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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As taquicardias supraventricu-
lares (TSV) são arritmias frequentes no setor de urgência e emergên-
cia. Este estudo teve como objetivo revisar a abordagem diagnóstica 
inicial e a terapêutica das TSV. 
CONTEÚDO: As taquicardias com complexo “QRS” estreito (< 
120 ms) e frequência cardíaca superior a 150 bpm devem receber 
especial atenção do emergencista. Após avaliação clínica inicial, o 
médico deve identificar e tratar possíveis causas associadas e monito-
rizar o paciente. Na presença de instabilidade hemodinâmica, a car-
dioversão elétrica sincronizada deve ser prontamente realizada. Caso 
contrário, um eletrocardiograma de 12 derivações fornecerá subsí-
dios para uma análise mais precisa do ritmo, guiando o tratamento 
mais adequado para cada tipo específico de taquicardia. Em algumas 
situações, a avaliação do especialista deve ser considerada. 
CONCLUSÃO: O conhecimento das recomendações na abordagem 
das TSV é essencial para o médico emergencista. Cardioversão elétrica 
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deve ser realizada em todos os pacientes instáveis e medidas para o 
tratamento da causa e terapia elétrica e/ou farmacológica devem ser 
consideradas nas diferentes situações clinicas e eletrocardiográficas. 
Descritores: Adenosina, Medicina de emergência, Taquicardia 
paroxística.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The supraventricular tachy-
cardias (SVT) arrhythmias are common in the emergency room. This 
study aimed to review the initial diagnosis and treatment of SVT.
CONTENTS: The complex tachycardias with “QRS” narrow (<120 
ms) and heart rate ≥ 150 bpm should receive special attention of 
the emergency. After initial clinical evaluation, the clinician should 
identify and treat possible associated causes and monitor the patient. 
In the presence of hemodynamic instability, synchronized electrical 
cardioversion should be performed promptly. Otherwise, a 12-lead 
electrocardiogram provide subsidies to a more precise analysis of 
rhythm, guiding the most appropriate treatment for each specific 
type of tachycardia. In some situations, the expert assessment should 
be considered.
CONCLUSION: Knowledge of the recommendations in addres-
sing SVT is essential for the emergency physician. Electrical cardio-
version should be performed in all patients and unstable measures to 
treat and cause electrical therapy and/or drug should be considered 
in different clinical situations and electrocardiographic.
Keywords: Adenosine, Emergency medicine, Tachycardia paroxismal.

INTRODUÇÃO

As taquicardias supraventriculares (TSV) são alterações do ritmo cardí-
aco que dependem do nó sinusal, tecido atrial, nó atrioventricular ou 
vias acessórias extranodais para o inicio e manutenção da arritmia1,2.
Sua incidência é de cerca de 35 casos/100.000/ano, e a prevalência 
de 2.25/1.000 habitantes na população americana3. 
A incidência de taquicardia por reentrada nodal nas mulheres tem 
um risco relativo duas vezes maior se comparada aos homens e geral-
mente não são associadas com doença cardíaca4. 
Os sinais e sintomas são: palpitações, ansiedade, dor precordial, sen-
sação de peso no pescoço ou no tórax, fadiga e dispneia. No exame 
físico pode-se evidenciar o “sinal de frog” pela estase venosa jugular 
proeminente devido à contração atrial contra a valva tricúspide fe-
chada. Síncope é rara e poliúria pode ocorrer pela liberação do fator 
natriurético atrial5.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 nov-dez;10(6):508-12



509

Taquicardias supraventriculares na sala de emergência: uma revisão para o clínico

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 nov-dez;10(6):508-12

Geralmente os episódios são repentinos em seu começo e término 
(paroxísticos) e podem ser desencadeados por cafeína ou consumo 
de álcool o que difere, por exemplo, da taquicardia sinusal que se 
inicia e termina gradualmente. 
O objetivo deste estudo foi rever a abordagem diagnóstica inicial e a 
terapêutica das TSV. 

MECANISMOS E CLASSIFICAÇÃO

As arritmias podem ser geradas por três mecanismos: 
• Hiperautomatismo: o foco ectópico  não  depende do batimento 
normal, pois é decorrente de pós-potenciais.  
A característica desse tipo de mecanismo é a variabilidade do aco-
plamento entre o batimento normal e o ectópico e há um bloqueio 
permanente de entrada do estímulo sinusal para o foco ectópico. 
As arritmias decorrentes deste mecanismo são mais raras do que as 
que dependem da reentrada.
Exemplos: taquicardia sinusal inapropriada, parassístole ventricular, 
ritmos ventriculares acelerados pós-IAM. 
• Atividade deflagrada, que é um mecanismo gerado por interrup-
ções na repolarização das células cardíacas denominadas pós-poten-
ciais que atuam como gatilhos das arritmias. Neste mecanismo, que 
é uma variante do hiperautomatismo, uma extra-sístole supraventri-
cular ou ventricular desencadeia uma crise de taquicardia paroxísti-
ca.  Exemplos de atividades deflagradas se encontram na intoxicação 
digitálica, nas síndromes isquêmicas e no desencadeamento das tor-
sades des pointes. O mecanismo de reentrada caracteriza-se por apre-
sentar acoplamento fixo, isto é, a distância entre o último batimento 
normal e o batimento ectópico é sempre igual.
Exemplos: bigeminismo, maior parte das taquicardias paroxísticas, 
flutter atrial, fibrilação atrial, fibrilação ventricular.
• Reentrada, mecanismo mais comum, que depende da existência de 
bloqueio unidirecional, caminhos ou vias aptas à condução e período 
refratário que facilite o início e manutenção do circuito reentrante. 
As taquicardias por reentrada recebem denominações de acordo com 
o local do circuito reentrante conforme demonstrado na figura 1. 

CLASSIFICAÇÃO DAS TAQUICARDIAS SUPRAVENTRI-
CULARES POR REENTRADA

As taquicardias por reentrada são classificadas de acordo com o local 
do circuito: 
1) Reentrada nodal ocorre em 60% a 70% dos casos. A forma típica 

Figura 1 – Circuitos de reentrada, fibrilação atrial e flutter atrial⁶.

Figura 2 – Taquicardia por reentrada nodal – regular de inicio e fim 
súbitos, distância do segmento “rp” curto < 70 ms. Observar pseudo “r” 
em V1(setas).

conduz anterogradamente pela via lenta e retrogradamente pela via 
rápida (lenta-rápida) (Figura 2). 
2) Reentrada atrioventricular em torno de 30% dos casos, mediada 
por vias acessórias, que são bandas musculares que conectam direta-
mente os átrios aos ventrículos. Estas taquicardias são denominadas 
ortodrômicas com condução anterógrada pelo nó atrioventricular e 
retrógradas pela via acessória ou antidrômicas quando a condução 
é no sentido oposto (10% dos casos). Caso haja pré- excitação pode 
surgir um traçado característico no ritmo sinusal (Figuras 3 e 4).
3) Taquicardia atrial em 10% dos casos podendo, às vezes, ter origem 
focal (Figura 5).
4) Taquicardia reentrante do nó sinusal, taquicardia sinusal inapro-
priada, taquicardia juncional ectópica e taquicardia juncional não 
paroxística são raras⁷.

Figura 3 – Mecanismo da taquicardia atrioventricular e eletrocardiogra-
ma típico⁹.

VAC

Ritmo sinusal

Taquicardia por
Reentrada

Ortodrômica

Taquicardia por
Reentrada

Antidrômica

P P P PEletrocardiograma

NAV



510

Tallo FS, Moraes Junior R, Vendrame LS e col.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 nov-dez;10(6):508-12

Taquicardia que envolve vias anômalas extranodais. Imagem de rit-
mo sinusal com intervalo PR curto em razão de um espessamento no 
início do QRS, denominado onda “Delta” (Figura 4).

Analise do eletrocardiograma
A TSV no eletrocardiograma comumente se manifesta com comple-
xo QRS estreito (< 120 ms), porém, em 10% dos casos a taquicardia 
é de QRS largo (≥ 120ms). Nesses casos, deve-se fazer o diagnóstico 
diferencial com taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular 
com condução aberrante (bloqueios de ramos esquerdos ou direito), 
taquicardia antidrômica (mediada por via acessória) ou taquicardias 
pré-excitadas (exemplos: fibrilação atrial, flutter ou taquicardia atrial 
conduzindo por vias acessórias). Algumas observações no traçado 
eletrocardigráfico podem auxiliar o diagnóstico diferencial das taqui-
cardias supraventriculares (Tabela 1).

Tabela 1 – Relação do segmento RP com o diagnóstico diferencial da arrit-
mias supraventriculares paroxísticas.
RP curto < 70 ms com pseudo S nas 
derivações inferiores e pseudo R em V1

Taquicardia por reentrada 
nodal

RP curto > 70 ms e a onda P estiver  
presente no segmento ST 

Taquicardia atrioventricular

RP longo Taquicardia atrial

ABORDAGEM INICIAL NAS TAQUICARDIAS DE “QRS” 
ESTREITO10

Taquicardia sinusal
Habitualmente está associada a estímulos fisiológicos (febre, dor, 
etc.), com frequência maior que 100 bpm até a máxima de 220 
bpm menos a idade do paciente (FC máx prevista = 220 - idade). O 
tratamento não é feito baseado em fármacos ou choques e deve ser 
direcionado para as possíveis causas da taquicardia.

Taquicardia supraventricular  (reentrada)
O ritmo é considerado supraventricular se o “QRS” é estreito (< 120 
ms), ou se o complexo “QRS” é largo associado a um bloqueio de 
ramo ou a uma aberrância frequência dependente. 

Figura 5 – Eletrocardiograma de taquicardia atrial: a onda P (seta) da taquicar-
dia normalmente é visível e é morfologicamente diferente da onda P sinusal.

Figura 4 – Eletrocardiograma.

Diante de uma TSV, é importante que se diferencie se os circuitos de 
reentrada estão no miocárdio atrial ou no nó atrioventricular; uma 
vez que as respostas das terapias que agem para aumentar a condução 
do nó serão diferentes.
As arritmias que não possuem a participação do nó atrioventricular em 
seus mecanismos (atividade deflagrada, hiperautomatismo) não vão se 
encerrar com tratamentos que atrasam a condução atrioventricular.
As taquicardias ectópicas atriais, taquicardias juncionais, taquicardias 
multifocais atriais são mais difíceis de tratar, pois não respondem à 
cardioversão e a opção é o controle da resposta ventricular. 
O emergencista deve estar atento para as taquiarritmias com fre-
quência cardíaca ≥150 bpm, que de fato podem ser ameaçadoras e 
potencialmente capazes de provocar instabilidades. O primeiro es-
forço é determinar se a taquicardia é a causa primária dos sintomas.
Como a hipóxia é uma causa comum de taquicardia, o emergencista 
deve avaliar sinais clínicos de aumento de trabalho respiratório e os 
valores de saturação da oxihemoglobina através do oxímetro de pulso 
para identificar a necessidade de oxigênio suplementar estabelecendo 
monitorização cardíaca e acesso venoso.
Caso não haja sinais de instabilidade (hipotensão arterial com sinais de 
choque, insuficiência cardíaca aguda, rebaixamento do nível de consci-
ência, dor característica de isquemia miocárdica e desconforto respira-
tório relacionado a congestão pulmonar), um eletrocardiograma de 12 
derivações para melhor definição do ritmo pode ser realizado.
Cardioversão sincronizada imediata deve ser prontamente realizada 
na presença de qualquer dos sinais de instabilidade citados. Esse tra-
tamento inicial deve contemplar as causas possivelmente reversíveis. 
Se o paciente se mantiver estável, há tempo hábil para o emergencista 
convocar a presença de um especialista e aguardá-lo, já que todo o 
tratamento pode ter complicações.

Manobra vagal11-13

A manobra vagal é a opção inicial para as TSV paroxísticas com esta-
bilidade hemodinâmica. Movimentos circulares no seio carotídeo, logo 
abaixo do arco da mandíbula, (palpa-se a cartilagem cricoide e deslizam-
-se os dedos lateralmente até encontrar o pulso carotídeo) por cerca de 5 
a 10 segundos são capazes de reverter de 25% a 40% dos casos.

Adenosina14-21

Quando administrada por via venosa, a adenosina causa bloqueio 
cardíaco transitório no nó atrioventricular. Este é mediado através do 
receptor A1, inibindo a guanilato ciclase e reduzindo o AMPc e as-
sim causando hiperpolarização celular. Quando as TSV paroxísticas 
não respondem a manobra vagal está indicada a adenosina na dose 
de 6mg IV em bolus seguida de flush de solução fisiológica (classe I). 
Caso não ocorra reversão da arritmia, em 1 a 2 minutos deve ser uti-
lizada 12 mg da mesma forma descrita. Pela possibilidade de inicio 
de fibrilação atrial em pacientes com Wolf Parkinson White, o des-
fibrilador deve estar disponível na administração do fármaco. As ou-
tras TSV, a exemplo das manobras vagais, não reverterão para ritmo 
sinusal, podendo aparecer sinais eletrocardiográficos de bloqueios do 
nó atrioventricular. As complicações mais comuns associadas ao seu 
uso são: dispneia, dor torácica, flush cutâneo. 
 
Bloqueadores de canal de cálcio e betabloqueadores
Caso o tratamento das TSV paroxísticas não for bem sucedido, ou 
se estas se mostrarem recorrentes, o uso de bloqueadores de canal de 
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cálcio (verapamil, diltiazem) está indicado. Esses fármacos agem no 
tecido nodal atrioventricular bloqueando sua condução e controlan-
do a resposta ventricular ou, até mesmo, encerrando o mecanismo 
de reentrada e revertendo o ritmo dessas arritmias para sinusal22-25. A 
tabela 2 mostra as doses preconizadas das medicações utilizadas nas 
TSV. Os betabloqueadores (classe IIa) exercem sua função atuando 
no antagonismo do tônus simpático do tecido nodal resultando em 
diminuição da condução.
O emergencista deve estar sempre atento às suas contraindicações e 
potenciais efeitos adversos.
Uma exceção de utilização desses fármacos são as arritmias atriais 
pré-excitadas (flutter atrial, fibrilação atrial). Nessa situação esses 
fármacos estariam contraindicados e o controle da frequência é o 
objetivo para evitar complicações tromboembólicas.

Tabela 2 – Utilização de betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio 
nas taquicardias supraventriculares.
Fármacos Recomendação de Utilização
Verapamil Dose inicial: 2,5 a 5 mg, por via venosa, em dois minutos. 

Pode repetir 5 a 10 mg , IV, a cada 15 a 30 min até 30 mg. 
Diltiazem Dose inicial: 0,25 mg/kg, por via venosa, em dois minu-

tos. Depois 0,35 mg/kg se necessário. Infusão contínua 
de 5-15 mg/h para manutenção. 

Metoprolol Dose inicial: 5 mg, por via venosa, em 1-2 minutos , repe-
tir a cada 5 minutos até a dose máxima de 15 mg 

Esmolol Dose inicial: 500 µg/kg (0,5 mg/kg) em 1 minuto, segui-
do por infusão de 50 µg/kg/min (0,05 mg/kg por minu-
to); se resposta inadequada, outra dose de ataque: 0,5 mg/
kg em 1 minuto e infusão contínua de
100 µg/kg (0,1 mg/kg) por minuto; no máximo 300 µg/
kg (0,3 mg/kg/) por minuto.

CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA

A cardioversão sincronizada26 está recomendada para tratar a TPSV 
instável, a fibrilação atrial instável, o flutter atrial instável e a TSV 
monomórfica instável.
A recomendação de energia para a cardioversão elétrica sincronizada 
na fibrilação atrial é de 120 a 200 J (classe IIa) 27-29. Já nas outras 
formas de TSV e no flutter atrial energias inferiores são suficientes 
(50-100J). Choques subsequentes podem ser realizados com aumen-
tos graduais de energia. Nas taquicardias ventriculares monomórficas 
com pulso a energia inicial é de 100 J. As arritmias com polimorfis-
mo no complexo QRS não admitem sincronização e o tratamento é 
a desfibrilação (choque não sincronizado) com carga máxima. 

TAQUICARDIAS IRREGULARES

Fibrilação atrial (FA)30

Uma taquicardia irregular com o complexo QRS estreito é provavel-
mente uma fibrilação atrial, a arritmia sustentada mais prevalente na 
prática clínica. 
Outras possibilidades são a taquicardia multifocal atrial e a taquicar-
dia sinusal com batimentos atriais prematuros.
A abordagem genérica da FA deve, como prioridade, abranger o con-
trole da frequência (resposta ventricular).
Pacientes com FA presumivelmente superiores a 48h de evolução 
não devem ser conduzidos para reversão do ritmo, a menos que haja 

instabilidade, decorrente da resposta ventricular elevada, em virtude 
do risco potencial de complicações tromboembólicas.
Caso a reversão para o ritmo sinusal esteja indicada, a anticoagulação 
prévia com heparina e um ecocardiograma transesofágico preceden-
do a terapia elétrica ou farmacológica são medidas importantes para 
a prevenção dessas complicações, após a retomada do ritmo sinusal.

Controle da frequência
Pacientes hemodinamicamente instáveis devem ser cardiovertidos 
imediatamente. Os bloqueadores de canais de cálcio e os betablo-
queadores são os fármacos de escolha para controle de frequência nas 
fibrilações atriais de alta resposta ventricular (classe IIa). Digoxina31-34 
e amiodarona35-37 podem ser utilizados nos pacientes com insuficiên-
cia cardíaca congestiva, porém a possibilidade de reversão do ritmo 
com amiodarona deve ser levada em consideração. Um ritmo irregu-
lar com complexo largo deve ser considerado FA com pré-excitação. 
Fármacos como betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio 
ou adenosina devem ser evitados sob o risco de provocarem aumen-
to paradoxal de resposta ventricular. Habitualmente esses pacientes 
encontram-se instáveis e a cardioversão elétrica imediata está indica-
da. Nos casos de presença concomitante de condução por uma via 
acessória, estão contraindicados o digital31(classe III), betabloquea-
dores (classe III) e bloqueadores de cálcio (classe III). Está indicada a 
cardioversão elétrica sincronizada (classe I). Se a cardioversão elétrica 
não puder ser feita, se não for bem sucedida ou se não for escolhi-
da, pode-se optar por procainamida (classe IIb), propafenona (clas-
se IIb), amiodarona (classe IIb), flecainida (classe IIb) ou cloridrato 
de sotalol por via venosa (classe IIb). Se houver a concomitância de 
FA, insuficiência cardíaca congestiva e síndrome de Wolff-Parkinson 
White, só se justifica o uso de amiodarona (classe IIb) (Figura 6). 

Avaliação clínica,  
FC > 150 bpm

Identificar e tratar causas 
adjacentes

Avaliar a patência da via 
aérea, assistência ventilatória, 
monitor cardíaco, monitor de 
pressão e oxímetro de pulso.

Cardioversão elétrica 
sincronizada

Considerar administração  
de adenosina se QRS  

estreito e regular

Persistência da 
taquicardia

Sinais de instabilidade

Acesso venoso, ECG de 12 
derivações
Manobra vagal
Adenosina (se regular):
• Betabloqueador ou 
bloqueador de canal de cálcio
• Consultar especialista

QRS estreito
 (< 120MS)

NÃO

SIM

Figura 6 – Algoritmo para abordagem e tratamento das taquicardias su-
praventriculares. 



512

Tallo FS, Moraes Junior R, Vendrame LS e col.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 nov-dez;10(6):508-12

REFERÊNCIAS

1. Wellens HJ. 25 years of insights into the mechanisms of Force on 
Practice Guidelines (Committee to Revise the supraventricular ar-
rhythmias. Pacing Clin Electrophysiol. Guidelines for Ambulatory 
Electrocardiography). 2003;26(9):1916-22.

2. Link MS. Introduction to the arrhythmias: a primer. EP Lab Di-
gest. 2007;5(1):38-9.

3. Orejarena LA, Vidaillet H Jr, DeStefano F, et al. Paroxysmal supra-
ventricular tachycardia in the general population. J Am Coll Car-
diol. 1998;31(1):150-7.

4. Almendral J, Castellanos E, Ortiz M. Update: Arrhythmias (V). 
Paroxysmal supraventricular tachycardias and preexcitation syn-
dromes. Rev Esp Cardiol. 2012;66(5):456-69. 

5. Gursoy S, Steurer G, Brugada J, et al. Reveal-Investigators. Diag-
nostic hemodynamic mechanism of pounding in the neck in assess-
ment of recurrent unexplained syncope with a new atrioventricular 
nodal reentrant tachycardia. N Engl J Med. 1992;327(11):772-4. 

6. Link SM. Evaluation and initial treatment of supraventricular 
tachycardia. N Engl J Med. 2012;367(15):1438-48.

7. Josephson ME, Wellens HJ. Differential diagnosis of supraventric-
ular tachycardia. Cardiol Clin. 1990;8(3):411-42.

8. Delacretaz E. Clinical practice. Supraventricular tachycardia. N 
Engl J Med. 2006;354(10):1039-51.

9. Brechenmacher C, Laham J, Iris L, et al. Histological study of ab-
normal conduction pathways in Wolff-Parkinson-White syndrome 
and Lown-Ganong Levine syndrome. Arch Mal Coeur Vaiss. 1974; 
67(5):507-25. 

10. Neumar RW, Otto CW, Link MS, et al. Part 8: adult advanced 
cardiovascular life support: 2010 American Heart Association 
Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122:Suppl 3:S729-S767. 
[Erratum, Circulation 2011;123(6):e236.

11. Lim SH, Anantharaman V, Teo WS, et al. Comparison of treat-
ment of supraventricular tachycardia by Valsalva maneuver and ca-
rotid sinus massage. Ann Emerg Med. 1998;31(1):30-5.

12. Wen ZC, Chen SA, Tai CT, et al. Electrophysiological mecha-
nisms and determinants of vagal maneuvers for termina-
tion of paroxysmal supraventricular tachycardia. Circulation. 
1998;98(24):2716-23.

13. Ornato JP, Hallagan LF, Reese WA, et al. Treatment of paroxysmal 
supraventricular tachycardia in the emergency department by clini-
cal decision analysis. Am J Emerg Med. 1988;6(6):555-60.

14. Hood MA, Smith WM. Adenosine versus verapamil in the treat-
ment of supraventricular tachycardia: a randomized double-cross-
over trial. Am Heart J. 1992;123(6):1543-9.

15. Rankin AC, Oldroyd KG, Chong E, et al. Adenosine or adenos-
ine triphosphate for supraventricular tachycardias? Comparative 
double-blind randomized study in patients with spontaneous or 
inducible arrhythmias. Am Heart J. 1990;119(2 Pt 1):316-23.

16. Brady WJ Jr, DeBehnke DJ, Wickman LL, et al. Treatment of out-
of-hospital supraventricular tachycardia: adenosine vs verapamil. 
Acad Emerg Med. 1996;3(6):574-85.

17. Morrison LJ, Allan R, Vermeulen M, et al. Conversion rates for 
prehospital paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) with 
the addition of adenosine: a before-and-after trial. Prehosp Emerg 
Care. 2001;5(4):353-9.

18. Cairns CB, Niemann JT. Intravenous adenosine in the emergency 
department management of paroxysmal supraventricular tachycar-
dia. Ann Emerg Med. 1991;20(7):717-21.

19. Davis R, Spitalnic SJ, Jagminas L. Cost-effective adenosine dosing 
for the treatment of PSVT. Am J Emerg Med. 1999;17(7):633-4.

20. Camm AJ, Garratt CJ. Adenosine and supraventricular tachycar-
dia. N Engl J Med. 1991;325(23):1621-9.

21. Holdgate A, Foo A. WITHDRAWN: Adenosine versus intra-
venous calcium channel antagonists for the treatment of supra-
ventricular tachycardia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 
2012;15;2:CD005154.

22. Rankin AC, Rae AP, Oldroyd KG, et al. Verapamil or adenosine for 
the immediate treatment of supraventricular tachycardia. Q J Med. 
1990;74(274):203-8.

23. Joshi PP, Deshmukh PK, Salkar RG. Efficacy of intravenous mag-
nesium sulphate in supraventricular tachyarrhythmias. J Assoc Phy-
sicians India. 1995;43(8):529-31.

24. Gupta A, Naik A, Vora A, et al. Comparison of efficacy of intrave-
nous diltiazem and esmolol in terminating supraventricular tachy-
cardia. J Assoc Physicians India. 1999;47(10):969-72.

25. Boudonas G, Lefkos N, Efthymiadis AP, et al. Intravenous admin-
istration of diltiazem in the treatment of supraventricular tachyar-
rhythmias. Acta Cardiol. 1995;50(2):125-34.

26. Buxton AE, Calkins H, Callans DJ, et al. ACC/AHA/HRS 2006 
key data elements and definitions for electrophysiological studies 
and procedures: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Clinical Data Standards 
(ACC/AHA/HRS Writing Committee to Develop Data Standards 
on Electrophysiology). Circulation. 2006;114(23):2534-70. 

27. Lown B. Electrical reversion of cardiac arrhythmias. Br Heart J. 
1967;29(4):469-89.

28. Mittal S, Ayati S, Stein KM, et al. Transthoracic cardioversion of 
atrial fibrillation: comparison of rectilinear biphasic versus damped 
sine wave monophasic shocks. Circulation. 2000;101(11):1282-7.

29. Scholten M, Szili-Torok T, Klootwijk P, et al. Comparison of 
monophasic and biphasic shocks for transthoracic cardioversion of 
atrial fibrillation. Heart. 2003;89(9):1032-4.

30. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force 
for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society 
of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31(19):2369-429.

31. Intravenous digoxin in acute atrial fibrillation. Results of a random-
ized, placebo-controlled multicentre trial in 239 patients. The Digi-
talis in Acute Atrial Fibrillation (DAAF) Trial Group. Eur Heart J. 
1997;18(4):649-54.

32. Jordaens L, Trouerbach J, Calle P, et al. Conversion of atrial fibrilla-
tion to sinus rhythm and rate control by digoxin in comparison to 
placebo. Eur Heart J. 1997;18(4):643-8.

33. Wattanasuwan N, Khan IA, Mehta NJ, et al. Acute ventricular rate 
control in atrial fibrillation: IV combination of diltiazem and di-
goxin vs IV diltiazem alone. Chest. 2001;119(2):502-6.

34. Jaeschke R, Oxman AD, Guyatt GH. To what extent do conges-
tive heart failure patients in sinus rhythm benefit from digoxin 
therapy? A systematic overview and meta-analysis. Am J Med. 
1990;88(3):279-86.

35. Galve E, Rius T, Ballester R, et al. Intravenous amiodarone in treat-
ment of recent-onset atrial fibrillation: results of a randomized, 
controlled study. J Am Coll Cardiol. 1996;27(5):1079-82.

36. Thomas SP, Guy D, Wallace E, et al. Rapid loading of sotalol or 
amiodarone for management of recent onset symptomatic atrial 
fibrillation: a randomized, digoxin-controlled trial. Am Heart J. 
2004;147(1):E3.

37. Singh BN, Singh SN, Reda DJ, et al. Amiodarone versus sotalol for 
atrial fibrillation. N Engl J Med. 2005;352(18):1861-72.


