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Extrassístole ventricular em coração 
estruturalmente normal? 

Como investigar e quando tratar?



Aquecimento!!!



• FEVE• Miocardiopatia
hipertrófica

• Displasia VD

• Miocardiopatia dilatada 
não isquemica

• TV adenosina sensível

• TV verapamil sensível
• QT longo

• TV catecolaminérgica

• Síndrome de Brugada
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Qual o tamanho de nosso problema 
numa amostra brasileira?



Números de casos com extrassístoles  
ventriculares retirado de uma amostra 

de 621500 exames 
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Números de casos com taquicardia 
ventricular nas diversas faixas etárias 

retirado de uma amostra de 621500 exames 
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Andalaft, R; Almeida C; França F – in press



1,5

3,79

0,66

0,06

0,03

0,03

0,03

0,86

0,3

0,44

0,41

0 1 2 3 4

Bradi sinusal

Taqui sinusal

Ritmo atrial ectópico

Ritmo juncional

TPSV

TVNS

MP atrial migratório

ESSV

ESV

Pre excitação

BAV

% dos exames - total 3139 exames

Bradi sinusal

Taqui sinusal

Ritmo atrial ectópico

Ritmo juncional

TPSV

TVNS

MP atrial migratório

ESSV

ESV

Pre excitação

BAV

Arritmias em crianças (menores que 10 anos)
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Se o coração é normal e o paciente 
é jovem como há arritmia?
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• TV adenosina sensível

• TV verapamil sensível

Coração normal

TV com Morfologia  
BRE 

(principalmente as 
de VSVD)

Habitualmente 
Sensível a 
adenosina

Tratamento crônico

Betabloqueador 

Bloqueador canal 
de Ca



Pós despolarização e limimar de despolarização

Potencial de Ação

Pós despolariação

Potencial de Ação que atinge o limiar de despolarização



Mecanismo iônico da atividade deflagrada



Via de 
saída

Ventrículo 
Direito







• TV adenosina sensível

• TV verapamil sensível

Coração normal

TV com 
Morfologia  
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verapamil

Tratamento 
crônico
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Mecanismos 
de arritmia

Reentrada



Tipos de reentrada

Reentrada anatômica Reentrada funcional Reentrada deflectida



Conceitos Fundamentais

• Descoberta em 1979

• Mecanismo básico é reentrada

• 10% de todas a TV em coração normal

• 20% na população japonesa

• Pode ser originada de um falso tendão 
muscular





A.T.L.S.    12/06/04  22:15 hs
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intervalo P2 P1
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Encarrilhamento pelo ventriculo
PPI quase não varia em relação ao ciclo da taquicardia

Ciclo da 
taquicardia

Ciclo do 
PACE

Potenciais 
diastólicos

Ciclo pós 
PACE



Qual são os princípios do 
tratamento clínico?







Vamos discutir casos



• Adolescente de 14 anos com quadro de 
palpitação aos esforços. Deu entrada no PS 
com quadro de mal estar e taquicardia

• Exame físico: sem alterações exceto pela 
taquicardia com FC 180 bpm. PA 100x60 
mmHg



S.B.S       08/06/04      12:20 hs



Qual o diagnóstico? 

a) Taquicardia fascicular

b) Taquicardia reentrada AV com aberrância

c) Taquicardia ventricular

d) JET

e) Taquicardia ventricular catecolaminérgica
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Qual o tratamento medicamentoso? 

a) adenosina

b) amiodarona

c) Beta bloqueador

d) Bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico

e) digital
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Qual o diagnóstico após a reversão? 

a) Corrente de lesão subepicardica

b) Isquemia subepicardica

c) Fenômeno de memória ventricular

d) BRE

e) Pré excitação ventricular
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Como é a evolução da 
taquicardia fascicular?





Resultados
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MEDICAÇÃO APÓS PRIMEIRA CRISE NO AMBULATÓRIO 
ESPECIALIZADO

NO AMBULATÓRIO 
ESPECIALIZADO IDADE 
MAIOR QUE 2 ANOS 

AMIODARONA 66,8% 22,2% NA

BETABLOQUEADOR 
(ISOLADA OU ADJUVANTE)

77,8% NA NA

VERAPAMIL 11,1% 77,8% 100%

NENHUMA 11,1% NA NA

1 ÓBITO CRIANÇA 2 ANOS 
REFRATÁRIA Á 
TRATAMENTO CLÍNICO E 
INVASIVO





Caso 2



CASO CLÍNICO

• Adolescente, masculino, púbere, 15 anos, 
natural e procedente de São Paulo, Brasil.

• Queixa “Batedeira mais intensa há dois anos”

• AP: batimentos irregulares desde a infância

• Exame físico sem alterações



ECG



Holter 24 hs













Teste Ergométrico Pico de Esforço 



Laudo de Ecocardiograma





RNM



Qual o melhor esquema terapêutico inicial para 
o tratamento clínico? 

a) amiodarona

b) Betabloqueador 

c) Bloqueador de canal de Ca++ não dihidropiridínico

d) Sotalol

e) Magnésio
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Qual a conduta mais adequada a este paciente? 

a) Manter tratamento medicamentoso aguardando 
desaparecimento

b) Manter sem medicação
c) Implantar CDI
d) Encaminhar para ablação
e) Associar medicação e terapia com CDI
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Holter 24 hs Pós Ablação



Como é a evolução na infância 
das extrassístoles?
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Resposta ao Teste 
ergométrico

• 100% reduziram 
ou suprimiram por 

completo as 
ectopias no pico 

do esforço



88

12

Redução para menos de 10 ectopias por hora %

Sim

Não

Evolução das ectopias na transição 
infância - puberdade

média 42 meses 
Variação entre 1 e 144 meses
Mediana 26,5 meses



Evolução -

5050

Remissão espontânea ao longo do seguimento %

Sim

Não



Resolução espontânea de EV





• Embora exista alguma evidência convincente em adultos que uma carga de arritmia superior a 24% carrega uma risco aumentado de
desenvolver disfunção do VE, os dados em crianças são mais conflitantes. 

• Crianças assintomáticas com carga ectópica inferior a 30% e boa função do VE geralmente podem ser tranquilizadas e seguidas a cada 6 a 
12 meses. 

• Se  sintomas devem ser reavaliados.

• Pacientes pediátricos assintomáticos pacientes com carga ectópica superior a 30% pode estar em risco de desenvolver disfunção do VE.

• Ainda permanecemos incertos se a duração da ectopia é um fator importante

• Não há evidências de que uma abordagem pró-ativa com medicação ou ablação por cateter é mais favorável a longo prazo, já que alguns 
desses pacientes terão resolução espontânea de sua ectopia.

• Pacientes com sintomas atribuíveis à sua ectopia ou com um declínio na sua função VE  - devem receber  medicação ou ablação por
cateter (discutir com a família)

• Há boas evidências de que a disfunção do VE é reversível após tratamento com medicação ou ablação por cateter,



Obrigado!!!
rogerio.andalaft@einstein.br

rogeriobandalaft@gmail.com

Download em 

www.arritmiaonline.com.br


