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Eletrocardiograma
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Um doente de 51 anos que fazia tratamento ambulatorial 
no Hospital das Clínicas foi trazido ao pronto-socorro de am-
bulância com quadro de síncope e coma há cerca de uma hora. 
Como apresentava frequência cardíaca (FC) de 18 bpm, foi re-
alizado eletrocardiograma (ECG) (Figura 1), que revelou ritmo 
cardíaco sem ondas P, intercalado por longos períodos de assis-
tolia. O QRS alargado não precedido por ondas P sugeria rit-
mo idioventricular e as ondas T emergiam amplas e simétricas, 
distanciadas do QRS por um segmento ST longo, de tal forma 

que, em algumas derivações, registravam-se tão somente ondas 
T sem os respectivos QRS.

Foi um corre-corre. Enquanto um colhia amostra de sangue 
para análises, outro administrava atropina, sem resultado, e um 
terceiro providenciava marcapasso. Como este procedimento sem-
pre demora alguns minutos, administrou-se bicarbonato de sódio.

Para surpresa geral, o paciente recobrou a consciência, a FC 
aumentou para 68 bpm e o ritmo cardíaco se manteve regular. 
Foi então registrado outro ECG (Figura 2).
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Figura 1. Bradiarritmia com pausas de até 10 segundos, ausência de onda P, QRS alargado e onda T proeminente.
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No segundo ECG, quase não se vizualizavam ondas P, o 
QRS permanecia alargado e as ondas T continuavam amplas, 
mas agora pontiagudas e com um difasismo do tipo minus-plus 
em algumas derivações.

A implantação do marcapasso foi interrompida e os resulta-
dos dos exames de laboratório chegaram. A dosagem de potás-
sio no sangue era 10,7 mEq/l.

DISCUSSÃO 

O primeiro eletrocardiograma revela bradiarritmia com au-
sência de ondas P e a bradicardia é tão acentuada que sugere do-
ença do nó sinusal. Analisando atentamente o ECG, observa-se 
uma onda T ampla, simétrica, pontiaguda e de base estreita, 
que não excede 200ms, cognominada de “onda T em tenda”, 
típica de hiperpotassemia. A associação desta onda T com QRS 
alargado e onda P não visível é indicativa de hipercalemia acen-
tuada. O segmento ST prolongado sugere hipocalcemia, fre-
quente no doente renal crônico.1

Bradicardia é comum na hiperpotassemia. Entretanto, 
como a onda P progressivamente diminui de amplitude e 
por fim desaparece, apesar da origem do estímulo continuar 
no nó sinusal, é impossível saber neste caso se a bradiar-

ritmia é sinusal, ou se é devida a bloqueio atrioventricular 
ou bloqueio sinoatrial. É interessante observar como a fre-
quência cardíaca normalizou após a simples administração 
de bicarbonato de sódio.

O segundo ECG é ainda mais característico de hiperpotas-
semia: a onda P continua não visualizada, o QRS permanece 
alargado e a onda T, além da morfologia “em tenda”, apresenta 
difasismo incomum do tipo minus-plus que é frequente neste 
distúrbio eletrolítico.2 Esta alteração ocorre porque as ondas T 
inicialmente negativas nas derivações esquerdas em consequên-
cia de hipertrofia ventricular esquerda ou de distúrbio da con-
dução intraventricular tendem a se tornar positivas por força da 
hiperpotassemia.

É relevante considerar que, se a hiperpotassemia não fosse sus-
peitada e tratada, e se a implantação do marcapasso fosse inicia-
da, o paciente poderia evoluir para fibrilação ventricular e parada 
cardíaca, e o desfecho do caso seria diferente. 

CONCLUSÃO
Trata-se de um caso de bradicardia acentuada com impor-

tante repercussão causada por hiperpotassemia em que a obser-
vação cuidadosa do ECG permite suspeitar do diagnóstico para 
o adequado tratamento de urgência.

Figura 2. Ritmo cardíaco regular com frequência de 68 bpm, ondas P com amplitude muito reduzida (visíveis apenas de V1 
a V3), QRS alargado e ondas T amplas, pontiagudas e tendendo a simétricas, com difasismo minus-plus em D2, aVF, V5 e V6. 
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