Ventricular

• Taquicardia Supraventricular



Eixo elétrico 
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288ms  FC = 208 bpm



FC e eixo elétrico ajudam?

• FC tende a ser maior nas taquicardias 

ventriculares.

• Eixo elétrico nos quadrantes superiores D 

ou E são mais comuns nas TV.

• Eixo elétrico no quadrante superior D é 

mais comum nas TV.

• Não tem influência.



Morfologia do QRS
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Pode-se afirmar:

• A morfologia do QRS não é compatível 

combinação de bloqueio de ramo típico, 

portanto:  TV.

• A inexistência de complexo de transição 

(RS) nas precordiais, portanto:  TV

• AVR não é negativo, portanto:  TV

• Não é possível afirmar.



Fundamentos

• Frequência cardíaca não tem valor diagnóstico

• Dissociação atrioventricular sugere TV : 

especificidade próxima a 100%

• aVR negativo e presença de complexo de transição 

V1 a V6  SV

• Padrões de bloqueio de ramo + bloqueio divisional 

 SV

• Durante as taquicardias 

– Supraventriculares a ativação inicial é sempre rápida

– A maioria dos taquicardias ventriculares  está associada à  

ativação ventricular inicial lenta



Dissociação ventrículo atrial e complexos de 

fusão durante taquicardia ventricular



Os algoritmos de decisão

Brugada Griffith Vereckei R de DII P

Acurácia (%) 77.5a 73.1 71.9 68.8a 0.04a

Especificidade(%) 59.2b 39.8 b 48.0 b 82.7 b <0.001b

Sensibilidade(%) 89.0 c 94.2 c 87.1 c 60.0 c <0.001c

RVP 2.18 1.56 1.67 3.46 –

RVN 0.18 0.15 0.27 0.48 –
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