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Caso Clínico

Paciente masculino, 55 anos, com queixa de palpitações recorrentes
de curta duração há vários anos sem documentação de arritmias em consultas
e exames prévio. Em uso de Succinato de Metoprolol 25 mg/dia com melhora
clínica no último ano. Procurou seu cardiologista há 40 dias, com queixa de
mal estar inespecífico e cansaço progressivo com piora na semana que
antecedeu a consulta. Trazia ECG da consulta com colega apresentando FA
com FC de 95 bpm e sem outras alterações e exames laboratoriais normais.
Vinha em uso de Amiodarona 200 mg/dia e Rivaroxabana 20 mg/dia desde
então, sem perder nenhuma dose e com orientação para retornar em 30 dias
com ECO e novo ECG. Como não melhorou foi recomendado a procurar
serviço de arritmias.

Exame físico normal, PA 130 x 80 mmHg, FC = 110 bpm, com ritmo irregular.

CHA2DS2VASc = 0

Solicitado ECG e ECO

Abril 2016.....



Caso Clínico

ECO:

Septo: 10 mm PP: 10 mm

DDVE: 47 mm DSVE: 31 mm FE: 71%

AE: 38 mm (Vol: 28 ml/m2)

Insuficiência Mitral e Tricúspide discretas.

ECG 1



Questão 1

Qual a conduta mais indicada para o caso?

1. Associar Metoprolol e aumentar a dose de Amiodarona para 400 mg/dia

2. Programar CVE, suspender Amiodarona após 30 dias e seguir clinicamente

sem antiarrítmico.

3. Programar CVE e trocar Amiodarona por Propafenona 300mg 3x/dia.

4. Indicar Ablação por cateter de FA para suspensão da medicação

antiarrítmica.

5. Substituir Amiodarona por Propafenona 300 mg 3x/dia e programar

retorno em 30 dias para reavaliação.



NOACs para prevenção do AVC 

em FA

Abordagem terapêutica da FA
ESC Guideline 2016



Controle do Ritmo



Caso Clínico

Paciente submetido a CVE com sucesso e após quatro semanas

em RS e assintomático foi suspensa a Rivaroxabana e reduzida a dose

da Propafenona para 150 mg 3x/dia.

5 semanas após.....



Caso Clínico

Após 6 meses da CVE, em consulta, estava em RS com FC 60 bpm, PA: 120 x

80 mmhg e referia ainda episódios sintomáticos de palpitação. Solicitado ECG, ECO,

Holter e exames Laboratoriais.

ECO: VE: S/PP: 9/9 DD: 47 DS:27 FE: 68%; AE: 40 (27 ml/m2)

ECG: RS DLN.

Ex. Lab nls.

Holter: RS predominante com 1 episódios de FA paroxística com duração de

25 minutos. EVs: 2 ESV: 106 com 2 TA de até 5 batimentos.

Indicado ablação por cateter



Recomendações para o Controle do Ritmo em 
pacientes com insucesso à terapêutica inicial de FA.



Caso Clínico

Realizado o isolamento das 4 veias pulmonares

com sucesso e sem intercorrências. Paciente recebe

alta em uso de Propafenona 300 mg 2x/dia,

Rivaroxabana 20 mg/dia e Pantoprazol 40 mg/dia.

Evolui bem e no retorno de 60 dias, em RS, solicitado novo Holter

que mostrava apenas 5 ESV e FC adequada.

Suspensas as medicações e orientado quanto as medidas de

mudanças de estilo de vida.



 6 semanas de AA pás Ablação FA no Grupo AAD.

 Uso de Amiodarona não foi permitido.

 FA > 24h = recorrência

Fármacos Antiarrítmicos:

Desfechos Primários:



 6 semanas de AA pás Ablação FA no Grupo AAD.

 Uso de Amiodarona não foi permitido.

 Recorrências nas 6 sem. pós ablação não foram 

consideradas. (Blanking Period)

 FA > 1 minuto = recorrência

 Conclusão: Apenas a ausência de recorrência 

nas 6  primeiras semanas se correlacionou com 

redução da recorrência tardia. 



Caso Clínico

Após 6 meses sem medicação paciente retorna referindo

melhora significativa dos sintomas, entretanto relata 2 episódios de

palpitações, muito semelhantes aos anteriores, com duração de

aproximadamente 5 e 10 minutos, sendo o primeiro há 40 dias e o

segundo há 15 dias. Novo Holter mostrava FC adequada, 130 ESV e 2

TAÑS com até 4 batimentos e 1 episódios de FA com duração de 2

minutos.

Paciente estava apreensivo com a recorrência dos sintomas que

o incomodavam.



Questão 2

Qual a conduta mais indicada?

1. Acalmar o paciente e continuar o acompanhamento clínico sem

medicação até que os sintomas piorem.

2. Indicar nova Ablação por cateter de FA.

3. Iniciar Propafenona 150mg 3x/dia e reavaliar o quadro em alguns meses.

4. Iniciar Amiodarona 200 mg dia, após dose de ataque de 600 mg/dia por

15 dias e reavaliar o quadro em alguns meses.

5. Iniciar Metoprolol 25 mg dia.



Recomendações para o Controle do Ritmo em 
pacientes com insucesso à terapêutica de FA.



PulmOnary vein isolation With vs. without continued antiarrhythmic Drug trEatment in 
subjects with Recurrent Atrial Fibrillation (POWDER AF): results from amulticentre 

randomized trial.



Antiarrítmicos pós Ablação

PulmOnary vein isolation With vs. without continued antiarrhythmic Drug trEatment in 
subjects with Recurrent Atrial Fibrillation (POWDER AF): results from amulticentre 

randomized trial.

X X

X

X = 0% Amiodarona

 100% FA paroxística
 AE: 41±5
 Med. Id: 62 



PulmOnary vein isolation With vs. without continued antiarrhythmic Drug 
trEatment in subjects with Recurrent Atrial Fibrillation (POWDER AF): results 

from a multicentre randomized trial.



PulmOnary vein isolation With vs. without continued antiarrhythmic Drug 
trEatment in subjects with Recurrent Atrial Fibrillation (POWDER AF): results 

from a multicentre randomized trial.



Caso Clínico

Discutido possibilidades terapêuticas com o paciente. Explicado

possibilidade de novo procedimento ablativo para checar reconexão e

isolamento das veias pulmonares e possibilidade da tentativa de

tratamento hibrido, iniciando-se Propafenona 150 mg 3x/dia e observar

evolução.

Paciente optou por tentar o tratamento antiarrítmico associado

a ablação prévia, e vem assintomático há 18 meses em uso de 150 mg

de Propafenona 2x/dia.



FA: Controle do Ritmo.

Fármacos Antiarrítmicos.

Ablação FA

Isolamento VPs

Cardioversão

Elétrica

Fármacos

Antiarrítmicos

Mudanças de Hábitos
e Estilo de Vida*

Atvid. Física
Obesidade
Tabagismo
Alcoolismo

* HAS DM
DLP (DAC) AOS
IC IR
Tireoide DPOC.....

Princípios relevantes  do tratam. Antiarrítmico (ESC 2010)

1. Objetivo de reduzir sintomas.

2. A eficácia dos AA na manutenção do RS é modesta.

3. O sucesso no tratamento pode apenas reduzir e 
não eliminar a recorrência de FA. 

4. Se um agente falha, uma resposta clínica aceitável 
pode ser obtida com outro.

5. Efeitos pró-arrítmicos ou efeitos colaterais 
extracardíacos  são frequentes.

6. Segurança mais que eficácia deve guiar 
primariamente a escolha do antiarrítmico.

Fatores a se considerar na escolha do fármaco:
Intensidade e frequência dos sintomas
Possíveis efeitos adversos
Preferencia do paciente



FA: Controle do Ritmo.

Escolha do paciente e das opções terapêuticas.

Paciente

Doenças 

Base

Tempo

em FA

Tamanho

AE

Tipo

de FA

Terapêuticas 

Cardiologista Clínico

Idade

“Sintomas”

Resultado 
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existe bom senso!!


