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Ectopias juncionais (EJ) são incomuns,

apresentando-se geralmente como

taquicardias juncionais em crianças

após correção cirúrgica de cardiopatia

congênita, com rara ocorrência em

adultos. Podem se manifestar de forma

oculta e induzir bloqueio atrioventricular

de segundo grau tipo II funcional. No

cenário de taquicardia incessante há

pior prognóstico pela evolução para

taquicardiomiopatia.

Relato de caso de ablação de EJ em

adulto.

Mulher de 45 anos com palpitações e

sensação de cansaço há 5 anos, em

uso de propafenona 600mg/dia e

atenolol 100mg/dia, eletrocardiograma

com ritmo de base sinusal, ectopias

juncionais e períodos de ritmo juncional

com dissociação atrioventricular (fig. 1).

Ao Holter possuía atividade ectópica

supraventricular de alta densidade

(27%) e fração de ejeção preservada ao

ecocardiograma. Pela refratariedade ao

tratamento clínico, foi submetida a

estudo eletrofisiológico e ablação.

Durante o procedimento, todos os

batimentos ectópicos foram precedidos

por potencial de His, com intervalo HV

de 43 ms. O mapeamento

eletrofisiológico demonstrou maior

precocidade dos potenciais de His na

porção proximal da junção

atrioventricular (fig. 2). Pulsos de

radiofrequência foram aplicados durante

estimulação atrial, com potência titulada

entre 10W e 30W e duração de 1

minuto.

Ao longo das aplicações houve bloqueio

do ramo direito transitório. Somente as

aplicações na porção hissiana proximal,

com eletrograma atrial de grande

amplitude, foram capazes de eliminar as

ectopias, sem recidiva após período de

observação de 30 minutos e infusão de

isoproterenol (fig. 3). Entretanto, após

um mês de seguimento clínico, houve

recorrência da arritmia e a paciente

recusou a realização de nova ablação

pelo risco de bloqueio atrioventricular

total (BAVT).

Ablação de EJ é segura e passível de

ser realizada. Contudo, as aplicações de

radiofrequência de baixa potência para

reduzir o risco de BAVT estão

relacionadas a taxas de recorrência

significativas.
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Fig. 2: Mapeamento com grande precocidade em His proximal (seta 

preta). Presença de eletrograma atrial de grande amplitude evidenciando

região proximal do nó AV (seta vermelha).

Fig. 1: ECG inicial com ondas “p” dissociadas (seta preta) com mesma 

morfologia durante ritmo sinusal. Batimento juncional (seta vermelha), 

batimento de captura (seta verde), batimento juncional com condução 

aberrante (seta azul). 

Fig. 3: Após aplicação de RF com HV 43 ms.

Fig. 4: Posicionamento de 

cateteres (incidência oblíqua 

anterior direita): seio 

coronariano (seta azul), 

cateter de mapeamento do 

His (seta vermelha), cateter 

de ablação (seta amarela).  


