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Introdução 

A displasia arritmogênica do ventrículo direito (DAVD) 

é, geralmente, identificada em adultos jovens, com 

predomínio no sexo masculino e sem antecedentes 

cardiovasculares. Seu extenso espectro de apresentação 

consiste desde extra-sistolia ventricular isolada até 

taquicardia ventricular sustentada (TV)¹. A DAVD é a 

causa de 6% das mortes súbitas de origem cardíaca que 

pode se apresentar como primeira manifestação da 

doença e comumente ocorre durante a prática 

desportiva. A DAVD e uma doença autossômica 

dominante com penetração variável e expressão 

fenotípica polimórfica (cromossoma 14q 23-q24)². 

Nesses pacientes, observa-se dilatação do ventrículo 

direito  e presença de tecido gorduroso em 

concentração aumentada epicárdica e médio-mural. Os 

miócitos são entrecortados por finos feixes de fibrose 

hialina distribuídos em intensidade decrescente da 

região subendocárdica para subepicárdica. 

O envolvimento do VE e SIV é raro. A substituição progressiva dos 

miócitos por gordura, entremeadas por ilhas de miofibrilas 

justificam a presença de TV cujos circuitos encontram-se 

predominantemente localizadas na superfície epicárdica do 

coração. 

 

Fonte: Thiene G¹, Basso C, Calabrese F, Angelini A, Valente M. Pathology and pathogenesis 
of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Herz. 2000 May;25(3):210-5. 
 



Relato de caso 

 

 

Paciente de 35 anos, masculino, com diagnóstico de DAVD há 23 anos após episódio de TVS e 
síncope. Foi submetido a 3 procedimentos de ablação endocárdica por cateter para controle da TVS 
e implante de cardioversor-desfibrilador cardíaco (CDI) em 2010. Embora estivesse em uso diário 
de 400 mg de amiodarona, há cerca de 1 ano, passou a apresentar episódios semanais de TVS como 
ciclo de 310, 360 e 420 ms, tratadas com CDI através do marcapasseamento do CDI e/ou choques 
intracavitários de 30 Joules. O paciente foi, então, submetido à ablação epicárdica através de 
punção transtorácica há 8 meses.  
 

Fig.2:Tomografia Computadorizada (A) e Radiografia de tórax (B) da Veia Cava Esquerda Persistente, Seio 

Coronariano (Azul) , do Átrio Esquerdo (Vermelho) e do Eletrodo do CDI dupla câmara. 
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Fig.1: Episódios de TV registrados pelo Desfibrilador, Ciclos de 337, 355 e 383 ms – 4 TV em 2 meses. 

 



Discussão 
 

 

 

O mapeamento epicárdico evidenciou a presença de extensa cicatriz com eletrogramas fragmentados e 
tardios (> 200 ms após o final do complexo QRS). Foram realizadas aplicações de radiofrequência nas áreas 
de ativação mais tardia da cicatriz epicárdica. Após a ablação, não foi mais possível induzir TVS. Não houve 
necessidade de ablação junto a superfície endocárdica do VD. Desde então, apesar da suspensão da 
amiodarona, não houve registro de novas terapias para TVS pelo CDI e o paciente reassumiu suas atividades. 

 
Os circuitos epicárdicos de TV predominam em pacientes 
com DAVD e devem ser ablacionados pela técnica 
epicárdica.   

Conclusão 
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