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1. Introdução: A rápida expansão da atual pandemia de COVID-19 e a súbita demanda por 
assistência médica a pacientes infectados sintomáticos ultrapassam a capacidade hospitalar na 
vasta maioria dos países onde a virose se espalhou. Consequentemente, medidas estritas de 
distanciamento social foram aplicadas e os hospitais em todo o mundo tiveram que fazer 
mudanças drásticas  e, acima de tudo muito rápidas, em suas rotinas para lidar com isso. Segundo 
as estatísticas publicadas, porcentagem significativa de casos de infecção pelo COVID-19 ocorre 
em ambiente hospitalar; o consequente risco de infecção cruzada entre os profissionais de saúde 
limita ainda mais a capacidade de resposta dessas instituições diante da pandemia. Por esses 
motivos, é imprescindível reorganizar os serviços ambulatoriais e hospitalares para aperfeiçoar 
o uso de recursos técnicos e humanos, mas principalmente para proteger nossos pacientes, 
profissionais de saúde e suas famílias do risco de transmissão. A LAHRS, juntamente com as 
Sociedades Brasileira, Argentina e Mexicana de Eletrofisiologia Cardíaca (SOBRAC, SADEC, 
SOMEEC), bem como com o Colégio Colombiano de Eletrofisiologia, quiseram contribuir para a 
consecução desse objetivo, formulando recomendações práticas que servem como um guia para 
minimização racional das atividades presenciais ao estritamente e vitalmente necessárias. As 
recomendações listadas neste documento foram feitas dentro da estrutura das diretrizes 
formuladas por organizações internacionais para impedir a propagação do contágio do COVID-
19 e foram adaptadas às atividades de nossa especialidade. Tais recomendações permanecerão 
em vigor enquanto essas medidas forem mantidas pelos órgãos reguladores em nível 
internacional e local. Na ausência de estudos clínicos para orientar o tratamento antiarrítmico 
em pacientes com COVID-19, as recomendações aqui formuladas são adaptadas por consenso de 
diretrizes internacionais para o tratamento de arritmias e visam limitar as atividades locais a 
pacientes com sintomas intratáveis, apesar do tratamento clínico inicial, com risco de 
hospitalização precoce por descompensação ou risco de vida do paciente. As recomendações 



relativas à consulta e interconsulta remotas também devem ser adaptadas às regulamentações 
locais que podem mudar entre diferentes geografias e instituições. Além disso, recomendações 
gerais foram formuladas para o manejo de arritmias do paciente com infecção confirmada pelo 
COVID-19, levando em consideração as particularidades do tratamento da infecção. 

 
2. Objetivos 
2.1 Minimizar o risco de adquirir a infecção por COVID-19 em pacientes, assistentes técnicos, 
pessoal de saúde e suas famílias, reduzindo a exposição desnecessária de pessoa a pessoa ou o 
contato com superfícies ou espaços contaminados pelo vírus. 
2.2 Garantir a prestação permanente de serviços de eletrofisiologia, impedindo o isolamento 
simultâneo da equipe de trabalho por contato ou contágio. 
2.3 Aperfeiçoar o uso de recursos e implementos para proteção pessoal, para que sejam 
priorizados pela equipe humana responsável pela primeira linha de atuação. 
2.4 Racionalizar o uso de recursos técnicos e humanos de outros serviços hospitalares 
complementares para serviços de eletrofisiologia, para que eles se concentrem no tratamento 
de pacientes com COVID-19. 
 
3. Recomendações para a organização de clínicas de consulta ambulatorial: 
3.1 Consulta ambulatorial de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEI) para 
diagnóstico ou estimulação cardíaca: 
3.1.1 Recomenda-se aos grupos médicos a avaliação individualizada de pacientes previamente 
agendados para consultas presenciais, a fim de identificar quais podem ser adiados, mantendo 
medidas de distanciamento social para prevenir infecções. Essa decisão deve basear-se na análise 
dos dados da história clínica e no relatório da última telemetria, bem como na verificação 
telefônica da estabilidade do quadro clínico, que deve incluir perguntas para identificar casos 
suspeitos ou confirmados de infecção por COVID-19. 
3.1.2 Recomenda-se evitar a consulta presencial de pacientes com dispositivos implantados 
cronicamente avaliados pessoalmente no último ano, sem registrar alertas que exijam 
acompanhamento periódico e cuja condição clínica seja estável. 
3.1.2.1 Em pacientes nos quais foi detectado o esgotamento da bateria de dispositivos que não 
podem ser seguidos remotamente, o requisito de consulta presencial deve ser decidido de 
acordo com a estimativa de tempo restante medido no último controle, bem como a estimativa 
de dependência seguindo as recomendações estabelecidas nas diretrizes internacionais para 
monitoramento de DCEI. 
3.1.3 Para pacientes com implantes recentes, é recomendável adiar o controle pessoal do 
dispositivo se não houver achados durante o implante que exijam acompanhamento precoce e 
que estejam em uma condição clínica estável. 
3.1.4 Em pacientes com monitores cardíacos implantáveis para registro contínuo de arritmias, 
recomenda-se adiar a consulta presencial em pacientes com condição cínica estável. 
3.1.5 Para instituições ou grupos médicos que tenham implementado serviço de monitoramento 
remoto de dispositivos, recomenda-se continuar o monitoramento remoto em pacientes com 
uma condição estável, a fim de evitar consultas presenciais. 



3.1.5.1 Para pacientes com dispositivos que permitem o monitoramento remoto, mas que não 
foram ativados, recomenda-se que as etapas necessárias sejam iniciadas o mais rápido possível 
para permitir o monitoramento remoto, a fim de evitar consultas presenciais. 
3.1.5.2 Recomenda-se deixar um registro no prontuário médico do monitoramento remoto, 
seguindo os regulamentos locais. 
3.2 Consulta ambulatorial de pacientes com arritmias cardíacas: 
3.2.1 Recomenda-se aos grupos médicos a avaliação individualizada de pacientes com arritmias 
cardíacas previamente agendados para consulta ambulatorial presencial, a fim de identificar 
quais podem ser adiadas, mantendo-se medidas de distanciamento social para a prevenção de 
contágio. Essa decisão deve basear-se na análise dos dados da história clínica, nos resultados dos 
exames complementares e na estabilidade da condição clínica determinada por contato 
telefônico, que deve incluir perguntas para identificar casos suspeitos ou confirmados de 
infecção por COVID. 19 
3.2.2 Recomenda-se programar consultas remotas para pacientes de primeira consulta ou 
retornos, a fim de preservar sua estabilidade clínica, reduzindo a necessidade de consultas 
presenciais pelos serviços de emergência. 
3.2.2.1 Recomenda-se deixar um registro no prontuário médico das consultas remotas seguindo 
as regulamentações locais. 
3.2.2.2 Para instituições médicas ou grupos que ainda não tenham implementado a consulta 
remota, recomenda-se que as medidas necessárias sejam tomadas o mais rápido possível para 
iniciar o monitoramento remoto desses pacientes com arritmias cardíacas. 
3.2.2.3 A priorização no agendamento de consultas remotas e agendamento de controle deve 
ser baseada em dados da história clínica, nos resultados de exames complementares e na 
estabilidade da condição clínica. 
3.3 Consulta para controle pós-operatório de ferida cirúrgica ou punções para acessos 
vasculares: 
3.3.1 Recomenda-se o controle pós-operatório remoto por telefone ou videoconferência, para 
detecção precoce de complicações, de acordo com as regulamentações locais. 
3.3.1.1 Recomenda-se avaliar o estado de feridas ou punções cirúrgicas para acesso vascular 
através de um registro fotográfico. 
3.3.2 Para a implantação de dispositivos, recomenda-se o uso de suturas de material absorvível 
na pele para fechamento de feridas cirúrgicas, a fim de evitar a remoção subsequente dos pontos 
presencialmente. 
3.3.3 Recomenda-se deixar um registro dos controles pós-operatórios remotos no prontuário 
médico, seguindo as regulamentações locais. 
4. Recomendações para a realização de reprogramação presencial de dispositivos de 
estimulação cardíaca em pacientes hospitalizados: 
4.1 Recomenda-se restringir a reprogramação de dispositivos de estimulação cardíaca a 
pacientes com documentação eletrocardiográfica de disfunção do dispositivo, registro de 
alarmes auditivos do dispositivo, descarga recente do desfibrilador, síncope de origem 
desconhecida, taquicardia em investigação sem registro eletrocardiográfico, insuficiência 
cardíaca descompensada em pacientes com terapia de ressincronização cardíaca. 



4.2 A requisição de reprogramação de dispositivos de estimulação cardíaca em pacientes 
agendados para cirurgia ou ressonância magnética deve ser definido de acordo com as 
recomendações estabelecidas nas diretrizes internacionais publicadas a esse respeito. 
4.2.1 Em pacientes agendados para procedimentos cirúrgicos e dependentes da estimulação ou 
portadores de cardioversores-desfibriladores implantáveis (CDI) ou ressincronizadores, 
recomenda-se a colocação de ímã no dispositivo durante o procedimento e sua revisão pós-
operatória. 
5. Recomendações para a realização de exames não invasivos: 
5.1 Recomenda-se suspender a realização de testes de inclinação (“tilt test”) em pacientes 
ambulatoriais ou hospitalizados, mantendo medidas de distanciamento social para prevenir a 
infecção. 
5.2 Além disso, recomenda-se suspender a realização de monitorização ambulatorial do ritmo 
cardíaco (Holter) de qualquer duração para avaliação de pacientes ambulatoriais ou 
hospitalizados, exceto em pacientes com alta suspeita de síncope de origem arrítmica. Essa 
recomendação baseia-se no duplo risco de contaminação de pacientes, familiares e funcionários 
do hospital durante a colocação e remoção de dispositivos que estiveram em contato direto com 
o paciente por 24 horas ou mais. 
6. Recomendações para a realização de procedimentos invasivos em pacientes ambulatoriais 
ou hospitalizados SEM suspeita ou confirmação de infecção ativa por coronavírus: 
6.1 Recomenda-se aos grupos médicos a avaliação não presencial individualizada de pacientes já 
agendados ou com solicitação de agendamento de procedimentos invasivos, a fim de identificar 
quais deles podem ser adiados, mantendo medidas de distanciamento social para prevenção de 
contágio. Essa decisão deve basear-se na análise dos dados da história clínica e nos resultados 
dos exames complementares básicos, bem como na verificação por telefone da estabilidade do 
quadro clínico, que deve incluir perguntas para identificar casos suspeitos ou confirmado de 
infecção por COVID-19. 
6.2 Recomenda-se adiar todos os procedimentos de implante ou extração de DCEI, exceto nos 
casos que envolvam o risco de descompensação da condição clínica que possa requerer 
hospitalização precoce ou risco para a vida do paciente, como: 
6.2.1 Bloqueio atrioventricular avançado ou completo de causa não reversível. 
6.2.2 Bradicardia sinusal não reversível significativamente sintomática, especialmente se houver 
suspeita de síncope associada. 
6.2.3 Implante de CDI para prevenção secundária. 
6.2.4 Extração do dispositivo em pacientes com bacteremia ou sepse com alta suspeita de ser 
secundária à infecção de seus componentes. 
6.2.5 Reposicionamento ou substituição de eletrodos com disfunção não corrigível por telemetria 
em pacientes dependentes de estimulação ou que resultam em disparos de choques 
inapropriados de CDI. 
6.2.6 Troca do gerador com longevidade estimada menor ou igual a 1 mês em pacientes 
dependentes de estimulação cardíaca, bem como CDI para prevenção secundária ou 
ressincronizadores cardíacos. 
6.3 Recomenda-se adiar os procedimentos de ablação percutânea, exceto nos casos que 
envolvam risco de descompensação do quadro clínico que requer hospitalização precoce ou risco 
de vida em pacientes com expectativa de vida em bom estado geral de pelo menos 1 ano, como: 



6.3.1 Tempestade elétrica não reversível e refratária ao tratamento clínico. 
6.3.2 Taquicardia ventricular de causa não reversível e refratária ao tratamento clínico, incluindo 
cardioversão elétrica. 
6.3.3 Taquicardia ventricular de causa não reversível que tenha exigido hospitalização recorrente 
(> 2 em uma semana) ou terapias frequentes do CDI, apesar do tratamento clínico. 
6.3.4 Fibrilação ou Flutter atrial incessante de causa não reversível associado a sintomas 
significativos, apesar do tratamento clínico, incluindo cardioversão elétrica. 
6.3.5 Fibrilação ou Flutter atrial paroxístico de causa não reversível e que tenha exigido 
hospitalização recorrente (> 2 em uma semana) apesar do tratamento clínico. 
6.3.6 Taquicardia supraventricular incessante de causa não reversível e significativamente 
sintomática, apesar do tratamento clínico, incluindo cardioversão elétrica. 
6.3.7 Taquicardia supraventricular paroxística de causa não reversível que tenha exigido 
hospitalização recorrente (> 2 em uma semana) apesar do tratamento clínico. 
6.3.8 Síndrome de Wolff-Parkinson-White e síncope recente com forte suspeita de origem 
arrítmica. 
6.3.9 Em pacientes com indicação de ablação que tenha sido suspensa, sugere-se considerar o 
tratamento farmacológico de acordo com diretrizes internacionais publicadas para o manejo de 
arritmias, a fim de evitar hospitalizações precoces devido à recorrência dos sintomas ou 
descompensação da condição clínica. 
6.4 Recomenda-se adiar os procedimentos de oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo 
enquanto as medidas de distanciamento social são mantidas para prevenir a infecção. 
7. Recomendações para avaliação e tratamento de arritmias em pacientes ambulatoriais e 
hospitalizados com suspeita ou confirmação de infecção ativa por coronavírus: A presença de 
arritmias cardíacas tem sido relatada como uma das manifestações mais frequentes em 
pacientes hospitalizados por infecção pelo COVID-19 e pode estar associada à hipóxia ou aos 
efeitos metabólicos, neuro-humorais e inflamatórios da infecção. O espectro de apresentação 
pode ser amplo e incluir distúrbios de condução, fibrilação e flutter atrial ou arritmia ventricular 
maligna; estas arritmias podem ocorrer como exacerbação de arritmias crônicas ou serem “de 
novo” por mecanismo potencialmente reversível. Até o momento não existem estudos clínicos 
para orientar o manejo antiarrítmico em pacientes com este tipo de infecção; portanto, as 
recomendações são baseadas na experiência adquirida no contexto do paciente crítico com 
infecção ativa e no princípio de atividades diminuídas considerando-se o que é necessário para 
minimizar o risco de contágio e preservar equipamentos de proteção individual para a primeira 
linha de cuidados. Como se sabe, o uso de antiarrítmicos em pacientes com COVID-19 faz parte 
de seu tratamento abrangente, que inclui medicamentos antivirais e moduladores da resposta 
imune com possível interação farmacológica e risco de pró-arritmia que devem ser levados em 
consideração na tomada de decisão. 
7.1 Recomenda-se às equipes de eletrofisiologia a organização de protocolos com outros serviços 
intra-hospitalares para realizar a interconsulta remota o máximo possível e de acordo com as 
regulamentações locais, especialmente em áreas como unidades de terapia intensiva e 
emergências. 
7.1.1 Recomenda-se deixar um registro no prontuário médico das interconsultas realizadas 
remotamente, seguindo os regulamentos locais. 



7.2 Em pacientes com arritmias supraventriculares (incluindo fibrilação e Flutter atrial) e 
arritmias ventriculares, recomenda-se descartar causas reversíveis, como hipóxia, distúrbios 
metabólicos e hidroeletrolíticos, efeito pró-arrítmico ou isquemia miocárdica como primeira 
abordagem. 
7.2.1 Em pacientes com arritmia ventricular e elevação da troponina, recomenda-se descartar 
miocardite como fator desencadeante. 
7.3 Em pacientes com fibrilação ou Flutter atrial, o tratamento com betabloqueadores é 
recomendado como terapia de primeira linha. 
7.3.1 Recomenda-se reservar o uso de amiodarona para casos com instabilidade hemodinâmica, 
apesar do uso de betabloqueadores, devido à sua potencial interação com antivirais ou 
moduladores da resposta imune frequentemente usada no tratamento da infecção. 
7.3.2 Em pacientes tratados com amiodarona e muito especialmente com o uso concomitante 
de antivirais ou moduladores da resposta imune, recomenda-se o cálculo de doses ajustadas ao 
peso, monitoramento frequente de eletrólitos e QT para minimizar o risco de pró-arritmia. 
7.3.3 Recomenda-se o início imediato da anticoagulação com heparina não fracionada para evitar 
eventos cardioembólicos e minimizar a realização de ecocardiograma transesofágico para 
descartar trombos intracavitários em pacientes com possível necessidade de cardioversão 
elétrica. 
7.3.4 Em pacientes tratados com antivirais ou moduladores da resposta imune, recomenda-se 
evitar o uso concomitante de anticoagulantes orais devido à sua potencial interação. 
7.4 Em pacientes com taquicardia ou fibrilação ventricular não relacionada à hipóxia, distúrbios 
metabólicos ou eletrolíticos, efeito pró-arrítmico ou isquemia miocárdica, recomenda-se o 
tratamento com betabloqueadores e/ou amiodarona como terapia de primeira linha. 
7.4.1 Recomenda-se o uso cuidadoso de amiodarona com dosagem ajustada ao peso, 
monitoramento frequente de eletrólitos e QT para minimizar o risco de pró-arritmia, 
especialmente em pacientes com uso concomitante de antivirais ou moduladores da resposta 
imune. 
7.4.2 O uso de amiodarona é contraindicado em pacientes com arritmia ventricular relacionada 
a distúrbios hidroeletrolíticos e prolongamento do intervalo QT. Nesses casos, o gerenciamento 
de rotina é recomendado de acordo com as diretrizes internacionais publicadas. 
7.4.3 Em pacientes com tempestade elétrica não relacionada à hipóxia, distúrbios metabólicos 
ou eletrolíticos, ou efeito pró-arrítmico, sugere-se um tratamento inicial com medidas para 
reduzir o tônus simpático, como o uso de anestesia geral e betabloqueadores 
concomitantemente com amiodarona. Em casos refratários, a anestesia peridural com 
bupivacaína pode ser considerada. 
7.4.3.1 Nos casos refratários ao gerenciamento anterior, recomenda-se a análise individualizada 
em conjunto com os serviços de terapia intensiva e de suporte à vida para decidir o 
escalonamento da terapia como uso da ECMO. 
7.5 Em pacientes com infecção ativa por COVID-19 com bradiarritmia significativamente 
sintomática ou com instabilidade hemodinâmica recomenda-se o implante de marcapasso 
provisório, devido ao seu possível comportamento transitório. 
8. Recomendações para minimizar o risco de contágio de pacientes, funcionários da equipe 
hospitalar e seus familiares: 



8.1 Recomenda-se restringir as atividades presenciais ao estritamente necessário, de acordo com 
o observado nos parágrafos anteriores, como a medida mais eficaz e eficiente para reduzir o risco 
de contágio pelo COVID-19. 
8.2 Recomenda-se socializar as recomendações feitas neste documento com o restante dos 
serviços da instituição por meio de canais regulares, de acordo com os regulamentos locais, a fim 
de minimizar as atividades presenciais ao estritamente necessário. 
8.3 Recomenda-se verificar antes de realizar atividades presenciais, como consultas, 
interconsultas ou procedimentos invasivos, se elas serão realizadas em pacientes positivos, 
suspeitos ou com contato próximo da COVID-19, para tomar as medidas de cuidado pessoal 
correspondentes a cada caso, de acordo com as recomendações das organizações internacionais 
e deve ser aplicado a todo o pessoal envolvido. 
8.3.1 A higienização de todos os elementos do programador de dispositivos de marcapasso 
cardíaco é recomendada após o uso em cada paciente. 
8.4 Recomenda-se que toda a equipe do serviço de eletrofisiologia adote em casa as medidas 
para evitar o risco de contágio formulado por diferentes organizações internacionais. 
8.5 Recomenda-se organizar toda a equipe de eletrofisiologia por grupos fixos, de forma que as 
atividades sejam cobertas sem contato cruzado entre eles, a fim de evitar a quarentena 
simultânea da maioria de seus membros devido a contato próximo ou contágio. 
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World Health Organization: Guidance for health workers 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/health-workers 

 

World Health Organization: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 

Centers for Disease Control and Prevention: COVID-19 Information for Healthcare 
Professionals  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html 
 

University of Liverpool.  COVID-19 Drug Interactions 
http://www.covid19-druginteractions.org 
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