
INTRODUÇÃO
•Os distúrbios do ritmo cardíaco é a designação mais
apropriada do que o termo arritmias, comumente empregado,
visto que arritmia significa ausência de ritmo, o que não
corresponde a realidade para a quase totalidade desses
distúrbios.
•As arritmias cardíacas são mais frequentes na população em
geral, mas em particular nos pacientes cardiopatas. Os
portadores podem passar a vida assintomáticos ou ter sua
qualidade significativamente comprometida, e em alguns casos
ser suscetíveis a morte súbita.
•Palpitações, pré-síncope, síncope e convulsão, são sintomas
próprios de algumas arritmias cardíacas, causado tanto por
bradi ou taquiarritmias. Os pacientes relatam sentir a “tontura”,
“escurecimento das vistas”, “embotamento dos sentidos”,
“desmaio”, “perda dos sentidos”, “acesso” etc.
•Tais expressões são tradutoras do baixo fluxo cerebral. Essa
afecção pode acometer cerca de 20 milhões de pessoas e tem
prevalência de mortalidade em aproximadamente de 320 mil,
causa de morte súbita, todos os anos no Brasil.

•Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão
bibliográfica para explanar acerca de arritmias cardíacas.

OBJETIVO

•O estudo realizado foi uma pesquisa bibliográfica,
sistemática, exploratória, descritiva e quantitativa. Os
recursos utilizados foram literaturas pesquisadas em bases
de dados do Pubmed, BVSalud, Scielo.

•Os distúrbios do ritmo cardíaco, podem caracterizar desde
situações assintomáticas até muito graves.
•No paciente assintomático o distúrbio pode ser identificado
por acaso. Na segunda situação em que o paciente se
apresenta mais sintomático, pode parecer mais confortável
para o clínico geral. Logo, deve-se lembrar que vários
distúrbios do ritmo podem estar presentes, concomitantes a
um sintoma e não serem diretamente responsáveis por eles.
•A preocupação em se determinar se o ritmo é, ou não,
responsável pelos sintomas, e se deve ou não ser tratado, é
legitima.

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADO

•Constatada a arritmia cardíaca de significado prognóstico, a
sua terapêutica precisa ser sempre procurada e reavaliada, e
nos casos refratários, submetidos a procedimentos especiais.
Assim, espera-se uma redução no número de mortes súbitas,
ocorrência mais comum na cardiopatia e que atinge os
pacientes na etapa produtiva da vida.

CONCLUSÃO
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FIGURA 1
Fonte: https://opas.org.br/arritmia-cardiaca-o-que-e-sintomas-tratamento-tem-cura/


