
Arritmias cardíacas: 
Identificação 
precoce pelo 
EnfermeiroEnfermeiro

Mestranda Programa de Pós

Enferme

Docente Escola 

Arritmias cardíacas: 
Identificação 
precoce pelo 
EnfermeiroEnfermeiro

Maria Olivia Medeir
Mestranda Programa de Pós-Graduação em Enfermagem U

Esp. Cardiologia e Hemodinâm

Esp. Emergê

rmeira Assistencial Emergência Hospital Portug

Docente Escola Bahiana de Medicina e Saúde Púb





Alteração da sequência normal de impulsos eléctricos, 
causando ritmos cardíacos anormais.

FC: 60 – 100bpm

ARRITMIA

FC: 60 – 100bpm

Uma arritmia ocorre quando:

O pacemaker natural do coração desenvolve uma taxa 
anormal ou ritmo.

A via de condução normal é interrompida.

Outra parte do coração assume o papel de marcapasso.

Alteração da sequência normal de impulsos eléctricos, 

natural do coração desenvolve uma taxa 

A via de condução normal é interrompida.

Outra parte do coração assume o papel de marcapasso.
http://www.heart.org/HEART



• “Coração bate muito rápido”

• “Agitação" no peito

• Coração estava "pulando uma batida". 

As arritmias são extremame
que envelhecem. Todos os anos, milhões de pessoas as têm.

“Coração bate muito rápido”

Coração estava "pulando uma batida". 

amente comuns, especialmente à medida
Todos os anos, milhões de pessoas as têm.

http://www.heart.org/HEART



Palpitação
Náuseas



SINTOMAS

Batimento cardíaco rápido

O QUE FAZER?

Colapso 

ENFERMEIRO

Parada cardíaca

Dispneia

Vibração?

Náuseas

PROTOCOLOS?

O QUE FAZER?

GRITAR SOCORRO?

ENFERMEIRO CHAMAR O MÉDICO?

GRITAR SOCORRO?

LIGAR PARA O SAMU?

S-O-C-O-R-R-O!!!!!



O QUE 
PRIORIZAR?

ENFERMEIRO

COMO 
CUIDAR?

ENFERMEIRO



IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE ARRITMIA PELO IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE ARRITMIA PELO 
ENFERMEIRO
IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE ARRITMIA PELO IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE ARRITMIA PELO 





• Desconhecimento identificação de arritmias cardíacasDesconhecimento identificação de arritmias cardíacas



Conscientização e Educação

Trabalho multidisciplinar

Conscientização e Educação

Trabalho multidisciplinar



Monitorização Cardíaca no Serviço de Emergência.Monitorização Cardíaca no Serviço de Emergência.

“Enfermeiros estão em uma posição única para incorporar a 
monitorização cardíaca na triagem precoce e estratificação de risco de 

pacientes com emergências cardiovasc
do paciente e os resultados.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484661

Monitorização Cardíaca no Serviço de Emergência.Monitorização Cardíaca no Serviço de Emergência.

“Enfermeiros estão em uma posição única para incorporar a 
monitorização cardíaca na triagem precoce e estratificação de risco de 

vasculares para otimizar o tratamento 
do paciente e os resultados.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484661



O QUE 
PRIORIZAR?

ENFERMEIRO

COMO 
CUIDAR?

ENFERMEIRO



Via pública

Clinicas

Hospital

Emergência

...

Queixa 

Sintomas

Sinais Vitais

História Clinica

Atendimento médico 
Imediato

Serviço pré-hospitalar 

SAMU

Iniciar Manobras.

Cuidados de enfermagem

SAE 



Atenção: 
1- Escores de alerta precoce

MEWS

Nível de consciência- SNCNível de consciência- SNC

Frequência Cardíaca- FC

Pressão Arterial Sistólica- PAS

Frequência Respiratória –Fr

Temperatura- T

Escores de alerta precoce





Atenção: 
2- Acolhimento Classificação de 
Risco

• Protocolo Manchester FC
• Protocolo Manchester

- Baseado em queixas

- Identificar o problema

Acolhimento Classificação de 

Sinais e sintomas 

• Desmaio – pulso anormal• Desmaio – pulso anormal

• Dispneia 

• Dor torácica

• Mal-estar no adulto

• Overdose e envenenamento

• Palpitação

• Queda



Anormalidades dos parâmetros f
adversos causando, muitas vezes

Alterações dos sinais vitais pre
intra-hospitalares e 54% das mortes 

internamentos urgentes na UCI .

os fisiológicos estão associadas a eventos
ezes, mortes potencialmente preveníveis.

 precedem 79% das paragens cardíacas 
e 54% das mortes intra-hospitalares e 

internamentos urgentes na UCI .



Manejo as Emergências 
Cardiológicas: Nunca é demais 

rever o que há de novo.

Identificação precoce pelo 

Manejo as Emergências 
Cardiológicas: Nunca é demais 

rever o que há de novo.

Arritmias cardíacas:

Identificação precoce pelo 
Enfermeiro.
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185



Exame físico

Frequência Cardíaca
Pulso
Frequência Cardíaca



“Opte por aquilo qu
vibrar. Opte pelo quvibrar. Opte pelo qu
apesar de todas as consequências.”

Osho

“Ouça as batidas do coração.”

 que faz seu coração 
que gostaria de fazer, que gostaria de fazer, 

apesar de todas as consequências.”
Osho

“Ouça as batidas do coração.”



Obrigada!

Maria Olivia Medeiros

mariamedeiros@bahiana.edu.br


