
ABLAÇÃO DE VIA ACESSÓRIA PÓSTERO-
SEPTAL ASSOCIADA A DIVERTÍCULO DE SEIO 

CORONÁRIO: RELATO DE CASO

Silva, LTM1; Arantes, AF1; Lopes, HB1; Rassi, S1. 1Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. 

As vias acessórias póstero-septais

(VAPS) podem ser de difícil eliminação,

principalmente quando apresentam

localização epicárdica relacionada a

divertículos de seio coronário (SC). A

ablação no interior do divertículo está

relacionada a índices de insucesso

devido proximidade a artérias

coronárias, risco de bloqueio

atrioventricular total, impedância

elevada durante as aplicações e

impossibilidade de se alcançar energia

adequada.

Relato de caso de paciente internado no 

HC-UFG, análise de prontuário e revisão 

da literatura.

Homem de 51 anos com crises de

palpitações taquicárdicas, coração

estruturalmente normal, ECG com pré-

excitação ventricular, foi encaminhado

para estudo eletrofisiológico e ablação

em novembro de 2018. O procedimento

foi realizado sob sedação e os cateteres

posicionados através da veia femoral

direita. Durante o estudo foi constatado

período refratário anterógrado menor

que 250ms (alto risco), sendo que a

manipulação de cateteres induziu

fibrilação atrial pré-excitada

autolimitada. Pulsos de radiofrequência

(RF) foram aplicados nas regiões

póstero-septal (PS) direita, PS esquerda

(via transeptal) e no interior do SC.

Após insucesso das aplicações,

realizou-se venografia do SC que

revelou dois divertículos proximais com

óstio único (fig. 1). Mapeamento no

interior do divertículo demonstrou maior

precocidade (fig. 2) e as aplicações de

RF eliminaram a via acessória (VA) após

três segundos (fig. 3). O paciente

recebeu alta hospitalar sem

intercorrências e, após um ano de

seguimento, recebeu alta ambulatorial

por não apresentar recorrência da

condução pela VA.

A presença de divertículo de SC,

malformação congênita rara, está

associada à Síndrome de Wolff-

Parkinson-White em 7,5% dos adultos

portadores de VAPS. Relaciona-se com

taxas de recorrências mais elevadas e,

apesar do baixo risco, complicações

como trombose, estenose de SC e lesão

da artéria circunflexa e da artéria do nó

atrioventricular devem ser consideradas.
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Fig. 1: Venografia de SC evidenciando dois divertículos com 

óstio único.

Fig. 2: Eletrograma com maior precocidade de potencial

elétrico dentro de SC (marcação em vermelho).

Fig. 3: Sucesso da aplicação de RF com eliminação da pré-

excitação ventricular (marcação em vermelho).


