
Fibrilaçao Atrial 

Definição 

Arritmia originada por mecanismos de reentrada atrial ,onde estímulos 
provenientes de uma unica extrassistole pode gerar vários pequenos 
circuitos .A mais comum das arritmias ,atingindo 3 a 9 % de idosos com 
mais de 65 anos .A FA aumenta de 5 vezes o risco de AVC  na populção 
geral . Quadro clinico habitual : 

• .Palpitações,dispnéia,desconforto torácico,toneira,sudorese fria  

• Uma significativa parcela e assintomática ,sendo confirmado pelo 
exame físico e ECG . 

 
Etiologia 

• Hipertensao arterial sistêmica  

• Causa reumática  

• Hipertireoidismo  

• Eventos hipoxemicos 

• Uso de cocaína e outros adrenérgicos  

• Valvopatias,sobretudo as que sobrecarregam os átrios ,especialmente o 
esquerdo  

• Miocardiopatia isquêmica 

• Idade avançada 

• Idiopatica 
 

Diagnóstico 
Faz parte do diagnostico de FA os exames que se seguem   

• Eletrocardiograma 
o Freqüência entre 90 e 170 bpm 
o Irregularidde do intervalo R-R 
o Ausência de onda P ou qualquer atvidade elétrica atrial  
o QRS estreito , a não ser em caso de bloqueio de ramo associado  

 

• Ecocardiograma 
 Este e útil para melhor conhecimento da função ventricular e alem disso o 

ECO TRANSESOFAGICO pode nos mostrar se existe ou não trombos em 

auriculetas, fato que será essencial na tomada de conduta.                                 

• RX de tórax  
Particularmente importante para avaliação da circulação pulmonar e dimensão 

de atrios, sobretudo o esquerdo. 

Tipos clínicos  

• FA paroxística – Duram menos de sete dias, geralmente menos de 24 
horas ,podendo ser recorrentes.  

• FA persisente -  Persiste por mais de sete dias ,mantendo- se 
indefinidamente caso o paciente não seja cardiovertido 



• FA permanente – A arritmia mantem-se por mais de um ano. A FA 
persistente pode evoluir para FA permanente 

TRATAMENTO 

 Baixar a resposta ventricular  

Objetiva manter uma freqüência em torno de 60-80 bpm no repouso e 90-
120bpm no exercício. As drogas usadas para essa finalidade são : 

• Digitálicos:  
o Cedilanide (0,4 mg lento 1-2x ao dia), 
o Digoxina (Dose ataque-IV  0,25mg 2/2 hs  ate 1,5mg ,Manutenção  

0,125 mg – 0,375mg 1x ao dia VO). 

• Antagonistas de canal de cálcio: 
o Diltiazem (Ataque-20mgIV em 2 min, pode repetir com a dose de 25 mg 

pós 15 min, Manutenção IV – em infusão continua 10-15mg/h, 
Manutenção VO 120-360 mg (4 Tomadas  6/6hs). 

o Verapamil (Ataque – 2,5- 5 mg IV em dois min ,podendo repetir a dose 
após 15-30 min ,manutenção VO 240-480mg/dia (8/8hs). 

 

• Beta-Bloqueadores  
o Propranolol (Ataque -1mg IV lento podendo repetir a dose de 5/5 min , 

Manutenção VO 80-240mg/dia (3 tomadas 8/8hs )) 
o Metoprolol (Ataque- 2,5-5mg IV em 2 min ,Manutenção VO 50-200 mg 

/dia (2 tomadas 12/12 hs)).      
 

Cardioversão Emergencial                                                                 
o Hipotensao  
o Angina instavel 
o Fase aguda de IAM 
o Congestao pulmonar   

O choque deve ser sincronizado e ter a seqüência 100, 200 e 360 J, caso já 

tenha mais de 48h, podemos iniciar com 200 J. 

Cardioversão eletiva  
o FA>48 hs , sem fatores de risco ou de tempo desconhecido  

 Proceder a anticoagulação 3-4 semanas antes e 4 semanas após com warfarin 
(2,5-10 mg /dia), mantendo o INR entre 2 e 3 . 

o FA<48 Hs sem fatores de risco        

 Cardioversão  após  6-12hs de heparinização 

o FA persistente: cardioverter ou não (Individualizar cada caso, ou seja      

risco X beneficio , deve fazer o controle da resposta ventricular (FC 

adequada)   em todos os casos de FA persistente            

Estratégia da cardioversao :Vantagens –melhora a hemodinâmica e não 

necessita uso crônicos de anticoagulantes;Desvantagens –Os antiarritmicos 

profiláticos possuem efeitos colaterais importantes e não evitam recidiva em 

40-60% dos casos . 



Estratégia da não cardioversão :Vantagens –Poupa o paciente do uso crônico 

de antiarritmicos ;Desvantagens –necessita do uso crônico de anticoagulantes , 

apesar do risco de tromboembolismo diminuir com a Anticoagulação , ainda e 

maior   que aqueles com ritmo sinusal , hemodinâmica cardíaca subótima. 

Drogas utilizadas : 
o Propafenona-450-600mg VO 
o Amiodarona -300mg IV ataque; Impregnação 

1mg/min(8h)+0,5mg/min(16h) 
o Quinidina-200-300ng VO 2/2h,até um total 0,75-1,5g 
o Ibutilida 1mg IV em 10 min; repetir, se necessário  

Criterios Prognósticos  

o O estudo SOLVD22 demonstrou índice de mortalidade 
estimado em 34% nos pacientes com FA vs 24%, com ritmo 
sinusal.                                                  

o O prognóstico da FA está intimamente relacionado a 
marcadores de risco, cujo reconhecimento implica na 
orientação terapêutica profilática das complicações, 
aumentando a sobrevida e melhorando a qualidade de vida 
dos pacientes.                                                                                                 

o Eventos tromboembólicos são responsáveis por taxas de 
mortalidade de 50% a 100% mais elevadas em pacientes 
com FA, em relação a indivíduos normais24.                                                          

o A FA é considerada a condição clínica isolada de maior risco 
relativo para a ocorrência de acidente vascular cerebral 
(AVC).  Foi demonstrado que a ocorrência de AVC aumenta 5 
vezes, na presença de FA. 

o O estudo SPAF- Stroke Prevention of Atrial Fibrillation 
demonstrou que o risco de AVC está associado à coexistência 
dos seguintes fatores de risco: pressão arterial sistólica > 
160 mmHg, insuficiência cardíaca recente, idade > 75 anos, 
evento tromboembólico prévio, fração de encurtamento 
sistólico do VE < 25% e átrio esquerdo com diâmetro > 2,5 
cm/ m2 (± 4,5cm). Também foram considerados 
marcadores: contraste espontâneo ou trombo no átrio 
esquerdo e placas ateroscleróticas complexas na aorta 
torácica, ao ECO transesofágico.  
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