
Fique esperto a

respeito da

AFIB
Via de detecção da FA

COMECE AQUI

O Paciente

Sem sintomas
- triagem de rotina em  
relação ao pulso  
irregular

Apresentação ao HCP  
[profissional de saúde] com  
sintomas:

• Falta de ar/dispneia

• Palpitações

• Desconforto torácico

• ....

Pulso continuadamente ou  
frequentemente irregular  
detectado?

Utilizeas 
ferramentas  

de triagem
para a FA

Encaminhe para os cuidados  
secundários se o paciente  
claramente estiver se  
sentindo mal:

• FC [frequência cardíaca]  
média superior a 150

• Falta de ar

• Dispneia

• Dor torácica

• Insuficiência cardíaca aguda

Nenhum pulso  
irregular detectado

NÃO SIM
Pulso irregular detectado

Associados a estes sintomas?

• Falta de ar ou dispneia

• Palpitações

• Síncope ou tontura

• Desconforto torácico

• Acidente vascular cerebral/crise  
isquêmica temporária (TIA)

SIM NÃO

Organize um ECG dentro de 48 horas
Organize uma consulta para discutir os achados.

Fibrilação atrial  

confirmada

Siga a via do melhor cuidado  

para a fibrilação atrial

Suspeita de fibrilação atrial paroxística não detectada  
por registro de ECG padrão?

• Utilize o monitor de ECG ambulatorial por 24 horas  
quando são esperados episódios assintomáticos ou  
quando os episódios apresentarem um intervalo inferior  
a 24 horas.

• Utilize um ECG com gravador de eventos quando os  
episódios sintomáticos apresentarem um intervalo  
superior a 24 horas.

Avalie o risco de um  
acidente vascular  

cerebral

Melhor controle dos  
sintomas

Verifique os fatores de  
risco e as comorbidades

Utilize a ferramenta do risco de um acidente vascular cerebral  
CHA2DS2-VASc para avaliar o nível de risco dos seus pacientes e obter  
percepções sobre as opções de tratamento corretas.

Os sintomas associados à AF [fibrilação atrial] (ou ao tratamento da AF)  
identificados afetam a funcionalidade do paciente (qualidade de vida  
subjetiva)?
Utilize a pontuação da EHRA [European Heart Rhythm Association] para  
avaliar o impacto dos sintomas sobre a funcionalidade e a qualidade de vida  
do paciente.

Utilize a lista de verificações de triagem da FA para indagar ao seu

paciente as perguntas corretas.
Saiba mais em  
FIQUE ESPERTO  
A RESPEITO DA  

FA
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