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O exame mais utilizado é o eletrocardiograma. Na
ausência de sintomas, outro exame, o Holter, pode
ser necessário. Também são úteis no diagnóstico o
ecocardiograma, o teste de esforço, a coronariografia,
o estudo eletrofisiológico, o raio X de tórax e exames
de sangue.

Risco de AVC
A fibrilação atrial não
tratada pode levar a
complicações graves
de saúde ou mesmo
à morte. Uma das principais complicações é o
acidente vascular cerebral (AVC
ou derrame), que é a interrupção
do fornecimento de sangue para uma parte do
cérebro (isquemia). Isso ocorre porque a falta
de batimentos sincronizados dos átrios leva à
coagulação de sangue no seu interior, e esses
coágulos de sangue podem sair dos átrios,
obstruindo alguma artéria que abastece o cérebro.

!

Outra possibilidade é esse coágulo obstruir
artérias que abastecem outros órgãos, causando a isquemia em olhos, rins, intestinos ou até
nos dedos dos pés.

Tratamento

A técnica utilizada para a reversão é a cardioversão,
elétrica ou farmacológica. A elétrica (choque elétrico no
tórax) é indicada para situações mais críticas. Na farmacológica usam-se drogas antiarrítmicas por via venosa.
Ambas são indicadas para casos recém-diagnosticados
e não são recomendáveis para pessoas com idade muito avançada ou doentes.
O tratamento também prevê o uso de medicamentos diários para desacelerar o batimento irregular,
marca-passos, desfibriladores (para tratamento
precoce), cirurgia.
Em muitos pacientes com fibrilação atrial é indicado o uso de anticoagulante, uma substância
que dificulta a formação de coágulos (ou trombos)
nos átrios, porque reduzem a capacidade de coagulação do sangue. Essa medida é muito importante para
diminuir o risco de AVC e de isquemia em outras partes
do corpo.
Outra recomendação importante relaciona-se a mudanças de estilo de vida para
prevenção ou tratamento de
pressão alta e doença cardíaca.
Envolvem reeducação alimentar,
atividade física regular, abandono
do cigarro, controle da pressão
arterial e dos níveis de colesterol, restrições ao uso de álcool.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: • Atrial fibrillation (AF) patient information. Disponível em: http://
www.atrialfibrillation-au.org/files/file/Publications/130628-jf-FINAL-AF%20Patient%20Info%20
Booklet.pdf. Acessado em 15/08/16. • Zimerman LI, Fenelon G, Martinelli Filho M, Grupi C, Atié
J, Lorga Filho A, e cols. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Diretrizes Brasileiras de Fibrilação
Atrial. Arq Bras Cardiol 2009;92(6 supl.1):1-39 • II DIRETRIZES BRASILEIRAS DE FIBRILAÇÃO
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Basicamente, o tratamento da fibrilação
atrial age em três
frentes: reverter a
fibrilação, controlar a
frequência cardíaca sem reverter a fibrilação e impedir a
formação de coágulos dentro dos átrios.

A DENDRITA HEALTH MARKETING® libera o laboratório de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo, atribuindo-a ao corpo
médico da DENDRITA, como editor responsável pela publicação. Os dados e resultados apresentados neste material podem
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Fatores de risco
• Idade: 70% dos diagnósticos de fibrilação atrial são da população com mais de
65 anos, enquanto que na população com
menos de 55 anos esse número cai para
apenas 0,1%.
• Outras condições: diabetes, obesidade, insuficiência cardíaca, hipertireoidismo, apneia do sono,

O que é?
Para entender o que é fibrilação atrial, é preciso conhecer o funcionamento do sistema circulatório. O
coração é o centro de tudo. Oco e musculoso, ele
funciona como uma bomba propulsora capaz de movimentar o sangue através dos vasos sanguíneos,
garantindo o transporte de elementos essenciais para
a vida, como oxigênio, nutrientes, hormônios e células de defesa.
Para receber o sangue das veias e impulsioná-lo para
as artérias, o coração dispõe de quatro cavidades:
dois átrios (na parte superior) e dois ventrículos (na
parte inferior), que realizam movimentos sincronizados de contração e relaxamento. É o chamado batimento cardíaco.

A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia
cardíaca, que é uma irregularidade no batimento
cardíaco causada quando os átrios deixam de contrair de modo sincronizado e passam a “fibrilar”,
tremendo de maneira caótica como se estivessem
levando um choque. Acomete principalmente
pessoas idosas com doenças do coração e é considerada grave. Suas causas nem sempre são esclarecidas. A fibrilação atrial pode estar associada
a uma anormalidade de nascença do coração, a
um dano na estrutura cardíaca causado por infarto
ou, ainda, a problemas em válvulas cardíacas. Mas
pessoas com o coração em ordem também podem desenvolver a doença.

OS PRINCIPAIS TIPOS SÃO:
Paroxística: os episódios são recorrentes, normalmente de curta
duração, e melhoram de forma espontânea ou com tratamento em
menos de 7 dias. Em geral, as fibrilações atriais ocorrem pelo menos
duas vezes por semana, com duração de menos de 24 horas.
Persistente: os episódios duram mais de 7 dias.
Permanente: casos em que o tratamento não conseguiu corrigir o
ritmo de batimento e não será mais realizado.

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
infecções agudas, embolia pulmonar.
• Doenças do coração:
- Doença arterial coronariana: estreitamento
dos vasos que suprem o coração.
- Hipertensão arterial.
• Uso de drogas ou medicamentos, consumo
excessivo de álcool ou cafeína.

Sintomas
As contrações rápidas e desordenadas das fibras
musculares cardíacas comprometem o bombeamento de sangue para o corpo, o que pode causar fraqueza, fadiga, falta de ar, tontura.
Em geral, a frequência cardíaca aumenta, levando
a palpitações no peito e redução da capacidade de
exercício ou, no limite, confusão mental, vertigens e
desmaio. No entanto, a doença pode não causar sintomas e ser descoberta durante um exame de rotina.

Diagnóstico
Em alguns casos, a suspeita da doença é feita por causa da palpitação. Em outros, porém, ela
é descoberta casualmente.
Diante de sintomas, o médico
(clínico geral, cardiologista ou
arritmologista) pode pedir exames específicos. A anamnese
também é importante para conhecer os sintomas, saber há quanto
tempo apareceram, fazer um histórico de saúde do paciente e saber se
ele toma algum medicamento.
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A técnica utilizada para a reversão é a cardioversão,
elétrica ou farmacológica. A elétrica (choque elétrico no
tórax) é indicada para situações mais críticas. Na farmacológica usam-se drogas antiarrítmicas por via venosa.
Ambas são indicadas para casos recém-diagnosticados
e não são recomendáveis para pessoas com idade muito avançada ou doentes.
O tratamento também prevê o uso de medicamentos diários para desacelerar o batimento irregular,
marca-passos, desfibriladores (para tratamento
precoce), cirurgia.
Em muitos pacientes com fibrilação atrial é indicado o uso de anticoagulante, uma substância
que dificulta a formação de coágulos (ou trombos)
nos átrios, porque reduzem a capacidade de coagulação do sangue. Essa medida é muito importante para
diminuir o risco de AVC e de isquemia em outras partes
do corpo.
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Outra recomendação importante relaciona-se a mudanças de estilo de vida para
prevenção ou tratamento de
pressão alta e doença cardíaca.
Envolvem reeducação alimentar,
atividade física regular, abandono
do cigarro, controle da pressão
arterial e dos níveis de colesterol, restrições ao uso de álcool.
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