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RESUMO 

 

 

O enfermeiro é o profissional capacitado para monitorização e 

reconhecimento das alterações eletrocardiográficas de um aparelho de ECG 

(eletrocardiograma) de 12 derivações, sendo este profissional responsável pela 

tomada de decisão rápida para agilizar todo o processo do tratamento e que 

manobras serão utilizadas pela equipe médica para a reversão desta arritmia 

cardíaca, evitando assim o sofrimento do músculo cardíaco e agravos a saúde do 

paciente. Esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar de forma o enfermeiro 

contribui na assistência ao paciente com arritmia cardíaca para estabilizar o quadro 

clínico hemodinâmico do paciente com arritmia. A metodologia utilizada foi um   

estudo bibliográfico descritivo, de abordagem qualitativa realizado por meio da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); google acadêmico e livros que retratem a 

temática. Como resultado foi observado que existem poucos estudos que abordam a 

temática, com isso durante o decorrer da pesquisa observou-se que existem poucos 

estudos relacionado ao tema, assim, é preciso fomentar novos estudos que abordem 

a temática. Conclui-se que o enfermeiro precisa adquirir conhecimentos científicos 

para embasar o seu cuidado ao paciente em um quadro de arritmia cardíaca. 

 

Palavras-chave: Assistência; enfermagem; arritmia cardíaca. 
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ABSTRACT 

The nurse is the professional trained to monitor and recognize the 
electrocardiographic changes of a 12-lead ECG (electrocardiogram), which is 
responsible for making a quick decision to streamline the entire treatment process 
and which maneuvers will be used by the medical team for reversal of this cardiac 
arrhythmia, thus avoiding the suffering of the heart muscle and aggravating the 
patient's health. This research has as general objective to demonstrate how the 
nurse contributes in the assistance to the patient with cardiac arrhythmia to stabilize 
the hemodynamic clinical picture of the patient with arrhythmia. The methodology 
used was a descriptive-bibliographic study, with a qualitative approach, performed 
through the Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Google academic and books that 
portray the theme. As a result, it was observed that there are few studies that 
approach the theme, with this, during the course of the research it was observed that 
there are few studies related to the theme, so it is necessary to foment new studies 
that approach the theme. It is concluded that nurses need to acquire scientific 
knowledge to base their care on the patient in a cardiac arrhythmia. 
 
Key-words: : assistance; nursing; cardiac arrhythmia, 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A proposta desta pesquisa entende-se que as arritmias cardíacas são 

provenientes de uma dificuldade no sistema de condução elétrica do coração, 

ocorrendo problemas de frequência cardíaca e no ritmo cardíaco, neste sistema de 

condução elétrica do coração existem células cardíacas que são responsáveis por 

produzir estímulos elétricos chamados de cardiomiócitos que tem a função de 

contrair o musculo cardíaco(SILVA, 2003). 

As doenças cardiovasculares assim como arritmia cardíaca entre outras 

afetam grande parte da população brasileira. Estas doenças indicam a maior causa 

de óbito no Brasil cerca de 300.000 brasileiros morrem a cada ano relacionado a 

este tipo de doenças (SMELTZER et al, 2014). 

Esta pesquisa justifica-se que através de técnicas e meios de avaliação e um 

exame físico de qualidade para a sistematização da assistência de enfermagem, o 

enfermeiro que é um profissional capacitado e desenvolve um grande papel na 

função de monitorização e reconhecimento das diversas alterações 

eletrocardiográficas na realização de um eletrocardiograma (ECG), pois se faz 

necessário, nesses casos, as intervenções de forma rápida a fim de prevenir o 

sofrimento cardíaco e   agravos a saúde do paciente com arritmia cardíaca. 

Assim, o estudo tem como problema de pesquisa: Em que medidas o 

enfermeiro contribui na assistência ao paciente com arritmias cardíacas?  

Desse modo, o estudo teve como objetivo geral: Demonstrar de que forma o 

enfermeiro contribui na assistência ao paciente com arritmia cardíaca para 

estabilizar o quadro clínico hemodinâmico do paciente com arritmia cardíaca; e 

tendo como objetivos específicos: Descrever teoricamente quais os tipos de arritmias 

que mais se desenvolvem nos pacientes; discutir as formas de tratamento utilizadas 

na assistência do enfermeiro ao paciente com arritmia cardíaca; e apontar os 

processos da assistência do enfermeiro para o paciente com arritmia cardíaca. 

Estudo bibliográfico, descritivo, de abordagem qualitativa, realizado nas 

seguintes; por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); google acadêmico e livros 

que retratem a temática, com a utilização dos seguintes descritores: assistência ; 

enfermagem; arritmia cardíaca, com os critérios de inclusão: últimos dez anos; em 

idioma em português, e disponíveis na íntegra. 
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2. ARRITMIAS COM MAIS INCIDÊNCIA NOS PACIENTES 

 

As doenças cardiovasculares assim como arritmia cardíaca entre outras 

afetam grande parte da população brasileira. Estas doenças indicam a maior causa 

de óbito no Brasil cerca de 300.000 brasileiros morrem a cada ano relacionado a 

este tipo de doenças(SMELTZER et al, 2014).      

 Segundo Silva (2010) as arritmias são evidenciadas pelo prognostico como: 

pequenas arritmias, grandes arritmias e arritmias letais. Dentre as pequenas 

arritmias estão: a bradicardia que geralmente é assintomática, quando acentuada 

pode causar tonturas e síncope, é representada por uma frequência cardíaca abaixo 

de 60 bpm e ritmo regular, todas as características da bradicardia sinusal são as 

mesmas do ritmo sinusal normal, exceto pela frequência cardíaca. 

O paciente é avaliado pra determinar o efeito hemodinâmico acarretando 

dispneia, alteração aguda do estado mental angina, hipotensão, alterações do 

segmento ST e a possível causa da arritmia ,quando a diminuição da frequência 

cardíaca resulta da estimulação do nervo vago, tal como durante o esforço para a 

defecação ou vômito é feita tentativa para evitar a estimulação vagal adicional e 

quando a bradicardia é causada por um betabloqueador ele deve ser suspenso e 

quando a frequência cardíaca lenta é devido a disfunção do nodo sinoatrial pode 

ocorrer a diminuição da capacidade física, fadiga, confusão inexplicada ou perda da 

memória(SMELTZER et al, 2014).         

 A taquicardia sinusal - caracterizada por palpitações associada às causas 

desencadeantes, como temperatura corporal elevada, estimulação do coração pelos 

nervos simpáticos e condições tóxicas do coração de início e término não abruptos, 

possui frequência cardíaca acima de 100 bpm e ritmo regular, as causa podem 

incluir: estresse fisiológico ou psicológico (p.ex., perda sanguínea aguda anemia, 

choque, hipervolemia, hipovolemia, insuficiência cardíaca, febre, exercício, 

ansiedade, medicamentos que estimulem a resposta simpática como as 

catecolaminas, aminofilina, atropina), estimulantes como cafeína, álcool e nicotina e 

as drogas ilícitas, anfetaminas, cocaína, ecstasy (SOUZA; SCANAVACCA; 

PEREIRA, 2016). 

Disfunção autônoma que resulta em um tipo de taquicardia sinusal 

denominada síndrome de taquicardia ortostática postural. Os pacientes com a 

Síndrome apresentam taquicardia sem hipotensão dentro de 5 a 10 minutos na 
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posição em pé ou com teste de inclinação com a cabeça ereta. O tratamento da 

taquicardia sinusal é geralmente determinado pela gravidade de sintomas e voltado 

para identificação e eliminação da causa. Os betabloqueadores e os bloqueadores 

dos canais de cálcio embora raramente usado podem ser administrados para reduzir 

rapidamente a frequência cardíaca, já no tratamento para a síndrome pode ser 

incluir a ingesta de líquidos e sódio e uso de meias elásticas compressivas para 

evitar o represamento de sangue nos membros inferiores(SMELTZER et al, 2014).

 Baseado nas grandes arritmias citadas por (SILVA, 2010) estão: o flutter atrial  

ocorre com um defeito de condução no átrio e causa uma frequência atrial regular e 

rápida, geralmente entre 250 e 400 vezes por minuto, como a frequência atrial é 

mais rápida que o nodo átrio ventricular consegue conduzir, nem todos os impulsos 

atriais são conduzidos para dentro do ventrículo, causando um bloqueio terapêutico 

no nodo átrio ventricular. Essa é uma importante característica dessa arritmia, se 

todos os impulsos atriais fossem  para dentro do ventrículo, a frequência ventricular 

seria de também de 250 a 400, o que poderia resultar em fibrilação ventricular uma 

arritmia com risco de morte. 

O flutter atrial ocorre com frequência em pacientes com doença  pulmonar 

obstrutiva crônica, doença valvar e tireoide, bem como após a cirurgia cardíaca 

aberta e reparo de defeitos). As manobras vagais ou administração de adenosina 

(adenocard, adenoscan), que causam bloqueio simpático e alentecem a condução 

do nodo  átrio ventricular. O flutter atrial pode causar sinais e sintomas graves como, 

dor torácica, dispneia e baixa pressão arterial. Se a arritmia tiver perdurado por mais 

de 48 horas e um exame de ecocardiograma transesofágico não confirmou a 

presença de coágulos atrias, e a anticoagulação adequada podem ser indicados 

medicamentos que retardam a frequencia da resposta ventricular antes assim como 

os digitálicos, betabloqueadores dos canais de cálcio, cardioversão ou ablação por 

cateter em vez de medicamentos antiarrítmicos atualmente é o tratamento ao longo 

prazo de escolha (SILVA, 2010).         

 A fibrilação atrial - os átrios despolarizam-se 400 a 700 vezes/minuto 

disparando impulsos elétricos de forma rápida e desordenada fazendo com que o 

músculo atrial acabe tremendo e não contraia de forma efetiva e como consequência 

ocorre à formação de trombos atriais ou embolias sistêmicas e pulmonares, possui 

freqüência de150 a 200 bpm. (SILVA, 2003). 
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 Para Magalhães et al.(2016) a fibrilação atrial pode ser transitória, 

começando e terminando subitamente e ocorrendo por um período curto de tempo 

(arritmia paroxística), aquela que é revertida espontaneamente ou com intervenção  

em até 7 dias de seu início. Episódios com duração superior a 7 dias têm o nome de 

"fibrilação atrial persistente". Alguns estudos utilizam a terminologia de "fibrilação 

atrial persistente de longa duração" para designar os casos com duração superior a 

1 ano. Já o termo "fibrilação atrial permanente" é utilizado nos casos por insucesso 

nas tentativas de cardioversão ao ritmo sinusal não serão mais instituídas.  

Em geral a fibrilação atrial ocorre em pessoas com doença estrutural como 

valvopatia cardíaca (mais frequente mitral e tricúspide), doença inflamatória ou 

infiltrativa (pericardite, miocardite, doença da artéria coronariana, hipertensão, 

distúrbio congênito (defeito septal atrial), insuficiência cardíaca, pessoas com 

diabetes, obesidade, hipertiroidismo, hipertensão pulmonar, apneia do sono e 

ingestão aguda moderada a maciça de álcool. A fibrilação atrial ainda esta ligada a 

um maior risco de acidente vascular cerebral e morte prematura e é considerada 

problema de saúde crescente nos países desenvolvidos (SILVA, 2003)    

 De acordo com (SILVA, 2010) sobre as arritmias letais encontramos a 

taquicardia ventricular é uma emergência porque o paciente geralmente não é 

responsivo e não tem pulso ,quando o paciente é estável a única ação necessária 

pode ser a continuidade da avaliação, especialmente de um ECG de 12 derivações. 

Entretanto este paciente pode necessitar de medicamentos antiarrítmicos, marca-

passo antitaquicardia ou cardioversão direta.  

A fibrilação ventricular é a arritmia mais comum em pacientes com parada 

cardíaca é o ritmo ventricular desorganizado e rápido que provoca tremores 

ineficazes dos ventrículos, é sempre caracterizada pela ausência de um batimento 

cardíaco audível, como não há atividade cardíaca coordenada, a parada cardíaca e 

a morte são eminentes se a arritmia não for corrigida. A causa mais comum de 

fibrilação ventricular é a doença arterial coronariana e o infarto agudo do miocárdio, 

outras causas também incluem a taquicardia ventricular não tratada ou tratada sem 

sucesso, valvopatia cardíaca, medicamentos pró-arrítmicos, anormalidades 

acidobásicas  e eletrolíticas  e choque elétrico(NETTINA, 2007). 

Durante um episódio de fibrilação ventricular, a atividade elétrica miocárdica 

com diferentes áreas sendo despolarizadas e repolarizadas simultaneamente 

impossibilita a ocorrência de uma contração ventricular eficiente, redução acentuada 
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do debito cardíaco o que leva ao desenvolvimento de isquemia cardíaca e 

progressiva deterioração da atividade elétrica cardíaca com perpetuação da arritmia 

e óbito do paciente caso não haja interrupção em tempo hábil, pois importante 

realizar ampla investigação clinica com o objetivo de identificar doenças cardíacas 

subjacentes ou mais raramente, doenças geneticamente determinadas que elevem o 

risco de recorrência de arritmia ventricular maligna, pois os pacientes com fibrilação 

ventricular perdem rapidamente a consciência e o movimento respiratório 

espontâneo. Nessa condição a agilidade no reconhecimento da parada 

cardiorrespiratória e o inicio das manobras de reanimação deve ser priorizado 

(SOUZA; SCANAVACCA; PEREIRA, 2016). 
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3. AS FORMAS DE TRATAMENTO QUE SÃO UTILIZADAS NO 

PACIENTE COM ARRITMIA CARDÍACA NA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO. 

 

A princípio temos o eletrocardiograma que deve ser analisado de maneira 

sistemática para determinar o ritmo cardíaco do paciente e para detectar arritmias e 

distúrbios de condução ,assim como evidencias de isquemia, lesão e infarto agudo 

do miocárdio Uma vez que o ritmo tenha sido analisado e identificado é importante 

paro o enfermeiro avaliar o paciente para determinar o efeito fisiológico da arritmia e 

identificar possíveis causas, pois o tratamento das arritmias é também baseado na 

avaliação clinica do paciente(CINTRA;NISHIDE;NUNES, 2005). 

Os tratamentos das arritmias dependem de o distúrbio ser crônico ou agudo, 

bem como da causa da arritmia e de seus efeitos hemodinâmicos. As arritmias 

podem ser tratadas com medicamentos ou terapia elétrica externa desfibrilação de 

emergência, cardioversão e marca-passo. Muitos medicamentos antiarrítmicos são 

utilizados para tratar arritmias atriais e ventriculares, sendo que a escolha do 

medicamento depende da arritmia específica e de sua duração, da presença de 

doença cardíaca estrutural(p.ex., insuficiência cardíaca) e da resposta do paciente 

ao tratamento prévio, o enfermeiro é o profissional responsável por monitorar  e 

registrar as respostas do paciente ao medicamento e garantir que ele tenha ciência 

de tudo que está acontecendo referente ao seu tratamento 

(MARTINS;NETO;VELASCO, 2017). 

Os pacientes com FA e taquicardia, hemodinamicamente estável, pode se 

beneficiar da estratégia inicial de controle da FC (frequência cardíaca),com a 

finalidade de tentar melhorar os sintomas e o quadro clinico, ate  melhor definição da 

estratégia a ser adotada, paciente  com FA(fibrilação atrial) há mais de 48 horas ou 

duração indeterminada ,hemodinamicamente estável tem maior risco de 

embolização sistêmica se for cardiovertido, execeto se o ecocardiograma 

transesofágico descarta trombo atrial ou se o paciente esta anticoagulado a 3 

semanas ou mais, por isso se faz necessário o conhecimento cientifico, expertise e 

habilidades para sistematização de enfermagem do enfermeiro no auxilio deste 

tratamento. Nos casos do paciente com instabilidade clinica a cardioversão elétrica 

deve ser realizada imediatamente, pacientes hemodinamicamente estáveis, com FA 

com menos de 48 horas pode ser submetido à cardioversão pois a chance de 

embolização é baixa. Se o paciente for de alto risco para AVC (acidente vascular 
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cerebral) embólico, a anticoagulação deve ser administrada pelo enfermeiro sob 

prescrição medica antes ou imediatamente após a reversão da arritmia   

(MARTINS;NETO;VELASCO, 2017).       

 A cardioversão e a desfibrilação elétrica pode ser definida como uso 

terapêutico do choque elétrico de corrente contínua com grande amplitude e de curta 

duração, aplicado sobre o tórax diretamente sobre o miocárdio. O termo 

desfibrilação é utilizado quando o uso da corrente elétrica tem como finalidade 

terminar uma taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, pois o tratamento 

adequado das arritmias ventriculares precisa-se levar em conta o quadro clínico do 

paciente, incluindo parâmetros hemodinâmicos e cardiopatia de base(SOUZA; 

SCANAVACCA; PEREIRA, 2016). 

No caso do paciente inconsciente e ausência de pulso, deve-se realizar 

desfibrilação elétrica imediata com 200 Joules ou energia máxima do aparelho 

(desfibrilador bifásico) ou 360 J (desfibrilador monofásico) iniciar as manobras de 

RCP (ressuscitação cardiopulmonar) se não houver retorno da circulação 

espontânea, administrar amiodarona 300mg endovenosa, em bolus. Já no paciente 

com instabilidade hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência, hipotensão 

arterial, dor torácica e insuficiência cardíaca aguda, deve-se sedar o paciente e 

realizar cardioversão elétrica com choque sincronizado e pode iniciar com 100j e 

aumentar a energia progressivamente nos outros choques se necessário, e no 

paciente sem instabilidade hemodinâmica administrar amiodarona uma dose de 150 

mg endovenosa em 10 minutos, depois mantem uma dose de manutenção de 

300mg endovenosa nas primeiras 6 horas em bomba infusora , se a estratégia 

farmacológica não for eficaz , deve-se realizar cardioversão elétrica ,pois a 

cardioversão elétrica pode ser o tratamento de primeira escolha nos pacientes sem 

instabilidade hemodinâmica.(SERRANO, 2009) 

 Já o termo cardioversão é utilizado quando a utilização do choque visa 

terminar qualquer outro tipo de arritmia como o flutter atrial, fibrilação atrial, 

taquicardia supraventricular. O sucesso do choque na reversão de uma arritmia 

depende da corrente elétrica que efetivamente passa pelo miocárdio, para isso se 

faz necessário toda conferência do material utilizado para este procedimento, sendo 

o enfermeiro responsável para preparação das pás autoadesivas para cardioversão 

ou desfibrilação. Os locais habituais para fixação tradicional está ápice cardíaco e na 

região infra clavicular direita ou no tórax anteroposterior (no precórdio e no dorso, 
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logo abaixo da escápula).E importante lembrar que todo material para intubação 

orotraqueal  e atendimento de parada cardiorrespiratória deve está prontamente 

disponível, pois o enfermeiro é o responsável pela conferencia e checagem deste 

material(SMELTZER et al, 2014). 

A cardioversão farmacológica ou química pode ser definida como a reversão 

de uma arritmia utilizando apenas medicamentos para esta finalidade sem o auxilio 

da cardioversão elétrica, sendo este medicamento administrado por via endovenosa, 

pois para utilização deste método o paciente precisa está hemodinamicamente 

estável e somente em arritmias do tipo fibrilação atrial, flutter atrial e taquicardia 

supraventricular e taquicardia ventricular. 

Para (SERRANO, 2009) as medicações antiarrítmicas mais utilizadas na 

cardioversão química são: propafenona, β-bloqueadores ou antagonistas dos canais 

de cálcio, amiodarona e a quinidina. Não necessita de sedação para sua realização, 

o que pode ser importantes em pacientes graves, em que o risco de sedação é 

maior que o beneficio da cardioversão. 

 Outro tratamento eficaz nos casos de  taquicardia supraventricular são as 

manobras vagais no seio carotídeo, reflexo do vômito, pausas respiratórias, sendo a 

massagem no seio carotídeo é contra indicada em pacientes com sopros  

carotídeos, a adenosina IV em bolus pode ser utilizada para reverter o ritmo ou 

retardar a condução do nodo atrioventricular para permitir a visualização das onda P 

quando o ECG não ajuda na diferenciação da arritmia. (SOUZA; SCANAVACCA; 

PEREIRA, 2016). 

Fuganti CJ et al.(2015) descreve que outra terapia para tratar arritmias do tipo 

bloqueio átrio ventricular cirurgia cardíaca e infarto agudo do miocárdio  é o marca-

passo, dispõe de um aparelho eletrônico que proporciona estímulos elétricos para o 

musculo cardíaco. Os marca- passos podem se apresentar de modo temporário ou 

permanente. Os temporários são usados para sustentar pacientes até que melhorem 

ou recebam um marca-passo permanente, sendo os temporários são utilizados 

apenas em ambiente hospitalar. Por isso se faz necessário uma avaliação minuciosa 

do enfermeiro após o implante do marca-passo pois existem complicações 

relacionadas a presença dentro do corpo no tecido subcutâneo  aonde podem 

ocorrer infecções no local do sitio de entrada assim como, pneumotórax ,hematomas 

e sangramentos , hemotórax devido a punção da veia subclávia ou da artéria 

mamaria interna, perfuração cardíaca  resultando em derrame de pericárdio e 
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raramente tamponamento cardíaco , que pode ocorrer no momento da implantação 

ou meses depois, essa alteração pode ser reconhecida pela alteração morfológica 

do complexo QRS ou instabilidade hemodinâmica. 

Segundo Rapsang e Bhattacharyya (2014) outro tipo de tratamento é o 

cardioversor-Desfibrilador Implantável é um dispositivo eletrônico que detecta e 

termina os episódios de taquicardia ou fibrilação com risco eminente de vida, 

principalmente aquelas que são de origem ventricular. Os Pacientes em alto risco de 

taquicardia ventricular ou de fibrilação ventricular são aqueles que sobreviveram a 

síndrome da morte cardíaca súbita, geralmente causada por fibrilação ventricular ou 

experimentaram a taquicardia ventricular sintomática espontânea não atribuída a 

causa reversível. O Procedimento do implante, cuidados pós- implante e cuidados 

do enfermeiro são similares aos da inserção do marca-passo. 

De acordo com Pires (2013) o estudo eletrofisiológico é um procedimento 

invasivo e uma terapia que  tem sido muito utilizada nos dias atuais para tratamento 

de varias arritmias que causaram parada cardíaca ou sintomas significativos, 

também é indicada para pacientes que sugerem uma arritmia mais permaneceu 

indetectada e não diagnostica por outros métodos é realizado em ambiente 

hospitalar e o paciente precisa ser internado. É um procedimento tipo um 

cateterismo cardíaco realizado em uma hemodinâmica com uma equipe composta 

por médico eletrofisiologista, enfermeiro, técnico de raio x e outros profissionais com 

treinamento especializado, onde o paciente fica consciente e ligeiramente sedado. 

Em geral um cateter com múltiplos eletrodos é inserido através de uma 

pequena incisão na veia femoral introduzido através da veia cava inferior  e 

avançando para dentro do coração, dependendo do tipo do estudo um segundo 

cateter pode ser inserido na artéria femoral  e os eletrodos são posicionados dentro 

do coração em locais específicos no átrio direito próximo ao nodo sinoatrial, no seio 

coronário, próximo da válvula tricúspide  e no ápice do ventrículo direito, esses 

eletrodos permitem que o sinal elétrico seja registrado dentro do coração 

(intracardiograma). 

Para Smeltzer et al.(2014) um dos principais propósitos da estimulação 

programada é avaliar a capacidade da  área vizinha ao eletrodo de causar uma 

arritmia de reentrada ou uma série de impulsos prematuros são liberados para uma 

região na tentativa de causar a taquiarritmia.  
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  De acordo com Smeltzer et al.(2014) outra abordagem é a ablação por 

cateter que  destrói as células específicas que são a causa ou a via de condução 

central de uma taquiarritmia, ela é realizada durante ou após o estudo 

eletrofisiológico, a ablação mais frequente realizada é a por radiofrequência que 

envolve a colocação de um cateter na origem da arritmia ou próximo a ela, onde as 

ondas sonoras de alta frequências  e baixa energia são passadas através do cateter 

causando lesão térmica e alterações celulares que resultam em pequenas incisões 

transmurais são feitas por toda extensão do átrio formando um tecido cicatricial que 

impede a condução de reentrada do impulso elétrico, a ablação bem sucedida é 

quando a arritmia não pode ser mais induzida  e o paciente é monitorado de 30 a 60 

minutos para garantir que a arritmia não ira acontecer novamente, para isso faz 

necessário a presença do enfermeiro na detecção de qualquer anormalidade nos 

padrões hemodinâmicos  do paciente pois o risco da ablação  por cateter pode 

causar tamponamento cardíaco, acidente vascular cerebral e estenose venosa 

pulmonar e arritmias.  

Logo depois do procedimento, os locais de inserção de cateteres de ablação 

devem ser avaliados pelo enfermeiro para evitar uma possibilidade de sangramento 

e formação de hematoma.  O paciente deve permanecer restrito no leito pelo menos 

de 6 a 8 horas e sem poder dobrar a perna que foi abordada para evitar 

sangramento no local de inserção dos cateteres. Sendo os  sinais vitais e saturação 

de oxigênio devem permanecer monitorizados por um monitor cardíaco para 

avaliação dos parâmetros hemodinâmicos após o procedimento e o paciente 

geralmente recebe alta em um a dois dias após o procedimento(SMELTZER et al, 

2014) 
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4. OS PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO 

ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ARRITMIA CARDÍACA. 

 

Baseado nos processos do cuidado do enfermeiro relativo ao ritmo cardíaco 

inicia-se com a monitorização adequada do paciente cujas condições colocam sob o 

risco real ou potencial de desenvolvimento da arritmia. 

Em geral para o estabelecimento do tipo de uma arritmia é necessário a 

realização do eletrocardiograma de 12 derivações com uma derivação isolada e 

mais longa (DII) que permita apreciar acuradamente os eventos elétrico do ciclo 

cardíaco, pois o reconhecimento por parte do enfermeiro do tipo de arritmia que o 

paciente esteja apresentando é imprescindível para que ele possa adotar as 

condutas adequadas e colaborar com as condutas terapêuticas determinada pela 

equipe medica(CINTRA;NISHIDE;NUNES, 2005). 

O enfermeiro deve saber reconhecer o ritmo sinusal e anormal, bem como as 

intervenções terapêuticas mais indicadas em cada caso e suas implicações, para 

que possa atuar de maneira adequada principalmente nas situações de emergência, 

estabelecendo com agilidade um plano de ação sabendo o que pode dele esperar. 

(CINTRA;NISHIDE;NUNES, 2005). 

De acordo com Cintra et al.(2005) para instituir a terapêutica mais adequada 

para o tipo de arritmia apresentada é importante averiguar se o evento e agudo ou 

crônico e se tem origem cardíaca, pois nos pacientes críticos é comum as arritmias 

surgirem em decorrências de causa extra cardíacas, como acidose ou alcalose, 

hipoxemia e distúrbios hidroeletrolícos, febre, anemias ou uso de drogas 

cardiotóxicas. Uma vez estabelecido o diagnostico preciso da arritmia, passa-se a 

tomada de decisão sobre a melhor maneira de reverte-las e que medidas devem ser 

tomadas para evitar recidiva e que cuidados devem ser tomados frente as condutas 

terapêuticas adotadas, sejam elas medicamentosa ou cardioversão elétrica como 

discutido no capítulo anterior. 

Por isso cada vez mais o papel do enfermeiro tem-se ampliado na abordagem 

ao paciente com arritmia cardíaca, o enfermeiro faz uma coleta de dados para obter 

informações para identificar quaisquer ocorrências previas de debito cardíaco 

diminuído, como síncope(desmaio), vertigem, tonturas, fadiga, desconforto torácico e 

palpitações, uma  avaliação psicossocial detalhada é realizada para identificar os 

possíveis efeitos da arritmia a percepção  e a compreensão do paciente sobre a 
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arritmia  e seu tratamento. O enfermeiro realiza um exame físico para confirmar os 

dados obtido no histórico especialmente alterações no nível de consciência, palidez 

,avaliação das extremidades observando baixa perfusão periférica, sinais de 

retenção hídrica, distensão das veias do pescoço, estertores e sibilos evidenciados 

na ausculta pulmonar, a frequência e o ritmo dos pulsos apicais e periféricos 

também são avaliados a ausculta cardíaca  a procura de batimentos cardíacos 

extras(B3 e B4) em buscas de sopros cardíacos, verifica a pressão arterial e 

determina as pressões de pulso, sendo uma pressão de pulso em declínio indica 

debito cardíaco diminuído. O enfermeiro avalia regularmente a pressão arterial, 

frequência e ritmo cardíacos, frequência e profundidade da respiração e sons 

respiratórios do paciente para determinar o efeito hemodinâmico da arritmia. O 

controle da ocorrência do efeito da arritmia frequentemente é obtido com 

medicamentos antiarrítmicos. O enfermeiro avalia e observa quanto aos benefícios e 

efeitos adversos de cada medicamento ele também em colaboração com o médico 

controla cuidadosamente a administração dos medicamentos de modo que o nível 

sérico constante dos medicamentos seja mantido(SMELTZER et al, 2014).   

Para Smeltzer et al. (2014) com base nos dados do histórico, os principais 

diagnósticos de enfermagem do paciente podem incluir: debito cardíaco diminuído, 

ansiedade relacionada ao medo do desconhecido e conhecimento do diferente a 

cerca da arritmia e de seu tratamento. Quando o paciente é acometido por episódios 

de arritmia, o enfermeiro permanece com ele e mantem uma atitude calma e 

tranquila, proporcionando-lhe segurança, isso ajuda a reduzir a ansiedade e estimula 

uma relação de confiança com o paciente, encorajando  a falar dos seu sentimentos 

e medos, reafirmando o seu apoio, sendo empático e ajudando o paciente a 

reconhecer as sensações de ansiedade, raiva ou tristeza. O enfermeiro também 

enfatiza os sucessos com o paciente para promover um sentido de autocontrole da 

arritmia.          

 Quando o paciente recebe alta hospitalar para sua residência o enfermeiro 

tem um papel importante sobre o ensino e autocuidado sobre as arritmias, o 

enfermeiro explica claramente as opções terapêuticas ao paciente e a família, 

quando necessário ele também explica a importância de manter os níveis séricos 

terapêuticos dos medicamentos antiarrítmicos de modo que o paciente compreenda 

porque os medicamentos devem ser tomados regularmente todos os dias e a 

importância dos exames de sangue referente a anticoagulação, também orientar que 
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o medicamento tem um potencial que pode alterar a sua frequência cardíaca e 

ensinando o paciente a verificar a sua pulsação e notificar ao seu medico quando a 

pulsação estiver irregular, o enfermeiro também pode orientar o paciente e a família 

sobre as medidas que devem ser tomadas para diminuir o risco de recorrência da 

arritmia. (SMELTZER et al, 2014)   

Referente a informações ao paciente e os familiares(NETTINA,2007) 

descreve a necessidade de informar para  eles a respeito dos tratamentos  inclusive 

os cirúrgicos, quando ocorre necessidade de avaliações frequentes, bem como, 

discutir os horários de visita e a necessidade de permitir que o paciente repouse. 

Quando necessário é importante oferecer ajuda familiar para auxiliar no tratamento 

na qual  situação o paciente permanece,  e orientar a respeito de trabalho de grupos 

de aconselhamento para poder manter uma vida como qualquer pessoa saudável 

sem ter medo de novos episódios de arritmia 

Como descreve Smeltzer et al. (2014) quando o paciente tem uma arritmia 

potencialmente letal, também é importante estabelecer com o paciente a família um 

plano de ação a ser seguido no caso de uma emergência, e quando apropriado 

estimular um membro da família a obter treinamento de  ressuscitação 

cardiopulmonar. 

Deste modo Cintra et al.(2005) afirma que o enfermeiro é o profissional que 

deve utilizar seu conhecimento para identificar fatores predisponentes, realizar coleta 

de dados, avaliar posteriormente de maneira cuidadosa, instruir intervenções que 

previnam a evolução  do quadro clínico do paciente para uma situação de 

emergência. Assim a formação adequada do enfermeiro é fundamental também, ao 

longo de sua vida profissional onde programas de educação continuada nas 

instituições hospitalares devem fornecer subsídios para constante atualização do 

enfermeiro no que se refere aos avanços terapêuticos das arritmias e também 

interesse por parte dos profissionais para adquirir conhecimentos específicos 

participando de estudos, palestra e simpósio de um assunto tão relevante, onde tem 

ocorrido um crescimento no número de atendimento nas emergências hospitalares 

de pacientes com algum tipo de arritmia, por isso faz-se necessário a utilização de 

técnicas alternativas ao método tradicional de ensino pode resultar em maior eficácia 

na aquisição de conhecimento especifico pelo enfermeiro nesta área que tanto tem 

crescido. 
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Todo desempenho do enfermeiro e da sua equipe de enfermagem frente a 

uma arritmia, principalmente as mais graves, deve ser cuidadosamente avaliado, 

como foi a prevenção, a detecção e a atuação e como tais ações podem ainda ser 

melhoradas neste sentido, vale a pena também destacar a importância de uma 

unidade adequadamente preparada com matérias e equipamentos devidamente 

checados e disponíveis e da existência de entrosamento efetivo entre o enfermeiro e 

sua equipe de enfermagem para obter sucesso no atendimento frente ao paciente 

com arritmia evitando o sofrimento prolongando do musculo cardíaco e diminuir o 

numero de sequelas, danos ou óbitos causado pela arritma 

(CINTRA;NISHIDE;NUNES, 2005). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Através desta pesquisa, foi possível destacar a importância da assistência do 

enfermeiro no atendimento ao paciente com arritmia cardíaca, pois este em 

sofrimento cardíaco, exige que o profissional tenha conhecimento científico, técnicas  

e habilidades para uma monitorização rápida na interpretação da leitura 

eletrocardiográfica, para prestar uma assistência rápida, eficiente e qual a forma de  

tratamento adequado será utilizado para a reversão da arritmia pela equipe médica, 

seja ela revertida de forma elétrica ou farmacológica.. 

Cabe ao enfermeiro prestar uma assistência de qualidade para reduzir danos 

ao paciente, gerados pela arritmia e por isso se faz necessário que o enfermeiro 

tenha um papel fundamental no ensino ao auto cuidado do paciente e na orientação 

aos familiares referente ao aconselhamento para que o paciente possa manter um 

estilo de vida saudável, mesmo fazendo uso de medicamentos para anticoagulação, 

antiarrítmicos e uso de marca-passo este paciente seja reabilitado ao seu cotidiano 

normal.    

Diante do estudo foi possível observar que ainda existem poucas pesquisas 

que retratam o tema desta pesquisa, desta maneira pode se afirmar que é 

importante fomentar entre os profissionais enfermeiros, novos estudos que abordem 

esta temática que é de grande relevância para a assistência de enfermagem. 
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