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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A SWPW é um distúrbio representado pela presença de via acessória 

que predispõe os pacientes a taquiarritmias recorrentes e morte súbita. A anomalia 

encontrada na síndrome SWPW são conexões acessórias entre o átrio e ventrículo. As 

alterações eletrocardiográficas demonstram  um intervalo P-R curto (<120ms) com 

Complexo QRS >120ms com ascensão lenta de sua parte incial (onda delta) e alteraçoes 

de repolarização ventricular. As vias anômalas de condução, feixes de Kent na SWPW 

são geralmente relacionadas a arritmias não fatais. As taquicardias paroxísticas 

supraventriculares são as mais comuns e intervalo RR regular. Essa síndrome é apontada 

como um fator de risco para o surgimento de fibrilação atrial e taquicardia irregular com 

QRS largo. O diagnóstico pode ser realizado através do estudo eletrocardiográfico (ECG), 

Holter de 24 horas, teste ergométrico, ecocardiograma e estudo eletrofisiológico (EEF). 

A relevância de um diagnóstico antecipado está associado com uma provável 

consequência da síndrome de Wolff-Parkinson-White, que seria a morte súbita. RELATO 

DE CASO: N. L..V. de C. 27 anos, feminina, há um ano inciou quadro clinico com 

palpitações ocasionais e três episódios de pré-sincope ocorridos durante deambulação em 

sua residência. Os episódios foram precedidos por tontura, astenia, dispneia tendo piora 

nos últimos meses. A paciente negou demais queixas, e histórico familiar de cardiopatias. 

Afirmou arritmia (SIC) e uso regular de atenolol 50mg 1 vez ao dia, e asma. 

Posteriormente procurou atendimento médico devido a piora da dispneia aos pequenos 

esforços e astenia intensa. No exame físico não foram encontradas alterações.  Os exames 

laboratoriais revelarão alterações Lactato 7,20 mg dL. Gasometria ph 7,503; p02 49,4; 

Pco2 38,9; HCO3 30,5; BE 7,9; SO2 87,5%. O eletrocardiograma (ECG) demonstrou 

intervalo PR curto, com empastamento no início dos complexos QRS com presença de 

onda delta compatível com síndrome de wolff-parkinson-white (SWPW). Após alguns 

dias da internação paciente apresentou quadro de dispneia intensa, palpitações, e 

parestesia em todo corpo evoluindo para disartria e hemiparalisia do hemicorpo esquerdo, 

sendo diagnosticada com Acidente Vascular Encefálico através de tomografia de crânio, 

com possível etiologia devido a quadro de fibrilação atrial. A paciente foi tratada 

seguindo protocolo de atendimento para AVE isquêmico.  Posteriormente paciente foi  

encaminhada ao hospital terciário ao setor de eletrofisiológica para estudo 

eletrofisiológico e ablação transcateter da via acessória. CONCLUSÃO: O bem-estar 

pode ser comprometido significativamente em decorrências das limitações apresentadas 



pelos paciente por causa de arritmias supraventriculares e pelos efeitos colaterais dos 

medicamentos pró-arrítmicos utilizados por períodos prolongados.  

 

 
 


