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RESUMO

Estima-se que mais de 50% das mortes súbitas sejam decorrentes de arritmias, sendo que as Taquicardias Ventriculares (TV) correspondentes ao 
ritmo inicial de cerca de 80% dos casos. Estas podem ocorrer desde a forma assintomática até formas de morte súbita. As queixas mais 
frequentes envolvem: palpitações, precordialgia e síncope, acompanhados de Frequências Cardíacas (FC) entre 150 e 200bpm, sendo que em 
alguns casos esta também pode ocorrer de modo assintomático. A disfunção ventricular, traduzida habitualmente pela Fração de Ejeção (FE) do 
Ventrículo Esquerdo (VE), é um dos principais marcadores do risco da morte cardíaca de forma súbita. A TV possui diferentes etiologias, 
mecanismos de formação e histórias naturais na qual o diagnóstico ocorre em sua maioria através da avaliação do Eletrocardiograma (ECG) e do 
Ecocardiograma (ECO). O tratamento envolve a farmacoterapia, a Cardioversão Elétrica (CVE) e o Cardioversor-desfibrilador Implantável (CDI). 
Objetivo: apresentar um relato de caso a respeito da indicação do cardioversor-desfibrilador Implantável para o tratamento da Taquicardia 
Ventricular sustentada. Metodologia: pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Foram atendidos todos os aspectos éticos e legais em pesquisa 
envolvendo seres humanos, conforme o art. 1º da Resolução n° 510 de 2016. Relato do caso: paciente de 46 anos, gênero feminino, cor branca, 
aposentada. Hospitalizada na Unidade Coronariana (UC) de uma Instituição hospitalar particular há 16 dias, devido à precordialgia súbita de 
moderada intensidade, diagnóstico de TV sustentada com processos de reversão químico-farmacológica recorrente. Pós-operatório (PO) de 
Cateterismo Cardíaco (CATE) há 16 dias. História Patológica Pregressa (HPP): Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) + cardiopatia: Insuficiência 
Cardíaca Congestiva (ICC) + FE reduzida + esclerodermia + hipertensão pulmonar. Medicações de uso contínuo: losartana 50 mg/dia; concor 2,5 
mg 2vzs/dia; furosemida 40 mg/dia; prednisona 5 mg/dia; sindenafila 50mg/dia. Exames realizados: ECG + ECO + Ressonância Magnética (RM) 
tórax + Ultrassom (USG) de abdome. Quadro clínico cardíaco instável, aguardando implante CDI. Mantendo-se em Glasgow: 15, assintomática 
com sinais vitais e auscultas cardíacas e respiratórias normais. Condutas: Mantendo amiodarona em Bomba de Infusão Contínua (BIC) através de 
Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) implantado em veia basílica esquerda; sendo mantida a monitorização clínica e 
hemodinâmica intensiva com assistência médica e de enfermagem em tempo integral. Desenvolvimento: A TV é caracterizada pela FC >100 bpm, 
em sua maioria, de origem abaixo da bifurcação do feixe de His, apresentando o complexo QRS alargado (>120 ms) e com duração >30 segundos. 
A TV sustentada é classificada como: a) monomórfica - apresenta QRS de morfologia única e constante e; b) polimórfica – não possui morfologia 
constante por mais de cinco complexos QRS, não apresentar linha isoelétrica entre os complexos além de se identificar complexos assíncronos em 
múltiplas derivações simultâneas e; c) recorrente: aquela que não reverte com procedimentos habituais de cardioversão química ou elétrica. A 
terapia com o CDI, quando comparada com a terapia medicamentosa tradicional, tem sido associada com redução da mortalidade de 23 a 55%, 
com melhora na sobrevida; o que justifica a escolha do tratamento com CDI. Cabe mencionar ainda que o CDI apresenta alto risco de morte 
súbita, justificando-se a necessidade de monitoramento da paciente em caráter intensivo no período perioperatório. Considerações finais: a TV 
sustentada é uma arritmia ameaçadora da vida e requer atenção e cuidados interdisciplinares em caráter de urgência. A avaliação desta deve 
ocorrer de forma minuciosa e incluir a anamnese, o exame físico detalhado e exames diagnósticos como o ECG e ECO. O CDI é a terapia mais 
indicada ao tratamento quando a cardioversão química e elétrica não foram capazes de reverter a TV.
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