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Taquicardias ventriculares: 

apresentações 

eletrocardiográficas



ARRITMIAS VENTRICULARES

• Resultado de um impulso anormal dentro dos 

ventrículos

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

a maior deflexão do QRS

o ativos (extrassístoles p.ex.)

o suplência (escapes, ritmos idioventriculares)



Avaliação não invasiva de pacientes 

com arritmias ventriculares

• Prevalência  em pacientes aparentemente 

saudáveis (10-20%) – TV 1 a 3%

• Populações assintomáticas (doença cardíaca –

disfunção ventricular esquerda)

• Incidência e o tipo da arritmia ventricular 

associados a disfunção de VE- risco 

individual 



Observação  

de Taquicardias



Taquicardias com QRS 

Largo



Falsa TV observada em uma 

derivação

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



“arritmia” observada em duas 

derivações

Sempre avaliar em  mais de 1 

derivação



ARRITMIAS VENTRICULARES  EM 
SALVAS

Escape

RIVA

TVNS

TVNS



Taquicardia com QRS Largo - Estável 
Cenários possíveis

• TV Monomórfica

• TV Polimórfica

• TPSV com aberrância de condução

• Taq. QRS Largo Desconhecida



TV Monomórfica
- Sustentada acima de 30 seg

- Freq. Ventricular  140-220 

bpm )

- regular em cerca de 90%

- geralmente mais lenta ao 

principio cerca de 12 a 18 % da 

FC media 

- maioria delas iniciada por EV 

isolada  diferente da TV(tipo 1)

- EV similar  (tipo 2 )

- Dissociação AV

- Fusão e Capturas



Dissociação AV
Presente = TV

Ausente = TVS ou TV

Evidencias de dissociação:  1) ondas Ps dissociadas dos 

QRS’s e, 2) complexos ventriculares de capturas

V1



F C C

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

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

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

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

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

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

 Extra-sístoles ventriculares tele-diastólicas

 Parasistolia

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

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

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

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

estreito semelhamte ao sinusal

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


TV Polimórfica

- Duas ou mais morfologias

- substratos patológicos ( isquemia, 

necrose,  QTc longo , hipertrofia do 

músculo cardíaco)

Torsade de Pointes

- Anormalidades iônicas( TVC )



TV catecolaminérgica





TORSADE DE POINTES

• Pausa dependente

• Adrenérgico dependente

Prolongamento do intervalo QT  (congênito - adquirido)

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

Relacionado a um aumento do grau de dispersão da 

repolarização ventricular



37 a – HAS - Cardiomiopatia Hipertrófica



Taquicardia com QRS largo

• E aí !!!!!!!!??????



Diagnóstico diferencial entre  

taquicardias com complexos QRS largo

 Taquicardia ventricular (TV)

 Taquicardia supraventricular (TSV) com:

1.  Bloqueio de ramo  pré existente

2.  Pré excitação Atrio - His (WPW)

3.  Condução aberrante



TSV vs TV em pacientes  com 

Bloqueio de ramo pré 

existente

TSV

TV



Condução aberrante



Batimento com condução aberrante  

no início de Taquicardia atrial



FA com via anômala



Quando a TV tem origem na região basal do VE, o eixo de despolarização ventricular

está dirigido inferiormente, sendo os complexos QRS positivos nas derivações

inferiores. A presença de um eixo superior na taquicardia de QRS largos com padrão de

BRD sugere TV. Contudo, o mesmo não se verifica na taquicardia com padrão de

BRE(1).

1. Wellens HJ, Bar FW, Lie KI. The value of the electrocardiogram in the differential

diagnosis of a tachycardia with a widened QRS complex. Am J Med. 1978; 64:27-

33.

Velocidade de 

condução



Taquicardia com QRS largo

• E aí !!!!!!!!??????



Diagnóstico eletrocardiográfico: taquicardia sustentada de QRS largo(frequência

cardíaca ≥ 100 bpm e duração do QRS ≥ 120 ms), frequência cardíaca de 214bpm,

padrão de BCRD com R monofásica em V1; complexos predominantemente negativos

na parede inferior e de V4-V6 e R pura em aVR e aVL(sugestivo de TV) com

provável foco na região apical do ventrículo esquerdo.



Critérios de auxílio diagnostico

parassístole



Algoritmo de Brugada

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

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



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

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

precordiais (primeiro passo do algoritmo de Brugada).





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

o puro batimento ectópico.

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

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

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

costuma ser precedido da onda P.

F C C

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

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


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

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

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

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



Taquicardia com QRS largo

• E aí !!!!!!!!??????

• história do eixo



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

TV (“eixo noroeste”).

Quando a TV tem origem na região apical do ventrículo, o eixo de despolarização ventricular

está dirigido superiormente, determinando complexos QRS negativos nas derivações inferiores.

Quando a TV tem origem na região basal dos ventrículos, o SÂQRS está dirigido inferiormente,

comsequentemente os complexos QRS são positivos nas derivações inferiores (Wellens 1978).

Importância do eixo do complexo QRS no plano frontal

Causas de extremo desvio do

eixo no quadrante superior

direito:

• Enfisema

• Hiperpotassemia

• Intoxicação por tricíclicos

• Troca acidental de

eletrodos

• Marca-passo artificial

• Bloqueio divisional do

ramo direito

• Ectopias ventriculares

• Ostium atrioventricularis

comunis

• Taquicardia ventricular



Quando a TV tem origem na região apical do VE, o eixo de despolarização ventricular

está dirigido superiormente, sendo os complexos QRS negativos nas derivações

inferiores.



Vários algoritmos de ECG foram desenvolvidos para diferenciar as taquicardias de 

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

foram baseadas. 

Uma revisão recente testou cinco algoritmos comumente usados em uma população 

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

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

Outros algoritmos eletrocardiográficos para o diagnóstico 

diferencial das taquicardias com QRS largo



Sinal de Brugada: a distancia do inicio do QRS ao nadir do S > 100ms = TV.

Sinal de Josephson: entalhe na rampa ascendente do QS ou rS próxima ao nadir= TV.

> 100 ms

Sinal de 

Josephson

Sinal de Brugada



1. Vereckei A, Duray G, Szenási G, et al. Application of a new algorithm in the differential diagnosis of

wide QRS complex tachycardia. Eur Heart J. 2007; 28:589-600.

Algoritmo de Vereckei 2007 (1)

> 40 ms

-A



1. Vereckei A, Duray G, Szenási G, et al. New algorithm using only lead aVR for differential diagnosis of wide QRS 

complex tachycardia. Heart Rhythm. 2008; 5:89-98

Novo algoritmo de Vereckei (1)  ou “Vereckei aVR algorithm”: Sen. 87.1% e SP 48

Racional de aVR positivo

Durante a TSV-A ou com bloqueio de ramo pré-

existente , a onda de ativação ventricular afasta‐se da

derivação aVR, produzindo um complexo QRS

negativo em aVR (Vereckei 2008).

 O algoritmo basea-se na análise exclusiva de uma

só derivação (aVR) para o diagnóstico diferencial

das taquicardias com QRS largo.

 Eliminação dos critérios de dissociação AV e

critérios morfológicos usados em algoritmos

prévios e critérios tradicionais.



II. Algoritmo de Griffith: Sensiblidade 94.2%, Especificidade 39.8% 

O algoritmo de Griffith (Griffith 1994): TSV-A é diagnosticada quando o ECG mostre padrões típicos BCRE

ou BCRD.

A. Com padrão semelhante ao BCRE: onda rS ou QS em V1 e V2 com nadir da S <70 ms e onda R pura

monofásica em V6, indica TSV-A.

B. Padrão de BCRD: trifásico tipo RSR’ em V1 e RS em V6, com onda R alta seguida de S empastada.

< 70ms



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

V1 e V6

Sensibilidade = 1,4% Especificidade = 100%

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

Sensibilidade = 65% Especificidade = 90,8%

Dr Francisco Santos,  Hospital de 

Messejana-CE



obrigado







TV POLIMÓRFICA 

CATECOLAMINÉRGICA

• Bidirecional

• Raras 

• Podem produzir síncope e morte súbita

• Idade média de 8 anos / adolescente

• Desencadeada por esforço / emoções

Anos 70









TAQUICARDIA VENTRICULAR 

SUSTENTADA

Torsades de Pointes







ARRITMIAS VENTRICULARES

Fibrilação ventricular





MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA

• Taquicardia mais frequente monomórfica



MORTE ELÉTRICA ARRITMOGÊNICA

A. Fibrilação ventricular

B. TV degenerando para FV

C. Bradiarritmias

Substrato arritmogênico-disparo-agente modulador
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ARRITMIAS VENTRICULARES

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

SV c/ Aberrância X Ventricular



ABERRÂNCIA   X   EV

• Ativação prematura

• Fenômeno de Ashman

• Bloqueio Fase 3

• Bloqueio Fase 4







OBRIGADO!


