Flutter atrial fetal:
Relato de caso
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INTRODUÇÃO
A taquiarritmia fetal ocorre em menos de 0,1% das gestações e, quando
sustentadas, podem ser responsáveis por alterações clínicas fetais relevantes
como hidropsia e até a morte. O flutter atrial é a segunda forma mais comum
de taquiarritmia.

RELATO DO CASO
Primigesta de 15 anos, pré-natal incompleto com 4 consultas, sem
antecedentes clínicos. A taquicardia fetal foi detectada na 29ª semana de
gravidez, por meio de ausculta fetal com sonar doppler e confirmada na
ecocardiograma fetal. Foi diagnosticado flutter atrial alternando condução 1:1 e
2:1, com frequência atrial de 400 bpm. Não foi detectada alteração cardíaca
morfológica, mas observou-se derrame pericárdico. Iniciado o tratamento com
administração materna de Digoxina e posteriormente foi associado o uso de
betabloqueador (Sotalol) na 31ª semana, sem melhoras clínicas. O Recémnascido nasceu de parto cesariano, sexo masculino, IG 31s e 5/7, com apgar 5/7
e peso de 2065 g, foram realizadas manobras de reanimação na sala de parto.
Foi optado por cardioversão elétrica com retorno do ritmo regular, mas
apresentou disfunção de ventrículo esquerdo, sendo necessárias drogas
vasoativas por 72 horas.

DISCUSSÃO
A suspeita de flutter atrial é evidenciada quando há alteração da frequência
cardíaca na ausculta fetal, sendo o ECO o melhor método intrauterino para
diagnóstico. O tratamento de primeira escolha é a administração oral materna
de digoxina. Se não houver resposta, com evidências de insuficiência cardíaca
fetal, pode ser necessária a interrupção precoce da gestação.

CONCLUSÃO
A assistência pré-natal de qualidade é de determinante para o diagnóstico
precoce e possibilita o tratamento imediato, a ser acompanhado por uma
equipe multidisciplinar, para prevenção de complicações maternas e fetais.
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