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Arritmias  ventriculares: 

Taquicardias ventriculares-



ARRITMIAS VENTRICULARES 

• Resultado de um impulso anormal dentro dos 

ventrículos

- Complexo QRS bizarro (120 ms ), T gigante e oposta 

a maior deflexão do QRS

o ativos  (extrassístoles p.ex.)

o passivos (escapes, ritmos idioventriculares)

Bayes de Luna



Arritmias ventriculares ativas

• EV – complexo prematuro originado nos 

ventriculos

• Isoladas - repetitivas

• Mecanismos  

a) guardam relação ao QRS precedente  --- re-

entrada , p.ex.

b) foco ectópico  -- Parassistoles



Lembrar de fenômenos 

eletrofisiológicos



CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS  

APRESENTAÇÃO

1) Relação ---- Isoladas e geminadas ou repetitivas (pareadas/salvas)

2) Interpoladas

3) Salvas – TVs não sustentadas (3 complexos - < 30s)

4) Salvas – TVs sustentadas ( > 30s)

5) R.I.V.A. – Frequência de 60 a 100 bpm

6) Parassístole

7) Morfologia (BRE / BRD)

‘



Exemplos de apresentação 

• Extra-sístoles ventriculares, 
bigeminismo, pares

• Taquicardia ventricular não sustentada 
(TVNS)



Taquicardia QRS largo



TV monomórfica sustentada



Critérios gerais para diagnóstico de 

TV

• QRS alargado não precedido de P 

• QRS com morfologia que não se enquadra 

nos bloqueios de ramo 

• QRS semelhante ao de eventual extra-sístole 

ventricular fora da crise

• Presença de dissociação AV

• Concordância negativa de V1 a V6

• Detalhes: captura ou fusão



Dissociação AV                              
Presente = TV

Ausente = TVS ou TV

Evidencias de dissociação:  1) ondas Ps dissociadas dos 

QRS’s e, 2) complexos ventriculares de capturas

V1



F C C

FC = 166 bpm FC = 125 bpm FC = 70 bpm

 F - batimento de fusão: É um batimento com morfologia intermediária entre o puro batimento sinusal

e o puro batimento ectópico. O batimento de fusão (“dressler beats”) resulta da ativação da câmara

biventricular por duas frentes de ondas: a procedente do foco ventricular e a sinusal. o batimento de fusão

não é patognomónico da TV uma vez que pode ser visto também na:

 FA pré-excitada. suspeitar-se a presença de múltiplas vias anômalas

 Extra-sístoles ventriculares tele-diastólicas

 Parasistolia

 C – batimento de captura: o QRS resultante é oriundo de um foco supraventricular ou sinusal. O

estímulo supraventricular captura totalmente os ventrículos em forma transitória, produzindo complexos

QRS de duração normal, ou como neste caso, com morfologia de bloqueio de ramo. O batimento de

captura costuma ser precedido da onda P. O batimento de captura se manifesta por um complexo QRS

estreito semelhamte ao sinusal

http://cdn.lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/09/ECG-Exigency-004-c.jpg


ECG-FMUSP

Taquicardia Ventricular Sustentada

• TV monomórfica 

• QRS muito aberrante, sem características de bloqueio de ramo

• Concordância negativa de V1 a V6



Taquicardia de QRS largo → reversão RS com bloqueio de 

ramo  

Dissociação AV (freq.V: 230 bpm e freq.A: 125 bpm) principal 
critério para TV



TV monomórfica com um detalhe

A seta indica uma captura (evidência indireta de dissociação AV) 

= TV







Drew BJ. Pitfalls and artifacts in electrocardiography. Cardiol Clin 2006;24:309-315.



Falsa TV observada em uma 

derivação

Drew BJ. Pitfalls and artifacts in electrocardiography. Cardiol Clin 2006;24:309-315.



“arritmia” observada em duas 

derivações

Sempre avaliar em  mais de 1 

derivação



Taquicardia com QRS largo  

ventricular  

TSV com Aberrância

de Condução
TV Monomórfica

TSV com Bloqueio

de Ramo Prévio

RR Regular



Definições conceituais

Taquicardia de complexos QRS largos : todo evento com frequência cardíaca ≥

100 bpm e duração do QRS ≥120 ms.

Taquicardia ventricular (TV) é uma taquicardia de complexos QRS largos com pelo

menos ≥ 3 complexos QRS consecutivos e frequencia cardiaca de ≥ 100 bpm

originada abaixo do feixe de His, isto é , nos ventrículos.

Taquicardia supraventricular(TSV-A): é aquela taquicardia onde participam as

estruturas acima do feixe de His



TSV vs TV em pacientes  com 

Bloqueio de ramo pré 

existente

TSV

TV



Critérios de auxílio diagnostico

parassístole



Algoritmo de Brugada

1. Brugada P, Brugada J, Mont L, et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia

with a wide QRS complex. Circulation. 1991; 83:1649-59.



Taquicardia de QRS largo onde não se observam complexos RS em todas as precordiais. É uma taquicardia

concordante negativa. Taquicardia com QRS largo mostrando ausência de complexos do tipo RS nas

precordiais (primeiro passo do algoritmo de Brugada).



Algoritmo de Brugada

1. Brugada P, Brugada J, Mont L, et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia

with a wide QRS complex. Circulation. 1991; 83:1649-59.





Algoritmo de Brugada

1. Brugada P, Brugada J, Mont L, et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia

with a wide QRS complex. Circulation. 1991; 83:1649-59.



 F - batimento de fusão: batimento híbrido com morfologia intermediária entre o puro batimento sinusal e

o puro batimento ectópico.

 C – batimento de captura: o QRS resultante procede de um foco supraventricular ou sinusal. O estímulo

supraventricular captura totalmente os ventrículos em forma transitória, produzindo complexos QRS de

duração normal, ou como neste caso, com morfologia de bloqueio de ramo. O batimento de captura

costuma ser precedido da onda P.

F C C

FC = 166 bpm FC = 125 bpm FC = 70 bpm

http://cdn.lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/09/ECG-Exigency-004-c.jpg


1. Brugada algorithm. From Brugada, P. et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia

with a wide QRS complex. Circulation 83, 1649–1659 (1991)

Critérios morfológicos em V1 e V6  para o diagnóstico diferencial das taquicardias 

de QRS largo utilizado por Brugada et al no quarto passo (1)



Ausência de RS nas precordiais

• Concordância negativa

• R inicial em aVR



Ausência de RS nas precordiais

• Concordância positiva



Um eixo do QRS no quadrante superior direito entre -90° e +/- 180° indica fortemente

TV (“eixo noroeste”).

Importância do eixo do complexo QRS no plano frontal

Causas de extremo desvio do

eixo no quadrante superior

direito:

• Enfisema

• Hiperpotassemia

• Intoxicação por tricíclicos

• Troca acidental de

eletrodos

• Marca-passo artificial

• Bloqueio divisional do

ramo direito

• Ectopias ventriculares

• Ostium atrioventricularis

comunis

• Taquicardia ventricular



Vários algoritmos de ECG foram desenvolvidos para diferenciar as taquicardias de 

QRS largo. A maioria deles apresentaram um desempenho muito bom na população que 

foram baseadas. 

Uma revisão recente testou cinco algoritmos comumente usados em uma população 

controle e descobriu que cada um deles apenas um desempenho razoavelmente bom na 

diferenciação VT de SVT (precisão 66-77%) (Jastrzebski 2012) 

Principais Algoritmos eletrocardiográficos para o diagnóstico 

diferencial das taquicardias com QRS largo



Aspesar da inovação e da importância do algoritmo, o estudo de Brugada apresentou

algumas limitações:

Pacientes em uso de drogas antiarrítmicas não foram incluidos

O manuscrito não comenta se os pacientes com bloqueio de ramo prévio,TV idiopatica

e taquicardias pré-excitadas foram incluídos no grupo estudado.

Brugada refere que o seu algoritmo apresenta uma maior sensibilidade e especificidade

do que os outros critérios tradicionais, mas não se comparou a acuidade diagnóstica do

algoritmo com outros critérios.

O 4.° passo do algoritmo mantém os critérios morfológicos, que são de difícil

aplicação na prática clínica.

Outros autores reportaram uma menor taxa de sensibilidade e de especificidade (Miller

2004; Drew 1995; Alberca 1997) empregando o algoritmo do que os relatados

inicialmente por Brugada.

Limitações do algoritmo de Brugada 



Critério ultra-simples (Pava, 2010) 

• Em D2 duração início do QRS até mudança de 

polaridade (nadir Q ou pico de R) ≥ 50 ms → TV



Novo algoritmo de 3 passos que utiliza as bipolares I e II, e as precordiais extremas 

V1 e V6

Sensibilidade = 1,4% Especificidade = 100%

Sensibilidade = 27,4% Especificidade = 98,7%

Sensibilidade = 65% Especificidade = 90,8%

Dr Francisco Santos,  Hospital de 

Messejana-CE





ECG-FMUSP

Síndrome do QT longo 

1. QT longo (0,800 s) 2.    Torsades de pointes



TORSADE DE POINTES

• Pausa dependente

• Adrenérgico dependente

Prolongamento do intervalo QT  (congênito - adquirido)

Inicia geralmente ciclos longo-curto - “regra de Ashman”

Relacionado a um aumento do grau de dispersão da 

repolarização ventricular







ECG-FMUSP

Síndrome de Brugada

• Em V1 morfologia de BRD com supradesnivelamento 
de ST

• Taquicardia Ventricular Polimórfica (torção das pontas)



TV POLIMÓRFICA 

CATECOLAMINÉRGICA

• Bidirecional

• Raras 

• Podem produzir síncope e morte súbita

• Idade média de 8 anos / adolescente

• Desencadeada por esforço / emoções

Anos 70









ARRITMIAS VENTRICULARES

Fibrilação ventricular



obrigado





TAQUICARDIA VENTRICULAR 

SUSTENTADA

Torsades de Pointes









MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA

• Taquicardia mais frequente monomórfica



37 a – HAS - Cardiomiopatia Hipertrófica



MORTE ELÉTRICA ARRITMOGÊNICA

A. Fibrilação ventricular

B. TV degenerando para FV

C. Bradiarritmias

Substrato arritmogênico-disparo-agente modulador









OBRIGADO





ARRITMIAS VENTRICULARES  EM 
SALVAS

Escape

RIVA

TVNS

TVNS





V2

V5

20:46:41

08:31:58                                                                   

M16a







ARRITMIAS VENTRICULARES

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

SV c/ Aberrância X Ventricular



ABERRÂNCIA   X   EV

• Ativação prematura

• Fenômeno de Ashman

• Bloqueio Fase 3

• Bloqueio Fase 4







OBRIGADO!


