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Semiologia Cardíaca 

Henrique Thadeu Periard Mussi 

 

SIGLÁRIO 

VE Ventrículo esquerdo 

VD Ventrículo direito 

SCA Síndrome Coronariana Aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A Semiologia Cardíaca é o primeiro passo da 
investigação numa emergência médica. A 
abordagem do paciente deve começar com 
uma anamnese e exame físico adequadas. 

 É fundamental um exame físico bem feito, pois 
desta forma chegamos ao diagnóstico mais 
rápido.  

 Vamos começar abordando o Ciclo Cardíaco 
e posteriormente vamos descrever as 
alterações do exame físico por Síndrome. 

 
CICLO CARDÍACO 
 

 Corresponde a todas as fases em que o 
coração passa na sístole e na diástole para 
gerar o Débito Cardíaco.  

 
SÍSTOLE 
Fase 1 - Contração Isovolumétrica (ou isovolúmica) 

 Fase em que os ventrículos contraem sem 
gerar o débito. 

 Coincide com a Primeira Bulha (B1) – 
fechamento das valvas atrioventriculares 
(mitral e tricúspide). 

 
Fase 2 – Ejeção Ventricular Rápida  

 Fase em que os ventrículos contraem gerando 
o débito sistólico inicial.  

 
Fase 3 – Ejeção Ventricular Lenta  

 Fase em que os ventrículos ainda ejetam 
sangue, porém com menor pressão. Valvas 
semilunares seguem abertas. 

 
DIÁSTOLE 
Fase 1 – Relaxamento Isovolumétrico (ou Isovolúmico)  

 Fase inicial de relaxamento ventricular com as 
valvas ainda fechadas. Coincide com a 
abertura das valvas atrioventriculares. 

 Coincide com a segunda bulha (B2) – 
fechamento das valvas semilunares (aórtica e 
pulmonar). 
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Fase 2 - Enchimento Ventricular rápido  

 Fase de esvaziamento atrial inicial sob maior 
pressão.  

 Coincide com a terceira bulha (B3) – Ruído 
que corresponde ao impacto do sangue numa 
parede dilatada com baixa complacência (mais 
rígida) e sobre o sangue residual do volume 
sistólico final aumentado.  

 
Fase 3 – Enchimento Ventricular Lento  

 Fase de esvaziamento atrial sob menor 
pressão. Valvas atrioventriculares seguem 
abertas. 

 
Fase 4 - Contração Atrial  

 Período de contração atrial que corresponde 
entre 20-30% do débito atrial para o 
ventrículo. 

 Coincide com a quarta bulha (B4) – Ruído que 
corresponde ao impacto de sangue sobre 
uma parede rígida e hipertrofiada.  

 
Para compreender as alterações de bulhas cardíacas e 
exame físico é importante saber as fases do Ciclo 
cardíaco. O exame físico cardiovascular é dividido em 
Inspeção, Palpação e Ausculta. Neste livro faremos a 
Abordagem por Síndromes Cardiológicas: 
 
SÍNDROME DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
Insuficiência Ventricular Esquerda  

 B3 de VE (audível no Foco Mitral ou no local 
do VD palpável), Congestão pulmonar com 
Estertores crepitantes em ambos os pulmões, 
principalmente no pulmão Direito (maior 
angulação das Veias Brônquicas). Ictus de VE 
palpável lateral a linha Hemiclavicular 
esquerda e abaixo do 5º Espaço intercostal 
esquerdo. O ictus neste caso tem extensão 
maior ou igual a 3 polpas digitais e 
característica globoso ou difuso.  

 
Insuficiência Ventricular Direita  

 B3 de VD (audível no Foco tricúspide ou no 
local do VD palpável), Derrame pleural (pior à 
direita), Ascite (pior na Pericardite Constritiva), 
Turgência jugular patológica a 45 graus e 
Edema frio, indolor e ascendente bilateral em 
MMII. Ictus de VD pode ser palpável na região 
subxifoidiana com a ponta dos quirodáctilos 
apontadas para região cefálica do paciente. 
Outras formas de palpar o VD são com a 
região tenar da mão, ou em punho cerrado, 
ou pontas dos dedos abertos em garra sobre 
a região do terço médio e inferior da linha 
paraesternal esquerda.  
 

SÍNDROME DE ARRITMIA CARDÍACA 
 Arritmia cardíaca é um termo amplo que 

engloba as taqui e bradiarritmias. 

 As alterações do exame físico nas arritmias 
envolvem o distúrbio de Ritmo. 

 Ritmo Cardíaco Regular: Ritmo sinusal (ritmo 
normal no paciente hígido) 

 Ritmo Cardíaco Regularmente Irregular: 
Extrassístoles supraventriculares ou 
ventriculares.  

 Ritmo Cardíaco Irregularmente Irregular: 
Fibrilação Atrial  

 Na Fibrilação atrial ocorre ausência da 
contração atrial. Com isso, ocorre ausência 
permanente da quarta bulha neste ritmo, além 
de ausência da Onda A no pulso venoso e 
ausência do Reforço pré-sistólico na Estenose 
mitral grave. 

 
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 Nas SCA é esperada a disfunção diastólica na 
isquemia aguda. Com isso pode aparecer uma 
quarta bulha (B4) de VE ao exame físico. 
Entretanto, vale ressaltar que o exame físico 
nas SCA na maioria das vezes é normal.  

 Em caso de SCA e evolução para Insuficiência 
ventricular esquerda, podemos auscultar uma 
terceira bulha (B3) de VE. 

 Além disso, a isquemia aguda pode gerar 
complicações mecânicas no Ventrículo 
esquerdo.  

 Dentre elas a Insuficiência Mitral Aguda que 
geraria um Sopro Sistólico no Foco mitral na 
SCA. 

 Além disso, poderíamos ter uma ruptura da 
parede livre do VE com evolução para 
Tamponamento Cardíaco. No Tamponamento 
poderemos ter a Clássica tríade de Beck ou 
encontrá-la de forma incompleta.  

 Tríade de Beck: Turgência Jugular Patológica, 
Hipotensão Arterial e Hipofonese de Bulhas 
Cardíacas.  

 Nos diagnósticos diferenciais da SCA temos a 
Pericardite. 

 Classicamente nas pericardites agudas pode 
aparecer o atrito pericárdico e, além disso, a 
posição antálgica de prece maometana ou 
sinal de Blechman (abraçar o travesseiro em 
decúbito ventral).  

 Especificamente a pericardite constrictiva 
mostra o sinal de Kussmaul que é o aumento 
da Turgência Jugular à inspiração, quando 
normalmente aumentaria o retorno venoso e 
reduziria a turgência jugular. Além disso, um 
descenso Y mais profundo no pulso venoso.  

 
SÍNDROME DE VALVOPATIA 

 As valvopatias podem ser por distúrbio de 
regurgitação (insuficiência Valvar) ou de 
ejeção (Estenose valvar).  

 As valvopatias esquerdas oferecem um maior 
número de dados no exame cardiovascular. 



CURSO DE EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS 
 

 As Valvopatias esquerdas têm sopro sistólico 
na Insuficiência Mitral e Estenose Aórtica e 
sopros diastólicos na Insuficiência Aórtica e 
Estenose Mitral. 

 Nas valvopatias direitas os sopros tricúspides 
correspondem aos mitrais e sopros 
pulmonares correspondem aos aórticos. 

 Estudaremos a tabela das Valvopatias 
esquerdas: 
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Análise básica do eletrocardiograma 

Bruno Ferraz de Oliveira Gomes 

 

SIGLÁRIO 

ECG Eletrocardiograma 

AV Atrioventricular 

FC Frequência Cardíaca 

BAV Bloqueio atrioventricular 

WPW Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITOS IMPORTANTES 

 Um ECG sem história clínica é um ECG sem vida! 
Como todo exame complementar, uma boa 
história clínica deve ser apresentada com o 
registro eletrocardiográfico. 

 Qualquer célula cardíaca é capaz de se 
despolarizar. 

 Quem determina a despolarização cardíaca é a 
célula que tem capacidade de se despolarizar 
primeiro (na maioria das vezes, as células do nodo 
sinusal). 

 A sequência normal de despolarização é: nodo 
sinusal, nodo atrioventricular e sistema His-
Purkinje. 

 O nodo sinusal (ou sinoatrial) comanda a 
despolarização pois tem frequência de disparo 
mais alta (60-100 por minuto). Inicia o ciclo 
cardíaco através da sístole atrial. 

 O nodo atrioventricular tem duas funções: gera 
uma lentificação na condução AV, permitindo o 
átrio encher os ventrículos, assim como protege o 
ventrículo em casos de estimulação excessiva 
(como nas arritmias atriais como a fibrilação atrial), 
funcionando como um filtro. 

 O sistema His-Purkinje se divide nos ramos 
esquerdo e direito e promove a despolarização 
dos ventrículos. 

 O registro eletrocardiográfico tradicional conta 
com 12 derivações: 6 do plano frontal (depende 
dos eletrodos nos braços e pernas – DI, DII, DIII, 
aVF, aVL e aVR) e 6 do plano precordial (depende 
dos eletrodos colocados no tórax – V1, V2, V3, V4, 
V5 e V6). Elas são importantes para entendermos 
a localização dos problemas que podem 
acontecer na despolarização cardíaca. 

 Não existe fórmula mágica para análise de ECG. 
Mas criar uma sequência lógica e cumprir as 
mesmas etapas todas as vezes que for analisar, 
ajuda a identificar situações que poderiam passar 
desapercebidas. Mostraremos em breve a nossa 
sugestão de sequência de análise do ECG. 
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AS ONDAS DO ECG E SEUS SIGNIFICADOS 

 

 Onda P corresponde à sístole atrial 
 O intervalo PR corresponde ao atraso fisiológico 

na condução do nodo AV ao sistema His-Purkinje 
 O complexo QRS representa a sístole ventricular 
 A onda T representa a repolarização ventricular 
 A onda U não aparece sempre, podendo ser 

fisiológico ou patológico 

SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA DE ANÁLISE DO ECG 

1º PASSO – IDENTIFIQUE O RITMO 

 O ritmo cardíaco normal é o sinusal 
 No ritmo sinusal, teremos um ritmo regular onde 

teremos sempre ondas P antes do complexo QRS 
além da morfologia de P positiva em DI e DII e 
negativa em aVR 

 Qualquer variante, indica um ritmo não sinusal 
 Os focos ectópicos mais comuns serão discutidos 

ao longo do curso. 
 Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8QA1wo80BiM 

 

2º PASSO – FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 Reflete o número de batimentos por minuto. 
 Um quadradinho tem 0,04s enquanto um 

quadradão tem 0,20s. 
 Para determinarmos a FC, basta dividir 1500 

pelo número de quadradinhos entre dois “R”s 
consecutivos ou dividir 300 pelo número de 
quadradões entre dois “R”s consecutivos. 

 FC > 100bpm: taquicardia 
 FC < 60bpm: bradicardia  

 

3º PASSO – EIXO CARDÍACO 

 O eixo do QRS normal está entre 0° e 90° 
 Com isso, o eixo está entre DI e aVF. Para o eixo 

estar normal, basta ser positivo em DI e aVF. 
 Positivo em DI e negativo em aVF: desvio para a 

esquerda 
 Negativo em DI e positivo em aVF: desvio para 

direita 

4º PASSO – ANALISAR ONDAS E INTERVALOS 

1. Onda P 
 Reflete a despolarização atrial  sístole atrial 
 Normal: positiva em DI e DII, negativa em aVR 

(ritmo sinusal) 
 Quando negativa nessas derivações, sempre 

checar se não houve troca nos eletrodos 
 Ausência de onda P pode indicar fibrilação atrial 

ou ritmo juncional 
 Quando está alargada com dois picos indica 

crescimento atrial 
 

2. Intervalo PR 
 Início da onda P até o QRS 
 Normal: 0,12 a 0,20s (3 a 5 quadradinhos) 
 Aumento do intervalo PR denota distúrbios de 

condução atrioventricular (BAV) 
 Diminuição do intervalo PR: ritmo juncional ou 

pré-excitação ventricular (WPW) 
 Pode haver supradesnivelamento do PR em casos 

de infarto atrial e pericardite (infradesnivelamento 
é o mais comum). 

 
3. Complexo QRS 
 Despolarização ventricular 
 Onda Q: onda negativa que precede a onda R 
 Onda R: SEMPRE POSITIVA 
 Onda S: onda negativa depois da onda R 
 Nem sempre temos todas as ondas 
 R > 25-30mm: hipertrofias e bloqueios de ramo 
 Duração: até 0,10s 
 QRS > 0,10s: hipertrofias e bloqueios de ramo 
 Morfologia: R aumenta de amplitude de V1 até V6 
 R que não aumenta de amplitude: infarto prévio 
 Padrão com dois picos (duas ondas R) denota 

BRD (se em V1 e V2) ou BRE (se em V5-V6) 
 

4. Segmento ST 
 Início da repolarização ventricular 
 Fim do QRS até o início da onda T 
 Supradesnivelamento 1mm (periféricas) e 2mm 

(precordiais) pode ser normal 
 Atentar para supradesnivelamento ou 

infradesnivelamento do segmento ST: infarto 
agudo do miocárdio. 

 Pode ocorrer supradesnivelamento em uma 
diversidade de situações: 

https://www.youtube.com/watch?v=8QA1wo80BiM
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5. Intervalo QT 
 Duração da sístole ventricular 
 Início do QRS até o fim da onda T 
 Normal: 0,30 a 0,46s 
 Varia com a FC  usar QTc (corrigido) 
 QT longo: hipocalcemia, drogas antiarrítmicas, 

síndrome do QT longo... 
 QT curto: digitálicos, hipercalcemia, hipocalemia 

 
6. Onda T 
 Parte final da repolarização ventricular 
 Não é simétrica (ramo ascendente é mais lento 

que o descendente) 
 Deve estar em concordância com o QRS 
 Quando discordante, pode indicar isquemia, 

bloqueios de ramo, hipertrofia ventricular, 
pericardite 

 Quando de amplitude aumentada, pensar em 
hipercalemia 
 

7. Onda U 
 Normal é ser positiva. 

 Quando negativa, pode indicar isquemia ou HVE 
 Se a amplitude estiver aumentada, pensar em 

hipocalemia, hipotermia e uso de drogas 
antiarrítmicas. 

 

CONCLUSÃO 

 O ECG é uma ferramenta fundamental na 
avaliação inicial do paciente com suspeita de 
cardiopatia. 

 Uma sequência lógica de avaliação rotineira pode 
ser útil 

 Sempre levar em consideração a história clínica ao 
analisar um ECG 
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Fibrilação Atrial 
Henrique Thadeu Periard Mussi 

 

SIGLÁRIO 

FA Fibrilação atrial 

ECG Eletrocardiograma 

CVE Cardioversão elétrica 

FC Frequência cardíaca 

ECOTE Ecocardiograma transesofágico 

VO via oral 

NOAC Novos anticoagulantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A Fibrilação atrial (FA) é uma arritmia atrial 
muito comum na prática clínica. Estima-se que 
até 1% da população tenha FA.  

 Quanto mais idoso o paciente é maior é a 
chance de ele desenvolver FA por 
remodelamento atrial, degeneração e fibrose 
nos átrios.  

 
FISIOPATOLOGIA  

 A FA ocorre por fibrilação dos átrios numa 
frequência atrial aproximada de 500, porém a 
resposta ventricular máxima está em torno de 
180 bpm.  

 Os Focos ectópicos ocorrem em ambos os 
átrios e principalmente na saída das veias 
pulmonares e geram um ritmo irregular no 
ventrículo. 

 
EXAME CLÍNICO 

 Na FA o ritmo é irregularmente irregular.  
 Como o átrio não contrai, ocorre a perda da 

quarta fase da diástole. 
 Ocorre ausência de onda A no pulso venoso e 

ausência de uma eventual quarta bulha, 
porque ambos correspondem à contração 
atrial.  

 Da mesma forma numa estenose mitral 
moderada a grave não haverá o reforço pré 
sistólico, porque não há contração atrial.  

 Sintomas do paciente: Palpitação e lipotímia.  
 
DIAGNÓSTICO 

 Eletrocardiograma: Ritmo Cardíaco irregular 
com ausência de Ondas P ao ECG. 

Diagnóstico Diferencial: 

 Flutter Atrial: arritmia supraventricular com 
macroreentrada nos átrios. 
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 Diagnóstico: Eletrocardiograma: Ritmo Regular 
com Ondas F  

 Flutter Típico: Ondas F negativas em D2, D3 e 
AVF no ECG. A macroreentrada passa no eixo 
cavotricuspídeo.  

 Flutter segue a mesma rotina de tratamento, 
porém tem baixa resposta a amiodarona e 
boa resposta a CVE. Podemos iniciar a CVE do 
flutter com 50 J.  

 Ablação do Flutter Atrial tem taxa de sucesso 
maior do que o da FA.  

 
CONDUTAS 

 Na FA temos um limite de 48h para considerar 
o evento agudo (<48h) ou de delta T 
indeterminado (>48h).  

 
FA aguda  

 Se a arritmia ocorre com certeza há menos de 
48h, podemos realizar a cardioversão química 
ou elétrica.  

 A cardioversão química é realizada com 
amiodarona venosa com 300mg de ataque 
em 1 hora e 900mg em 24h como dose de 
manutenção.  

 Caso o paciente tenha o coração 
estruturalmente normal podemos usar a 
propafenona oral 600mg. Esta estratégia em 
FA aguda é conhecida com "pill in the pocket", 
pois o próprio paciente maneja o seu uso na 
fase aguda de instalação da arritmia. Esta 
estratégia deve ser devidamente explicada ao 
paciente pelo seu médico cardiologista.  

 A cardioversão elétrica ocorre com um 
choque sincronizado entre 120-200J no 
cardioversor bifásico que são os mais atuais.  

 Porque Cardioversão nesta arritmia? Porque 
obrigatoriamente o cardioversor deve estar 
selecionado para choque sincronizado. Caso 
contrário, haveria risco do paciente evoluir 
com fenômeno de R sobre T e fibrilação 
ventricular e parada cardiorrespiratória. O 
fenômeno R sobre T ocorre quando um 
estímulo de contração ventricular (onda R) 
ocorre em cima da Onda T que representa o 
período refratário na eletrofisiologia.  

 
FA delta T indeterminado  

 Nesse caso não dá para ter certeza há quanto 
tempo a arritmia persiste. Desta forma 
internamos o paciente, submetemos a 
investigação de trombo intra-atrial para excluir 
possibilidade de migração de trombos do 
átrio esquerdo para o Cérebro e região 
periférica do corpo. A FA causa Acidente 
Vascular encefálico (AVE) por conta da 

migração de trombos do átrio esquerdo (mais 
comumente apêndice atrial esquerdo) para o 
sistema arterial carotídeo e posteriormente 
artérias cerebrais.  

 É fundamental prevenirmos isto através de 
realização de ecocardiograma transesofágico 
(ECOTE). Este exame servirá para excluir a 
presença de trombos intra-atriais.   

 Com ausência de trombo no átrio esquerdo 
podemos realizar a cardioversão de FA para 
ritmo sinusal através de um choque 
sincronizado eletivo com paciente bem 
sedado ou cardioversão química com 
amiodarona ou propafenona. 

 Numa FA de delta T indeterminado em que 
não conseguimos o ECOTE, podemos realizar 
anticoagulação por 4 semanas com varfarina 
com INR entre 2-3 ou Novos anticoagulantes 
orais e posteriormente programar a 
cardioversão.  

 

 
*Considerar Ecocardiograma Transesofágico para excluir trombos, 
principalmente nas FA entre 24-48h. Fluxograma de FA aguda baseado 
nas Diretrizes Brasileiras de FA, 2009-2016. 
 

 
*Controle de FC em idosos >80 anos, com aumento AE >50 mm ou 
cardiopatia estrutural. 
** NOAC isolado: Rivaroxabana ou NOAC + ciclo prévio de 5 dias de 
Enoxaparina: Dabigatrana.  
*** Drogas cronotrópicas negativa: Betabloqueadores, Bloqueadores de 
canal de cálcio (diltiazem ou Verapamil) ou Digital (insuficiência 
cardíaca)  
**** Considerar CHADS2 ou CHADS2VASC para manutenção de 
Anticoagulação por tempo indeterminado.  
Fluxograma de FA >48h baseado nas diretrizes Brasileiras de FA 2009 e 
2016.  
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TRATAMENTO 
 
Controle de Ritmo 

 Reverter o ritmo de FA para Sinusal. Melhora 
qualidade de vida do paciente. 

 Controle de Ritmo pode ocorrer com 
cardioversão eletiva com programação de 
ECOTE para exclusão de trombos e 
posteriormente cardioversão química ou 
elétrica na estabilidade hemodinâmica.  

 Em casos de instabilidade hemodinâmica, tais 
como: hipotensão sintomática (PAS< 
90mmHg ou PAD < 60 mmHg), síncope ou  
dor torácica podemos proceder a 
cardioversão elétrica de urgência.  

 
Anticoagulação 

 A manutenção de anticoagulação na FA 
depende dos escores de CHADS2 ou 
CHADS2VASC. Caso seja maior ou igual a 2 a 
anticoagulação permanente para prevenir AVE 
é indicada.  Existe o escore HASBLED que 
define o risco de sangramento na FA. Caso o 
HASBLED seja maior ou igual a 3, a opção por 
não anticoagulação é mais benéfica ao 
paciente pelo alto risco de sangramento.  
Todos os pacientes com FA deverão ter 
avaliação individual dos seus escores para 
definição de anticoagulação permanente.  

 
 
 
CHADS2  
Insuficiência Cardíaca 1 ponto  
Idade > 65 anos  1 ponto 
Hipertensão Arterial 1 ponto 
Diabetes mellitus  1 ponto 
AVE / AIT  2 pontos  
CHADS2 ≥2: Anticoagulação por tempo indeterminado 
 
 
 
CHADS2VASC 
Insuficiência Cardíaca 1 ponto  
Idade 65-74 anos  1 ponto 
Idade >75 anos  2 pontos 
Hipertensão Arterial 1 ponto 
Diabetes mellitus  1 ponto 
AVE / AIT  2 pontos  
Sexo Feminino  1 ponto  
Doença Vascular periférica 1 ponto  
CHADS2VASC≥2: Anticoagulação por tempo 
indeterminado 
 
 

HASBLED 
Hipertensão Arterial 1 ponto  
Disfunção Renal  1 ponto 
Disfunção Hepática 1 ponto  
AVE   1 ponto  
Sangramento prévio 1 ponto  
INR lábil   1 ponto 
Idosos >65 anos  1 ponto  
Uso de drogas ilícitas 1 ponto  
Etilista crônico  1 ponto  
HASBLED > ou igual 3 caracteriza alto risco para 
Sangramento. Comparar com o resultado do CHADS2 
ou CHADS2VASC e considerar não realizar 
Anticoagulação permanente ou por tempo 
indeterminado.  

Classicamente usamos no Hospital a Heparina Não 
Fracionada com ajuste pelo PTT ou Enoxaparina 1 
mg/kg 12/12h.  
No domicílio havia preferência anterior por antagonistas 
da Vitamina K (Varfarina). Este ajuste é feito pela 
dosagem do INR que deverá ficar entre 2,0-3,0.  
Atualmente com a chegada dos novos anticoagulantes 
orais no mercado, há possibilidade de fazer 
anticoagulação sem necessidade de ajuste pelo INR. Os 
novos anticoagulantes orais mais prescritos são 
Rivaroxabana (Xarelto), Apixabana (Eliquis) e 
Dabigatrana (Pradaxa).  
 
Controle de Frequência Cardíaca 
 

 Pacientes com risco de realizar o controle de 
ritmo devem realizar somente controle de FC.  
São candidatos a controle de FC: Idosos > 80 
anos com cardiopatia estrutural, Recidiva de 
ablação de Fibrilação atrial e dilatação do 
átrio, principalmente > 50 mm de medida de 
Átrio esquerdo (AE) no Ecocardiograma 
transtorácico (ECOTT). Este exame serve para 
avaliar cardiopatia estrutural, principalmente a 
medida do AE em diâmetro e volume.  Caso 
AE seja volumoso, optamos por controlar a 
FC. 

 No controle de FC, além de definir 
anticoagulação em longo prazo pelos escores 
de CHADS2 e CHADS2VASC devemos 
prescrever drogas que atuem no controle de 
FC.  

 São utilizados para este fim os 
betabloqueadores, os bloqueadores de canal 
de cálcio dihidropidínicos (Verapamil e 
Diltiazem) ou Digoxina Oral ou deslanosídeo 
venoso para paciente com FA + disfunção de 
Ventrículo esquerdo (Insuficiência Cardíaca). 
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CONCLUSÃO: 

 A FA é uma arritmia de tratamento complexo, 
baseado no tempo de surgimento.  

 Diferenciar FA aguda e FA >48h ou delta T 
indeterminado. 

 Diagnóstico pelo ECG com ritmo cardíaco 
irregular, diferente do flutter atrial que tem 
Ritmo cardíaco regular com ondas F.  

 Nas condutas definir Controle de ritmo X 
Controle de FC  

 Priorizar Controle de Ritmo, principalmente na 
FA de Primeiro Episódio. 
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Taquiarritmias 

Bruno Ferraz de Oliveira Gomes 

 

SIGLÁRIO 

IC Insuficiência cardíaca 

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 

PA Pressão arterial 

TV Taquicardia Ventricular 

BRD Bloqueio de Ramo Direito 

BRE Bloqueio de Ramo Esquerdo 

AV Atrioventricular 

CVE Cardioversão elétrica 

AVC Acidente Vascular Cerebral 

AIT Ataque Isquêmico Transitório 

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

NAV Nodo atrioventricular 

WPW Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

AMPc Adenosina monofostato cíclica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Frequência cardíaca elevada relacionado à dois 
mecanismos: automatismo ou reentrada 

 Automatismo: grupo de células que despolarizam 
de forma acelerada. Geralmente ligado à cicatriz 
prévia, alterações autonômicas, distúrbios 
hidroeletrolíticos e uso de fármacos. 

 Reentrada: A despolarização gera um circuito 
miocárdico que perpetua a arritmia. Isso se dá por 
feixes com períodos refratários diferentes.  

 Sintomas mais comuns: síncope, palpitação, dor 
torácica, dispnéia, tonturas, mal-estar, angústia no 
peito... 

 QRS estreito é o mais comum (90%) 

COMO ABORDAR O DOENTE NA CHEGADA NA 
EMERGÊNCIA?     

1º PASSO – EXAME FÍSICO E ANAMNESE 

 Identificar se há instabilidade hemodinâmica é o 
primeiro passo. Critérios de instabilidade 
hemodinâmica: 

 Irresponsividade / Rebaixamento de 
nível de consciência 

 Hipotensão arterial / Choque 
 Dor torácica 
 Dispnéia 

 O paciente com taquiarritmia e instabilidade 
hemodinâmica deve ser tratado imediatamente 
com cardioversão elétrica. 

 Identificar se há história pregressa de doença 
cardíaca (IAM, IC, valvopatia), principalmente 
arritmia prévia, uso de medicamentos 
(antiarrítmicos, anti-hipertensivos...) e drogas 
ilícitas. 

 Aferir a PA em ambos membros, em ortostase e 
em pé (se possível) 

 Verificar pulsos e perfusão periférica 
 Ausculta: B3, B4, sopros, bulhas abafadas, 

estertores crepitantes 
 Avaliar a tireóide 
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2º PASSO – ELETROCARDIOGRAMA 

 Deve ser realizado o mais rápido possível 
 Nos ajuda a identificar a origem elétrica da 

taquicardia. 
 Principal: Avaliar o QRS (estreito x largo) 
 QRS estreito – geralmente supraventricular 

 RR irregular: fibrilação atrial 
 RR regular sem ondas P e ondas F: flutter atrial 
 RR regular sem despolarização atrial visível ou 

onda P depois do QRS: taquicardia 
supraventricular 

 RR regular com P visível: taquicardia sinusal ou 
taquicardia atrial 

 QRS largo – geralmente ventricular 
 TV ou TSV com aberrância 
 Na dúvida, abordar como TV (80% dos casos) 
 Utilizar os critérios de Brugada 
 No caso das TVs, se RR é regular, a TV é 

monomórfica, caso contrário, é polimórfica.
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Taquicardia Ventricular – QRS largo – Utilizando Critérios de Brugada   Presença de dissociação AV  TV 

 

Taquicardia sinusal – P precede todos complexos QRS com morfologia normal 

 

Fibrilação atrial – RR irregular + ausência de onda P 

 

Taquicardia supraventricular – RR regular + QRS estreito + onda P depois do QRS 

 

Flutter atrial – QRS estreito + RR regular + FC 150bpm (sempre suspeitar de flutter) + linha de base serrilhada 

 

Taquicardia Ventricular Polimórfica – Torsades de pointes – QRS largo + diversas formas do QRS 

  

TRATAMENTO DA TAQUICARDIA INSTÁVEL 

 Em casos de instabilidade, a arritmia deve ser 
revertida o mais rápido possível, utilizando a 
cardioversão elétrica sincronizada (CVE). 

 Por ser um procedimento desconfortável ao 
paciente, deve ser feito com sedação. 

 As opções são: propofol (efeito rápido, induz 
amnésia mas deprime o miocárdio), 
midazolam (efeito mais prolongado, menor 
depressão cardíaca, induz amnésia) ou 
etomidato (efeito rápido, não causa depressão 
cardíaca, não induz amnésia) 

 A energia do choque deve ser de acordo com 
a taquiarritmias: 

 QRS estreito regular: 50-100J (mono/bifásico) 
 QRS estreito irregular: 120-200J (bifásico) ou 

200J (monofásico) 
 QRS largo regular: 100J (mono/bifásico) 

 QRS largo irregular: desfibrilar sem sincronizar 

TRATAMENTO DA TAQUICARDIA 
SUPRAVENTRICULAR ESTÁVEL 

 Manobra vagal deve ser a primeira opção. 
Pode ser feita com compressão do seio 
carotídeo por 5 a 10 segundos. Procurar sopro 
carotídeo antes de realizar (contraindicação). 
Não fazer em pacientes com IAM, AVC ou AIT 
recentes. Paciente deve estar deitado e 
monitorizado. 

 Opção à compressão do seio carotídeo: 
manobra de valsalva, indução de vômito, 
beber água gelada rapidamente. 

 A manobra vagal reverte 1/3 dos casos 
 Nos casos refratários, a próxima medida é a 

administração de adenosina. A adenosina 
promove um breve bloqueio atrioventricular. 
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Por possuir uma meia vida muito curta, deve 
ser feita em bólus muito rápido seguido de 
flush de água destilada ou soro fisiológico. 
Iniciar na dose de 6mg. Caso não funcione, 
tentar a dose de 12mg (2 vezes). Dose 
máxima: 30mg. Não reverte taquicardia atrial 
nem flutter, mas ao bloquear a condução AV, 
torna o diagnóstico mais fácil. Não fazer em 
paciente com história de BAV de 2º ou 3º 
grau ou história de broncoespasmo. 

 Verapamil e Diltiazem venosos são excelentes 
drogas, mas não estão disponíveis para 
comercialização no Brasil. 

 Caso a arritmia não seja revertida com 
adenosina, há grandes chances de não ser 
uma taquicardia supraventricular e/ou então 
há um mecanismo perpetuador da arritmia. 

 Nesses casos, podemos utilizar o Metoprolol 
venoso. Fazer 5mg IV lento, podendo repetir 2 
vezes (dose máxima: 15mg). Cuidado em 
pacientes com IC, DPOC, asma e bloqueios 
avançados. 

 Em casos refratários, a boa e velha 
amiodarona sempre tem seu espaço. Fazer 
dose de ataque (150 a 300mg) em 15-30 
minutos. Fazer dose de manutenção por 24h 

 As taquicardias supraventriculares estáveis 
são, geralmente, facilmente resolvidas no 
ambiente da emergência e não necessitam 
internação hospitalar. Em casos de eventos 
recorrentes ou em pacientes com profissões 
onde uma taquiarritmias seria mais arriscada, 
sempre considere encaminhar para o 
especialista para avaliar o benefício de 
ablação. Nesses casos, a taxa de sucesso da 
terapia ablativa é bem elevado e é uma opção 
terapêutica interessante. 
 

TRATAMENTO DA TAQUICARDIA 
VENTRICULAR ESTÁVEL 

 Importante definir através da história se o 
coração é estruturalmente normal (verificar 
história de cardiopatia prévia) 

 No coração estruturalmente normal, a mais 
comum é a TV sensível a adenosina que 
reverte com betabloqueadores, manobra 
vagal e, claro, com adenosina. Ablação é 
muito eficaz nesses casos. Nas outras arritmias 
idiopáticas, o betabloqueador sempre é uma 
boa opção. 

 No coração estruturalmente alterado, o 
mecanismo principal é a reentrada. Com isso, 
pode ser tratada com antiarrítmicos 
(amiodarona principalmente). CVE sempre é 
uma opção. 

 A TV polimórfica sustentada deve ser tratada 
com desfibrilação 200J (bifásico) ou 360J 
(monofásico). 

 A TV polimórfica durante o período de ritmo 
sinusal pode revelar um QT normal (sugere 
isquemia) ou QT prolongado (congênito, 
secundário à medicamentos ou Torsades de 
pointes) 

 A Torsades de pointes é uma arritmia que 
alterna frequentemente com ritmo sinusal. Por 
isso, a CVE não é útil. Investigar o uso de 
antiarrítmicos e outras drogas que prolongam 
o QT. O tratamento se baseia na 
administração de magnésio e a passagem de 
MP provisório para aumentar a FC basal. 

 

ARSENAL TERAPÊUTICO 

8. Antiarrítmicos Classe I – Bloqueadores de Canal 
de Sódio 

 Ia (procainamida): Estabiliza células atriais e 
ventriculares; Efeito pró-arritmico  prolonga o 
QT; podem induzir hipotensão e choque 

 Ib (lidocaína): atua apenas no ventrículo. Não 
deprimem a função ventricular. Podem gerar 
agitação psicomotora e convulsões, além de 
depressão respiratória e hipotensão. 

 Geralmente usada na refratariedade à amiodarona 
 

9. Antiarrítmicos Classe II - Betabloqueadores 
 Reduzem automatismo sinusal 
 Bloqueiam NAV e lentificam a condução 
 Cuidado: DPOC, asma e disfunção ventricular 

 
10. Antiarrítmicos Classe III - Bloqueadores dos canais 

de potássio 
 Atuam no átrio e ventrículo e bloqueiam NAV 
 Classe da amiodarona (bloqueia canal de potássio, 

sódio, cálcio e com funções  e bloqueadoras) 
 Cuidado com flebite, hipotensão e bradicardia em 

caso de infusão muito rápida 
 Sotalol (apesar de ser um betabloqueador não-

seletivo) também está nessa classe. Bem indicado 
em casos de TV monomórfica estável.  

 
11. Antiarrítmicos Classe IV -  Bloqueadores dos 

canais de cálcio 
 Verapamil e Diltiazem são os representantes deste 

grupo (não há formulação venosa disponível no 
Brasil) 

 Boa opção em taquicardias de QRS curto 
refratárias à manobra vagal e adenosina, assim 
como no controle de FC na fibrilação/flutter atrial. 

 Não usar em pacientes com IC, WPW e arritmias 
ventriculares 
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12. Agentes purinérgicos 
 Atuam nos níveis de AMPc, bloqueando o NAV. 
 A meia vida é muito curta. Por isso, deve ser feita 

em bólus com flush de água destilada ou soro 
fisiológico visando chegar no coração ainda com 
atividade. 

 Como bloqueiam o NAV, não haverá condução 
atrioventricular, sendo exibido apenas a atividade 
atrial. Como muitas taquiarritmias 
supraventriculares tem mecanismos relacionados 
ao NAV, a adenosina é muito eficaz na reversão 

dessas arritmias, sendo a primeira opção após a 
manobra vagal.  

 Geralmente, o paciente experimenta um breve 
momento de assistolia, gerando muita angústia no 
momento da infusão. Lembre-se sempre de 
explicar que isso pode acontecer, mas a duração é 
muito curta (pacientes descrevem como uma 
sensação de que irão morrer). 

 Cuidado em pacientes com asma prévia (pode 
causar broncoespasmo) 

 
 

BULÁRIO 

 

Droga Dose inicial Dose máxima Intervalo 
Bloqueadores dos Canais de Sódio    
Procainamida (ampola 500mg/5ml ou comp de 300mg) 
Dose de manutenção: 1 a 4mg/min 20mg/min 50mg/min Bólus / Contínua 

Lidocaína 2% (frasco de 50ml – 100mg/mL) 
Dose de manutenção: 1 a 4mg/min 
Diluição: Lidocaína 50mL + SG% 200ml (4mg/mL) 

1,0-1,5mg/kg 3,0mg/kg Bólus / Contínua 

Betabloqueadores venosos    
Metoprolol (ampola de 5ml/5mg) 5mg 15mg Bólus 
Esmolol (frasco de 10ml/100mg) 
Não necessita diluição 
Bólus: 500mcg/kg em 1 minuto 

50mcg/kg/min 300mcg/kg/min Contínuo 

Bloqueadores dos Canais de Potássio    
Amiodarona(ampola de 3ml/150mg ou comp de 100 e 
200mg) 
Diluição: amiodarona 18ml + SG5% 232ml (acesso 
profundo) ou SG5% 482ml (acesso periférico) 
Manutenção: 1mg/min por 6h e 0,5mg/min em 18h 

150-300mg 
(ataque) 

2,2g/24h 
(venosa) 

1200mg (oral) 

 
Contínuo (venoso) 

24/24h; 12/12h; 
8/8h (oral) 

Sotalol (Comp de 120mg e 160mg) 
160mg/dia 

320mg 
640mg (em 

arritmias refratárias) 
24/24h; 12/12h 

Bloqueadores dos Canais de Cálcio    
Adenosina (ampola de 2ml/6mg) 
Bólus: 6mg + 12mg + 12mg 6mg 30mg Bólus + Flush 

Tabela 1. Drogas utilizadas no tratamento das taquiarritmias 

 

CONCLUSÃO 

 As taquiarritmias devem ser prontamente 
identificadas na chegada do paciente na 
emergência. 

 Pacientes instáveis devem ser sempre 
encaminhados para CVE o mais rápido possível 

 QRS estreito geralmente indica arritmia 
supraventricular e QRS largo geralmente indica 
arritmia ventricular. No caso do QRS largo, os 
critérios de Brugada ajudam a diferenciar a 
taquicardia ventricular da taquicardia 
supraventricular com aberrância. 
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SIGLÁRIO 

 

AV Atrioventricular 

BAV Bloqueio Atrioventricular 

BAVT Bloqueio Atrioventricular Total 

BRA Bloqueador do Receptor da Angiotensina  

BSA Bloqueio Sinoatrial  

DNS Doença do Nó Sinusal  

EAP Edema agudo de pulmão 

ECG Eletrocardiograma  

EEF Estudo Eletrofisiológico  

FC Frequência cardíaca  

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 

IECA Inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina  

SNA  Sistema Nervoso Autônomo  

SpO2 Saturação de Oxigênio 

PA  Pressão Arterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIÇÃO 

 Bradicardia é quando há uma frequência 
cardíaca <50bpm. 

ACHADOS CLÍNICOS  

 Bradicardias sintomáticas podem se manifestar 
com tontura, síncope, redução do nível de 
consciência, fraqueza, fadiga, sensação de 
desfalecimento, hipotensão, hipotensão 
ortostática, dispnéia, congestão pulmonar, 
edema agudo de pulmão (EAP), convulsão 
(pode simular crise epilética), dor torácica. 

 Ao exame físico, podemos observar no pulso 
venoso a presença de onda A em canhão, 
quando há bloqueio atrioventricular total 
(BAVT).  

 A Síndrome de Stoke-Adams é marcada por 
episódios de síncopes, podendo vir 
acompanhada de convulsão, resultantes de 
uma arritmia cardíaca.  
 

ENTENDO O ELETROCARDIOGRAMA NAS 
BRADIARRITMIAS  

O SISTEMA DE CONDUÇÃO ELÉTRICO CARDÍACO 

 No sistema excito condutor cardíaco, todas as 
células possuem capacidade de gerar 
estímulos elétricos (automatismo) e conduzi-
los (dromotropismo). Entretanto, são as células 
do nó sinusal que apresentam maior 
automatismo assumindo, portanto, a função 
de marca-passo natural do coração, 
comandando o ritmo a e frequência cardíaca 
sob influência do sistema nervoso 
autonômico. 

 O estímulo elétrico é gerado no nó sinusal 
que se localiza na crista terminalis, próximo à 
desembocadura da veia cava superior no átrio 
direito, percorre os feixes internodais e ativa 
os átrios.  Posteriormente, o estímulo se 
propaga pela junção atrioventricular (estrutura 
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constituída pelo nó atrioventricular e pelo 
tronco do feixe de His). O feixe de His 
percorre o septo interventricular e divide-se 
em ramos direito e esquerdo, que vão inervar 
a massa ventricular através das fibras de 
Purkinje (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de condução cardíaco. 

1. Ritmos de Escape: 
 O que acontece quando o nó sinusal é 

subitamente inibido? Felizmente, como já dito 
anteriormente, existem outras células 
pertencentes ao sistema de condução com a 
capacidade de gerar impulso elétrico, tais 
como algumas áreas do miocárdio atrial, a 
junção atrioventricular (AV), os ramos e as 
fibras de Purkinje. Assim, quando o nó sinusal 
“falhar”, um novo foco automático assume o 
ritmo cardíaco, com uma frequência intrínseca 
menor, o que chamaremos de Ritmo de 
Escape. Geralmente, quem assume o ritmo em 
caso de falha do nó sinusal é o nó 
atrioventricular/junção AV, já que é o segundo 
em capacidade automática (Ritmo Juncional). 
Quando o nó sinusal e a junção AV falham, 
quem assume o ritmo são os ramos 
(direito/esquerdo) ou as fibras de Purkinje, o 
que chamaremos de escape ventricular ou 
simplesmente Ritmo Idioventricular (uma 
bradiarritmia maligna, com frequência 
intrínseca muito baixa, podendo gerar 
instabilidade, com pausas acentuadas e até 
assistolia). 
 
Ritmo Juncional: 

 O QRS é estreito, semelhante ao QRS no ritmo 
sinusal, pois os ventrículos continuam sendo 
ativados pelo sistema His-Purkinje.  Uma vez 
que o estímulo se origina na junção AV, os 
átrios são ativados muito próximos à ativação 
dos ventrículos e de forma retrógrada. Assim, 
podemos ter ondas P negativas (P’), a onda P 
pode não ser visível (quando dentro do QRS) 
ou pode estar muito próxima ao QRS (seja 

antes ou depois do QRS).  A FC geralmente 
encontra-se entre 40-60bpm. 

Figura 2. Ritmo juncional. Observe ondas P negativas (P’). 

Ritmo Idioventricular: 

 O QRS é alargado e aberrante (devido à 
origem ventricular do estímulo elétrico). É uma 
bradiarritmia maligna, com frequência 
intrínseca muito baixa, podendo gerar 
instabilidade, com pausas acentuadas e até 
assistolia. A FC geralmente encontra-se 
<40bpm. 

Figura 3. Ritmo Idioventricular. FC em torno de 30bpm e QRS 
alargado.  

2. Bradicardia Sinusal 
 O Ritmo é comandado pelo nó sinusal e a FC 

encontra-se < 60bpm. 
 Presença de ondas P positivas em DI, DII, aVF 

e negativa em aVR; 
 Ondas P com a mesma morfologia 
 Onda P precedendo cada QRS 

Figura 4. Bradicardia Sinusal. FC em torno de 50bpm. 

Bloqueios Sinoatriais (BSA): 

 O BSA de 1º e 3º graus não pode ser 
diagnosticado por meio do ECG convencional.  

 No BSA de 2º grau observamos a presença de 
pausas sinusais (períodos sem a presença de 
onda P ou QRS no traçado 
eletrocardiográfico). Há dois tipos de BSA de 
2º grau: 

a) Tipo I: o intervalo PP vai reduzindo 
progressivamente até a pausa sinusal 

Figura 5.Encurtamento progressivo do intervalo PP anterior à 
pausa sinusal. 
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b) Tipo II: não há redução progressiva do 
intervalo PP previamente à pausa sinusal e, o 
tempo de pausa sinusal deve ser um valor 
múltiplo do intervalo PP normal registrado.  

Figura 6. Intervalo PP fixo, sendo que a pausa gerada é um 
múltiplo do intervalo PP. 

 

Bloqueios Atrioventriculares (BAV): 

a) Bloqueio Atrioventricular de 1º Grau (BAV de 
1º grau): 

 Todos os estímulos atriais conseguem 
despolarizar os ventrículos, porém observa-se 
um alentecimento na condução do estímulo 
do átrio para o ventrículo, o que se reflete no 
aumento da duração do intervalo PR. 

 Intervalo PR aumentado (> 200ms ou 5 
quadradinhos) e toda onda P é seguida por 
um complexo QRS. 

Figura 7.BAV de 1º grau. Observe o intervalo PR alargado. 

b) Bloqueio Atrioventricular de 2º Grau (BAV de 
2º grau): 

 Observa-se a presença de ondas P 
bloqueadas, ou seja, algumas ondas P são 
seguidas por complexo QRS, enquanto outras 
não. Há dois tipos de BAV de 2º grau com 
gravidade e prognósticos diferentes. 

 Tipo I ou Mobitz I (Wenckebach): aumento 
progressivo do intervalo PR, com PR cada vez 
mais longo até ocorrer uma onda P 
bloqueada. Geralmente observa-se uma 
progressiva redução do intervalo RR até o 
bloqueio. O intervalo PR antes da P 
bloqueada é maior que o intervalo PR que se 
segue a onda P bloqueada.   

Figura 8. BAV de 2º grau Mobitz I. 

 Tipo II ou Mobitz II: bloqueios súbitos da onda 
P, sem aumento gradativo do intervalo PR. O 
intervalo PR antes da P bloqueada é igual ao 

intervalo PR que se segue a onda P 
bloqueada. 

Figura 9.BAV de 2º grau Mobitz II. 

c) Bloqueio Atrioventricular de 3º Grau ou Total 
(BAV de 3º grau ou BAVT): 

 Há uma completa dissociação entre as ondas 
P e os complexos QRS (dissociação AV), desse 
modo, podemos ter ondas P em várias 
posições em relação ao QRS: onda P dentro 
do complexo QRS, antes do QRS, depois do 
QRS, no segmento ST, em cima da onda T e 
etc.  

Figura 10.BAV Total. Observe a dissociação entre as ondas P e 
os complexos QRS. 

d) Bloqueio Atrioventricular Avançado (BAV 
avançado): 

 Presença de mais de uma onda P bloqueada 
consecutivamente. 

Figura 11.BAV avançado. 

 Observa-se, frequentemente, que os 
bloqueios com melhor prognóstico, ditos 
benignos, ocorrem no nó atrioventricular 
propriamente dito (supra-hissianos); enquanto 
que os bloqueios com pior prognóstico, sendo 
considerados malignos, encontram-se no feixe 
de His ou nos ramos direito/esquerdo 
(intra/infra-hissianos). 

 A duração do complexo QRS pode sugerir a 
localização do bloqueio: se supra, intra ou 
infra-hissiano. Assim, quando o QRS é estreito, 
com o mesmo padrão do QRS sinusal, o 
bloqueio tende a se localizar acima do feixe 
de His ou no próprio feixe (supra ou 
intrahissiano).  Se o QRS for alargado e 
aberrante (padrão tipo bloqueio de ramo 
esquerdo), o bloqueio provavelmente deve ser 
de localização abaixo do feixe de His (infra-
hissiano) ou o paciente já apresentava 
bloqueio de ramo prévio. 

 O BAV de 1º grau e o BAV de 2º grau Mobitz I 
são arritmias em que o bloqueio da condução 
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A-V geralmente ocorre acima do feixe de His 
(supra-hissiano). O QRS geralmente é estreito. 

 O BAV de 2º grau Mobitz II e o BAVT são 
arritmias em que o bloqueio da condução A-V 
geralmente ocorre no feixe de His (intra-
hissiano), com QRS estreito ou abaixo dele 
(infra-hissiano), sendo o QRS alargado.  

 

CONDIÇÕES CLÍNICAS ASSOCIADAS A BRADICARDIA  

1. Influência do Sistema Nervoso Autônomo 
(SNA): 

 O SNA tem influência sobre o nó sinusal 
através do sistema simpático (adrenérgico) e 
parassimpático (vagal). O predomínio do 
estímulo vagal (vagotonia) sobre o sistema 
simpático induz a bradicardia. A vagotonia 
pode ocorrer de maneira súbita e abrupta, na 
qual a descarga colinérgica (vagal) pode 
desencadear além da bradicardia, uma 
repentina vasodilatação. Tal mecanismo 
promove hipotensão arterial sintomática, 
podendo levar a síncope neurocardiogênica, 
em especial se o indivíduo estiver em posição 
ortostática (Síncope Vasovagal).  

 O reflexo vagal pode ser induzido por diversas 
situações estressantes tais como: ambientes 
quentes e aglomerados, fome, dor, medo, 
posição ortostática, mudança súbita de 
decúbito ou situações fisiológicas como 
micção, defecação, retenção urinária, tosse, 
vômitos.  A bradicardia e vasodilatação 
mediada pelo nervo vago induzem sintomas 
de baixo débito e conseqüentemente síncope, 
acompanhada por pródromos (manifestações 
pré-síncope): náuseas, sudorese fria, palidez, 
sensação de mal estar, tontura. 

 A vagotonia pode apresentar-se de maneira 
branda e persistente, como acontece nos 
atletas bem condicionados e em todos os 
indivíduos durante o sono, sendo na maioria 
das vezes assintomática.  

 Outra condição clínica associada à bradicardia 
e a síncope é a Hipersensibilidade do Seio 
Carotídeo. Há uma hipersensibilidade dos 
barorreceptores localizados no bulbo 
carotídeo, promovendo pausas prolongadas e 
BAV avançados, desencadeados pela 
compressão e/ou massagem do seio 
carotídeo. Estes pacientes podem apresentar 
síncope após virar a cabeça ou quando usam 
camisas com o colarinho apertado ou 
gravatas muito apertadas.  

 A hipertensão intracraniana pode cursar com 
vagotonia. O reflexo de Cushing se manifesta 
com hipertensão arterial e bradicardia.  
 

2. Medicamentos: 
 Uso de drogas com ação depressora do nó 

sinusal ou da condução AV (cronotrópicas 
negativas): betabloqueadores, bloqueadores 
do canal de cálcio (diltiazem, verapamil), 
amiodarona, sotalol, propafenona, clonidina, 
entre outros.  
 

3. Doença do Nó Sinusal (DNS): 
 Trata-se de uma doença fibrodegenerativa 

senil que acomete o nó sinusal e o sistema de 
condução (Doença de Lev-Lenegre). 
Acometem indivíduos idosos. 
 

4. Isquemia e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM): 
 O IAM de parede inferior desencadeia o 

reflexo de Bezold-Jarisch, que determina 
hipotensão e bradicardia via nervo vago. Além 
disso, a artéria coronária direita pode originar 
a artéria do nó sinusal. Infartos envolvendo a 
coronária direita (em especial quando há 
infarto do ventrículo direito associado) podem 
levar a isquemia e necrose do nó sinusal 
manifestando bradiarritmias.  

 Bradiarritmias associadas a IAM de parede 
anterior indica comprometimento septal 
extenso, quase sempre sendo precedido por 
bloqueio de ramo. 
 

5. Distúrbios Eletrolíticos: 
 Alterações eletrolíticas devem ser descartadas 

como causa de bradicardia, especialmente, 
em pacientes com disfunção renal ou em uso 
de medicamentos que possam contribuir para 
a piora da função renal e alterações 
eletrolíticas (IECA, BRA, diuréticos). 
 

6. Doenças do Endocárdio e Miocárdio 
 Muitas patologias de caráter infiltrativo, 

inflamatório, infeccioso ou parasitário estão 
associadas à bradiarritmias. Quadros de 
endocardite infecciosa, em especial na 
presença de abscesso no anel valvar, pode 
comprometer a condução elétrica. A doença 
de Chagas, doenças infiltrativas como 
amiloidose, sarcoidose e hemocromatose, 
doenças reumatológicas tais como 
esclerodermia, lúpus e artrite reumatóide 
também podem afetar o sistema de 
condução. 

7. Pós Cirurgias Cardíacas 
 O Pós-operatório de cirurgias cardíacas pode 

ter como complicação a presença de diversos 
graus de bloqueios AV, em consequência de 
trauma direito ou isquemia do sistema de 
condução. Os bloqueios AV são mais 
frequentes associados à cirurgia de troca 
valvar aórtica.  Manipulação intracardíaca de 
cateteres, correção de cardiopatias congênitas 
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e transplante cardíaco também podem ser 
causa de BAV. 
 

8. BAVT congênito 
 Tal bloqueio pode ser idiopático ou 

relacionado ao Lúpus Neonatal, pela 
passagem de auto-anticorpos anti-Ro da mãe 
através da placenta. Pode está presente ao 
nascimento ou em idade precoce. Os 
sintomas variam desde ausência de sintomas 
até a morte súbita, passando por síncope, 
intolerância ao exercício ou manifestações de 
insuficiência cardíaca.  
 

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA  

 A anamnese e o exame físico são importantes 
para o diagnóstico e para auxiliar na 
identificação da etiologia. Avaliar dados 
epidemiológicos que possam sugerir que o 
paciente é natural de área endêmica para 
doença de Chagas, antecedente de doença 
coronariana, uso de medicamentos com ação 
cronotrópica negativa, presença de injúria 
renal e distúrbios hidroeletrolíticos, história 
sugestiva de síndromes neuromediadas. 

 O paciente deve ser questionado sobre os 
fatores precipitantes, sua posição no 
momento dos sintomas, presença e duração 
de pródromos, se há relato de síncope e quais 
manifestações estão presentes durante o 
evento (palidez, cianose, convulsão, salivação, 
mordida da língua, nistagmo, incontinência 
esfincteriana, movimentos tônicos-clônicos) e 
como o paciente se apresenta imediatamente 
após o evento (letárgico, confuso, 
desorientado, vigil e orientado; se há presença 
de dor muscular, fadiga e cefaleia).  

a) Eletrocardiograma (ECG): a documentação 
eletrocardiográfica é fundamental para a 
confirmação diagnóstica, além de auxiliar na 
busca pela provável etiologia. Ex: doença 
coronariana. 

b) Holter: útil quando os sintomas são frequentes 
e o ECG basal não conseguir documentar 
algum evento arrítmico que justifique a 
sintomatologia do paciente ou naqueles 
indivíduos assintomáticos. 

c) Monitor de Eventos Externo (Looper):tem por 
objetivo aumentar a precisão diagnóstica 
quando os sintomas são pouco frequentes, 
uma vez que o looper permite maior tempo 
de monitorização (semanal, mensal e até 
anual).  

d) Teste Ergométrico: pode identificar 
incompetência cronotrópica e demonstrar 
distúrbios no sistema de condução não 
evidentes ao repouso, sendo útil 

principalmente quando o paciente apresenta 
sintomas durante ou imediatamente após a 
realização de esforço físico.  

e) Ecocardiograma com Doppler: importante 
para avaliar alterações que auxiliem no 
diagnóstico etiológico, tais como alterações 
segmentares relacionadas à doença 
isquêmica, doenças com infiltração miocárdica 
(amiloidose, sarcoidose, etc), avaliação valvar 
observando a presença de vegetação nos 
quadros de endocardite e calcificação do 
aparato valvar.  

f) Teste de inclinação (Tilt Test): indicado para 
investigação diagnóstica das disautonomias, 
em especial da síncope neurocardiogênica e 
nos casos de hipersensibilidade do seio 
carotídeo. É particularmente útil na 
investigação diagnóstica da síncope.  

g) Estudo Eletrofisiológico (EEF): indicado 
quando outros exames não são capazes de 
elucidar o diagnóstico e o prognóstico 
envolvendo um episódio de bradiarritmia.  O 
estudo EEF consiste em avaliar a função do nó 
sinusal e de todo o sistema de condução 
atrioventricular.  
 

TRATAMENTO NA EMERGÊNCIA  

 Avaliar os sinais e sintomas: Bradicardia Estável 
x Bradicardia Instável: 
 

BRADICARDIA ESTÁVEL 

 Nos pacientes estáveis não há necessidade de 
tratamento imediato para elevação da FC.   

 É importante analisar o ECG para identificar 
bloqueios de grau mais avançado (BAV 2º 
grau Mobitz II, BAVT, presença de QRS 
alargado), pois implica num pior prognóstico, 
devendo ser cogitado a possibilidade de 
passagem de marca-passo provisório devido à 
gravidade e possibilidade de instabilidade 
súbita. 

 O doente deve ser monitorizado e 
permanecer em observação. Observa-se, 
frequentemente, hipertensão arterial como 
resposta compensatória nestes doentes, não 
sendo indicado tratamento agressivo dos 
níveis pressóricos.  

BRADICARDIA INSTÁVEL 

 Paciente manifesta instabilidade clínica: 
choque, hipotensão arterial e má perfusão 
periférica, alteração do nível de consciência 
(pré-sincope, síncope), dor precordial, 
dispneia, congestão pulmonar.  
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 Sempre identificar se os sinais e sintomas 
apresentados se devem à bradicardia. A 
bradicardia está causando os sintomas ou é 
manifestação de outra doença? Ex: Bradicardia 
associada a quadros de hipertensão 
intracraniana.  

I.  M. O. V. E: 
 Monitorização do paciente para avaliar o 

ritmo, FC, PA e SpO2 ao monitor. 
 Oxigênio (se hipoxêmico). Mantenha via 

aérea patente.. 
 Veia: garanta acesso venoso e colha 

exames laboratoriais. 
 Eletrocardiograma (ECG): Obtenha ECG de 

12 derivações, contudo não retarde o 
tratamento aguardando ECG se já 
identificado ao monitor bradicardia instável. 

II.  Procure identificar possíveis causas:  
 Distúrbios hidroeletrolíticos, medicamentos 

(intoxicação digitálica, uso de medicamentos 
cronotrópicos negativos), síndrome 
coronariana aguda, hipertensão intracraniana. 

III. Administrar Atropina IV: 
 Primeira dose: bólus 0,5mg 
 Repetir a cada 3 a 5 minutos até uma dose 

máxima de 0,04mg/Kg (dose total máxima de 
3mg). 
 

SE ATROPINA FOR INEFICAZ: 
1. Marcapasso Provisório Transcutâneo: 
 Duas placas adesivas são fixadas ao tórax do 

paciente, por meio das quais é gerada uma 
corrente elétrica que atravessa as estruturas 
da parede torácica promovendo a 
despolarização miocárdica. Por meio do 
estímulo elétrico, acontece uma contração 
involuntária da musculatura torácica causando 
dor e desconforto no paciente, sendo 
necessária sedação e analgesia.  

a) Colocação das pás adesivas:  
 As pás já vêm prontas para uso. A posição 

habitual que oferece menor impedância é 
colar as pás na posição anteroposterior do 
tórax, contudo outras posições como 
anterolateral do tórax também pode ser 
usada, em especial quando o doente não 
puder ser virado para fixação do adesivo 
posterior. (Figura 12) 

 

b) Ajuste dos parâmetros de estimulação: 
 Selecione inicialmente a FC desejada 

(geralmente em torno de 60 – 80 bpm). 
 Ajuste a intensidade da corrente elétrica, 

aumentando gradualmente o valor de 
corrente elétrica a partir do valor mínimo de 
20 a 30 mA até que se obtenha captura 
elétrica. 

 Inicialmente, teremos espículas não seguidas 
de QRS; quando atingirmos uma intensidade 
de corrente elétrica adequada, todas as 
espículas passam a ser seguidas por um QRS 
alargado (aberrante). Desse modo, diremos 
que este é o valor mínimo para que haja 
captura ventricular. A partir desse ponto, deixe 
o valor da corrente elétrica com margem de 
segurança de 10-20% acima desse limiar. 

 Modo de estimulação (em demanda ou fixo): 
no modo em demanda, o estímulo ocorre 
apenas quando a FC do paciente estiver 
abaixo da FC selecionado do MP. No modo 
fixo (assincrônico), o aparelho dispara 
independente da FC ou dos batimentos 
espontâneos do doente.   

 

Figura 13. Ritmo de marcapasso ao monitor. QRS alargado e 
todas as espículas são seguidas por QRS.  

 

C) Avalie a captura mecânica:  
 O pulso deve ser palpado nas artérias 

femorais, para que não haja interferência das 
contrações musculares induzidas pelo marca-
passo transcutâneo, como ocorre na palpação 
do pulso carotídeo.  
 

2. Infusão contínua de Dopamina IV: 
 Dose: iniciar com 2 a 10mcg/Kg por minuto e 

titular até a resposta do paciente. 
 

3. Infusão contínua de Epinefrina IV: 
 Dose: iniciar com 2 a 10mcg/Kg por minuto e 

titular até a resposta do paciente. 
 

4. Após estabilização, considere a passagem de 
Marcapasso Transvenoso.  

 

Figura 12. Posição anterolateral das pás do marcapasso.              
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Bradiacardia (FC 50bpm)

•Monitorização do doente para identificar ritmo, FC, PA, SpO2
•Oxigênio suplementar; manter via aérea patente
•Veia: garantir acesso venoso
•Eletrocardiograma (ECG)
** Identificar e tratar causas subjacentes

A perfusão periférica está adequada ? 
(Choque, hipotensão arterial e má perfusão periférica, alteração do nível de consciência ,dor 

precordial, dispneia, congestão pulmonar).

Atropina IV:
Bolus de 0,5mg
Repetir a cada 3 a 5 min ( máximo 3mg).

SE ATROPINA INEFICAZ

Estimulação com Marcapasso transcutâneo
OU

Infusão IV de dopamina: 2 a 10mcg /Kg /min
OU 

Infusão IV de epinefrina: 2 a 10mcg /Kg /min

Bradicardia Estável:
Monitorar e observar

Sim Não

Preparar o MP transvenoso
Tratar causas contribuintes

 

Figura 14. Fluxograma de abordagem inicial do paciente com bradicardia na emergência.  
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INTRODUÇÃO 
 

 A dor torácica é uma queixa bastante 
freqüente na sala de emergência. No Brasil, 
cerca de 330.000 pacientes são admitidos em 
emergências  com dor torácica e, em metade 
dos casos não são confirmados os 
diagnósticos. A dor torácica na sala de 
emergência é um desafio diagnóstico devido 
sua multicausalidade e diferentes 
apresentações clínicas, e apresenta uma  
elevada taxa de  morbimortalidade. 

 
 Anamnese e  exame físico completo são 

fundamentais para o diagnóstico preciso de 
dor toracica na sala de emergencia. Patologias 
de alta letalidade como Síndrome Coronariana 
Aguda, Dissecção Aórtica, Tromboembolismo 
Pulmonar devem ser reconhecidas 
precocemente.  

 
 
PRINCIPAIS CAUSA DE DOR TORÁCICA NA 
SALA DE EMERGÊNCIA 
 
MÚSCULOESQUELÉTICAS:  

. Dor em costelas (fraturas, metastases) 

. Costocondrite (Síndrome de Tietze) 

. Fibromialgia 
 
CARDÍACAS:  

ISQUÊMICAS 
. Angina Estável 
. Angina Instável 
. Infarto Agudo do Miocárdio sem Supra ST 
. Infarto AGudo do Miocárdio com Supra ST 

 
NÃO-ISQUÊMICAS 
. Pericardite 
. Valvulares: Estenose Aórtica 
.Miocardiopatias: Cardiopatia Hipertrófica, 
Hipertrofia do Ventrículo Esquerdo.  
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GASTROESOFAGEANAS: 

. Espasmo Esofageano Difuso 

. Refluxo Gasatroesofagico 

. Esofagite 

. Ruptura do Esôfago 

. Gastrite 
 . Úlcera péptica 
 
PULMONARES 

. Pneumonia 

. Pneumotórax 

. Pleurite 

. Tromboembolismo Pulmonar 

. Hipertensão Pulmonar 
 
ABDOMINAIS: 

. Colecistite 

. Pancreatite 

. Abscesso Subfrênico  
 
VASCULARES:  

. Dissecção Aórtica 

. Aneurisma de aorta 
 
NEUROLÓGICAS:  

. Radiculopatia 

. Herpes Zoster 
 
PSIQUIÁTRICAS 

. Síndrome do Pânico  

. Transtorno de  Ansiedade generalizada 

. Depressão 
 
IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE NA DOR 
TORÁCICA 
 

 A anamnese é de extrema relevância no 
diagnostico diferencial de dor torácica. Idade, 
sexo, profissão, naturalidade são importantes 
para o raciocínio de patologias mais 
prevalentes em determinadas classes. A 
Cardiopatia Hipertrófica é a causa mais 
comum de morte súbita em pacientes jovens 
e a dor torácica pode ser um dos sintomas 
iniciais da doença. Tromboembolismo 
pulmonar pode ser  a causa de uma mulher 
jovem em uso de anticoncepcional oral que 
apresenta-se na sala de emergência 
queixando-se  dor torácica súbita. Profissões 
com altos níveis de estresse emocional estão 
associadas com Síndrome Coronariana Aguda.  

 Na História da Doença Atual, é importante 
discriminar especificamente a  dor torácica, 
ressaltando o tipo (pontada, aperto, 
queimação, ventilatório-dependente), 
localização (precórdio, epigástrio, hemotórax 
esquerdo, hemitórax direito, dorso), irradiação 
(pescoço, mandíbula, braço esquerdo, braço 
direito, abdome), início (gradual, súbito),  

fatores desencadeantes (estresse emocional, 
exercício físico, alimentação),  fatores de alívio 
(repouso, uso nitrato), sintomas associados 
(dispnéia lipotímia, síncope, sudorese, 
náuseas, vômitos). 

 Na História Patológia Pregressa, é 
indispensável a determinação das 
comorbidades apresentadas. Hipertensão, 
Diabetes mellitus, Dislipidemia estão 
associadas a Doença Coronariana. Distúrbios 
genéticos e familiares estão  associados a 
Síndromes de Hipercoagulabilidade e 
Tromboembolismo pulmonar assim como 
Cardiopatia Hipertrófica. Hábitos de vida é 
importante na particularização da dor 
torácica, explanadas  na  associação do 
alcoolismo e pancreatite, tabagismo e Doença 
Coronariana. Viagens recentes, uso de 
medicações, condições de moradia são 
pontos importantes a serem valorizados na 
anamneses.  

 
IMPORTÂNCIA DO EXAME FÍSICO NA DOR 
TORÁCICA 
 

 História clínica e o exame físico minucioso é 
capaz de determinar em 70% a causa da dor 
torácica na sala de emergência..Condicões  
que oferecem risco ao paciente e patologias 
potencialmentes fatais podem ser 
quantificadas pelo exame clínico.  

 
 
ACHADOS NO EXAME FÍSICO: 
 
Exame Físico  Hipótese Diagnóstica 
Hipotensão  Síndrome Coronariana 

Aguda, Tromboembolismo 
Pulmonar, Pneumonia, 
Dissecção Aorta, 
Pneumotórax 

PA divergente Insuficiência Aórtica 
PA convergente Síndrome Coronariana 

Aguda 
Pulsos Assimétricos Dissecção Aorta 
Sopro Sistólico Estenose Aórtica 
Sopro Diastólico Insuficiência Aórtica, 

Dissecção Aorta 
B3 Insuficiência Cardíaca 

P2 > A2 Tromboembolismo 
Pulmonar 

Estertores crepitantes 
bilaterais 

Insuficiência Cardíaca 

Estertores crepitantes 
unilaterais 

Pneumonia 

Febre  Pneumonia 
Alteração Exame 
Neurológico 

Dissecção Aorta 
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TIPOS DE DOR TORÁCICA 
 
DOR TORÁCICA CARDÍACA ISQUÊMICA 

 A Dor torácica anginosa apresenta três 
características fundamentais:  

o Dor ou desconforto retrosternal em 
aperto ou peso, com irradiação para 
mandíbula e face interna do 
membro superior esquerdo;  

o Desencadeada pelo esforço físico ou 
estresse emocional ; 

o Alivia com com repouso ou nitrato.  
 Podemos classificar a dor torácica anginosa  

em 4 tipos: 
o Dor torácica definitivamente 

anginosa: apresenta as três 
características fundamentais;  

o Dor torácica provavelmente 
anginosa: apresenta duas das três 
características fundamentais; 

o Dor torácica provavelmente não 
anginosa: apresenta uma 
característica fundamental;  

o Dor torácica definitivamente não 
anginosa: nenhuma característica 

 
 Alguns subgrupos de pacientes, entre eles as 

mulheres, os idosos e os diabéticos podem 
apresentar equivalentes anginosos como 
dispnéia, palpitação, síncope.  

 A Doença Coronariana é mais prevalente 
quando há  associacões de comorbidades 
como Diabetes mellitus, Hipertensão Arterial,  
Dislipidemia, Doença Vascular Periférica, 
Doneça Carotídea, Tabagismo.  

 
DOR TORÁCICA CARDÍACA NÃO ISQUÊMICA 

 Alterações eletrocardiográficas de supra 
desnivelamento do segmento ST  e elevação 
de marcadores podem confrontar um quadro 
de Miopericardite com  Síndrome Coronariana 
Aguda. Uma  história clínica minuciosa pode, 
por muitas vezes, elucidar esse diagnótico.  

 A Pericardite Aguda frequentemente é 
precedida por uma quadro de infeccão de 
vias aéreas superiores . 

 A dor torácica da Pericardite Aguda apresenta 
características distintas da Sindrome 
Coronariana Aguda. Geralmente a dor é tipo 
pleurítica, continua, em hemitórax esquerdo 
ou retrosternal, que piora com inspiração 
profunda e ao deitar, e melhora com a 
posição sentada ou inclinada para frente. 
Podem estar presentes a febre e o atrito 
pericárdico.  

 A dor torácica angionsa pode estar presente 
na Hipertrofia ventricular Esquerda.   
Cardiopatia Hipertrófica Septal Assimétrica é 
uma doença autossômica dominante que 

apresenta hipertrofia assimétrica no septo 
interventricular. Os sintomas mais frequentes 
são angina, palpitação e síncope. 
Caracteristicamente apresenta sopro sistólico 
em foco aórtico (associado ou não a sopro em 
foco mitral) que aumenta com a 
administração de nitrato.  

 desbalanço entre oferta e demanda de O2 no 
cardiomiócito provocado pela hipertrofia 
ventricular esquerda na Estenose Aortica e 
Cardiopatia Hipertensiva frequentemente é a 
causa da angina nesses pacientes.  

 
DOR TORÁCICA VASCULAR 

 A Dissecção Aórtica é uma condição 
extremamente grave e de altíssima 
mortalidade e é principal causa de dor 
torácica não cardíaca potencialmente fatal. 

  Estima-se que , se não tratada, a mortalidade 
seja de 50% nas primeiras horas e 90% em 
três meses.  

 Os fatores de risco mais importantes são 
Hipertensão Arterial , sexo masculino e idade 
avançada.   

 Dissecção de aorta é sugerida por um quadro 
de dor torácica súbita, lancinante, com 
irradiação para as costas,  geralmente intensa, 
de rápido desenvolvimento, que costuma 
atingir intensidade máxima logo após o inicio 
da dor.  

 Pode estar associada a assimetria de pulsos  e 
diferencas pressóricas em membros 
superiores e a alteracões no exame 
neurológico.  

 Sinais de insuficiência cardíaca e choque 
podem estar presentes na vigência de 
complicacões como Tamponamento Cardíaco 
e Insuficiência Aórtica Aguda.  

 A presença de dor torácica anginosa nos 
pacientes com Dissecção de Aórtica devemos 
suspeitar de dissecção coronariana.    

 
DOR TORÁCICA PULMONAR 

 A Embolia Pulmonar é uma condição 
potencialmente grave e fatal se não 
diagnoticado.  

 Devemos suspeitar na presença de dispnéia 
de início súbito, associado a dor pleurítica e 
hemopstise.  

 História de viagens recentes, uso de 
anticoncepcional,  abortamentos, trombose 
vasculares, história familiar de trombofilia são 
dados da história clínica  de fundamental 
importância na elucidação do diagnostico.   

 Característicamente, o Tromboembolismo 
Pulmonar cursa com dispnéia  súbita e 
ausculta pulmonar normal. Desdobramento 
de B2, P2 hiperfonética, desvio do eixo eletrico 
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para direita, S1Q3T3 no eletrocardiograma 
podem estar presentes nessa condição.  

 Síncope, choque obstrutivo, ictus de VD 
palpável são sinais de alerta presentes que 
podem estar presentes no Tromboembolismo  
Pulmonar Maciço.  

 Pneumotórax é uma condição clínica de alto 
gravidade se diagnosticado tardiamente.  

 O diagnóstico pode ser suspeitado na 
presença de hipertimpanismo à percussão 
torácica e ausculta abolida no lado afetado.  

 Pode ocorrer dor torácica unilateral, no dorso 
e nos ombros, que piora com inspiração, 
acompanhada de taquidispnéia.  

 O Pneumotórax Hipertensivo pode levar ao 
colapso circulatório. Pode ocorrer pós-trauma 
de tórax ou espontâneo, mais comum em 
pacientes portadores de Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica. 

 Febre, dor torácica , tosse, leucocitose, 
derrame pleural devemos suspeitar de 
Pneumonia. A Hipertensão Pulmonar é uma 
causa mais rara de dor torácica , que pode 
apresentar características  anginosas .   

 
DOR TORÁCICA GASTROESOFAGEANA 

 Espasmo Esofageano Difuso é um distúrbio 
motor do esofago relativamente raro e pode 
apresentar-se com dor torácica retroesternoal  
em aperto, que  melhora com Nitrato . 

  Caracteristicamente, a  radiografia de tórax 
baritada mostra Esôfago em “Quebra Nozes”.  

 Desconforto torácico em queimação, 
retorestenal, podendo-se irradiar para 
pescoço  e braços, associados a regurgitaçAo 
alimentar, que melhora com posição ereta e 
antiácidos pode esta relacionado ao Refluxo 
Gastroesofageano. 

 A dor torácica da úlcera péptica geralmente 
localiza-se no epigástrio mas pode ser 
retrosternal. Piora após a alimentação e 
melhora com uso de antiácidos. Pode estar 
relacionada a náuseas e vômitos e é um 
diagnostico diferencial importante de Infarto 
Agudo do Miocárdio de parede inferior.  

 A Síndrome de Boerhaave é caracterizada 
pela rotura esofageana. Mais presentes em 
pacientes oncológicos em quimioterapia, é 
caracterizada por uma dor torácica de forte 
inrensidade, retrosternal ou no abdome 
superior, iniciada geralmente apos vômitos 
incoercíveis e pode evoluir com dor pleurítica 
e enfisema subcutâneo. Na radiografia de 
tórax podemos identificar pneumomediastino.  

 
DOR TORÁCICA OSTEOMUSCULAR 

 A dor torácica osteomuscular tem um caratér 
pleurítico, provocadas pela movimentação da 
musculatura torácica ou dos 
musculos/articulações da respiração e 
agravada pela rotaçÃo dos braços e tronco.  
Pode ocorrer após esforço vigoroso e 
contínuo  da musculatura torácica. Geralmente 
pode ocorrer dor à palpacão localizada no 
tórax e pode persistir pode dias.  

 
DOR TORÁCICA NEUROLÓGICA E PSIQUIÁTRICA 

 É causa comum de dor torácica na sala de 
emergência. Geralmente causada por 
Transtornos da Ansiedade e Depressão. 
Geralmente é uma dor torácica difusa, 
imprecisa e sem fatores desencadenates.  

 Herpes zoster é uma causa rara de dor 
torácica em queimação, localizada na  
topografia de um dermátomo , associada a 
lesões vesiculares locais. 

 
DOR TORÁCICA POTENCIALMENTE GRAVE 
 

PATOLOGIA DOR TORÁCICA CARACTERÍSTICA 
Síndrome Coronariana Aguda Precordial, aperto, irradiação para mandíbula 

e membro superior esquerdo, provocado pelo 
esforço e aliviada com repouso e nitrato.  

ECG com alteração segmento ST-T 
localizado; marcadores de necrose 
miocárdica positivos ou não  

Pericardite Aguda Dor pleurítica após infecção via aérea 
respiratória alta 

ECG: supra ST difuso; infra PR, atrito 
pericárdico 

Dissecção Aorta Lancinante, irradiada para dorso, forte 
intensidade 

Diferença de pulso e pressão nos 
membros superiores; hipofonese de 
bulhas, hipotensão; sopro diastólico 

Tromboembolismo Pulmonar Pleurítica súbita, associada à dispnéia Viagem recente; historia 
abortamento, uso anticoncepcional, 
ECG: S1Q3T3  

Pneumotórax Pleurítica, súbita, unilateral  Pós-trauma; ausculta pulmonar 
abolida ipsilateral; hipertimpanismo 
pulmonar;  

Pneumonia Pleurítica ou não e febre Leucocitose, taquicardia sinusal 
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SIGLÁRIO 

SCA Síndrome Coronariana Aguda 

DAC Doença Arterial Coronariana 

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 

SCASSST Síndrome Coronariana Aguda sem 
supradesnivelamento do segmento ST 

SCACSST Síndrome Coronariana Aguda com 
supradesnivelamento do segmento ST 

ECG Eletrocardiograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 A Doença Cardíaca isquêmica é uma das 

principais causas de internação em Unidade 
de Terapia Intensiva e apresenta mortalidade 
progressiva na população brasileira. A 
Síndrome Coronariana (SCA) corresponde a 
sintomas clínicos compatíveis com isquemia 
aguda do músculo cardíaco e representa 15 a 
25% das causas de dor torácica na sala de 
emergência.  

 
 Dor torácica é o principal sintoma clínico 

relacionado à SCA e sintomas como 
palpitação, lipotímia, síncope, náuseas e 
vômitos são ditos equivalentes anginosos, 
também relacionados a esta patologia, 
principalmente em determinados subgrupos 
de pacientes como mulheres, idosos e 
diabéticos. 

 Tabagismo, Diabetes mellitus, Hipertensão 
Arterial Sistêmica, Dislipidemia, idade 
avançada, sedentarismo, história familiar 
precoce de doença arterial coronariana são os 
principais fatores de risco para Doença Arterial 
Coronariana (DAC).  

 A etiopatogenia do infarto agudo do 
miocárdio é o desbalanço entre a oferta e o 
consume de O2 pelo músculo cardíaco. A 
fisiopatologia da SCA é multifatorial.  A causa 
mais comum é a rotura de uma placa 
ateroesclerótica coronariana levando a 
formação de trombos subjacente e redução 
da perfusão miocárdica por um trombo 
oclusivo parcial ou total da luz coronariana. 
Desequilíbrio na oferta e demanda de O2 pelo 
miocárdio também pode ser causado pelo 
vasoespasmo coronariano na angina de 
Prinzmetal ou no uso de cocaína, pela 
dissecção espontânea coronariana levando a 
redução da luz vascular por um progressivo 
hematoma intramural, pela redução do fluxo 
coronariano provocado pelo hipotensão ou 
choque, pelo aumento da demanda de O2 na 
febre, taquicardia e tireotoxicose, pela 
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redução da oferta de O2 na hipóxia e anemia 
e também pela trombose aguda de stent.  

 O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é 
definido pela evidência de necrose miocárdica 
em um contexto clínico compatível com o 
quadro. O IAM pode ser confirmado pela 
parada cardiorrespiratória com sintomas 
isquêmicos e alterações eletrocardiográficas 
sugestivas de isquemia; ou pela presença de 
elevação e queda da troponina sérica acima 
do percentil 99 associada a qualquer um dos 
seguintes achados: sintomas de isquemia 
miocárdica, novo bloqueio de ramo esquerdo, 
nova alteração significativa do segmento ST, 
evolução para onda Q no eletrocardiograma, 
exame de imagem com evidência de perda de 
miócitos ou nova anormalidade regional da 
parede ventricular, evidencia de trombo 
coronariano em autopsias ou angiografia.  

 Infarto agudo do miocárdio pode ser dividido 
em 05 grandes grupos:  

o Infarto Tipo I – isquemia miocárdica 
provocada pela rotura de uma placa 
aterosclerótica 

o Infarto Tipo 2 – isquemia miocárdica 
secundária a desequilíbrio entre 
oferta e demanda de O2, como no 
espasmo coronariano, embolia 
coronariana, hipotensão, anemia, 
hipoxemia.  

o Infarto Tipo 3 – morte por infarto 
onde não há evidência de elevação 
de marcadores de necrose 
miocárdica – morte com sinais e 
sintomas prévios sugestivos de 
isquemia miocárdica como dor 
torácica e parada cardiorrespiratória, 
achados eletrocardiográficos de 
bloqueio de ramo esquerdo ou 
supradesnivelamento do segmento 
ST e achados de autópsia ou na 
angiografia de trombo recente 
coronariano. Nestes casos o óbito 
ocorre antes da amostras de sangue 
serem colhidas ou não houve tempo 
hábil para elevação.  

o Infarto Tipo 4 – associado à 
intervenção coronariana percutânea 

o Infarto Tipo 5 – associado à cirurgia 
de revascularização do miocárdio.  

 
DIAGNÓSTICO 

 Diagnóstico da SCA é baseada na história 
clínica, achados eletrocardiográficos e 
marcadores de necrose miocárdica.  

 A dor torácica anginosa é caracterizada pela 
desconforto precordial em aperto, que se 
irradia para pescoço, mandíbula e membro 
superior esquerdo associados ou não 

sudorese, dispnéia, sudorese, lipotímia, 
náuseas e vômitos. 

 A SCA pode ser dividida em dois grupos, 
baseados em achados eletrocardiográficos: 
SCA sem supradesnivelamento do segmento 
ST (SCASSST) e SCA com 
supradesnivelamento do segmento ST 
(SCACSST). 

 A SCASSST pode ser dividida em dois grupos: 
Infarto Agudo do Miocárdio Sem Supra ST 
(IAMSSST), onde há elevação de marcadores 
de necrose miocárdica; e Angina Instável, 
onde não há elevação de marcadores de 
necrose miocárdica.  

 A SCA é definida pelas seguintes formas de 
apresentação: 

o Dor torácica anginosa ou 
equivalentes anginosos iniciados no 
repouso e de duração maior que 20 
minutos;  

o Angina aos pequenos esforços ou 
repouso de início recente (últimos 2 
meses);  

o Angina rapidamente progressiva 
 O Eletrocardiograma (ECG) é fundamental na 

classificação da SCA. A terapêutica da SCA 
baseia-se nos achados eletrocardiográficos e 
o ECG Deve ser realizado em até 10 minutos 
da admissão hospital. 

 Dor torácica anginosa na vigência de achado 
eletrocardiográficos de supradesnivelamento 
do segmento ST corresponde ao diagnóstico 
de IAMCSST, e a terapêutica de desobstrução 
vascular deve ser prontamente definida.  

 Em aproximadamente 50% dos pacientes com 
SCASSST apresentam eletrocardiograma 
normal. Infradesnivelamento do segmento ST 
> 0.5 mV, bloqueio de ramo esquerdo, 
taquiarritmias ventriculares malignas, 
bradiarritmias avançadas constituem achados 
de pior prognóstico na SCASSST.  

 O marcadores de necrose miocárdica de 
escolha para do diagnóstico de infarto agudo 
do miocárdio é a troponina. Troponina ultra-
sensível é útil para diagnóstico precoce do 
IAM.  

 É preferível a dosagem da CK MB massa em 
relação à CK MB atividade.  

 Mioglobina é importante para descartar 
diagnostico de IAM com poucas horas de 
sintomatologia.  

 
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NA SCASSST 

 Angina rapidamente progressiva ou em 
repouso, hipotensão, choque, B3, congestão 
pulmonar, sopro de regurgitação mitral novo, 
infradesnivelamento do segmento ST, 
troponina positiva são achados que denotam 
gravidade no quadro clínico.  
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 A estratificação de risco da SCA é baseada em 
achados na história, exame clinico, 
eletrocardiograma e exames laboratoriais. 
Atualmente utilizamos três escores de risco: 
Escore Braunwald, Escore Timi Risk e Escore 
GRACE. 

 Pacientes com Baixo Risco devem ser 
estratificados com Teste isquêmicos (Teste 
Ergométrico, Cintilografia Miocárdica, 

Ecocardiograma sob Estresse ou Ressonância 
Nuclear Magnética). 

 Pacientes estratificados como moderado, alto 
e muito alto risco devem ser encaminhados 
para o cateterismo cardíaco.  

 Instabilidade hemodinâmica, arritmia 
ventricular incessante e angina refratária são 
indicações de Cateterismo Cardíaco de 
Emergência.  

 
ESCORE DE RISCO SCASSST - BRAUNWALD 
RISCO ALTO RISCO INTERMEDIÁRIO BAIXO RISCO 
Angina progressiva nas ultimas 
48h 

Angina aos pequenos esforços e repouso 
iniciados em menos de duas semanas 

Piora da angina crônica 

Dor em repouso na admissão > 
20 min 

Dor em repouso > 20 min não presente 
na admissão 

Angina aos pequenos esforços e 
repouso iniciados em menos de dois 
meses e há mais de duas semanas 

Idade  > 75 anos Vasculopatia prévia: IAM, cirurgia de 
revascularização do miocárdio, acidente 
vascular encefálico, doença arterial 
periférica,  

ECG normal  

Congestão pulmonar Diabetes mellitus Troponina e CK MB massa normal 
Sopro novo de regurgitação mitral Uso AAS  
Hipotensão / Choque Alterações da onda T no ECG  
Infra ST > 0.5 mm Onda Q patológica no ECG  
Taquicardia Ventricular Sustentada Troponina ou CK MB massa 

discretamente elevados 
 

Troponina e CK MB massa positiva   
 
 
ESCORE DE RISCO SCASSST – TIMI RISK 
BAIXO RISCO: 0-2 pontos 
MODERADO RISCO: 3-4 pontos 

ALTO RISCO: 5-7 pontos 
Idade > 65 anos 
Três ou mais fatores de risco para DAC: hipertensão 
arterial, tabagismo ativo, diabetes mellitus, história 
familiar de DAC precoce 
Uso AAS nos últimos 7 dias 
Cateterismo Cardíaco com estenose coronariana > 50% 
Troponina ou CK MB massa positiva 
Infra ST > 0.5 mm 
Dois episódios de angina nas últimas 24h 
Cada item equivale a 1 ponto 
 
 
O Escore GRACE (www.gracescore.org) é baseado em 
pontuações de acordo com oito variáveis: idade, 
pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, creatinina 
plasmática, classificação de Killip; infradesnível do 
segmento ST, elevação de marcador de necrose 
miocárdica, parada cardíaca na admissão. 
 
 
 
 
 

 
 
ESCORE DE RISCO SCASSST – GRACE SCORE 
RISCO ALTO RISCO 

INTERMEDIARIO  
RISCO BAIXO 

GRACE < = 108 
Ecocardiograma 
normal 
Marcadores de 
necrose 
Miocárdica 
Normal 

GRACE 109-140 
Diabetes mellitus 
Insuficiência Renal 
Crônica 
FE < 40%  
Angioplastia 
coronariana nos 
últimos 6 meses 
Cirurgia de 
revascularização 
miocárdica prévia 
Ecocardiograma 
com nova 
disfunção 
segmentar 
 

GRACE > 140 
Aumento de 
marcadores 
de necrose 
miocárdica 
Alterações 
dinâmica do 
segmento ST 
ou onda T no 
ECG 
 

 
ABORDAGEM DA SCASSST 

 Analgesia – Morfina 1 – 5 mg 
 Suplementação de oxigênio se Sat O2 < 90%.  
 Nitrato sublingual se dor torácica persistente e 

se não houver contra-indicações: hipotensão 
arterial, suspeita de infarto de ventrículo 
direito, uso de Sildenafil.  

 

http://www.gracescore.org)
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ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS 

 SCA de Baixo risco deve ser administrado 
apenas um antiagregante plaquetário, 
preferencialmente o AAS 200mg.  

 SCA de Moderado a Alto Risco devem ser 
utilizados 02 antigregantes plaquetários:  

 1° antiagregante plaquetário: AAS 200mg via 
oral de ataque e 100mg/d de manutenção – 
contra-indicações: alergia e sangramento 
ativo.  

 2° antiagregante plaquetário: Ticagrelor ou 
Prasugrel ou Clopidogrel:  

 Ticagrelor 180mg de ataque e 90mg 12/12h 
manutenção -  2° antiagregante plaquetário 
de escolha nas SCA de moderado a alto risco 
– contra-indicações: alergia, história de AVC 
hemorrágico, hemorragia ativa, plaquetopenia 
importante, hepatopatia moderada a grave, 
dialíticos, bradicardia 

 Prasugrel 60mg de ataque e 10mg/dia 
manutenção – administrar em pacientes com 
SCA de moderado e alto risco após 
conhecimento da anatomia coronariana. 
Benefício em pacientes diabético e contra-
indicado em pacientes com baixo peso, 
insuficiência renal e idade > 75 anos.  

 Clopidogrel – 300mg dose ataque e 75mg/dia 
– administrar em pacientes com SCA 
moderada a alto risco e se houver contra-
indicação ao Ticagrelor ou Prasugrel.  
 

ANTITROMBÓTICOS 
 Pacientes com SCA de moderado a alto risco 

devem ser anticoagulados com heparina de 
baixo peso molecular ou heparina não-
fracionada 

 Heparina de Baixo Peso Molecular – 
Enoxaparina subcutânea– 1mg/kg 12/12h; se > 
75 anos: 0.75mg/kg 12/12h ; se Cl Cr < 30 
mL/min: 1mg/kg 1x/d.  

 Heparina Não Fracionada – dose ataque – 60 
U/Kg intravenoso (máximo 4000ui) e 
manutenção de 12UI/Kg (máximo 1000UI/h) e 
ajustar TTPA a cada 6/6h entre 50-70 seg 

 
ANTIANGINOSOS 

 Os beta-bloqueadores são medicações de 
preferência, salvo contra-indicações na 
admissão: bradicardia, intervalo PR > 240 ms, 
DPOC, asma, doença arterial periférica ativa, 
instabilidade hemodinâmica (choque 
cardiogênico, congestão pulmonar, B3).  

 Propranolol 10 a 20mg – dose inicial  
 Dialtiazem 30mg – dose inicial – se contra-

indicação ao beta-bloqueador (asma, DPOC e 
doença arterial periférica ativa).  

 
 
 

ESTATINAS 
 Efeito pleiotrópico em reduzir inflamação da 

placa aterosclerótica e redução dos níveis de 
colesterol. 

 Atorvastatina 40mg a 80mg dose inicial 
 

 Todo paciente admitido com SCA deve ser 
calculado o risco de sangramento pelo Escore 
CRUSADE.  

 
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NA SCACSST 
 

 É uma emergência cardiovascular com alto 
risco de morbimortalidade se não tratada 
precocemente. 

 Infarto de parede anterior, hipotensão, 
congestão pulmonar e idade avançada 
apresentam pior prognóstico.  

 A Classificação Killip avalia a gravidade do 
IAMCSST de acordo com achados clínicos: 
o Killip I= ausência de congestão pulmonar 
o Killip II= estertores crepitantes em bases  
o Killip III = estertores crepitantes até ápices 
o Killip IV = choque cardiogênico 

 
ESCORE DE RISCO SCACSST – TIMI RISK 
RISCO BAIXO:  02 pontos (mortalidade hospitalar < 2%) 
RISCO MODERADO: 3-8 pontos (mortalidade hospitalar 
10%) 
RISCO ALTO: > 8 pontos (mortalidade hospitalar > 
20%) 
Idade > = 75 anos – 3 pontos 
Idade 65 a 74 anos – 2 pontos 

Historia de Diabetes mellitus, Hipertensão Arterial ou 
angina – 1 ponto 
Pressão Arterial Sistólica < 100 mmHg – 3 pontos 

FC > 100 bpm – 2 pontos 
Killip II-IV – 2 pontos 
Peso < 67 kg – 1 ponto 
Supra ST anterior ou BRE novo – 1 pontos 
Tempo até terapia reperfusão > 4h - 1 ponto 

Cada item equivale a 1 ponto 
 
ABORDAGEM DA SCACSST 

 O diagnóstico deve ser feito em até 10 
minutos da admissão hospitalar. 

 A terapia de reperfusão deve ser realizada em 
todos os pacientes com história de dor 
torácica em até 12h e eletrocardiograma com 
supra ST ou bloqueio de ramo esquerdo 
novo.  

 Angioplastia primária é terapia de escolha, 
com tempo porta-balão preferencial inferior a 
90 minutos.  Na impossibilidade da realização 
da angioplastia primária, deve ser realizada a 
terapia fibrinolítica.  
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 Analgesia – Morfina 1 – 5 mg 
 Suplementação de oxigênio se Sat O2 < 90%.  
 Nitrato sublingual se dor torácica persistente e 

se não houver contra-indicações: hipotensão 
arterial, suspeita de infarto de ventrículo 
direito, uso de Sildenafil.  

 Antianginosos:  beta-bloqueadores, salvo 
contra-indicações :Propranolol 10 a 20mg – 
dose inicial ;  Dialtiazem 30mg – dose inicial  
(se contra-indicação ao beta-bloqueador) 

 Estatinas – iniciar em até 24h - Atorvastatina 
40mg a 80mg dose inicial. 

 
ANTITROMBÓTICOS 

 Administrar em pacientes com SCACSST. Após 
angioplastia primária, a anticoagulação deve 
ser suspensa. Pacientes submetidos à terapia 
fibrinolítica com Estreptoquinase devem ser 
mantida em anticoagulação plena por pelo 
menos 48h.   

 Os antitrombóticos mais utilizados são a 
heparina de baixo peso molecular e heparina 
não-fracionada 

 Heparina de Baixo Peso Molecular – 
Enoxaparina subcutâneo– 1mg/kg 12/12h; se > 
75 anos: 0.75mg/kg 12/12h ; se Cl Cr < 30 
mL/min: 1mg/kg 1x/d.  

 Heparina Não Fracionada – dose ataque – 60 
U/Kg intravenoso (máximo 4000ui) e 
manutenção de 12UI/Kg (máximo 1000UI/h) e 
ajustar TTPA a cada 6/6h entre 50-70 seg 

 
ANTIPLAQUETÁRIOS 

 Devem ser administrados dois antiagregantes 
plaquetários:  

o 1o antiagregante plaquetário: AAS 
200mg via oral 

o 2o antiagregante plaquetário: 
Ticagrelor x Prasugrel x Clopidogrel:  

 Ticagrelor 180mg de ataque - indicado para 
pacientes não submetidos à terapia 
fibrinolítica. 

 Prasugrel 60mg de ataque – benefício maior 
nos diabéticos e como 2o antiagregante na 
sala de hemodinâmica após conhecimento da 
anatomia coronariana 

 Clopidogrel – 300 a 600mg de ataque se < 75 
anos; 75mg de ataque se > 75 anos – 
indicado para pacientes submetidos à terapia 
fibrinolítica.  

 
FIBRINOLÍTICOS 

 Indicado quando há impossibilidade de 
angioplastia primária.  

 Estreptoquinase – 1500.000 UI diluída em 
SF0,9% 100 mL – infusão em 1 hora 

 Alteplase – 15mg em bolus seguido de 
0.75mg/kg em 30 minutos e 0.5mg/kg em 60 
minutos 

 Tenecteplase – dose única: 30mg se < 60kg ; 
35mg se 60-70kg; 40mg se 70-80kg; 45mg se 
80-90kg; 50mg se > 90kg.  

 Critérios de reperfusão miocárdica:  
o Redução do supra ST > 50% após 60 

a 90 min do inicio da infusão  
o Melhora da dor torácica 
o Arritmias de reperfusão 
o Pico precoce de marcadores de 

necrose miocárdica 
 Importante afastar as contra-indicações 

previamente à terapia fibrinolítica. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES À TERAPIA FIBRINOLÍTICA 
ABSOLUTAS 
Sangramento intracraniano 
Neoplasia do Sistema Nervoso Central 
Sangramento ativo 
AVC isquêmico nos últimos 3meses 
Trauma grave de cabeça nos últimos 3 meses 
Malformação arteriovenosa cerebral 
Suspeita de Dissecção Aórtica 
RELATIVAS 
AVC isquêmico nos últimos há mais de 3meses 
Gestação 
Sangramento interno no ultimo mês 
Pressão Arterial Sistólica > 180 mmHg 
Pressão Arterial Diastólica > 110 mmHg 
Punções vasculares não compressíveis 
Úlcera péptica ativa 
Ressuscitação cardiopulmonar traumática ou superior a 
10 min  
Cirurgia nas últimas 3 semanas 
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SIGLÁRIO 

PA Pressão Arterial 

PAS Pressão Arterial Sistólica  

PAD Pressão Arterial Diastólica  

HAS Hipertensão arterial sistêmica 

UH Urgência Hipertensiva  

EH Emergência Hipertensiva  

AVE Acidente Vascular Encefálico 

PPC Pressão de Perfusão Cerebral 

TC Tomografia Computadorizada  

NPS Nitroprussiato  

NTG Nitroglicerina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 A Pressão Arterial é o produto do Débito 

cardíaco vezes a Resistência Vascular 
Periférica. O aumento da PA para valores 
acima de 140mmHg na sistólica e/ou 
90mmHg na diastólica correspondem a 
Hipertensão Arterial. 

 
EPIDEMIOLOGIA 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem 
alta prevalência na população Brasileira. 
Estima-se que 30%  dos brasileiros são 
hipertensos. 

 
DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA 

 O diagnóstico de HAS é realizado em 
ambiente calmo com pelo menos 5 minutos 
de Repouso. Isto, portanto, é bastante difícil 
num contexto de emergência médica. 

 
Preparo do Paciente: 
 Ambiente Calmo por 5 minutos pelo menos;  
 Certificar que o paciente não está com Bexiga 

cheia;  
 Não praticou atividades físicas nos últimos 60 

min;  
 Não fumou nos últimos 30min; 
 Não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou 

alimentos nos últimos 60min. 
 Posicionamento do paciente: 
 Paciente sentado com pernas descruzadas,pés 

apoiados no chão, braço na altura do 
coração( o que corresponde ao quarto espaço 
intercostal ou ponto médio do esterno), braço 
apoiado, com palma da mão voltada para 
cima e ligeiramente fletido. 

 
Medida Correta da Pressão Arterial: 
 Obter a circunferência do braço;       
 Colocar o manguito sem deixar folgas, 2 a 3 

cm, acima da fossa cubital;     
 Centralizar o meio da parte compressiva do 

manguito sobre a artéria radial; 
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 Estimar a pressão sistólica pelo método 
palpatório;    

 A PA sistólica corresponde ao reaparecimento 
do pulso após desinflarmos o manguito;  

 Palpar a artéria braquial e colocar o diafragma 
do estetoscópio sobre esta artéria; 

 Inflar rapidamente até passar 20-30mmHg do 
nível da PA sistólica estimada;  

 Desinflar lentamente na velocidade de 
2mmHg por segundo, determinar a PA 
sistólica ao auscultar o primeiro som de 
korotkoff, determinar a PA diastólica pelo 
último som audível correspondente a fase 4 
ou 5 de korotkoff quando ocorre o 
desaparecimento dos sons;  

 Se o batimentos persistirem até zero anotar a 
pressão sistólica / Diastólica (no abafamento 
do sons korotkoff – quarta som) / Zero, ou 
seja, PA: PAS/PAD/Zero;   

 Informar o valor medido ao paciente;  
 Anotar o valor medido precisamente, evitando 

arredondamentos, assim como o braço 
utilizado e a posição do paciente. 

 Medidas em 2 consultas ambulatoriais maiores 
que 140x90mmHg ou medida única > 
180x110mmHg. 

  Nas emergências médicas a preocupação que 
devemos ter é com o diagnóstico das crises 
hipertensivas e possíveis lesões em órgãos-
alvo. 

 A Hipertensão Arterial pode gerar lesões de 
órgão-alvo no coração (Infarto Agudo do 
Miocárdio e hipertrofia ventricular), cérebro 
(Ataque Isquêmico Transitório ou Acidente 
Vascular Encefálico e Encefalopatia 
Hipertensiva), nos rins (Insuficiência Renal 
Aguda na HAS acelerada ou Insuficiência 
Renal Crônica) e nos olhos, principalmente 
retina (Retinopatia Hipertensiva) ou 
papiledema na Hipertensão Maligna. 
 

CRISES HIPERTENSIVAS 
 Alguns autores consideram uma pressão 

arterial diastólica maior do que 120 mmHg 
como parte da definição. Entretanto o 
principal é definir a presença de lesão de 
órgão alvo e risco iminente de vida. 

 
PSEUDOCRISE HIPERTENSIVA 

 Aumento de HAS > 140x90mmHg associados 
a dor, estresse, ansiedade e síndrome do 
Pânico. 

 
URGÊNCIA HIPERTENSIVA 

 Aumento da Pressão Arterial 
Diastólica>120mmHg com ausência de lesões 
em órgão–alvo. 

 
 

EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA 
 Paciente com lesão de órgão-alvo e aumento 

significativo da Pressão Arterial. (Pressão 
arterial diastólica > 120mmHg) 

 
Urgências Hipertensivas 

.Pré - Eclâmpsia 
.Doença Coronariana 

Crônica 
.Insuficiência Cardíaca 
.Aneurisma de Aorta 

Emergências Hipertensivas 
.Edema Agudo de Pulmão 

.AVE hemorrágico 
.AVE isquêmico* 

.Síndrome Coronariana Aguda 
.Dissecção Aórtica Aguda 

.Eclâmpsia 
Tabela 1. Exemplos de Urgências e Emergências 
Hipertensivas. *Em alguns livros o AVE isquêmico é 
considerado uma urgência hipertensiva. 
 
TRATAMENTO 
 
PSEUDOCRISE HIPERTENSIVA: 

 Controle de dor com analgésicos. 
 Controle de Ansiedade com ansiolíticos. 
 Não há indicação absoluta de fazer anti-

hipertensivos nesse caso. 
 
URGÊNCIA HIPERTENSIVA: 

 Controle de medicação oral em horas. 
 Tratamento anti-hipertensivo oral inicial pode 

ser na emergência, porém o tratamento das 
UH será no ambulatório. 

 As medicações orais mais utilizadas no 
contexto da emergência são o Captopril e a 
Clonidina. 

 
EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA 

 O tratamento vida a redução rápida da PA 
nestes casos para reduzir a lesão de órgão-
alvo.  

 Os pacientes deverão ser tratados com 
medicações venosas e internados em centro 
de terapia intensiva para melhor 
monitorização da Pressão Arterial. 

 As medicações venosas mais utilizadas para o 
controle de PA são a Furosemida venosa 
(resposta inicial ocorre por venodilatação e 
posteriormente pelo efeito diurético), 
Nitroglicerina venosa (vasodilatador venoso e 
Arterial com bom efeito coronariano) e 
Nitroprussiato (potente vasodilatador Arterial). 

 Segundo os protocolos padrão de EH, 
devemos ter as seguinte metas neste caso: 

o Redução de até 25% da PA na 
primeira hora 

o Reduzir a PA para menos de 
160x100-110 mmHg entre 2-6h 

o Manutenção da PA abaixo de 
135x85mmHg entre 24-48h. 
 

 Entretanto existem exceções. A exceção 
clássica a este padrão está no AVE isquêmico 
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porque a redução da PA deve ser lenta. 
Porque a PA tem relação direta com a pressão 
de perfusão cerebral (PPC).  

 Se reduzirmos a PA com rapidez no AVE 
isquêmico podemos gerar uma redução da 
PPC e um aumento da área isquêmica. O local 
de maior risco para extensão desta área é na 
zona de penumbra, que é a transição do 
cérebro isquêmico e o cérebro saudável. 

 Com isso no AVE isquêmico temos: 
o Não reduzir a PA em 20% nas 

primeiras 24h. Tolerar uma Pressão 
Arterial diastólica de 100-110mmHg. 

o Em caso de não haver indicação se 
trombolíticos tratar se 
PA>220x120mmHg. 

o Em caso de haver trombólise para o 
AVE tratar PA caso > 185x100mmHg. 
Tolerar PA menor do que 
185x105mmHg. 
 

 Algumas especificações: 
 Numa emergência Hipertensiva com quadro 

neurológico agudo a primeira suspeita é AVE. 
 Para diferenciar o AVE isquêmico (85%) e AVE 

hemorrágico (15%) realizamos uma 
Tomografia computadorizada (TC) de crânio 
na Emergência. 

 Para AVE isquêmico a TC poderia ficar normal 
até 24-48h. Manter este paciente internado 
em CTI para realizar nova TC em 48h ou 
Ressonância Magnética de crânio para 
exclusão de isquemia na janela de perfusão. 

 No caso de ter diagnóstico de AVE 
hemorrágico, a TC de crânio mostraria o 
sangramento de forma imediata.  A redução 
da PA deve ocorrer em até 1h com medicação 
venosa para um valor aproximado de PA 
sistólica de 140mmHg.   

 
     
 

 
BULÁRIO 
 

 
 
 

Droga Dose inicial Dose máxima Intervalo 
Diuréticos    
Furosemida (ampola de 20mg ou comp de 40mg) 20mg 

0,5-1mg/kg no 
EAP 

240mg 4/4h; 6/6h; 8/8h; 
12/12h 

Vasodilatadores venosos    
Nitroglicerina (25mg/amp) 
Diluição: 1 amp + SG5% 245ml (100mcg/mL) 
Cuidado no tamponamento cardíaco e uso de inibidores 
de fosfodiesterase 

5-10mcg/min 200mcg/min Contínuo 

Nitroprussiato de sódio (50mg/amp) 
Diluição: 1 amp + SG5% 248ml (200mcg/mL) 
Fotossensível / risco intoxicação tiocianeto 

0,2mcg/kg/min 5 mcg/kg/min Contínuo 

Tabela 2. Drogas utilizadas no tratamento das Emergências Hipertensivas. 
 
CONCLUSÃO 

 Identificar a crise Hipertensiva do seu 
paciente.  

 Tratar conforme o tipo de crise. 
 Pseudocrise e UH: ambulatorial. 
 EH: hospitalar de preferência em CTI 
 A identificação de lesão de órgão 

-alvo é mais importante do que o valor 
numérico isolado da PA. 

 Nas emergências Hipertensivas o tratamento é 
para redução de PA em até 25% na  1ª hora 
com exceção do quadro de AVE isquêmico. 
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SIGLÁRIO 

IC Insuficiência cardíaca 

ESC Sociedade Européia de Cardiologia 

PA Pressão arterial 

FSVE  Função sistólica do ventrículo esquerdo 

DAV Dispositivo de assistência ventricular 

IAM Infarto agudo do miocárdio 

SCA Síndrome Coronariana Aguda 

VD Ventrículo direito 

HAP Hipertensão arterial pulmonar 

B3 Terceira bulha 

TJP Turgência jugular patológica 

CAT Cateterismo cardíaco 

DAC Doença arterial coronariana 

VNI Ventilação não-invasiva 

NPS  Nitroprussiato  

NTG Nitroglicerina 

BB Betabloqueador 

IECA Inibidor da enzima conversora da angiotensina 

BRA Bloqueador do receptor da angiotensina 

TOT Tubo orotraqueal 

NE Norepinefrina 

BIA Balão intra-aórtico. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Síndrome resultante de qualquer dano estrutural 
ou funcional ao enchimento ventricular ou à 
ejeção sanguínea.  

 Alta prevalência com elevada morbimortalidade1.  
 Reinternações cada vez mais freqüentes que 

reduzem a sobrevida2.  
 Rápido diagnóstico com tratamento adequado 

reduzem mortalidade e reinternações3. 
 1 a 2% da população adulta em países em 

desenvolvimento 
 Prevalência superior a 10% entre idosos com mais 

de 70 anos4.  
 Apesar do aumento da sobrevida, a mortalidade 

permanece alta, sendo aproximadamente 50% 
nos primeiros 5 anos após o diagnóstico5,6.  

 Elevado índice de hospitalizações anuais que 
geram elevados custos7.  

 A incidência aumenta no Brasil e no mundo8. No 
Brasil, a cardiopatia isquêmica é a causa mais 
freqüente de IC, ultrapassando a doença de 
Chagas que persiste como importante causa de IC 
em nosso meio9. 

COMO ABORDAR O DOENTE NA CHEGADA NA 
EMERGÊNCIA?     

1º PASSO – IDENTIFICAR SE REALMENTE É IC 

 Principal sintoma desses pacientes é a dispnéia, 
que está presente uma diversidade de doenças. 

 História prévia de IC, ortopnéia e dispnéia 
paroxística noturna tornam o diagnóstico de IC 
mais provável.  

 Os sinais de maior especificidade são: B3 e TJP.  
 É recomendada a utilização dos critérios de 

Framinghan ou Boston para o diagnóstico da IC 
aguda (Tabela 2 e 3). 
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Critérios Maiores 
1. Dispnéia paroxística 

noturna 
 Turgência jugular 

3. Crepitações 
pulmonares 

4. Cardiomegalia à 
radiografia de tórax 

5. Edema agudo de 
pulmão 

6. Terceira bulha (B3) 
7. Aumento da PVC 

(>16cmH2O) 
8. Refluxo hepatojugular 
9. Perda de peso 

>4,5Kg em 5 dias em 
resposta ao 
tratamento. 

Critérios Menores 
1. Edema de tornozelos 

bilateral 
2. Tosse noturna 
3. Dispnéia aos esforços 
4. Hepatomegalia 
5. Derrame pleural 
6. Diminuição da 

capacidade funcional 
em 1/3 da máxima 
registrada 
previamente 

7. Taquicardia (FC > 
120bpm) 

Tabela 2. Critérios de Framinghan para diagnóstico de 
IC. É necessário dois critérios maiores simultâneos ou 
um maior e dois menores para o diagnóstico. PVC: 
Pressão venosa central; FC: freqüência cardíaca 

Clínica Dispnéia em repouso 
Ortopnéia 
Dispnéia paroxística 
noturna 
Dispnéia ao caminhar 
em área plana 
Dispnéia ao caminhar 
em aclives 

4 pontos 
4 pontos 
3 pontos 
3 pontos 
2 pontos 

Exame físico Anormalidade na 
freqüência cardíaca 
Pressão venosa jugular 
elevada 
Crepitações 
pulmonares 
Terceira bulha 
Sibilos 

1-2 pontos 
2-3 pontos 
1-2 pontos 
3 pontos 
3 pontos 

Radiografia de 
tórax 

Edema pulmonar 
alveolar 
Edema pulmonar 
intersticial 
Derrame pleural 
bilateral 
Índice cardiotorácico > 
0,5 
Redistribuição de fluxo 
em região superior 

4 pontos 
3 pontos 
3 pontos 
3 pontos 
2 pontos 
 

Tabela 3. Escore de Boston para diagnóstico de IC. 
Diagnóstico definitivo: 8 a 12 pontos; Diagnóstico 
possível: 5 a 7 pontos; Diagnóstico improvável: ≤ 4 
pontos 

 Buscar na história clínica e no exame físico, dados 
que subsidiem o fator causal da IC e o fator 
desencadeante da descompensação, assim como 
determinarmos a classificação clínica-
hemodinâmica do paciente com objetivo de 

traçarmos o perfil de risco e a estratégia 
terapêutica. 

2º PASSO – CLASSIFICAR A IC 

 Classificação da IC de acordo com os sintomas 
proposta pela New York Heart Association (NYHA) 
que consiste em: 

Classe I. Sem limitações durante atividade física. 

Classe II. Discreta limitação à atividade física. 
Confortável em repouso, mas atividade física habitual 
pode ocasionar fadiga, palpitação ou dispnéia. 

Classe III. Acentuada limitação à atividade física. 
Confortável em repouso, mas o mínimo esforço causa 
fadiga, palpitação ou dispnéia. 

Classe IV. Incapaz de executar qualquer atividade sem 
desconforto. Sintomas em repouso. 

 Há, ainda, uma classificação sugerida pelo 
American CollageofCardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA) baseada nos estágios 
evolutivos da IC: 

Estágio A: Alto risco de IC porém sem dano cardíaco 
estrutural definido ou sem sintomas de IC; Estágio B: 
Doença estrutural cardíaca porém sem sintomas de IC; 
Estágio C: Doença estrutural cardíaca com sintomas de 
IC; Estágio D: IC refratária com necessidade de 
intervenções especializadas 

3º PASSO – IDENTIFICAR PERFIL 
HEMODINÂMICO 

 Permite otimizar a estratégia terapêutica assim 
como possui implicações prognósticas.  

 São avaliados dois parâmetros: volemia e 
perfusão.  

 Definimos 4 situações a saber: 
1. Quente - Congesto: 49 a 67% dos casos 
2. Frio – Congesto: 20 a 28% dos casos 
3. Quente – Seco: 27% dos casos 
4. Frio – Seco: 3 a 5% dos casos 

 

Figura 1.Perfil hemodinâmico da IC. 
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4º PASSO – ALVOS E TERAPIAS  
     

     
  

Apresentação clínica Incidência Características Alvos e terapias 

PA elevada (>160mmHg) ~25% 

Predominantemente pulmonar com ou 
sem congestão sistêmica 
Maioria dos pacientes possuem FSVE 
preservada 

Alvo: controle PA e manejo do 
volume 
Terapia: vasodilatadores e 
diurético de alça 

PA normal ou 
discretamente elevada ~50% 

Surge gradualmente e está associada a 
congestão sistêmica. Congestão 
radiográfica pode ser mínima em 
pacientes com IC avançada 

Alvo: manejo do volume 
Terapia: diurético de alça ± 
vasodilatadores 

PAS reduzida 
(<90mmHg) <8% 

Relacionado a baixo débito e associado à 
piora da função renal 

Alvo: melhora da performance 
cardíaca 
Terapia: inotrópicos com 
propriedades vasodilatadoras 
(milrinona, dobutamina e 
levosimendana) 
Considerar digital ± 
vasopressores ± DAV 

Edema Agudo de 
Pulmão 3% 

Início abrupto, precipitado por 
hipertensão sistêmica severa. Sem 
tratamento, pacientes evoluem para 
insuficiência respiratória e morte. 
Facilmente tratado com vasodilatadores e 
diuréticos. Após normalização da PA e 
retorno das medicações habituais, 
pacientes recebem alta em 24h 

Alvo: controle PA e manejo de 
volume 
Terapia: Vasodilatadores, 
diuréticos, ventilação não-
invasiva, morfina 

Choque Cardiogênico 1% 

Início rápido. Relacionado à IAM 
complicado, miocardite fulminante ou 
doença valvar aguda 

Alvo: melhora da função de 
bomba cardíaca 
Terapia: inotrópicos ± drogas 
vasoativas ± DAV ou cirurgia 
corretiva 

SCA + IC aguda 

25% das SCA 
possuem 

sintomas de 
IC 

Início rápido ou gradual. 
Maioria dos pacientes com sinais e 
sintomas de IC melhoram após terapia 
inicial e resolução da isquemia 

Alvo: trombo coronário, 
estabilização de placa e 
correção de isquemia 
Terapia: reperfusão  

Insuficiência Ventricular 
Direita isolada (intrínseca 

ou secundária à HAP) 
? 

Início rápido ou gradual devido a HAP 
primária ou secundária ou à doença de 
VD  
Não há dados epidemiológicos 

Alvo: Pressão arterial 
pulmonar 
Terapia: epoprostenol, 
inibidores da fosfodiesterase, 
agentes bloqueadores da 
endotelina 

Tabela 1. Classificação da IC baseada na apresentação clínica. Adaptado de Gheorghiade M, Zannad F, Sopko G, et al. 
Acute heart failure syndromes: Current state and framework for future research. Circulation 2005. 112:3958.  

5º PASSO - EXAMES COMPLEMENTARES 

1. Eletrocardiograma: Fornece informações 
quanto à etiologia da IC ou ao fator de 
descompensação. Um eletrocardiograma (ECG) normal 
na IC é incomum. 

2. Radiografia de tórax: Diagnóstico diferencial 
entre causas torácicas e pulmonares da dispnéia, além 
de permitir avaliação da congestão pulmonar. Deve ser 
solicitada sempre em pacientes com suspeita de IC 
aguda. 

3. Gasometria arterial: Recomendada em 
pacientes com baixo débito ou desconforto respiratório. 

Além de avaliar o equilíbrio ácido-basico e a 
oxigenação, fornece informações quanto à perfusão 
tecidual. Acidose e hiperlactatemia são fatores de mau 
prognóstico. 

4. Hemograma: Traz informações importantes a 
cerca de presença de anemia (fator de 
descompensação e prognóstico na IC) e a presença de 
leucocitose que pode indicar um processo infeccioso 
como causador da descompensação. 

5. Bioquímica: A dosagem de eletrólitos e função 
renal é fundamental na avaliação inicial. A hiponatremia 
é comum em pacientes com IC e tem valor prognóstico. 
Piora da função renal está relacionada à perfusão renal 
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prejudicada pelo baixo débito cardíaco. Deve ser 
monitorada durante todo curso da internação pela 
possibilidade de evoluir com síndrome cardiorrenal. 

6. Troponina: Tem valor prognóstico na IC12. 
Valores persistentemente elevados, na ausência de IAM, 
estão associados à maior mortalidade13. Deve ser 
solicitada em toda admissão por IC aguda para 
exclusão ou confirmação de SCA. 

7. Peptídeos natriuréticos: Além de apresentar 
valor prognóstico14, possuem bom valor preditivo 
negativo para exclusão do diagnóstico de IC15. Valores 
menores que 100pg/ml tornam improvável o 
diagnóstico. Valores elevados à admissão estão 
associados à pior evolução hospitalar. A dosagem no 
momento da alta traz informações prognósticas 
importantes assim como a queda absoluta do BNP 
durante a internação16. Contudo, ainda não existem 
recomendações para sua utilização como alvo de 
tratamento. 

8. Ecocardiograma: Está indicado na avaliação 
inicial em todos pacientes com sinais e sintomas 
sugestivos de IC. Traz informações sobre a função 
ventricular (sistólica e diastólica), diâmetros cavitários, 
motilidade das paredes e função valvar. O exame 
deverá ser repetido em situações de mudança súbita do 
quadro clínico ou na reavaliação da função ventricular 
após terapia específica. 

9. Outros exames: Outros exames podem ser 
necessários para o diagnóstico diferencial ou para a 
busca da etiologia da IC. A ressonância magnética 
cardíaca é o exame padrão-ouro na avaliação de 
volumes, massas e movimento parietal. É extremamente 
útil na investigação etiológica da IC. O CAT pode ser 
necessário nos pacientes com fatores de risco para DAC 
ou nos pacientes sem diagnóstico etiológico. Provas de 
função pulmonar podem ser necessárias na exclusão de 
pneumopatias. 

 

 

Figura 2. Fluxograma de abordagem inicial do paciente com IC aguda. Adaptado de II Diretriz Brasileira de Insuficiência 
Cardíaca Aguda. ArqBrasCardiol 2009; 93(3 supl.3): 1-65  
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6º PASSO - ABORDAGEM TERAPÊUTICA 

 Os alvos no tratamento da IC aguda podem ser resumidos na tabela 2. 

Fase precoce 

1. Diminuir sinais e sintomas de congestão em 6h 
2. Adequar oxigenação (Sat O2> 90%) 
3. Manter diurese adequada (> 0,5ml/Kg/h) 
4. Evitar PAS < 90mmHg 
5. Reversão de distúrbio hemodinâmico 

Fase tardia 
1. Prevenção de re-hospitalização 
2. Diminuição de mortalidade 
3. Reduzir tempo de internação 

 
Laboratorial 

1. Normalização eletrolítica 
2. Evitar elevação de creatinina > 0,3mg/dL 
3. Redução de BNP 
4. Redução de troponina 
5. Redução de PCR-t 

Hemodinâmica 1. Reduzir pressões de enchimento 
2. Otimizar débito cardíaco 

Metabólico 1. Normalização lactato arterial 
2. SvO2 > 70% 

Tabela 2. Alvos no tratamento da IC aguda. Adaptado de II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda. 
ArqBrasCardiol 2009; 93(3 supl.3): 1-65. PAS: Pressão arterial sistólica; BNP: Peptídeo natriurético cerebral; PCR-t: proteína 
C reativa; SvO2: saturação venosa central de O2 

 

Figura 3. Fluxograma terapêutico da IC aguda. Adaptado de II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda. 
ArqBrasCardiol 2009; 93(3 supl.3): 1-65.  

ARSENAL TERAPÊUTICO 

1. Tratamento não farmacológico 
 Restrição de sódio e água visando melhora da 

congestão sistêmica.  
 Máximo de 6g de sal por dia com restrição hídrica 

de 1500ml por dia.  
 Estudos recentes levantaram a possibilidade da 

restrição de sódio estar relacionada à pior 
prognóstico, contudo segue recomendada pela 
diretriz. 

 Em quadros congestivos graves, onde há derrame 
pleural ou ascite importante, a retirada mecânica 
de fluidos pode ser utilizada visando melhora de 
sintomas. 

 
 

2. Diuréticos 
 Não alteram a mortalidade mas reduzem 

sintomas.  
 Diuréticos de alça na apresentação venosa estão 

indicados.  
 Estudos recentes compararam estratégias 

diferentes na infusão de diuréticos (bolus x infusão 
contínua; doses elevadas x doses tradicionais), 
contudo não houve diferença tanto na melhora 
dos sintomas como na função renal17. 

 Em pacientes hiponatrêmicos com IC crônica e 
com sintomas refratários à terapêutica com 
diuréticos em dose elevada podemos utilizar 
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salina hipertônica (150ml de SF1,5% a 4,5%) 
associado à altas doses de furosemida (500mg-
1000mg/dia)18. Esta estratégia tem boa 
tolerabilidade e segurança e alguns estudos 
demonstraram prevenção de insuficiência renal. 

 
3. Vasodilatadores venosos 
 Devem ser utilizadas em situações onde temos 

elevações nas pressões de enchimento ventricular, 
aumento da resistência vascular pulmonar e nas 
situações de sobrecarga aguda de volume 
secundárias à lesões valvares regurgitantes. As 
drogas mais utilizadas são a nitroglicerina e o 
nitroprussiato de sódio.  

 A nitroglicerina é a mais utilizada principalmente 
em pacientes de etiologia isquêmica. Pode 
promover taquicardia reflexa, cefaléia e 
hipotensão. Não é recomendado em situação de 
disfunção ventricular direita. 

 O nitroprussiato de sódio também é muito 
utilizado contudo necessita de uma vigilância 
superior visto que possui um efeito hipotensor 
mais potente. Também possui efeito vasodilatador 
arterial pulmonar, diminuindo a pós-carga direita. 
Deve ser utilizado com cautela em pacientes com 
disfunção renal ou hepática pelo maior risco de 
intoxicação pelo tiocianato. 

 
4. Inotrópicos 
 São indicados em situações onde há baixo débito 

cardíaco visando melhorar a perfusão tecidual e o 
débito cardíaco. Dispomos de três drogas em 
classes diferentes: agonistas beta-adrenérgicos, 
inibidores da fosfodiesterase III e sensibilizadores 
de cálcio. 

 A dobutamina (agonista beta-adrenérgico) é o 
agente inotrópico mais utilizado. Deve ser 
utilizada preferencialmente em casos de IC 
descompensada com hipotensão ou choque 
cardiogênico. Pode ser necessário o uso de doses 
mais elevadas em pacientes com uso prévio de 
betabloqueadores. 

 O milrinone (inibidor da fosfodiesterase III) possui 
propriedades inotrópicas e vasodilatadoras. Pode 
ser utilizado em pacientes com uso prévio de 
betabloqueadores e naqueles com hipertensão 
pulmonar. Deve ser evitado em portadores de 
cardiopatia isquêmica19. 

 A levosimendana (sensibilizador de cálcio) 
promove melhora na contratilidade miocárdica e 
hemodinâmica semelhante à dobutamina e 
milrinone. Também possui propriedades 
vasodilatadoras. É segura em pacientes com uso 
prévio de betabloqueador. Seu principal efeito 
colateral é hipotensão. 

 
5. Digital 
 Não apresenta benefícios em termos de 

mortalidade, mas existem benefícios na redução 

da taxa de internação20. Possui propriedades 
vagomiméticas e simpaticoinibitórias que torna 
mais eficaz o controle de freqüência cardíaca 
quando associado aos betabloqueadores, 
sobretudo em portadores de fibrilação atrial. 

 
6. Betabloqueadores 
 Aumentam a sobrevida e reduzem o risco de 

progressão de doença21.  
 Em pacientes sem uso prévio da droga, sua 

introdução deve estar condicionada à melhora 
dos sintomas e da congestão.  

 Naqueles que já faziam uso da droga, manter a 
mesma dose quando não há hipoperfusão 
tecidual (perfil hemodinâmico quente). Nos 
pacientes com perfil hemodinâmico frio, a 
conduta deve ser individualizada, onde pode ser 
considerada uma redução em 50% da dose 
habitual ou suspensão do fármaco (casos mais 
graves). 

 
7. Inibidores da ECA / Bloqueadores dos receptores 

de angiotensina 
 Reduzem pré e pós-carga e reduzem a 

mortalidade em pacientes com IC.  
 Usar com cautela em pacientes com IC 

descompensada pois podem piorar a função renal 
ou gerar hipotensão. Sua introdução deve ser feita 
após quadro clínico estabilizado. 

 
8. Nitrato com hidralazina 
 São fármacos de escolha em situações onde há 

contraindicação ao início dos inibidores da ECA 
(IECA) ou bloqueadores dos receptores de 
angiotensina (BRA). 

 Utilizar quando há necessidade adicional de 
vasodilatadores em doentes com dose de 
IECA/BRA otimizadas. 

 
9. Espironolactona 
 Possui papel na atenuação da ativação hormonal 

e nos seus efeitos deletérios a longo prazo.  
 Seu benefício é bem definido em pacientes com 

classe funcional III e IV da NYHA. 
 Deve-se ter cautela em pacientes com 

insuficiência renal (não usar com creatinina 
>2,5mg/dl) e hipercalemia. 

 
10. Balão intra-aórtico (BIA) 
 Está indicado precocemente no choque 

cardiogênico em situações em que: 
o Não houve resposta ao tratamento 

clínico; 
o Estabilização hemodinâmica pré-

operatória em grave insuficiência mitral 
aguda ou ruptura do septo 
interventricular após IAM; 

o Estabilização hemodinâmica em 
situações de grave acometimento 
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hemodinâmico no preparo para 
coronariografia ou revascularização 
miocárdica. 

 Sua utilização está pautada em situações passíveis 
de correção ou recuperação. 

 Está contraindicado na insuficiência aórtica grave 
e na dissecção aórtica. 
 

 

BULÁRIO 

 

Droga Dose inicial Dose máxima Intervalo 
Diuréticos    
Furosemida (ampola de 20mg ou comp de 40mg) 20mg 

0,5-1mg/kg no 
EAP 

240mg 4/4h; 6/6h; 8/8h; 
12/12h 

Vasodilatadores venosos    
Nitroglicerina (25mg/amp) 
Diluição: 1 amp + SG5% 245ml (100mcg/mL) 
Cuidado no tamponamento cardíaco e uso de inibidores 
de fosfodiesterase 

5-10mcg/min 200mcg/min Contínuo 

Nitroprussiato de sódio (50mg/amp) 
Diluição: 1 amp + SG5% 248ml (200mcg/mL) 
Fotossensível / risco intoxicação tiocianeto 

0,2mcg/kg/min 5 mcg/kg/min Contínuo 

Inotrópicos    
Dobutamina (12,5mg/mL) 
Diluição: pura 60ml (12500mcg/mL) ou 60ml + SG5% 
190ml (3000mcg/mL) ou 40ml + SG5% 210ml 
(2000mcg/mL) 

 
5mcg/kg/min 

 

 
20mcg/kg/min 

 

 
Contínuo 

 

Milrinone (10mg/amp) 
Diluição: 5 amp + SF0,9% 200ml (200mcg/mL) 0,375mcg/kg/min 0,75mcg/kg/min Contínuo 

Levosimendana (2,5mg/ml – ampola 5ml) 
Diluição: 5ml + SG5% 500ml (0,05mg/mL) 

0,05-0,1 
mcg/kg/min 0,2 mcg/kg/min Em 24h 

Digital    
Digoxina (0,25mg/comp) 
Cuidado com intoxicação digitálica 

0,0625mg  
(1/4 comp) 0,25mg 24/24h 

Deslanosídeo(0,2mg/ml – 2ml/ampola) 
Digitalização rápida (24h) – Somente em casos graves 
Digitalização lenta (3-5 dias) 

 
0,8mg (2 amp) 
0,4mg (1 amp) 

 
1,6mg (4 amp) 
0,8mg (2 amp) 

 
12/12h; 6/6h 

24/24h; 12/12h 
Betabloqueadores    
Bisoprolol (comp de 1,25mg; 2,5mg; 5mg e 10mg) 1,25mg 10mg 24/24h 
Metoprolol, succinato (comp de 25mg; 50mg e 100mg) 25mg 200mg 24/24h 
Carvedilol (comp de 3,125mg; 6,25mg; 12,5mg e 25mg) 3,125mg 50mg 12/12h 
Nebivolol(comp de 5mg) 1,25mg 10mg 24/24h 
IECA / BRA    
Captopril (comp de 12,5mg; 25mg; 50mg) 6,25mg 50mg 8/8h 
Enalapril (comp de 5mg; 10mg; 20mg) 2,5mg 20mg 12/12h 
Lisinopril (comp de 5mg; 10mg; 20mg) 2,5mg 35mg 24/24h 
Ramipril (comp de 2,5mg; 5mg) 2,5mg 5-10mg 24/24h 
Candesartana (comp de 8mg; 16mg; 32mg) 4-8mg 32mg 24/24h 
Valsartana (comp de 40mg; 80mg; 160mg; 320mg) 80mg 320mg 24/24h 
Losartana (comp de 12,5mg, 25mg, 50mg; 100mg) 25mg 100mg 12/12h; 24/24h 
Nitrato com Hidralazina    
Mononitrato de isossorbida (comp de 20mg; 40mg) 
Cuidado: Manter 12h sem uso à noite para evitar 
taquifilaxia. Fazer 8h, 14h e 20h (por exemplo) 

20mg 40mg 2x ou 3x ao dia 

Hidralazina (comp de 25mg; 50mg) 12,5mg 100mg 8/8h 
Inibidores da aldosternoa    
Espironolactona (comp de 25mg; 50mg; 100mg) 25mg 100mg 24/24h 
Tabela 3. Drogas utilizadas no tratamento da IC 
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CONCLUSÃO 

 A IC é uma causa de internação bastante 
prevalente em nosso meio e necessita de um 
amplo conhecimento médico visando uma 
abordagem inicial adequada com o intuito de 
reduzir mortalidade e tempo de internação.  

 Apesar do amplo arsenal terapêutico disponível, 
esta entidade ainda apresenta altas taxas de 
mortalidade indicando uma necessidade de 
otimização do atendimento ao paciente com IC 
bem como o surgimento de novas drogas. 
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SIGLÁRIO 

 

AESP   Atividade Elétrica Sem Pulso  

CO2      Gás carbônico 

DEA    Desfibrilador Externo Automático  

FV       Fibrilação Ventricular  

IO     Intraósseo 

PCR  Paradas Cardiorespiratória 

PPC     Pressão de Perfusão Coronária  

RCE Retorno da Circulação Espontânea  

RCP     Ressuscitação Cardiopulmonar  

SBV     Suporte Básico de Vida  

SCA     Síndrome Coronariana Aguda  

SVcO2  Saturação Venosa Central  

TOT  Tubo Orotraqueal  

TVSP  Taquicardia Ventricular Sem Pulso  

UTI  Unidade de Terapia Intensiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Estima-se que a maioria das paradas 
cardiorrespiratórias (PCRs) em ambiente extra-
hospitalar seja em decorrências de ritmos 
como fibrilação ventricular (FV) e taquicardia 
ventricular sem pulso (TVSP), enquanto que, 
em ambiente hospitalar, a atividade elétrica 
sem pulso (AESP) e a assistolia respondem 
pela maioria dos casos. 

 Manobras de RCP bem sucedidas exigem 
esforços combinados de vários profissionais 
de saúde. Uma equipe eficaz divide as tarefas, 
demonstra eficácia na comunicação e na 
dinâmica do grupo, atuando de forma 
integrada.  

 Toda equipe de RCP necessita de um líder 
que organize as atividades do grupo, visando 
otimizar os resultados. O líder é responsável 
por garantir que as ações sejam feitas no 
tempo certo e de forma correta, monitorando 
e integrando a atuação de cada membro da 
equipe. 

 Na comunicação com os demais membros da 
equipe, o líder deve dizer os comandos de 
forma clara e concisa, em um tom de voz 
controlado, transmitindo calma e segurança. 
Comunicação confusa pode levar a atrasos 
desnecessários ou erros na execução da ação. 
A comunicação entre o líder e os integrantes 
da equipe se dá em “alça fechada”, ou seja, 
cada profissional da equipe repete a ordem 
compreendida antes de executá-la e sinaliza a 
ação após tê-la realizado. 

 O líder transmite de forma clara uma ordem 
ou atribuição a um membro da equipe; 

 O líder aguarda a confirmação verbal da 
execução da tarefa pelo membro da equipe 
antes de atribuir outra tarefa.   

o Ex: Líder: “Administre 1mg IV de 
epinefrina agora”. 

o Equipe: “Preparando epinefrina.” 
“Epinefrina 1mg IV feita”. 
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE- SBV (BASIC LIFE 
SUPPORT- BLS)  

 O suporte básico de vida (SBV) define a 
sequência primária de ações frente à situação 
emergencial de uma PCR. Por mais adequado 
e eficiente que seja um suporte avançado, se 
as ações de suporte básico não forem 
realizadas de maneira eficiente, o desfecho 
pode ser desfavorável. A abordagem inicial 
por meio dessas manobras tem como objetivo 
instituir as condições mínimas necessárias para 
a manutenção ou a recuperação da perfusão 
cerebral e cardíaca.  
 

1. Avalie a responsividade, respiração da vítima e 
cheque o pulso carotídeo: 

 Após perceber que a cena do evento é segura 
para a ação do socorrista, deve-se checar se o 
paciente apresenta ou não algum grau de 
resposta. Avalie a responsividade da vítima 
chamando-a e tocando-a pelos ombros 
(“Você está bem?”), assim como sua 
respiração observando se há elevação do 
tórax.  

 Verifique o pulso carotídeo não gastando para 
isso mais que 5 a 10 segundos. Socorristas 
treinados são encorajados a verificar a 
respiração e o pulso simultaneamente para 
otimizar o tempo até o início das compressões 
torácicas. Se a vítima estiver irresponsiva, não 
se detectar pulso, não estiver respirando ou 
apresentar respiração anormal como gasping, 
chame ajuda imediatamente. 
 

2. Chame ajuda: 
 Em ambiente extra-hospitalar, ligue para o 

número local de emergência e, se um 
desfibrilador externo automático (DEA) estiver 
disponível no local, vá buscá-lo ou encarregue 
alguém disso. No ambiente hospitalar peça o 
carrinho de parada e sinalize a equipe. 
 

3. Circulação 
 Se não detectar pulso na vítima ou estiver em 

dúvida, inicie os ciclos de compressões e 
ventilações (30 compressões para 2 
ventilações). No caso de uma via aérea 
avançada instalada, realize compressões 
torácicas contínuas e uma ventilação a cada 6 
segundos (10 ventilações por minuto). Se 
houver pulso, aplique uma ventilação a cada 5 
a 6 segundos, mantendo uma frequência de 
10 a 12 ventilações por minuto e verifique o 
pulso a cada dois minutos. 
 

Compressões Torácicas: 
 

 Comprima o centro do tórax (metade inferior 
do esterno) com força e rapidez; 

 Coloque a região hipotênar de uma mão 
sobre o esterno da vítima e a outra mão sobre 
a primeira, entrelaçando-a; 

 Estenda os braços e posicione-os cerca de 90º 
acima da vítima; 

 Comprima na frequência de 100 a 120 
compressões por minuto a uma profundidade 
de até 5 cm. 

 Permita o retorno completo do tórax após 
cada compressão, sem retirar o contato das 
mãos com o mesmo. 

 Minimize interrupções das compressões 
 Reveze com outro socorrista a cada dois 

minutos (que corresponde a 5 ciclos de RCP), 
para evitar a fadiga e compressões de má 
qualidade. 
 

4. Ventilação 
 Independente da técnica utilizada para aplicar 

ventilações (ventilação com lenço facial e 
válvula antirrefluxo, ventilação com a máscara 
de bolso, ventilação com bolsa-válvula-
máscara) será necessário a abertura da via 
aérea, que poderá ser realizada com a 
manobra da inclinação da cabeça e elevação 
do queixo e, se houver suspeita de trauma, 
deve-se realizar a manobra de 
elevação/anteriorização do ângulo da 
mandíbula. Uma causa freqüente de 
obstrução da via aérea superior em pacientes 
irresponsivos é a perda do tônus da 
musculatura da orofaringe, ocasionando 
queda de base da língua com conseqüente 
obstrução da via aérea. Essas manobras de 
abertura de via aérea aliviam a obstrução.  

 Cada ventilação deve ser executada de forma 
a promover elevação visível do tórax. Na 
ventilação com bolsa-válvula-máscara (ambu) 
pressione a bolsa durante 1 segundo por 
ventilação, visando ofertar um volume 
aproximado de 600 ml e promover elevação 
do tórax. Não realize hiperventilação, 
podendo tal ação ser nociva para o paciente, 
uma vez que o aumento da pressão 
intratorácica diminui o retorno venoso e, 
conseqüentemente, reduz o débito cardíaco. 
Além disso, pode provocar distensão gástrica 
que predispõe a vômitos e risco de 
broncoaspiração.  

 Se disponível oxigênio suplementar, conecte-o 
de modo a oferecer maior porcentagem de 
oxigênio à vítima. 

 A indicação de uma via aérea avançada (ex: 
tubo endotraqueal, combitube, máscara 
laríngea) deve ser avaliada perante as 
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condições clínicas e a resposta do paciente 
frente às manobras iniciais. Se a ventilação 
com bolsa-válvula-máscara estiver adequada 
e efetiva, a aquisição de uma via aérea 
avançada pode ser postergada. Diante da 
decisão de garantir uma via aérea definitiva, o 
procedimento de intubação deve ser, 
preferivelmente, realizado sem a interrupção 
das compressões torácicas. Interrupção das 
compressões por até 10 segundos são 
aceitáveis para permitir melhor adequação 
técnica e visualização das cordas vocais. 
 

5. Desfibrilação 
 Se o paciente estiver irresponsivo, não se 

detectar pulso, se a vítima não estiver 
respirando ou apresentar respiração anormal 
como gasping, verifique se há ritmo chocável 
com um DEA/desfibrilador manual assim que 
disponível. A desfibrilação precoce é o único 
tratamento para PCR em FV/TVSP, podendo 
ser realizada por meio de um equipamento 
manual (somente manuseado por médico) ou 
com o DEA, que poderá ser utilizado por 
leigos. Quanto mais precoce ocorrer a 
desfibrilação, maior a taxa de sobrevivência.  

 O DEA é um equipamento portátil que 
consegue interpretar o ritmo cardíaco, 
selecionar o nível de energia e executar 
automaticamente o choque, cabendo ao 
operador apenas pressionar o botão de 
choque, quando indicado. 

 Assim que o DEA estiver disponível, 
interrompa a RCP para conectar as pás no 
tórax do paciente se você estiver sozinho. Se 
houver mais de um socorrista, mantenha a 
RCP enquanto outro socorrista manuseia o 
DEA.   

 Ligue o DEA apertando o botão ON-OFF. 
Alguns aparelhos ligam automaticamente 
quando a tampa é aberta. 

 Conecte as pás adesivas no tórax desnudo da 
vítima. Há quatro posições corretas para 
fixação das pás no tórax: anterolateral, 
anteroposterior, anteroinfraescapular direita e 
anteroinfraescapular esquerda. Todas as 
posições são equivalentes quanto à eficácia 
do choque, entretanto, devido à maior 
facilidade de fixação, a posição anterolateral é 
a mais usada.  

 Análise do ritmo: quando o DEA informar 
“analisando o ritmo”, não toque no paciente 
durante a análise e certifique-se de que todos 
estão afastados e sem tocar o paciente. 

 Se após análise do ritmo for indicado choque, 
o DEA dirá “choque recomendado, afaste-se 
do paciente.” Após verificar que todos estão 
afastados e sem tocar na vítima, pressione o 
botão indicado para aplicar o choque. 

 Reinicie as compressões torácicas 
imediatamente após o choque (30:2). A cada 
dois minutos, o DEA analisará o ritmo 
novamente e poderá indicar outro choque. 

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM 
CARDIOLOGIA- SAVC (ADVANCED 
CARDIOVASCULAR LIFE SUPOORT- ACLS)  

 Uma parada cardíaca pode apresentar quatro 
ritmos de base: 
 

I. Fibrilação Ventricular (FV) 
II. Taquicardia Ventricular sem pulso (TVSP) 
III. Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) 
IV. Assistolia 
 
 Ao identificar o ritmo cardíaco da PCR, 

podemos ter duas situações: 
 Ritmos chocáveis: FV ou TV sem pulso.  
 Ritmos não chocáveis: Assistolia ou AESP 
 

1. Abordagem na Fibrilação Ventricular (FV) e 
Taquicardia Ventricular sem pulso (TVSP): 

 O êxito no manejo de pacientes em PCR 
depende da integração entre o suporte básico 
de vida (SBV), suporte avançado de vida em 
cardiologia (SAVC) e dos cuidados pós-PCR. 
Para vítimas de FV/TVSP, a realização de RCP 
e desfibrilação precoce apresentam impacto 
positivo na sobrevida.   

 

Figura 1: Fibrilação ventricular ao monitor 

 

Figura 2: Taquicardia ventricular ao monitor. 

 As manobras iniciais devem seguir as 
orientações discutidas anteriormente para 
SBV. Ao se identificar ritmo chocável 
(FV/TVSP), o paciente deve ser imediatamente 
chocado (desfibrilação).  A carga do choque 
selecionada vai depender do tipo de 
desfibrilador: se for um desfibrilador 
monofásico a energia selecionada deve ser de 
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360J; para desfibrilador bifásico a energia do 
choque deve ser entre 120-200J, conforme as 
orientações do fabricante. Caso a orientação 
do fabricante em relação à carga eficaz do 
dispositivo seja desconhecida, selecione a 
carga máxima do aparelho. 

 O socorrista que executa o choque deve 
sempre avisar a equipe quando for disparar o 
choque e pedir a todos para se afastar. “Todos 
afastados! Vou disparar o choque!” Deve-se 
sempre confirmar que ninguém está em 
contato com o paciente ou a maca, realizando 
uma rápida inspeção visual para segurança de 
todos. Certifique-se de que não há fontes de 
oxigênio conectadas ao paciente.   
 

 Sistematização do Atendimento: 

1. Selecione a carga (360J monofásico; 120-200J 
no bifásico conforme orientação do fabricante); 

2. Afastar todos. Desconectar fontes de O2 do 
paciente; 

3. Avisar que o choque será disparado. Verificar 
posição segura da equipe; 

4. Aplicar o choque; 

5. Retomar imediatamente as compressões 
torácicas por 2 minutos (5 ciclos de RCP); 

6. Após 2 minutos avalie novamente o ritmo (<10 
segundos): 

I.  Ritmo chocável: Choque + RCP após o choque por 2 
min. 

II.  Ritmo não chocável e organizado: verifique o pulso 
(5 a 10 segundos): 

 Pulso presente: cuidados pós-PCR. 
 Pulso ausente: AESP -> RCP por 2 min.  

III. Ritmo não chocável+ linha reta ao monitor: confirme 
se assistolia verdadeira. 

 Se assistolia: RCP por 2 min. 
 

 As interrupções nas compressões torácicas 
para avaliação do ritmo não deve ser superior 
a 10 segundos.  

 O intervalo entre o choque e o retorno das 
compressões torácicas deve ser minimizado. 
Para isso, a equipe deve integrar as ações de 
seus socorristas. Após o disparo do choque 
por um dos membros da equipe, outro 
socorrista inicia imediatamente as 
compressões torácicas. O operador do 
desfibrilador deve administrar o choque assim 

que o socorrista que executa as compressões 
retirar suas mãos do tórax do paciente.  

 Se persistir a FV/TV sem pulso após o primeiro 
choque, é necessário o uso de drogas que 
compõe o SAVC. Para tanto, deve-se ter 
disponível um acesso para administração de 
drogas: acesso venoso periférico (IV) ou 
intraósseo (IO). Considerar via aérea avançada 
para melhor suporte cardiovascular.  

DROGAS NA FV/TV 

 As prioridades para acesso vascular são: 1º via 
intravenosa (IV), 2º via intraóssea (IO) e 3º via 
endotraqueal. 

 O acesso venoso periférico é preferível para a 
administração de medicamentos, exceto 
quando o paciente já tiver um acesso venoso 
central disponível. Não é necessário puncionar 
um acesso venoso central durante as 
manobras de RCP.  

 Lembre-se de infundir aproximadamente 20 
ml em bolus de fluido após administrar drogas 
durante RCP e elevar o membro por 10 a 20 
segundos. 

 Todos os medicamentos administrados por via 
intravenosa podem ser feitos pela via 
intraóssea.  

 Ao se fazer a medicação por via endotraqueal, 
a dose recomenda corresponde a 2-2,5 vezes 
a dosagem utilizada pela via IV. As 
medicações administradas por essa via devem 
ser diluídas em 5 a 10 ml de água estéril ou 
solução salina. 

 São drogas que podem ser realizadas via 
endotraqueal: vasopressina, atropina, 
naloxone, epinefrina e lidocaína.  
 

 Vasopressores: 

- Em qualquer ritmo de PCR, a primeira droga a ser 
utilizada deve ser um vasopressor: Adrenalina 1mg 
IV/IO a cada 3 a 5 minutos. 

- Se não for possível via IV ou IO, administre 2 a 2,5 mg 
de adrenalina diluídos em 5 a 10ml de água estéril ou 
solução salina por via endotraqueal. 

- Devido ao seu efeito alfa-adrenérgico que promove 
vasoconstrição, a adrenalina é usada durante a PCR 
visando aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e 
coronariano por promover elevação da pressão arterial 
média. 

 Antiarrítmicos: 

- Caso haja persistência de FV ou TVSP, apesar de todo 
esforço envolvendo a RCP, desfibrilação e vasopressor, 
indica-se um antiarrítmico: Amiodarona bolus de 
300mg IV/IO; 2ª dose de 150mg IV/IO em bolus. 
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- Se não houver amiodarona disponível: Lidocaína IV/IO 
1ª dose de 1 a 1,5 mg/Kg; seguida por 0,5 a 0,75 mg/Kg 
em intervalos de 5 a 10 minutos, até uma dose máxima 
de 3mg/Kg. 

- Se não disponível via IV ou IO, a dose da lidocaína 
administrada via endotraqueal é de 2 a 4 mg/Kg. 

- Uso rotineiro de sulfato de magnésio na PCR não é 
recomendado, exceto na TV polimórfica do tipo 
torsades de pointes. Dose de ataque de 1 a 2 g IV/IO 
diluídos em 10 ml de SG5% ou solução salina em bolus. 

2. Abordagem na Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) e 
Assistolia: 

 São ritmos em que a desfibrilação não está 
indicada. Devemos proceder com realização 
de manobras de RCP efetivas, administrar as 
drogas indicadas e procurar identificar e tratar 
as causas reversíveis. 

 A AESP se caracteriza por qualquer ritmo 
elétrico organizado não associado à presença 
de pulso central. A assistolia é o ritmo de 
parada com pior prognóstico, caracterizada 
pela a ausência de atividade elétrica no 
coração. Problemas técnicos, como cabos ou 
eletrodos mal conectados podem determinar 
erro no diagnóstico de assistolia ao monitor. 

 Quando no momento da checagem do ritmo, 
houver um ritmo organizado ao monitor, 
procede-se à checagem do pulso central 
carotídeo; não excedendo mais que 10 
segundos para verificação de ritmo e pulso. Se 
o paciente tiver um ritmo organizado ao 
monitor, mas não tiver pulso; o quadro 
identificado é de AESP.  

 A assistolia é um ritmo de PCR no qual não se 
observa nenhuma atividade elétrica ao 
monitor ou ECG (presença de linha reta). É 
necessário assegurar que a linha reta é, de 
fato, assistolia verdadeira. Problemas devido a 
conexões inadequadas podem gerar linha reta 
por falha operacional dos equipamentos. Uma 
FV com amplitude baixa (FV fina) pode dar a 
impressão de uma linha reta ao monitor. A 
assistolia é um diagnóstico específico, mas a 
linha reta não. Assim, devemos confirmar se a 
linha reta visualizada é assistolia verdadeira: 
verificar se os cabos de monitorização estão 
devidamente acoplados, aumentar o ganho 
do aparelho para identificar uma possível FV 
fina, mudar a derivação no aparelho ou a 
posição das pás. Caso mantenha-se a linha 
reta, o ritmo é de assistolia.  

 Uma atitude importante no tratamento da 
AESP e assistolia é a determinação de 
possíveis causas reversíveis, instituindo o 
tratamento específico adequado. O 

tratamento das possíveis causas reversíveis é 
fator determinante na reversão do quadro. As 
causas mais comuns de AESP e assistolia são 
apresentadas como os “5Hs e 5Ts”. 

 

 Sistematização do Atendimento: 

1. Avalie o ritmo (<10 segundos); 

I.  Ritmo não chocável e organizado: verifique o 
pulso (5 a 10 segundos): 

 Pulso presente: cuidados pós-PCR. 
 Pulso ausente: AESP -> RCP por 2 minutos. 

II. Ritmo não chocável+ linha reta ao monitor: 
confirme se assistolia verdadeira. 

 Assistolia: RCP por 2 min. 
 

 Drogas na AESP e Assistolia 
 

 Vasopressores: 

- Pode-se administrar adrenalina, tão logo seja possível, 
diante da identificação de um ritmo não chocável.  

- Adrenalina 1mg IV/IO a cada 3 a 5 minutos 

- Administre os medicamentos durante a RCP. Não 
interrompa as compressões torácicas para administrar 
fármacos.  

 Trate as causas reversíveis: 

- Diagnóstico e tratamento das causas reversíveis de 
PCR são fundamentais na abordagem de todos os 
ritmos de PCR, lembrando sempre dos “5Hs e 5Ts”. 

 

a) Hipovolemia: 

A hipovolemia pode está associada à desidratação 
intensa e hemorragias. São sinais associados à 
hipovolemia: taquicardia sinusal (com complexos QRS 
estreitos) e hipotensão. O tratamento imediato consiste 
na infusão de volume e controle do sangramento, 
quando presente. 

b) Hipóxia: 

Hipovolemia Tensão no tórax por 
pneumotórax 

Hipóxia Tamponamento cardíaco 
Hidrogênio (acidose) Toxinas 
Hipo / Hipercalemia Trombose Pulmonar  
Hipotermia Trombose coronariana (IAM) 
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O paciente pode manifestar sinais de insuficiência 
respiratória previamente a PCR tais como cianose, 
esforço respiratório e uso de musculatura acessória, 
assim como ausculta evidenciando comprometimento 
pulmonar e padrão gasométrico ruim.  Devemos ofertar 
oxigênio e promover ventilação adequada, garantido 
via aérea pérvia. Via aérea avançada deve ser 
considerada. 

c) Hipo / Hipercalemia e Hidrogênio (acidose) 

Considerar situações que contribuem para o distúrbio 
como insuficiência renal, realização de diálise, 
condições que geram perda anormal do potássio 
(diarréia, vômitos), medicamentos. Atentar para os 
achados eletrocardiográficos característicos da 
hipercalemia e hipocalemia. Não se recomenda o uso 
de bicarbonato de sódio na PCR de rotina, contudo, 
quando existe acidose metabólica prévia, hipercalemia e 
intoxicação por antidepressivos tricíclicos, a 
administração de bicarbonato pode ser benéfica. A 
dose nessas situações é de é de 1 mEq/kg. 

d) Hipotermia: 

Histórico de exposição ao frio, temperatura corporal 
baixa, presença de ondas J ou de Osborne. O paciente 
deve ser aquecido. 

e) Tensão no tórax por pneumotórax: 

Atentar para possíveis traumas, punção venosa 
profunda recente e achados ao exame físico tais como 
som hipertimpanismo, expansibilidade diminuída, 
murmúrio vesicular reduzido no lado acometido pelo 
pneumotórax. O tratamento é a drenagem do 
pneumotórax. 

f) Tamponamento cardíaco: 

O paciente pode ter por manifestação clínica a Tríade 
de Beck: abafamento de bulhas, turgência venosa 
jugular patológica e hipotensão. Um ecocardiograma 
realizado a beira do leito pode auxiliar no diagnóstico. 
A intervenção eficaz nesse caso é a pericardiocentese. 

g) Toxinas: 

Considerar drogas e medicamentos tais como 
antidepressivos tricíclicos, digoxina, betabloqueadores, 
bloqueadores do canal de cálcio. Observar possíveis 
efeitos físicos e eletrocardiográficos associado à 
substância (ex: bradicardia frente ao uso de 
betabloqueadores, prolongamento do intervalo QT no 
uso de tricíclicos, alteração pupilar e neurológica). Além 
de medidas de suporte, deve-se usar antídotos 
específicos. 

h) Trombose Pulmonar: 

Fatores que contribuem para a formação de trombo 
devem ser considerados, como fibrilação atrial (FA), 
trombose venosa profunda (TVP), história de 
imobilização prolongada, cirurgia recente, doença 
oncológica, histórico de trombofilias. A embolia 
pulmonar maciça impõe sofrimento agudo ao 
ventrículo direito, com sinais de insuficiência ventricular 
direita (IVD). O ecocardiograma pode ajudar no 
diagnóstico a beira do leito ao detectar sinais de 
sobrecarga de VD e elevação da pressão na artéria 
pulmonar (PSAP). A embolectomia cirúrgica é uma 
intervenção possível e, se o paciente apresentar PCR 
devido à embolização pulmonar, é possível administrar 
fibrinolíticos.  

g) Trombose Cardíaca (Infarto agudo do miocárdio - 
IAM):  

Histórico de dor precordial com características 
anginosas associado à elevação de marcadores de 
necrose miocárdica e alterações compatíveis com 
isquemia no ECG. Um IAM extenso pode ocasionar 
choque cardiogênico com evolução para PCR. O 
tratamento com fibrinolíticos de rotina administrado 
durante a PCR não apresentou benefício, não sendo 
recomendado.  

4. Cessação dos Esforços: 

Se a equipe não puder identificar rapidamente uma 
causa reversível e o paciente não estiver respondendo a 
todas as intervenções subseqüentes, deve-se considerar 
o encerramento das manobras de ressuscitação. Não 
existe recomendação específica quanto ao momento de 
cessação dos esforços durante a RCP. A decisão de 
cessar os esforços é difícil, devendo haver um consenso 
entre os membros da equipe. A determinação de 
interrupção dos esforços deve considerar muitos 
fatores: se a PCR foi presenciada ou não; estado clínico 
pré-parada, se houve retorno da circulação espontânea 
em algum momento do atendimento; tempo de parada 
até o início da RCP, tempo total de parada; ritmo de 
parada. 

5. Monitorização Fisiológica e Qualidade da RCP: 

A avaliação de alguns parâmetros durante a RCP pode 
orientar a qualidade e efetividade das manobras de 
RCP, bem como sinalizar o reestabelecimento da 
circulação espontânea (RCE).  

É recomendada a utilização de capnografia com forma 
de onda em pacientes intubados, visando monitorar a 
qualidade da RCP, permitindo otimização das 
compressões torácicas e detecção do retorno da 
circulação espontânea. Embora não seja recomendado 
monitorização invasiva durante RCP, parâmetros 
fisiológicos como as pressões intra-arteriais de 
relaxamento (pressão diastólica) e a saturação venosa 
central (SVcO2), quando disponíveis, podem ser úteis 
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para otimizar as manobras de RCP e detectar o retorno 
da circulação espontânea. A avaliação desses 
parâmetros é importante tanto para informar sobre as 
condições e prognóstico do paciente, quanto para 
avaliar a resposta ao tratamento.   

A elevação abrupta da concentração de CO2 ao final da 
expiração (PETCO2), da pressão de perfusão coronária 
ou pressão arterial diastólica e da SVcO2 é um 
indicador bastante sensível de retorno a circulação 
espontânea.  

a) CO2 ao Final da Expiração (PETCO2): 

O PETCO2 pode ser monitorado através da instalação 
de um capnógrafo em forma de onda nos pacientes 
intubados. Pela análise do PETCO2 podemos inferir 
sobre a perfusão pulmonar. Para os pacientes não 
intubados, ainda não existem evidências da utilidade da 
capnografia quantitativa. 

PETCO2 <10 mmHg durante a RCP apontam para um 
prognóstico ruim, com retorno  da circulação 
espontânea improvável, sinalizando que deve-se 
melhorar as compressões torácicas e otimizar o 
tratamento com vasopressores.  

Se o PETCO2 se elevar abruptamente até um valor 
normal de 35 a 40 mmHg, considerar tal elevação um 
indicador de RCE. 

b) Pressão de Perfusão Coronária (PPC) ou 
Pressão Arterial de Relaxamento: 

A PPC se correlaciona diretamente com o fluxo 
sanguíneo coronariano e reestabelecimento da 
circulação espontânea.  

A avaliação da pressão arterial de relaxamento (pressão 
diastólica-PAD) pode ser monitorada através de um 
cateter intra-arterial, permitindo avaliação indireta da 
PPC, uma vez que o enchimento coronariano ocorre na 
diástole.  

PAD < 20 mmHg indicam que o débito cardíaco é 
inadequado para obtenção do retorno da circulação 
espontânea e, portanto, deve-se   melhorar as 
compressões torácicas e otimizar o tratamento com 
vasopressores.  

c) Saturação Venosa Central (ScVO2):  

A SVcO2 constitui um parâmetro global de oxigenação, 
refletindo a relação entre a oferta e o consumo de 
oxigênio (O2), podendo ser medida de forma contínua 
através de cateteres venosos centrais.   

SVcO2 < 30% indica que devemos tentar melhorar as 
compressões torácicas e otimizar o tratamento com 
vasopressores.  

6. Cuidados Pós - PCR: 

Um paciente ressuscitado por meio das ações 
envolvendo o suporte básico e avançado apresenta um 
ritmo organizado ao monitor e há pulso central. 
Cuidados sistemáticos pós-PCR com retorno da 
circulação espontânea aumentam a probabilidade de 
sobrevivência e qualidade de vida do paciente.  

a) Otimizar a Ventilação e a Oxigenação: 

- Se o paciente não estiver com uma via aérea 
avançada já assegurada, deve-se considerar a 
instalação de via aérea avançada naqueles pacientes 
inconscientes ou com mecânica pulmonar não 
otimizada. 

- Considerar capnografia contínua em forma de onda 
para confirmar e monitorar o posicionamento do tubo 
orotraqueal (TOT).   

- Objetivar obter um valor de PETCO2 entre 35 a 40 
mmHg. Evite ventilação excessiva. 

- Devemos manter uma saturação de oxigênio (SpO2) 
 94% ofertando a menor quantidade de O2 necessária 
para tanto.  

b)  Tratar Hipotensão (PA sistólica < 90 mmHg): 

- Deve-se obter um acesso venoso, caso ainda não 
tenha sido estabelecida essa via de acesso. Caso tenha 
sido usado acesso IO durante a RCP, troque-o por 
acesso IV. Após a estabilização inicial, um acesso 
venoso central deve ser considerado. A hipotensão 
pode ser tratada da seguinte maneira: 

 Bolus IV de 1 a 2 litros de solução salina ou 
ringer lactato.  

 Epinefrina: infusão IV de 0,1 a 0,5 mcg/Kg por 
minuto, titulada até a obtenção de PAS ≥ 90 
mmHg ou PAM ≥ 65mmHg 

 Dopamina: infusão IV de 5 a 10 mcg/Kg por 
minuto, titulada até a obtenção de PAS ≥ 90 
mmHg ou PAM ≥ 65mmHg. 

 Norepinefrina: infusão IV de 0,1 a 0,5 mcg /Kg 
por minuto, titulada até a obtenção de PAS ≥ 
90 mmHg ou PAM ≥ 65mmHg. 

c) Controle direcionado da temperatura: 

- Deve-se avaliar o nível de consciência do paciente, 
observando se ele atende a comandos ou apresenta-se 
comatoso.  

- Todos os pacientes comatosos, sem resposta 
adequada aos comandos verbais, com retorno da 
circulação espontânea após PCR devem ser submetidos 
a um controle direcionado de temperatura, tendo por 
alvo uma temperatura entre 32 a 36° C, mantida 
constante por pelo menos 24h. 
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d) Tratar causas reversíveis: 

Considerar sempre as possíveis causas de PCR 
reversíveis: “5Hs e 5Ts”. 

Diante da confirmação ou forte suspeita de síndrome 
coronariana aguda (SCA) como causa da PCR, contactar 
a equipe de hemodinâmica do hospital ou transferi-lo 
para hospital com serviço de hemodinâmica disponível, 
visando a reperfusão coronariana, além de iniciar o 
tratamento medicamentoso para SCA. 

e) Cuidados Intensivos: 

O paciente que manifesta retorno da circulação 
espontânea após PCR deve ser transferido para uma 
unidade de terapia intensiva (UTI) ou, caso a PCR tenha 
ocorrido em ambiente extra-hospitalar, o mesmo deve 
ser levado para hospital com suporte intensivo.  
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