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Objetivo: Relatar o caso de paciente com taquicardiomiopatia secundária à taquicardia atrial (TA) incessante, 

refratária ao tratamento clínico com melhora clínica após ablação por cateter. 

Material e método: Relato de caso através de revisão de prontuário, seguimento clínico ambulatorial e revisão 

da literatura.  

Resultados: Homem de 26 anos, com diagnóstico prévio de miocardiopatia dilatada há 11 anos, com disfunção 

ventricular esquerda severa, em uso de Enalapril 10 mg/dia; Carvedilol 50 mg/dia; Espironolactona 25 mg/dia; 

Ivabradina 10 mg/dia; Amiodarona 200 mg/dia e Furosemida 40 mg/dia. O eletrocardiograma demonstrou ritmo 

de TA incessante com frequência cardíaca (FC) 92 batimentos por minuto (bpm), onda P positiva em parede 

inferior, positiva nas derivações precordiais de V1 a V6. A FC média no holter era de 98 bpm, com 46% do 

tempo acima de 100 bpm, ressonância do coração sem áreas de fibrose e fração de ejeção de 20% ao 

ecocardiograma. Devido a possibilidade de taquicardiomiopatia, o paciente foi encaminhado para ablação. 

Durante o procedimento, os cateteres foram posicionados no seio coronário (SC), átrio direito (AD) e átrio 

esquerdo (AE) através de punção transeptal. O mapeamento eletroanatômico de ativação (Ensite Precision 

Cardiac Maping System– Abbott) demonstrou precocidade (30ms) na parede posterior do AE. Pulsos de 

radiofrequência resultaram na eliminação da taquicardia sem reindução após testes com estimulação atrial, 

infusão e isuprel. Não ocorreram intercorrências relacionadas ao procedimento e o paciente recebeu alta 

hospitalar após 24 horas. No seguimento ambulatorial após 20 dias, o paciente apresentava-se em classe 

funcional I (NYHA), com melhora parcial da disfunção ventricular (FE:40%), em uso de Enalapril 10 mg/dia; 

Carvedilol 50 mg/dia; Espironolactona 25 mg/dia e Furosemida 40 mg/dia. 

Conclusões: A taquicardiomiopatia é caracterizada por disfunção ventricular secundária a taquicardia 

persistente. A reversão para o ritmo sinusal, ou o controle de FC é eficaz no controle dos sintomas e capaz de 

reverter a disfunção ventricular causada pela FC elevada. A ablação por radiofrequência é o tratamento padrão 

ouro nos casos refratários. Pacientes com diagnóstico tardio, podem não se beneficiar do tratamento, 

principalmente após o desenvolvimento de alterações estruturais irreversíveis.  

 

                FIGURA 1: Eletrocardiograma inicial                      FIGURA 2: Eletrocardiograma após procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Mapeamento eletroanatômico- A: átrio esquerdo e átrio direito (perfil direito). B: visão posterior do 

átrio esquerdo. Área de maior precocidade demonstrada na cor branca. 

 


