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Conflitos de interesse

• Eu faço ablação

• Eu implanto marcapassos, desfibriladores e 
resincronizadores





Les Catacombes, 

Paris



O Caso fácil



O caso não tão fácil



Quanto de Arritmia atrial é 
muito??

Estudos em taquicardia atrial

> 100 ectopias atriais em 24h em idosos esteve 
relacionada a maior taxa de fibrilacao atrial em 
seguimento de 7,5 anos (21% contra 5,9%, p<0,001) –
(Acharia T et al, Am J cardiol, 2015)

Ectopias atriais observadas ao ECG sao preditores de 
morte e fibrilacao atrial (NIPPON DATA, PLoS one, 2013

Mais de 30 ectopias por hora relacionada a mortalidade 
total e AVC



Terapias não farmacológicas



Você encontra algum destes 
fatores removíveis?

• Apneia do sono
– NoSaS, Questionario de Berlim

• HAS não controlada
– MAPA, HAS de avental branco

• Obesidade
– Com ou sem apnéia do sono

• Disturbio hidroeletrolítico
– Magnésio, K, Calcio

• Tabagismo
– Mesmo eletronico



• Intoxicação exógena
– Alcool, termogênicos, café, fitoterapia

• Esporte de alta intensidade
– Em especial endurance:  <1500h- 24%;1500-4500h 40%;>4500h 83%

• Controle de IC
– Reabilitação cardíaca, beta bloqueadores, tratamento otimizado, 

ressincronização quando necessário

• Doença do nó sinusal
– O tratamento é retirar o déficit cronotrópico, estimulando 

artificialmente o átrio. Ablações repetidas não ajudam e até pioram o 
quadro

Você encontra algum destes 
fatores removíveis?



Medicações



Tratamento farmacologico

• Beta bloqueadores- Primeira escolha, geralmente pioram 
performance em atletas de elite, e podem não ser tolerados em 
bradicardia subjacente(suspeitar de doença do nó sinusal).

• Bloqueadores de canais de sódio(Propafenona/ Flecainide)-
geralmente contraindicados com parede ventricular > 14mm, 
coronariopatas, Bloqueios de ramo e disfunção. Boa resposta 
sem bradicardia significativa

• Bloqueadores de canais de cálcio- aumentam estabilidade atrial. 
Úteis se associados a propafenona ou adjuvante em caso de 
ESSV frequentes.



Tratamento farmacologico (2)

• Sotalol- Boa eficácia, risco de intoxicação elevado. Cuidado 
com intervalo QT

• Amiodarona- avaliar efeitos colaterais a longo prazo

• Adjuvantes(Estatinas, IECA, BRAA) podem ajudar se existir 
indicação de tratamento de comorbidades.



Porque não tratar todos?



CAST-I

Echt DS.  N. Engl J Med.  1991;324:781-788.

Prognóstico de pacientes tratados com flecainida e encainida
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P = 0.001



Meta-analise Agentes grupo I

Drugs; 54(2): 235-52, 1997 aug

23.486 pacientes alto risco

61 estudos Bireme

1A, 1B, 1C



Ablação



Estudo Eletrofisiológico Invasivo
• Através da introdução de dois ou mais cateteres é 

possivel simular situações do cotidiano do paciente 
em um ambiente controlado.

• A estimulação com intervalos de tempo pré 
determinados simula extrassistoles ventriculares 
isoladas, pareadas ou taquicardias ventriculares não 
sustentadas. 

• Estes são potenciais gatilhos de taquicardias 
ventriculares ou fibrilação ventricular.



Estudo eletrofisiologico



Estudo eletrofisiologico



Ablação por catéter

• Procedimento com duração de uma a quatro 
horas.

• Sedação leve ou anestesia geral.

• Geralmente acesso transseptal para lado 
esquerdo. Acesso venoso para atrio direito.

• Heparinização durante procedimento 50-100 
UI/Kg.

• Alta em 24-48 horas.

• Útil para eliminar dúvida diagnóstica e redução 
de drogas



Anticoagulação



Anticoagular todos?

• Faz sentido

• É intuitivo

• Mas não existe comprovação

• Devemos insistir na busca 
pela FA

x



Entao devemos anticoagular todos 
os em maior risco de AVC?

• NAVIGATE ESUS

– Anticoagular ou antiagregar em pacientes 
pos avc criptogenico (sem documentação de 
FA) não demonstrou diferença



Monitores de eventos





Monitores externos



Em busca da FA

• KP RHYTHM (JAMA2018)

– 1965 pacientes, idade media de 69 anos, 
CHADSVASC medio 3

– Usaram patch de monitorizacao ECG por 15 
dias para pesquisa de fibrilacao atrial 
(palpitacoes), mas nao usaram
anticoagulantes

– Carga de fibrilacao igual ou superior a 11,4% 
em 15 dias esteve relacionada a 3 x mais
eventos que cargas menores



Diretrizes(2019):
Pacientes com mais de 500 

EV em 24 h devem ser 

educados sobre FA e 

mudanças de estilo de vida

Se episódios curtos de 

FA(menores de 6 minutos ) 

são localizados em pacientes 

com ESSV, anticoagulação

deve ser cogitada

Incidência baixa de ESSV 

sem documentação de FA 

não deve receber 

anticoagulação



• Nada

• Drogas

• Ablação por cateter

• Anticoagulação??

Forma habitual de pensar

Tratamento das extrassistoles 
atriais



Tratamento das extrassistoles 
atriais

• Nada

• Drogas/ Ablação por cateter

• Monitorar Ritmo

• Medidas não farmacologicas

• Causas removíveis?

Proposta:



Obrigado
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