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Um indivíduo de 39 anos muito estressado começou a sentir 
intensa dor precordial, procurou rapidamente assistência médi-
ca e, uma hora após, estava fazendo eletrocardiograma (ECG) 
(Figura 1), que revelou elevação do segmento ST nas derivações 

inferiores, indicativa de infarto agudo do miocárdio (IAM). 
Averiguou-se que o paciente era tabagista, mas não foram iden-
tificados outros fatores de risco para doença arterial coronária. 
Decidiu-se por tratamento com trombólise por estreptoquina-
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Figura 1. Supradesnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e aVF e infradesnível de V1 a V4 sugestivo de infarto 
agudo do miocárdio de parede inferior com extensão dorsal.
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se, e eis que uma hora após o início da infusão, a dor torácica, 
que era contínua, cessou. Nesse momento, o ECG evidenciou 
arritmia ventricular sustentada. O ECG durante a arritmia (Fi-
gura 2) revelou ritmo idioventricular acelerado (RIVA) com 
frequência cardíaca (FC) de 93 bpm. Após alguns minutos, a 
arritmia cessou espontaneamente (Figura 3) e o ECG de 12 

Figura 2. Ritmo idioventricular acelerado com frequência cardíaca de 93 bpm. QRS muito aberrante, com morfologia de 
bloqueio do ramo direito, mas desviado para o quadrante indeterminado no plano frontal. Ondas P retrógradas.

Figura 3. Reversão do ritmo idioventricular acelerado com frequência cardíaca (FC) de 93 bpm para ritmo sinusal com FC de 
55 bpm.

derivações, repetido em seguida (Figura 4), mostrou regressão 
parcial do supradesnivelamento do segmento ST.

Considerando a melhora clínica e eletrocardiográfica, os 
médicos decidiram interná-lo na unidade de terapia intensiva 
(UTI) do Hospital Geral. As dosagens de marcadores de necro-
se miocárdica (troponina e creatinofosfoquinase-MB) mostra-
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Figura 4. Supradesnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e aVF e infradesnivelamento de V1 a V4 menos 
acentuados que na Figura 1 e ondas T achatadas tendendo a negativas.

ram valores elevados. O ecocardiograma evidenciou hipocinesia 
inferior e apical. O cateterismo cardíaco, realizado após uma 
semana, revelou lesão obstrutiva única da artéria coronária di-
reita (obstrução de 70%).

DISCUSSÃO
O ECG inicial mostra supradesnivelamento de ST nas deri-

vações D2, D3 e aVF e infradesnível de V1 a V4 sugestivo de 
IAM de parede inferior com extensão dorsal. O RIVA é uma 
arritmia comumente verificada durante a reperfusão. O último 
eletrocardiograma mostra diminuição da amplitude do supra-
desnivelamento de ST (de 3,5 mm para 2,5 mm em D3), e as 
ondas T, que eram positivas, tornaram-se achatadas e tendendo 
a negativas.

O ECG é fundamental para a avaliação do sucesso do tra-
tamento de reperfusão no infarto agudo do miocárdio. Os cri-
térios1 que indicam reperfusão são os seguintes: normalização 
do supradesnivelamento do segmento ST, regressão de 70% do 
supradesnível de ST após 90 minutos e inversão precoce das 
ondas T nas primeiras quatro horas.

A regressão do supradesnivelamento do segmento ST é um 
excelente marcador de reperfusão do miocárdio após trombó-
lise ou angioplastia, correlacionando-se com o prognóstico do 

IAM.2 Quanto maior a porcentagem de redução da elevação do 
segmento ST calculado no ponto J das derivações com essas al-
terações, melhor o prognóstico.3 Por outro lado, a ausência de 
regressão do desnivelamento de ST após 90 minutos da trombó-
lise é uma indicação importante para angioplastia de resgate.

Na evolução natural do infarto, a inversão das ondas T 
nas derivações correspondentes à região acometida começa a 
ocorrer em cerca de 24 horas. Entretanto, após o tratamento 
bem-sucedido para reperfusão verifica-se negativação precoce 
das ondas T nas primeiras quatro horas após a intervenção.1-3  

Outro marcador de reperfusão é o aparecimento de ritmo 
idioventricular, que foi encontrado em 51% de 110 pacientes 
após trombólise ou angioplastia.4 Este ritmo é benigno e não 
deve ser suprimido com medicação.

No caso apresentado, a involução das alterações do ECG 
não preencheu os critérios citados provavelmente porque a ad-
ministração do agente trombolítico não tinha sido ainda com-
pletada. Se o ECG fosse repetido mais tarde, talvez a melhora 
fosse mais evidente. Por outro lado, a melhora parcial do ECG 
associada ao aparecimento de RIVA e à remissão do sintoma su-
gerem que houve reperfusão. A constatação de artéria coronária 
direita pérvia na angiografia indica que houve recanalização da 
artéria obstruída.
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CONCLUSÃO
Trata-se de um caso que mostra a utilidade do eletrocardio-

grama para avaliar o resultado da terapêutica trombolítica do 
IAM no Hospital Geral. A diminuição do supradesnivelamento 
do segmento ST e o aparecimento de arritmia ventricular (rit-
mo idioventricular acelerado, RIVA) indicam sucesso do trata-
mento de reperfusão.
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