




IMPORTÂNCIA DO TEMA

• Afeta um grande número de pessoas

• Importante problema de saúde pública

• Repercussão na qualidade de vida pelos fenômenos 
tromboembólicos e alterações cognitivas

• Planejamento estratégico das políticas de saúde para a gestão de 
recursos públicos

• Arritmia sustentada mais frequente na prática clínica

• A prevalência é de 1,0% a 2,95% na população geral e crescente

• Vem crescendo devido ao envelhecimento da população e maior 
habilidade no tratamento das doenças cardíacas crônicas



EPIDEMIOLOGIA



FATORES PREDISPONENTES

• Hipertensão Arterial

• Diabetes Mellitus 

• Doença valvar (mitral)

• Infarto do miocárdio

• Insuficiência Cardíaca 

• Apnéia Obstrutiva do Sono

• Obesidade

• Etilismo

• Exercício físico

• História familiar

• Fatores genéticos



DIAGNÓSTICO

Sintomas: 

• Palpitações

• Tonteiras

• Síncope

Sinais:

• Palpação do pulso (arritimico, 
irregular, com amplitude e duração 
variáveis)

• Ausculta cardíaca (Bullhas arrítmicas 
com primeira bulha variando de 

intensidade

Eletrocardiograma: 

• Ausência de onda P 

• R-R irregular

• Frequência pode estar acima de 
100bat/min



DIAGNÓSTICO

RITMO SINUSAL

FIBRILAÇÃO
ATRIAL



PROGNÓSTICO

• Existe grande associação com risco de AVC (isquêmico ou 
hemorrágico, alterações cognitivas, implicações sócio econômicas 
e aumento da mortalidade;

• Na ICC eleva em duas vezes o risco de morte

• Significativo preditor de morte em casos de insuficiência renal, 
câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica

• Principal fonte embolígenica de origem cardíaca



CLASSIFICAÇÃO

Paroxística – revertida em até 7 dias

Persistente – duração acima de 7 dias

Persistente de longa duração –
duração > 1 ano

Permanente - quando as tentativas de 
reversão ao ritmo sinusal não serão 
mais instituídas

Não valvar – na ausência de estenose 
mitral reumática, prótese  ou plastia 
mitral  



CONDUTA

FA com duração < 24 h

• Cardioversão

FA com duração > 24 h

• Controle da FC

• ECO TE

• Controle do ritmo X cardioversão

• Anticoagulação



CONDUTA

Acolhimento
Consulta de rotina com o médico/enfermeiro da Atenção 
Básica, avaliação do risco de AVEI (CHADS2) e exame 
clinico. 

Avaliação, Consulta 
e  Tratamento

1-Avaliação por cardiologista; 
2-Realização de eletrocardiograma
3- FA com duração < 24 h —> Encaminhamento 
à atenção especializada nível 2 em caráter de 
urgência para cardioversão
4- FA com duração > 24 h —> Controle da FC, 
decisão sobre estratégia terapêutica,  
ecocardiograma trans-esofágico e 
anticoagulação



CONDUTA

Reversão para o ritmo sinusal:

Drogas: 

• Propafenona, sotalol e amiodarona,

• Ablação do nó A-V,

• Ablação por isolamento das Veias pulmonares

• Cirurgia de Cox-Maze III

Controle da frequência:

• Drogas: beta-bloqueadoes, bloqueadores de canais de cálcio 
tipo diltiazem ou verapamil e digital 



CONDUTA



PREVENÇÃO DE TROMBOEMBÓLISMO

Risco de AVC em FA CHADS2

C ardiac Failure (ICC) 1

H AS 1

A ge ≥ 75ª (idade) 1

D Mellitus 1

S troke ou AIT (AVC) 2

Anti-coagulação para pacientes com CHADS ≥ 2



FIBRILAÇÃO ATRIAL

• Diagnóstico precoce, controle e cuidado com as queixas de palpitações, tonteiras e
síncope na Atenção Básica.

• Acolhimento e busca ativa do risco de AVEI, controle da frequência e ritmo cardíaco

Regulação  (protocolo de regulação)
Transporte Eletivo 

1. Consulta cardiológica
- Eletrocardiograma
2. Ecocardiograma com

Doppler colorido, trans-
esofágico

3. Tratamento clínico
4. Encaminhamento para

cardioversão ou ablação
quando necessário

5. Estabelecimento das bases 

do tratamento clínico a ser 

seguido pela atenção 

básica

6. Encaminhamento para 

cirurgia cardíaca o 

diagnóstico exigir

7. Retorno periódico na AB com 

tutoria especializada

Consulta e Tratamento
- Todas as pessoas com
diagnóstico de ICC .



DROGAS ANTICOAGULANTES

• Varfarina

• Dabigratana

• Rivaroxabana

• Apixabana

• Edoxabana
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Obrigado!




