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FIBRILAÇÃO ATRIAL DE INÍCIO RECENTE (<48 HORAS)
I. INTRODUÇÃO: A fibrilação atrial (FA) é a arritmia supraventricular mais comum
no ambiente de terapia intensiva . As doenças mais comumente associadas à FA
são: hipertensão, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença
reumática e doença pulmonar obstrutiva crônica. A FA pode ocorrer como
resultado de: a) distúrbios eletrolíticos (hipocalemia e hipomagnesemia); b) uso
de doses elevadas de aminas vasoativas; c) reanimação volêmica vigorosa
(perda do “strecht” atrial); d) parâmetros ventilatórios inadequados. Não raro
paroxísticas e autolimitadas, frequentemente necessitam de intervenção para
controle. O tratamento visa reduzir a resposta ventricular, converter ao ritmo
sinusal (com a estratégia adequada e individualizada) e prevenir a
recorrência1,2,3. Aproximadamente dois terços das FA recentes revertem em 48 h
a ritmo sinusal, espontaneamente. Na necessidade de cardioversão química, a
procainamida demonstrou ser a droga endovenosa mais eficiente4.
*
II. GRAU DE RECOMENDAÇÃO: 1B e 1C#
III. ALGORITMO: (Baseado em Chung MK2 Chung MK)
FA de início recente <48h
-Checar eletrólitos: Ca e Mg
-↓Dose catecolaminas se possível;
-Adequar ventilação – corrigir hipoxemia;
-Corrigir hipervolemia se presente.

NÃO

Medidas p/ controle da FC
-Metropolol 2,5-15 mg EV
-Lanatosídeo 0,4 mg EV
-Verapamil 2,5-10 mg EV ou
-Diltiazen 0,25 mg/kg EV

*

Instabilidade hemodinâmica
Edema agudo pulmonar
IAM/Angina instável
Histórico WPW

#

SIM

Manter antiarritmico
Amiodarona
Ataque 15 mg/kg (8 h)
Manter 200 mg/dia

Ritmo sinusal restabelecido
SIM

NÃO

CVE
Iniciar c/200J

Reversão química Procainamida
Dose:10-15 mg/kg EV (50 mg/min)

SIM
Ritmo sinusal restabelecido
NÃO

SIM

Ritmo sinusal restabelecido
-Considerar CVE
-Repetir Procainamida

NÃO
Considerar outras drogas:
Sotalol, Amiodarona, Propafenona
Ou, alta c/ FA - Anticoagular

IV. CONCLUSÃO: FA é frequente na UTI, principalmente no período pós-operatório.
O pronto reconhecimento da arritmia e avaliação da condição hemodinâmica,
permitem instituir terapêutica adequada, baseada no controle da freqüência
cardíaca e reversão ao ritmo sinusal, reduzindo a morbi-mortalidade associada.
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