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1. Considerações Gerais 

Palpitações, pré-síncope, síncope e convulsão são sintomas próprios de 
algumas arritmias cardíacas - bastante comuns na cardiopatia chagásica crônica -
causados tanto por bradi como por taquiarritmias. 

Referem-se os pacientes, comumente, a "tontura", "escurecimento das vistas", 
"embotamento dos sentidos", "sensação de cabeça vazia", "sumir no mundo por um 
instante", "desmaio", "perda dos sentidos", "acesso" etc., expressões tradutoras do 
baixo fluxo cerebral. 

Manifestações de insuficiência coronariana (angina de peito), de insuficiência 
cardíaca e de insuficiência circulatória periférica também podem ser observadas, em 
graus variáveis de intensidade, conforme o tipo de arritmia, seu tempo de duração, 
a freqüência ventricular, o estado funcional do miocárdio e o grau de permeabilidade 
arterial. 

Desde já, duas observações devem ser feitas: uma, a da associação entre 
taqui e bradiarri tmia n o m e s m o paciente , a motivar p rob lemas diagnóst ico, 
te rapêut ico e prognós t ico (Figura 1), e a outra, a apreciável re i teração com que 
arritmias muitas vezes graves não se a c o m p a n h a m de sintomas (Rassi Jr. et al., 
1992). Vale assinalar t ambém que c o m u m e n t e falta paralel ismo ent re magni tude 
da arritmia ventricular e sintoma; encontra-se pacientes com grande n ú m e r o de 
extra-sístoles ventriculares ( isoladas ou repetit ivas) q u e não se referem nem 
m e s m o a palpi tação, e n q u a n t o outros que , embora com p e q u e n o n ú m e r o das 
mesmas , são sintomáticos, referindo-se a palpi tação incômoda , p e r c e b e n d o 
uma a uma as extra-sístoles. 

Embora existam algumas particularidades no t ratamento das arritmias da 
cardiopatia chagásica crônica, os princípios que o regem são, basicamente, os mes
mos estabelecidos para as arritmias de outras etiologias. 

2. Taquiarritmias 

Entre as taquiarritmias observadas na cardiopatia chagásica crônica, sobressa
em, levando-se em conta a prevalência, a sintomatologia e/ou o potencial de gravida¬ 



de das mesmas, as extra-sístoles ventriculares, a taquicardia ventricular, a fibrilação 
ventricular e a fibrilação atrial. 

2 .1 . Extra-sistolia ventricular 

É a arritmia mais encontrada na cardiopatia chagásica crônica. Costuma ser 
pouco freqüente, monomórfica e inicialmente isolada, sendo, em etapas posteriores, 
mais assídua, polimórfica, aos pares e em salvas (Rassi Jr. et a l . , 1991). O esforço físico 
pode agravá-la ou promover seu aparecimento. 

Em paciente com queixa de palpitação ou apresentando extra-sistolia ao exa
me físico, além do eletrocardiograma convencional, realiza-se a eletrocardiografia 
dinâmica (sistema Holter), com vistas à identificação, qualificação e quantificação da 
arritmia ventricular, principalmente quando o eletrocardiograma convencional não 
revelar arritmia complexa. 

Na impossibilidade de realização do Holter, ou quando se deseja investigação 
mais ampla, pode-se empregar o teste ergométrico, cuja sensibilidade também é sig
nificativa. Com efeito, Rassi et a l . (1987) , em e s t u d o c o m p a r a t i v o en t r e a 
eletrocardiografia dinâmica e a cicloergometria na avaliação da arritmia ventricular da 
cardiopatia chagásica crônica, observaram que, em 40,0% dos pacientes, ambos os 
exames detectaram o mesmo grau máximo de arritmia ventricular; que em 45,5% a 
eletrocardiografia dinâmica mostrou-se superior à cicloergometria; e que em 14,4% 
esta se mostrou superior àquela. 

A realização de ambos os exames é da rotina do nosso Serviço, registrando-se 
continuamente o teste ergométrico durante os últimos 30-40 minutos da gravação de 
Holter, o que possibilita análise exata dos eventos. A investigação deve incluir ainda 
o ecocardiograma para avaliação da função ventricular, dada a relação direta que, 
regra geral, existe entre comprometimento miocárdico e prognóstico/gravidade da 
arritmia e, também, porque os anti-arrítmicos geralmente apresentam, em maior ou 
menor grau, inotropismo negativo. A partir desta avaliação, três grupos distintos de 
pacientes são identificados (Figura 2): 

=> Grupo 1 - Pacientes sem formas repetitivas (pares e salvas) ao Holter e ao TE e 
com função ventricular normal ao ecocardiograma. Como o risco de morte súbita 
neste grupo é pequeno , julgamos desnecessário o tratamento com drogas anti-
arrítmicas exceto pela presença de sintomas. Entretanto, estes pacientes devem ser 
acompanhados de perto e os exames repetidos periodicamente; 

=> Grupo 2 — Pacientes com apenas um dos parâmetros positivos, ou seja, ausência 
de formas repetitivas com função ventricular comprometida ou presença de for
mas repetitivas com função ventricular normal. Como nestes casos o risco de 
morte súbita não é bem conhecido, para melhor definição terapêutica julgamos 
aconselhável a realização de outros métodos complementares não-invasivos, como 
o eletrocardiograma de alta resolução (ECGAR) e a análise da variabilidade da 
freqüência cardíaca. A presença de potenciais tardios ao ECGAR e a diminuição da 
variabilidade da freqüência cardíaca motivam o tratamento anti-arrítmico; 



=> Grupo 3 - Pacientes com os dois indicadores de risco presentes, ou seja, formas 
repetitivas e disfunção ventricular. Como o risco de morte súbita neste grupo é 
significativo (Santana, 1987), indicamos rotineiramente o tratamento com anti-
arrítmicos. 

Na escolha d o medicamento, o médico levará em conta sua experiência com o 
manuseio d o mesmo, a ausência de contra-indicação, a comodidade posológica, o 
nível de eficácia, o preço e os efeitos colaterais, correlacionando todos estes fatores 
com o grau de severidade da arritmia e, principalmente, com o potencial d o anti-
arrítmico em prevenir a morte súbita. Não deverá esquecer da sua interação com 
outras drogas. 

A lembrança de contra-indicação para o uso desse ou daquele medicamento é 
muito importante; assim, por exemplo, pelo menos em princípio, a escolha inicial não 
deve recair sobre a amiodarona para quem também apresente disfunção tireoidiana 
ou pneumopat ia crônica, nem sobre a propafenona quando o paciente estiver em 
insuficiência cardíaca e nem sobre a disopiramida para quem apresente aperistalsis 
d o esôfago, hipertrofia prostática ou insuficiência cardíaca. O número de doses diári
as influencia na aderência ao tratamento; ela é muito maior se for dose única. Da 
mesma forma, é preciso levar em conta o preço: temos visto pacientes de parcos 
recursos financeiros reduzirem a dose até poderem adquirir novamente o medica
mento. 

Os efeitos colaterais, divididos em não-cardíacos (digestivos, neurológicos, 
cutâneos etc.) e cardíacos, constituem outro parâmetro importante de análise e aten
ção, principalmente os cardíacos - pelo seu potencial de morbidade - como alarga
mento de QRS, prolongamento de QT, pró-arritmia (agravação da arritmia para a qual 
o medicamento foi prescrito ou aparecimento de outra) e deterioração da função 
ventricular. 

Escolhido o medicamento, inicia-se o tratamento com a dose média recomen
dada na literatura. Ajustes posteriores, para mais ou para menos, devem ser tentados 
antes de concluir pela ineficácia do medicamento ou intolerância ao mesmo e provi
denciar sua substituição por outro. 

Em princípio deve-se utilizar apenas uma droga anti-arrítmica. Às vezes, po
rém, resulta útil a associação de medicamentos. Neste caso deve-se evitar o emprego 
de drogas de um mesmo grupo e as que, por somação de efeitos ou outras causas, 
possam provocar o aparecimento de efeitos indesejáveis. 

Amiodarona, propafenona, disopiramida, mexiletine e, mais recentemente, sotalol 
são os medicamentos usados no tratamento da extra-sistolia da cardiopatia chagásica 
crônica. A quinidina e a procainamida, bastante utilizadas no passado por serem as 
únicas drogas disponíveis no mercado, sempre pareceram a um de nós (A.R.), através 
de avaliação clínica e eletrocardiográfica, destituídas de eficácia significativa. 

A Amiodarona é um derivado benzofurânico. Inicialmente usada como medi
camento anti-anginoso dadas suas propriedades relaxantes da musculatura lisa e 
cronotrópica negativa, pouco tempo após teve sua atividade anti-arrítmica -atualmen
te a principal - reconhecida. Situa-se no Grupo III da Classificação de Vaughan Williams 
(prolonga a repolarização ventricular), mas também possui ações das Classes I (blo
queia os canais rápidos de sódio), II (bloqueia os receptores beta-adrenérgicos) e IV 



(bloqueia os canais de cálcio) . Apresenta-se, até o momento, c o m o a mais eficaz das 

drogas no tratamento das arritmias ventriculares. É a única, além do bloqueador beta-

adrenérgico, capaz de reduzir a mortalidade e m pacientes c o m arritmias ventriculares 

complexas próprias de outras cardiopatias, segundo estudos recentes (Podrid, 1995). 

A amiodarona, por via oral, só excepcionalmente altera o inotropismo, podendo ser 

usada, portanto, mesmo e m casos de severo comprometimento da função ventricular, 

inclusive durante o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, que, na 

cardiopatia chagásica crônica, faz-se acompanhar de arritmia ventricular complexa na 

quase totalidade dos casos (Rassi Jr. et al., 1993). 

Por ser organodepositária, a amiodarona, por via oral, exige dose de impregna

ç ã o e pode ser utilizada c o m período de interrupção. Oferece ainda a vantagem da 

administração e m dose única diária; a dose de impregnação que utilizamos é a de 600 

mg por dia, durante 10 dias, e a de manutenção, de 200 a 400 mg (excepcionalmente 

600 mg) por dia, durante 5 dias consecutivos por semana. A absorção digestiva da 

amiodarona é lenta; por isso, quando a arritmia ventricular, por sua magnitude, exige 

resposta terapêutica rápida, valemo-nos da associação da via venosa c o m a oral: 

durante os 5 primeiros dias da fase de impregnação por via oral, o paciente recebe 

também amiodarona por via venosa (300 mg dissolvidos e m 250 ml de solução glicosada 

isotônica por dia, a uma velocidade de infusão de 30 gotas por minuto). A vida média 

da amiodarona, e m tratamento a longo prazo por via oral, é prolongada o que pode 

representar vantagem ( o paciente não ficará descoberto da sua ação se deixar de usar 

algumas doses) ou desvantagem (demora para o desaparecimento de efeito colateral 

geral); a vida média oscila entre amplos limites (26 a 107 dias, c o m média de 52). 

A amiodarona pode causar vários efeitos colaterais, cuja freqüência e intensida

de variam entre as diversas casuísticas. Em geral dependem da dose e do tempo de 

duração do tratamento. Na dependência da sua intensidade ou natureza, o efeito 

colateral leva à redução da dose e até mesmo à suspensão do medicamento. 

Na experiência de um de nós (A.R.), iniciada e m 1976 - antes mesmo da 

comercialização do medicamento no Brasil - e c o m base na observação de 1.264 

pacientes portadores de cardiopatia chagásica crônica tanto em ensaios de investiga

ção, c o m o no exercício da prática médica diária, os efeitos colaterais mais freqüentes 

da amiodarona mostraram ser: microdepósitos corneanos da droga, hipercromia da 

pele e coloração cinza-azulada da face. Efeitos colaterais menos comumente observa

dos estão representados por alterações digestivas, disfunção tireoidiana, pneumonite, 

alterações nervosas e cardíacas. 

Os microdepósitos estão presentes praticamente na totalidade dos pacientes; 

um ou outro, apenas, não os apresentam. Devem-se ao fato de a amiodarona ser 

excretada pela glândula lacrimal. São superficiais, limitando-se ao epitélio corneano; 

formam-se igualmente e m ambos os olhos e aparecem já nas primeiras semanas de 

tratamento. Podem ser de leve, moderada ou grande intensidade, na dependência da 

dose e do tempo de uso; os de leve e moderada intensidade são subpupilares, en

quanto que os de grande intensidade se espalham pelo resto do epitélio corneano; 

apenas os últimos podem gerar sintomas, assim mesmo, só raramente, caracterizados 

principalmente por embaçamento da visão ou percepção de halo colorido e m torno 

de alguma fonte luminosa mirada pelo paciente, c o m o o farol de um veículo, por 

e x e m p l o . O s mic rodepós i to s não s ão evi táveis ; cos tumava-se usar co l í r io de 



metilcelulose com o intuito de prevenir seu aparecimento; entretanto, observação 
feita por um de nós (A.R.) em um grupo de pacientes que recebeu o referido colírio 
em apenas um dos olhos, mostrou sua ineficácia, pois, o grau de depósito foi o 
mesmo em ambos os olhos. São reversíveis, decorridos vários meses após a interrup
ção do tratamento, e não deixam seqüelas. 

A hipercromia da pele dos antebraços e do terço ou terços inferiores das per
nas (regiões expostas ao sol) aparece após muitos meses ou alguns anos de tratamen
to. Como profilaxia, recomenda-se o uso de vestes e cremes protetores. 

A coloração cinza-azulada da face, que se inicia pela ponta do nariz, aparece 
decorridos alguns anos de tratamento e na dependência da dose. Assim como os 
microdepósitos corneanos, identifica o paciente sob uso de amiodarona. Regride muito 
lentamente e de maneira gradativa, desaparecendo ao cabo de um a dois anos após a 
suspensão do tratamento. 

A tolerância digestiva da amiodarona é boa, mesmo durante o período de 
impregnação e usando-se dose única diária; raramente ocorrem náuseas, vômitos, 
epigastralgia e obstipação intestinal. 

A disfunção tireoidiana (hiper ou hipotireoidismo, mais freqüente hiper) às 
vezes é observada. Para sua compreensão basta lembrar que 200 mg de amiodarona 
contêm cerca de 75 mg de iodo orgânico. Pode aparecer já no primeiro ano de 
tratamento. Deve ser ressaltado, para evitar interpretação errônea, que os testes 
laboratoriais de avaliação da função tireoidiana comumente se alteram, mesmo nos 
pacientes clinicamente eutireoidianos. Iazigi & Rassi (1988), em estudo longitudinal 
com 13 meses de duração realizado em 10 pacientes com cardiopatia chagásica crôni
ca, observaram ascensão significativa, já no primeiro mês, dos valores de T4, ITL e rT3 
e diminuição dos de T3; os valores de TSH não revelaram alterações significativas. 
Ocorrendo a disfunção tireoidiana e a amiodarona, por representar opção terapêutica 
insubstituível, pode-se continuar o tratamento, associando-a a um tireostático ou à 
tiroxina, conforme o caso. 

A pneumonite, felizmente rara, constitui a mais importante das complicações 
extracardíacas por ser fatal em alguns casos. Dispnéia e tosse (geralmente não produ
tiva) são os sintomas, e estertores os sinais. Radiologicamente, observa-se infiltrado 
intersticial e/ou alveolar difuso e bilateral, passível de confusão com insuficiência 
cardíaca congestiva. O tratamento deve ser suspenso. Interrompido este, observa-se 
regressão gradativa do quadro, que pode ser acelerada com o uso de corticosteróides. 

Entre os sintomas neurológicos observados, e que raramente ocorrem, ataxia e 
tremor das mãos são os mais comuns; também são reversíveis. 

Entre os efeitos colaterais cardíacos, a bradicardia sinusal é o mais freqüente e, 
habitualmente, não é significativa e nem sintomática. Embora raramente, observa-se 
também bloqueio sinoatrial, parada sinusal e bloqueios da junção atrioventricular. 
Distúrbios da condução intraventricular (BRD associado a HBAE, por exemplo, muito 
comuns na cardiopatia chagásica crônica) não constituem contra-indicação para o uso 
de amiodarona, pois é rara a piora dos mesmos. A amiodarona, ao aumentar o inter
valo QT, pode criar condições para o aparecimento de taquicardia ventricular polimórfica 
do tipo torsade de pointes. 

As principais interações da amiodarona, de potencialização de ação, são com 
os cumarínicos, a digoxina, a quinidina, a procainamida, a disopiramida, a propafenona, 



o mexiletine, os bloqueadores beta-adrenérgicos e os bloqueadores dos canais de 
cálcio, motivo pelo qual as doses de qualquer um desses medicamentos devem ser 
diminuídas quando empregados em associação com a amiodarona. 

A Propafenona se situa no Grupo IC, porém, além do bloqueio dos canais 
rápidos de sódio (ação tipo quinidínica), apresenta também alguma atividade 
bloqueadora dos receptores beta-adrenérgicos (atividade Classe II) e dos canais de 
cálcio (atividade Classe IV). A dose diária de propafenona é de 450 a 900 mg, dividida 
em 3 tomadas (de 8 em 8 horas). Os efeitos colaterais mais freqüentes que temos 
observado são representados por náuseas, vômitos, epigastralgia e vertigem, princi
palmente quando o paciente recebe 900 mg por dia. A propafenona apresenta efeitos 
cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativos; por esse motivo, em princípio, 
está contra-indicada em pacientes com doença do nódulo sinusal, com graus avança
dos de bloqueio atrioventricular ou com importante comprometimento miocárdico. 
Alargamento de QRS às vezes é observado, principalmente em pacientes com blo
queio de ramo. A propafenona pode apresentar interação medicamentosa com 
cumarínicos e com digoxina. 

A Disopiramida pertence ao Grupo IA e é utilizada na dose de 100 a 200 mg a 
cada 6 horas ou 250 mg (apresentação de liberação lenta) a cada 12 horas. Os efeitos 
colaterais gerais da disopiramida são devido a sua atividade anticolinérgica (secura da 
boca, visão borrada, disúria, retenção urinária, obstipação intestinal e, nos casos de 
aperistalsis de esôfago, possível piora da disfagia). Para o lado do coração, as reações 
adversas incluem prolongamento do QT, alargamento do QRS, inotropismo, 
dromotropismo e cronotropismo negativos. Em virtude da sua atividade anticolinérgica, 
o uso da disopiramida está contra-indicado em pacientes com glaucoma ou hipertrofia 
prostática. 

O Mexiletine é agente da Classe IB, com estrutura e efeitos eletrofisiológicos 
semelhantes aos da lidocaína. É empregado na dose de 200 mg a cada 8 horas. Os 
efeitos colaterais mais comuns são representados por epigastralgia, náuseas, vômitos, 
vertigem, tremores das mãos, ataxia e confusão mental. Constitui boa opção quando 
a duração do QT estiver em consideração, pois não a aumenta e pode até mesmo 
diminuí-la. 

O Sotalol, de comercialização recente em nosso meio, reúne ações das Classes 
II (bloqueadora beta-adrenérgica) e III (similar à da amiodarona). É utilizado na dose 
de 160 mg de 12 em 12 horas. Os efeitos colaterais incluem bradicardia sinusal, 
prolongamento de QT, fadiga muscular, náuseas e vômitos. 

Para avaliação dos efeitos terapêuticos conta-se com eletrocardiografia dinâmi
ca e teste ergométrico (Rassi Jr. et al., 1991). A clínica e o eletrocardiograma conven
cional, por razões óbvias (possibilidade de extra-sistolia assintomática e período curto 
de ausculta ou de realização do traçado), só têm valor para demostrar a ineficácia do 
medicamento. Ao guiarmos o tratamento anti-arrítmico pelos métodos não-invasivos, 
temos preconizado redução maior que 70% no número total de extra-sístoles 
ventriculares e de pelo menos 90% das formas repetitivas ao Holter e ao teste 
ergométrico, apesar de não conhecermos a magnitude exata de redução da arritmia 
ventricular necessária para tentar prevenir a morte súbita, tomando por base os estu
dos sobre a variabilidade espontânea da arritmia ventricular na cardiopatia chagásica 
crônica (Grupi et al., 1991 & Rassi Jr. et al., 1993). 



Estudos realizados ao longo de vários anos em nosso Serviço - avaliando os 
efeitos de diferentes drogas anti-arrítmicas sobre a supressão da arritmia ventricular -
mostraram que a amiodarona constitui a droga conl atividade anti-ectópica mais efi
caz, seguida pela propafenona, com o mexiletine e o sotalol ocupando a terceira 
posição e, vindo por último, a disopiramida. 

2.2. Taquicardia ventricular 

Apresenta-se com QRS de morfologia semelhante à dos bloqueios completos 
de ramos, de modo sustentado (duração igual ou superior a 30 segundos ou inferior 
a este período quando interrompida elétrica ou farmacologicamente) ou não-susten¬ 
tado (duração menor que 30 segundos), de maneira isolada ou repetitiva, monomórfica 
ou polimórfica. 

Geralmente, o motivo da consulta é representado por palpitação e manifesta
ções de baixo débito, de intensidade variável. A história é altamente sugestiva do 
diagnóstico; a crise se instala e cessa subitamente, dura segundos, minutos ou horas e 
traduz-se comumente por palpitação acompanhada, nos casos de maior duração, por 
"escurecimento" visual, palidez cutânea, sudorese (suor frio), náuseas, vômitos, adinamia 
e, às vezes, precordialgia. 

Ocasiões há, porém, nas quais apenas o sintoma palpitação está presente e, em 
outras, se bem que raramente, apenas manifestações de baixo débito (sem palpita
ção) são assinaladas. Acresce dizer ainda que, às vezes, episódios de taquicardia 
ventricular não-sustentada podem representar achado de exame, isto é, não se acom
panharem de nenhum sintoma. 

Para diagnóstico de taquicardia ventricular, além da eletrocardiografia conven
cional, da eletrocardiografia dinâmica e do teste de esforço, dispõe-se do estudo 
eletrofisiológico intracardíaco, onde, através da estimulação elétrica programada, 
freqüentemente se consegue reproduzir a arritmia clínica, devendo-se reservá-lo, po
rém, apenas para os casos cuja história comporte a hipótese diagnóstica e nos quais 
não se tenha conseguido seu registro pelos métodos não-invasivos. 

O episódio de taquicardia ventricular sustentada é tratado ou 
medicamentosamente, ou através da cardioversão elétrica. Administra-se lentamente, 
por via endovenosa, procainamida ou amiodarona na dose média de 500 e 300 mg, 
respectivamente. Propafenona (70 mg), disopiramida (100 mg) e lidocaína (100 mg) 
representam outras opções, porém são menos eficazes. Por via endovenosa, a 
procainamida resulta altamente eficiente, ao contrário do que se observa quando é 
administrada por via oral no tratamento da extra-sistolia ventricular. Constitui a droga 
de escolha. Regra geral, o retorno a ritmo sinusal se dá em meio à injeção; não 
ocorrendo cessação da crise e já tendo sido administrados 400 mg; um de nós (A.R.) 
tem por hábito, baseado em experiência acumulada com o tratamento de centenas de 
episódios, injetar os 100 mg restantes mais rapidamente. O possível efeito hipotensor 
da procainamida não deve constituir óbice ao seu emprego quando se constata cifras 
tensionais baixas durante a crise; evidentemente, elas são reflexo do baixo débito 
cardíaco criado pela arritmia em questão; cessada a mesma, observa-se normalização 
da pressão arterial. 



A cardioversão elétrica deve ser realizada nos casos não-responsivos aos medi
camentos, ou quando a repercussão hemodinâmica é importante, face a sua eficácia, 
rapidez de resposta e boa tolerância. 

Debelado o episódio de taquicardia ventricular, avalia-se o caso especifica
mente através de Holter e teste ergométrico, iniciando-se, em seguida, o tratamento 
medicamentoso (como o assinalado para a extra-sistolia ventricular), com vistas à 
profilaxia de novos episódios. 

A taquicardia ventricular repetitiva (Figura 3) e a taquicardia ventricular 
polimórfica (Figura 4) devem ser tratadas através do gotejamento endovenoso contí
nuo de solução anti-arrítmica (por exemplo, 2.500 mg de procainamida - 5 ampolas -
dissolvidos em 500 ml de solução glicosada isotônica, infundidos à velocidade de 
cerca de 15 gotas por minuto). Concomitantemente, administra-se, por via oral, o anti-
arrítmico selecionado, mantendo-se o gotejamento até que satisfatória concentração 
plasmática deste seja atingida. 

Tipo particular de taquicardia ventricular polimórfica é a taquicardia ventricular 
tipo torsade de pointes (Figura 5). Autolimitada e repetitiva, cessa espontaneamente; 
às vezes, porém, segue-se de fibrilação ventricular. Sua gênese, para a maioria dos 
autores, está relacionada com o prolongamento do intervalo QT. O tratamento deve 
ser instituído de imediato. Consiste na administração lenta, por via endovenosa, de 50 
a 100 mg de lidocaína, seguida de infusão endovenosa contínua da mesma (50 ml de 
solução a 2% dissolvidos em 500 ml de solução glicosada isotônica e administrados à 
velocidade de 20 gotas por minuto, em média); quando houver bradicardia, recorre-
se a implante de marcapasso (provisório ou definitivo, na dependência da urgência e 
da causa), com vistas à aceleração da freqüência cardíaca (80 a 100 bat. /min). Deve-
se ainda corrigir eventual hipopotassemia e, se o prolongamento do QT for devido ao 
uso de medicamento (anti-arrítmicos, antidepressivos tricíclicos etc.), far-se-á, obvia
mente, a suspensão do mesmo. 

A taquicardia ventricular lenta, igualmente conhecida pelas denominações de 
ritmo idioventricular acelerado e taquicardia idioventricular, também é observada na 
cardiopatia chagásica crônica, às vezes associada a episódios de taquicardia ventricular 
não-sustentada. A maioria dos autores a considera destituída de maior significado e 
sem necessidade de tratamento. 

Finalmente, há casos em que a taquicardia ventricular se apresenta recorrente e 
refratária ao tratamento medicamentoso; esgota-se o arsenal de drogas, administradas 
isoladamente ou em associação, e atinge-se as doses máximas das mesmas, sem resul
tado. A solução para esses casos p o d e ser alcançada com o auxílio d o es tudo 
eletrofisiológico, pela ablação percutânea por cateter (Rassi et al., 1994) ou através do 
tratamento cirúrgico (ressecção subendocárdica, associada ou não à crioablação), vi
sando à remoção ou destruição dos circuitos arritmogênicos (Sosa et al., 1982). 

O implante de cardioversor-desfibrilador automático (Mirowski et al., 1984) 
constitui outra opção de tratamento para os casos de taquiarritmias ventriculares re
correntes e refratárias a drogas, particularmente quando não se consegue reproduzir 
a arritmia clínica ao estudo eletrofisiológico, ou quando a arritmia indutível é a 
taquicardia ventricular sustentada mal tolerada, dada à impossibilidade de se mapear 
a área arritmogênica. 



Essas opções não-farmacológicas de tratamento encontram-se esquematizadas 
na Figura 6. 

Fibrilação ventricular. Constitui a causa mais freqüente de morte súbita na 
cardiopatia chagásica crônica (Mendoza et al., 1992). Se não for tratada, leva o pacien
te ao óbito em poucos minutos; às vezes, porém, ocorre resolução espontânea da 
mesma alguns segundos após sua instalação. 

Aqui se impõe, de imediato, a desfibrilação transtorácica com descarga inicial 
de 200 J , sucessivamente aumentada para 300 e 400 J , se necessário. Vale assinalar 
que clínicas e hospitais freqüentados por pacientes com cardiopatia chagásica crônica 
devem estar sempre preparados para tal eventualidade; várias foram as vezes em que 
essa emergência se nos apresentou, algumas delas, inclusive, em sala de espera e no 
consultório. 

A hipóxia e a acidose resultantes da parada cardíaca dificultam ou impedem a 
eficácia da desfibrilação, exigindo, paralelamente, a adoção das clássicas medidas de 
ressuscitação cardiorrespiratória. 

Debelado o episódio de fibrilação ventricular, torna-se imperiosa a prevenção 
de outro, através do emprego de antiarrítmicos por via oral, os mesmos assinalados 
no tratamento das extra-sístoles ventriculares. Para os casos refratários, o uso do 
cardioversor-desfibrilador automático implantável representa valioso recurso comple
mentar ou alternativo de tratamento (Figura 6). 

Fibrilação atrial. Regra geral é observada nos estágios mais avançados da 
cardiopatia chagásica crônica, fazendo-se acompanhar de cardiomegalia importante; 
poucas vezes surge em casos de menor comprometimento, com coração de tamanho 
pouco aumentado ou normal. 

A abordagem terapêutica da fibrilação atrial implica em três enfoques: a fre
qüência ventricular em repouso e durante esforço, a eleição de medicamentos e a 
reversão a ritmo sinusal. 

A freqüência ventricular pode apresentar-se elevada ou não; se elevada, deve-
se reduzi-la para valor entre 60 e 80 batimentos por minuto em repouso, sem inviabilizar 
seu aumento, semelhante ao fisiológico, durante esforços. A diminuição da freqüên
cia ventricular é conseguida através de medicamentos que acentuam o grau do blo
queio na junção AV, como digital, bloqueador dos canais de cálcio, amiodarona e 
bloqueador beta-adrenérgico. Dois fatores poderão influir na escolha de um deles, 
tendo em conta a ação inotrópica positiva da digoxina, a inotrópica negativa do 
bloqueador beta-adrenérgico e do bloqueador de canais de cálcio e a anti-arrítmica 
da amiodarona: o grau de comprometimento da função ventricular e a associação de 
arritmia ventricular à fibrilação atrial, comumente observada na cardiopatia chagásica 
crônica. 

A digoxina será preferida quando houver comprometimento da função 
ventricular, principalmente nos casos de comprometimento mais severo, situação essa 
em que o bloqueador beta-adrenérgico ou o bloqueador dos canais de cálcio, isola
damente, poderão estar contra-indicados pelo risco de desencadearem descompensação. 
Havendo necessidade de tratar arritmia ventricular associada, optar-se-á pela 
amiodarona. 

A posologia média, por via oral, é a habitualmente usada em casos de fibrilação 
atrial de outras etiologias. Digoxina: 0,25 mg/dia em tomada única. Amiodarona: 600 



mg/dia durante 10 dias e, em seguida, 200 a 400 mg/dia durante cinco dias consecu
tivos por semana, em dose única. Como exemplos de bloqueadores de canais de 
cálcio: Verapamil (240 mg/dia) ou Diltiazem (180 mg/dia), em uma ou duas tomadas 
diárias, conforme a preparação farmacêutica. Como exemplo de bloqueador beta-
adrenérgico: Nadolol (40 a 80 mg/dia em dose única). 

Os bloqueadores de canais de cálcio não diminuem significativamente a 
freqüência ventricular em repouso e permitem aumento semelhante ao fisioló
gico durante esforços. Já com os bloqueadores beta-adrenérgicos sucede o 
contrário. Quanto à digoxina, geralmente não resulta eficaz no controle da 
freqüência ventricular durante esforço, inconveniente que pode ser obviado 
através de sua associação com a amiodarona, quando, por exemplo, a fibrilação 
atrial se acompanhar de insuficiência cardíaca e arritmia ventricular complexa, 
ou com bloqueador de canal de cálcio, devendo ser lembrado que o diltiazem 
é menos inotrópico-negativo que o verapamil, e que, ao contrário deste, não 
diminui a excreção renal da digoxina. 

A recuperação do ritmo sinusal, assim como a manutenção do mesmo, é 
desejável e deve ser tentada em determinados casos, tendo em conta a positiva 
participação da contração atrial no enchimento ventricular e, conseqüentemente, no 
débito cardíaco, bem como a profilaxia da trombose intra-atrial; pacientes com 
átrios não muito grandes, apresentando resposta ventricular elevada com fibrilação 
atrial de início recente ou descompensação cardíaca também de início recente, 
seriam os principais candidatos. Para tanto, administra-se anticoagulante por via 
oral durante duas a três semanas (Exemplo: Femprocumona na dose de 9 mg no 
lº dia, 6 mg no 2º e 3 mg no 3º - dose de impregnação - em tomada única, para 
pacientes com protrombinemia inicial acima de 75%; a partir do 4º dia, quando se 
realiza nova dosagem da protrombinemia, usa-se a dose de manutenção, em geral 
de 1,5 a 3,0 mg por dia, sempre controlada através da determinação da 
protrombinemia). Decorridas as duas ou três semanas e atingida a cifra de cerca 
de 30% de protrombinemia (ou relação normalizada internacional entre 2,0 e 2,5), 
acrescenta-se um anti-arrítmico (amiodarona, por exemplo, na posologia assinalada 
para o tratamento da extra-sistolia ventricular) e, nesse caso, cerca de 10 dias após, 
realiza-se a cardioversão elétrica com sincronização (100 a 200 J ) , sob sedação com 
midazolam. Conseguida a reversão, mantém-se o anticoagulante por período de 
quatro semanas e, com vistas à prevenção da recorrência da arritmia, prolonga-se 
o uso do antiarrítmico. 

Por que instituir a anticoagulação? A anticoagulação prévia é realizada com o 
intuito de evitar-se a formação de trombo novo, cuidando-se de fazê-la pelo período 
assinalado, pois este corresponde ao tempo necessário para que eventual trombo já 
existente sofra o processo de organização e aderência à parede atrial, o que torna 
pouco viável seu desprendimento por ocasião da recuperação da contração atrial. 
Mesmo com o retorno ao ritmo sinusal, a anticoagulação deve ser mantida pelo 
período referido, pois a possibilidade de formação e desprendimento de trombo 
continua, uma vez que a recuperação completa da contração atrial pode tardar até 
quatro semanas. 

O ecocardiograma transesofágico constitui valioso recurso na avaliação dos 
pacientes com fibrilação atrial, ao se considerar o estudo da trombose intra-atrial. 



A eletrocardiografia dinâmica (sistema Holter) representa outro método de 
grande valor no acompanhamento de pacientes com fibrilação atrial, pois pode 
esclarecer sintomas, informar sobre a freqüência ventricular em repouso e aos 
esforços, evidenciar associação com arritmia ventricular, orientar o tratamento 
medicamentoso e avaliar a resposta terapêutica, indicar o implante de marcapasso 
cardíaco artificial, analisar a evolução dos casos nos quais se conseguiu a recupe
ração d o ritmo sinusal etc. 

3. Bradiarritmias 

São de ocorrência relativamente comum na cardiopatia chagásica crônica. Aqui 
se agrupam arritmias que caracterizam a doença do nódulo sinusal (bradicardia sinusal 
significativa e persistente, bloqueio sinoatrial, parada sinusal, fibrilação atrial - às 
vezes flutter - com freqüência ventricular baixa, ritmo juncional passivo e síndrome 
bradi-taquiarritmia), bem como bloqueios atrioventriculares de 2º grau (Mobitz II e 
2:1), d e grau avançado e de 3º grau ou total. 

Disfunção do nódulo s inusal . P o d e ser d i a g n o s t i c a d a a t r a v é s d o 
eletrocardiograma convencional, porém muitas vezes torna-se necessária a realização 
de outros métodos de exame para sua identificação e avaliação, mais comumente a 
eletrocardiografia dinâmica e o teste de atropina e, em casos especiais, o estudo 
eletrofisiológico, este, com vistas à medida do tempo de recuperação d o nódulo 
sinusal e do tempo de condução sinoatrial (Rassi et al., 1987). 

Em pacientes nos quais se suspeita de disfunção do nódulo sinusal e que têm 
necessidade de usar determinados medicamentos (digital, amiodarona, bloqueador 
beta-adrenérgico etc.), sua caracterização é muito importante, uma vez que esses 
medicamentos, pelo seu efeito bradicardizante, podem agravá-la. 

Bloqueios atrioventriculares. Em estudo destes casos, tão ou mais importan
te que o grau de bloqueio é a sua localização, se no nódulo AV ou abaixo dele, no 
sistema Hiss-Purkinje, já que a clínica, a evolução, o prognóstico e, por isso mesmo, 
o tratamento, diferem em função da mesma. Quando no sistema Hiss-Purkinje os 
bloqueios em geral são sintomáticos, aparecem de maneira súbita, não respondem ao 
exercício, à estimulação simpática e ao bloqueio parassimpático, tendo pior prognós
tico, ao contrário do que habitualmente ocorrem, quando o bloqueio se situa ao nível 
d o nódulo AV (Lorga et al., 1979). 

O diagnóst ico e a avaliação dos b loque ios atr ioventriculares é feito, na 
prática diária, através d o eletrocardiograma convencional . Com relativa fre
qüência , faz-se necessária investigação complementa r com eletrocardiografia 
dinâmica, teste ergométr ico, teste de atropina e es tudo eletrofisiológico, seja 
para detectar o b loque io atrioventricular intermitente ou inaparen te , seja para 
situar o local da lesão. 

O tratamento de eleição das bradiarritmias consiste no implante de marcapasso 
cardíaco artificial. Ele protege os pacientes de alto risco, sintomáticos ou assintomáticos, 
melhora a qualidade de vida dos sintomáticos e aumenta a sobrevida, mesmo na 
presença de cardiomegalia e insuficiência cardíaca. Como princípio geral, consideramo-
lo indicado em toda bradiarritmia sintomática ou de alto risco. 



Algumas particularidades da cardiopatia chagásica crônica devem ser lembra
das quando d o implante de marcapasso. 

É importante evitar-se a ponta d o ventrículo direito no posicionamento do 
eletrodo, dada a possibilidade de o paciente apresentar a chamada lesão apical, com
prometendo também a referida câmara, elegendo-se, então, a posição subtricuspídea 
preconizada por Korman & Jatene (1977). 

Em alguns casos, o implante de marcapasso pode não resolver totalmente o 
problema d o paciente; são aqueles que apresentam taquiarritmia ventricular associa
da, a qual deve ser buscada e tratada; às vezes manifesta no eletrocardiograma con
vencional, a taquiarritmia ventricular tem na eletrocardiografia dinâmica e no teste 
ergométrico (Figuras 7 e 8) os melhores métodos para sua evidenciação (Rassi Jr. et 
al., 1992). Por certo, alguns pacientes com bradiarritmia eficazmente tratada com 
marcapasso, e que faleceram subitamente, tiveram como causa mortis a fibrilação 
ventricular. 

Deve-se ter em mente , na prescrição de anti-arrítmicos a pacientes com 
marcapasso, a noção de que alguns deles podem aumentar o limiar de estímulo. 

Na presença de importante cardiomegalia ou insuficiência cardíaca - ocorrên
cias que coincidem com significativa deterioração miocárdica - torna-se necessária 
estimulação com freqüências mais baixas, em torno de 50 estímulos por minuto, 
podendo-se, inclusive, ajustá-la em função do débito cardíaco (Korman et al., 1975). 
O implante de marcapasso de dupla câmara (AV seqüencial) tem mostrado resultados 
animadores nesses casos, uma vez que, ao restabelecer o acoplamento atrioventricular, 
proporciona aumento d o débito cardíaco, da ordem de 20%, representado pela con
tribuição atrial ao enchimento ventricular. 

Em situações de urgência, enquanto se providencia o implante de marcapasso, 
está indicada a administração endovenosa de atropina (0,5 a 2,0 mg) ou de isoproterenol 
(0,4 a 1,0 mg dissolvidos em 500 ml de solução glicosada isotônica), conforme o caso. 



Ao decidir pelo seu emprego, deve-se ter em mente a necessidade de observação 
contínua do paciente sob monitorização, dada a possibilidade do desencadeamento 
de taquiarritmia ventricular, principalmente pelo isoproterenol. Um recurso prelimi
nar e alternativo deve ser usado nesses casos: a aplicação de socos no precórdio, com 
a face ulnar da mão fechada, ritmicamente, a uma freqüência de 60-80 por minuto. 
Com tal manobra pode-se conseguir sístoles ventriculares eficazes e, inclusive, obser
var recuperação do ritmo de base; esse método, pela facilidade de execução, rapidez 
de resposta, eficácia e tolerância, mesmo empregado por tempo prolongado, não 
deve ser olvidado (Figura 9). 

4. Considerações finais 

Alguns problemas, ora mais, ora menos freqüentes, podem apresentar-se quan
do do manuseio terapêutico das arritmias na cardiopatia chagásica crônica: a associa
ção, no mesmo paciente, de arritmia rápida com arritmia lenta ou com distúrbios do 
ritmo potencialmente bradicardizantes, a presença de insuficiência cardíaca e o apa
recimento de distúrbios da formação ou condução do estímulo na vigência do trata
mento de taquiarritmias. 

Tendo em conta a ação cronotrópica e dromotrópica negativas de drogas usa
das no tratamento de uma arritmia rápida, cuidado especial deve ser tomado quando 
da prescrição das mesmas em casos de associação com arritmia lenta ou com distúrbi
os do ritmo potencialmente bradicardizantes; a par de melhora da primeira condição 
pode ocorrer piora da segunda, a ponto de exigir o implante de marcapasso cardíaco 
artificial. 

A insuficiência cardíaca pode ser precipitada ou agravada pelo uso de determi
nado antiarrítmico em virtude de sua ação inotrópica negativa; o paciente deve ser 
acompanhado de perto, cuidando-se para que não ocorra deterioração da dinâmica 
cardíaca, seja pela seleção do anti-arrítmico, seja pelo rigoroso controle da 
descompensação. O problema se reveste da mais alta importância porque, 
freqüentemente, taquiarritmias ventriculares severas são encontradas nessa situação, 
conforme se pode verificar através da eletrocardiografia dinâmica; por certo que são 
elas as responsáveis por muitos casos de morte súbita em pacientes com insuficiência 
cardíaca descompensada ou já compensada medicamentosamente. 

O aparecimento de distúrbio da formação ou condução do estímulo durante o 
tratamento das taquiarritmias pode representar efeito pró-arrítmico, sendo válido, porém, 
indagar se já não existiria, em estado de latência, algum grau de disfunção da estrutu
ra, tornado aparente pela ação cronotrópica ou dromotrópica-negativa do medica
mento; pode ser também que represente manifestação de evolução da doença. De 
qualquer maneira, se ocorrer bradicardia significativa, deve-se reavaliar o esquema 
terapêutico e, caso seja considerado insubstituível, decidir pelo implante de marcapasso 
cardíaco artificial. 

Em resumo, o paciente chagásico com arritmia confirmada ou suspeitada, sin
tomático ou assintomático e, em particular quando apresentar qualquer grau de 
disfunção miocárdica, deve ser bem avaliado de início por meio de métodos não-
invasivos, os quais, sempre que necessário, complementados pela avaliação 



eletrofisiológica invasiva. Constatada arritmia cardíaca de significado prognóstico, o 

seu controle terapêutico precisa ser insistentemente procurado e reavaliado, e os 

casos refratários, submetidos a procedimentos especiais. Só assim esperamos reduzir 

o número de casos de morte súbita, ocorrência comum na cardiopatia chagásica 

crônica e que atinge os pacientes na etapa mais produtiva de suas vidas. 
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