Arritmia durante a gravidez:
- como conduzir Profa. Dra. Maria Alayde Mendonça Rivera
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FUNDAMENTOS

As arritmias se constituem na complicação cardíaca mais frequente
em gestantes com e sem doença cardíaca estrutural/elétrica.
Siu et al. Circulation. 2001; 104:515

As arritmias podem manifestar-se pela primeira vez durante a gestação ou
a gestação pode exacerbar os episódios de arritmias pré-existentes.
Silversaides et al. Am J Cardiol. 2006; 97: 1206

Mulheres com doença cardíaca estrutural ou com diagnóstico estabelecido
de arritmias apresentam risco mais elevado de evoluir com distúrbios
do ritmo cardíaco durante a gestação (terapêutica prévia à gestação).
ESC Guidelines on the management of CVD during pregnancy. Eur Heart J. 2011; 32:3147.
ESC Guidelines on the management of CVD during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 00:1-83.

Todo o espectro dos distúrbios do ritmo cardíaco pode apresentar-se na gestação,
desde os mais benignos àqueles de maior propensão à morte cardíaca súbita.

Arritmias que requerem tratamento ocorrem em até 15% das gestantes com doença
cardíaca estrutural/elétrica – TSV (TPSV, FLU, FA, TA) e TV sustentadas (+FV).

Impacto das Arritmias
na Gestação

*Amostra nacional (Agency for Healthcare Research and Quality)
*57.315.593 internações por gestação/parto
*Mulheres com 18 a 50 anos
*1200 Hospitais - EUA
*Janeiro de 2000 a Dezembro de 2012
*Frequência das arritmias
*Desfechos adversos maternos e fetais

Frequência das arritmias (por 100.000 internações por gestação/parto)
•
•
•
•
•

Fibrilação Atrial
Taquicardias supraventriculares
Taquicardias ventriculares
Flutter atrial
Fibrilação Ventricular

27/100.000
22/100.000
16/100.000
6/100.000
2/100.000

Vaidya VR et al. Circulation. 2017; 135: 619-621.

Idade - 41 a 50 años

↑Mortalidade X Arritmia – TV, FA

Arritmia – Fibrilação Atrial

↑Complicações X Arritmia – TV, FA

Impacto das Arritmias na Gestação
Em comparação com estudos prévios (1995 a 2006; 1992 a 2000), o presente estudo identificou um
aumento de 58% na frequência de arritmias na gestação (2000 a 2012).
FATORES CONTRIBUINTES:
• Aumento da idade materna
• Aumento na frequência dos fatores de risco CV (Hipertensão, Diabetes, Obesidade)
• Aumento na frequência de gestantes portadoras de Cardiopatia Congênita.
*A PRESENÇA DE QUALQUER DAS ARRITMIAS SUSTENTADAS (SV/V) ESTÁ ASSOCIADA
COM MAIS EVENTOS ADVERSOS MATERNOS E FETAIS, INCLUINDO MORTALIDADE.

Vaidya VR et al.
Circulation. 2017; 135: 619-621.

TRATAMENTO

TRATAMENTO

Em geral, o tratamento das arritmias durante a gestação é similar ao
utilizado em pacientes fora do período gestacional.
Cox & Gardner. Prog Cardiov Dis. 1993; 36: 137. Joglar et al. Druf Saf. 1999; 20: 85.
ESC Guidelines on the management of CVD during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 00:1-83.
Joglar & Page. Current Opinion Cardiol. 2014; 29: 36.

Todos os tratamentos podem ser danosos para a mãe e para a criança, por isso é
essencial estabelecer a importância de sua indicação. McAnulty. Cardiol. Clin. 2012; 30: 425.

Cardioversão Elétrica
•Risco de arritmia fetal
Antiarrítmicos

•Teratogênese
•Retardo do crescimento
•Pro-arritmias

Anticoagulação
•Sangramento materno
•Teratogênese/Morte fetal
•Warfarina (protese mecânica)
•Heparina de baixo peso molecular
•Anticoagulantes diretos (DOACs)

Ablação por catéter
Implante de Marcapaso
Implante de CDI
(radiação)
•Teratogênese
•Risco futuro de câncer

ESTRATIFICAÇÃO
DO RISCO DA
ARRITMIA PARA
COMPLICAÇÕES
NO PARTO

x

PLANEJAMENTO
CARDIOLÓGICO
E OBSTÉTRICO

GRUPO DE ALTO RISCO
*Cesárea
*AA EV disponíveis
*Centro Cirúrgico
*UTI cardíaca

DROGAS
X
ABLAÇÃO

*Devido aos riscos potenciais para o feto,
o tratamento deve ser limitado às arritmias
recorrentes e com comprometimento
hemodinâmico.

*Ablação por cateter quando há insucesso no
tratamento medicamentoso

DROGAS

Se possível, os AA devem ser evitados no
primeiro trimestre.
Iniciar o tratamento com a dose mais
baixa.
Os BB determinam hipoglicemia fetal ,
bradicardia, restrição ao crescimento e
parto prematuro.

Atenolol

Amiodarona pode causar disfunção
tireoidiana e anormalidades no
desenvolvimento neurológico.

Halpern DG et al. JACC. 2019. 73: 457 – 476.

DROGAS

TRATAMENTO

§ Todas as drogas AA devem ser vistas como potencialmente tóxicas para o feto.

§ No primeiro trimestre alguns dos AA podem ter efeito teratogênico.
§ Nos demais trimestres, os AA podem ter um efeito negativo no crescimento e no

desenvolvimento fetal, assim como um efeito pro-arrítmico.
ESC Guidelines on the management of CVD during pregnancy. Eur Heart J. 2011; 32:3147.
ESC Guidelines on the management of CVD during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 00:1-83.

* Evitar seu uso, porém utiliza-las para manter a segurança materna e/ou fetal.
* Evitar seu uso no primeiro trimestre, se for possível.

* Começar com a menor dose, mantendo-a, se for possível.
Joglar & Page. Current Opinion Cardiol. 2014; 29: 36.

TRATAMENTO
HIERARQUIZADO

(CVE)
(DESF)

TRATAMENTO:
-RECOMENDAÇÕES
-EVIDÊNCIAS
2018

2015

ABLAÇÃO

Relatos de caso de 1999 a 2011:
- 21 casos de TSV –
- 71% sem fluoroscopia

ABLAÇÃO

OBJETIVO

*Avaliar prevalência e características em gestantes encaminhadas para ablação, bem
como a viabilidade e as características específicas dessa intervenção.

MÉTODOS

*11 gestantes; 111 controles não gestantes – encaminhadas para ablação por cateter.
*Variáveis: idade, indicação da ablação, duração, número de aplicações de RF, gravidade,
co-morbidades.

RESULTADOS

*VA e TA em 62% do grupo estudado X 32% nos controles.
*Nas gestantes, 18% com TV-VSVD X 14% nos controles.
*Todos as gestantes submetidas a mapeamento eletro-anatômico,
SEM FLUOROSCOPIA.
*SEM COMPLICAÇÕES.

CONCLUSÕES

*Ablação por cateter é rara na gestação (0,2% x > 1% em mulheres na idade reprodutiva).
*Experts podem realizar ablação sem fluoroscopia.

CDI

*14 mulheres; 19 gestações.
*Cardiopatia congênita (1), Cardiomiopatia hipertrófica (8), Cardiomiopatia dilatada (1), Sindrome do QT Longo
(1) e Fibrilação Ventricular Idiopática (1).
*18 nascidos vivos; uma interrupção por graves anormalidades cromossômicas.
*Complicações (42%):
Arritmias (4); choque apropriado do CDI (1); Insuficiência Cardíaca (2); Fratura do eletrodo (1);
Trombo no eletrodo (1).

*NÃO HOUVE CHOQUES INAPROPRIADOS.

*NÃO HOUVE MORTES MATERNAS.

CONCLUSÕES: As mulheres com DCV e um CDI podem ter boa evolução na gestação, entretanto, as
complicações médicas e aquelas relacionadas com o CDI podem ocorrer.

CANALOPATIAS

*Nenhuma das canalopatias
representa uma contraindicação absoluta à gestação.
*O tratamento estabelecido
para a canalopatia não deve
mudar com a gravidez – realizar
ajustes posológicos.
*Atentar para situações próarrítmias:
- Puerpério e QT Longo.
- Parto e TVPC.

*Proteção da gestante:
a) terapêutica adequada;
b) planejamento da gestação,
parto e puerpério pelo “Heart
team”.
X COMPLICAÇÕES BB: Baixo peso; malformações; parto prematuro; hipoglicemia fetal; hiperbilirrubinemia

MENSAGENS PARA RECORDAR
*Todo o espectro dos distúrbios do ritmo cardíaco pode apresentar-se na gestação, desde os mais
benignos àqueles de maior propensão à morte cardíaca súbita.
*Arritmias que requerem tratamento ocorrem em até 15% das gestantes com doença cardíaca
estrutural/elétrica
TSV (TPSV, FLU, FA) e TV sustentadas (+FV).

*Em geral, o tratamento das arritmias durante a gestação é similar ao utilizado em pacientes fora
do período gestacional.
*A estratificação do risco determinado pelas arritmias (baixo, médio, alto risco) oferece a
possibilidade de planejamento das estratégias terapêuticas e de cuidados obstétricos ao longo da
gestação, parto e puerpério, para a redução das complicações maternas e fetais.
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