
Diagn Tratamento. 2010;15(1):36-8.

Eletrocardiograma

O dilema da taquicardia de QRS largo
Antonio Américo FriedmannI

José GrindlerII 
Carlos Alberto Rodrigues de OliveiraIII

Alfredo José da FonsecaIII

Serviço de Eletrocardiologia da Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Um estrangeiro de 45 anos, oriental, foi atendido no 
Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas. Como o paciente 
não compreendia o português, foi inicialmente examinado, 
constatando-se taquicardia, com frequência cardíaca (FC) de 
200 bpm. O eletrocardiograma (ECG) realizado (Figura 1) 
revelou taquicardia com QRS alargado, ritmo regular e au-
sência de onda P precedendo o QRS. Pensou-se em taqui-
cardia ventricular (TV) por causa da intensa aberrância do 
QRS. Apesar da morfologia de bloqueio do ramo esquerdo 
(BRE) em V1, a duração muito aumentada do QRS (180 ms), 
a orientação para a direita no plano frontal (QRS negativo em 
D1) e o predomínio da negatividade em V6 pareceram sinais 

muito sugestivos de TV. Como os níveis da pressão arterial 
estavam baixos, começaram os preparativos para a cardio-
versão elétrica, enquanto um dos médicos da equipe tentava 
se comunicar com o paciente. Eis que o paciente começou a 
balbuciar três letras “cabalísticas”: “W P W”, e continuava 
a repetir “W P W” incessantemente. Os médicos captaram 
a mensagem, diagnosticaram com unanimidade síndrome de 
Wolff -Parkinson-White com reentrada antidrômica e muda-
ram a conduta terapêutica. Após administração de adenosina, 
houve reversão da taquicardia para o ritmo sinusal e o ECG 
(Figura 2) revelou sinais de pré-excitação (intervalo PR curto 
e QRS alargado por onda delta).
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Figura 1. Taquicardia com QRS muito alargado, ritmo regular e frequência cardíaca de 200 bpm. O QRS em V1 tem morfologia 
de bloqueio do ramo esquerdo (BRE), porém, ao contrário do BRE clássico, o QRS é negativo em D1 e em V6. A análise 
minuciosa de D2, D3 e aVF permite evidenciar ondas P retrógradas após o QRS. 
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Figura 2. Eletrocardiograma após a reversão da taquicardia ao ritmo sinusal com frequência cardíaca de 60 bpm. A onda P é 
difícil de ser visualizada porque, como o intervalo PR é muito curto, ela se funde com o QRS alargado por onda delta. 

DISCUSSÃO
O diagnóstico de uma taquicardia com QRS alargado e rit-

mo regular, quando não precedida de uma onda P bem evi-
dente, é um desafio. Pode ser uma taquicardia ventricular, mais 
grave, ou supraventricular (TSV) com distúrbio de condução.

Quando a taquicardia de QRS largo é não-sustentada, isto 
é, com duração de até 30 segundos, e inicia ou termina no mes-
mo traçado, o diagnóstico torna-se mais fácil porque dá para 
comparar o QRS durante a taquicardia com o QRS em rit-
mo sinusal: quando as morfologias são iguais, a taquicardia é 
supraventricular, com bloqueio de ramo pré-existente; quando 
diferentes, pode ser TV ou TSV. Se houver uma extra-sístole 
ventricular isolada com a mesma morfologia, a taquicardia é 
ventricular.

Se a taquicardia com QRS largo e não precedida de onda P é 
sustentada, o diagnóstico pode ser mais difícil.1 Se a morfologia 
do QRS for muito aberrante, não compatível com bloqueio do 
ramo direito ou esquerdo, ela é ventricular. Assim, por exem-
plo, QRS com morfologia de BRE em V1 e predominância de 
ondas S em V5 e V6 é encontrado em TV de via de saída do 
VD, que pode ocorrer até em corações estruturalmente nor-
mais. Se houver ondas P esparsas e dissociadas, é TV com cer-
teza. Capturas (morfologia supraventricular normal em meio à 
TV) e batimentos de fusão (morfologia intermediária entre as 
ectopias ventriculares e a supraventricular) sugerem a existência 
de ondas P sinusais, que despolarizaram total ou parcialmente 
os ventrículos durante a taquicardia e são, portanto, evidências 
indiretas de dissociação AV, comprovando a origem ventricular 
da taquicardia.2 Mas comumente, o dilema do diagnóstico da 
taquicardia de QRS largo persiste. Nesta situação, costuma-se 

utilizar algoritmos para o diagnóstico diferencial, sendo mais 
utilizado o de Brugada.3

As taquicardias ventriculares são potencialmente mais graves 
que as supraventriculares e, portanto, devem ser cogitadas em 
primeiro lugar frente a uma taquicardia com QRS largo e ritmo 
cardíaco regular. 

Se a taquicardia é supraventricular, a aberrância de condução 
pode ser devida a diferentes mecanismos:
a) Distúrbio de condução pré-existente (bloqueio de ramo pré-

vio);
b) Distúrbio de condução frequência dependente (surge com o 

aumento da frequência cardíaca);
c) Reentrada antidrômica da síndrome de Wolf-Parkinson-

White (o impulso elétrico reentra pela via acessória e retorna 
pelo sistema normal de condução).

Na TSV com aberrância de condução, a morfologia do QRS 
é característica de BRD ou de BRE. O distúrbio de condução 
surge com o aumento da FC. 

Na taquicardia atrioventricular com reentrada antidrô-
mica, o QRS é muito aberrante, indistinguível de uma TV. 
Com efeito, se o estímulo reentra para o ventrículo por uma 
via anômala que atravessa o sulco atrioventricular, afastada 
do sistema de condução, o QRS exibe a mesma morfologia 
de uma ectopia ventricular oriunda dessa localização, na base 
do coração. Neste caso, aplicando-se o algoritmo de Brugada, 
conclui-se erroneamente que a taquicardia é ventricular. O 
diagnóstico de TSV da síndrome de Wolff-Parkinson-White é 
confirmado pelo encontro de pré-excitação no ECG em ritmo 
sinusal, antes ou após a taquicardia. 
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No caso apresentado, a taquicardia paroxística com QRS 
alargado simula TV, porque o QRS é muito aberrante e não 
se enquadra no diagnóstico de BRE. A presença de ondas P 
retrógradas não ajuda, porque pode ocorrer tanto na TSV 
como na TV. O ECG em ritmo sinusal após o tratamento 
esclarece o diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-
White.

O paciente sabia o diagnóstico porque, provavelmente, já 
havia enfrentado situação semelhante com a mesma dúvida. Foi 
encaminhado para o ambulatório de arritmias cardíacas para 
estudo eletrofisiológico e ablação da via acessória.   

CONCLUSÃO
Trata-se de um caso de taquicardia de QRS largo que é con-

fundida com taquicardia ventricular. O ECG, após a reversão 
ao ritmo sinusal, mostra sinais de pré-excitação. A comparação 
permite concluir que o paciente apresenta síndrome de Wolff-
Parkinson-White em que a TSV paroxística tem reentrada an-
tidrômica. 

A importância clínica do diagnóstico correto da taquicar-
dia é que TV e TSV têm tratamentos distintos durante a crise. 
Além do mais, o portador da síndrome de Wolff-Parkinson-
White pode ser encaminhado para terapêutica curativa por 
ablação da via acessória por radiofrequência através de catete-
rismo cardíaco.  
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