
Taquicardiomiopatia(TCMP) Quando
Identificar? Existe Real Beneficio da
Ablação

Fabio Kirzner Dorfman



Introdução

É uma forma de cardiomiopatia dilatada induzida 
por uma arritmia onde o fator determinante é a FC> 100, 
excluindo outras causas de IC (isquêmica e valvar);
-Taquicardiomiopatia induzida, taquicardias mediadas 
ou simplesmente taquicardiomiopatia. 
-Apresenta reversão completa ou parcial da função 
ventricular após restauração do ritmo ou controle da FC. 
-Compromete Átrio e Ventriculo;
- Mecanismo ainda incertos.



História

1913 - Gossage e Braxton Hicks, primeiro relato entre a pre-
sença de miocardiopatia dilatada e FA de alta resposta. 

1937 - Brill e Phillips  descreveram outros casos relacionando 
taquiarritmias e cardiomiopatia, e Levine  em 1949.



Mecanismo de TCMP induzida por Arritmia

1.A FC elevada

2.Alongamento  do miócito

3.Rompimento da interface da membrana do sarcolema  

4.Redução da disponibilidade do cálcio para os miócitos

5.Redução da contratilidade piorando a função cardíaca. 
“Estas anormalidades no reticulo sarcoplasmático podem aparecer 
após as primeiras 24h do início da arritmia rápida e persistir ate 4 
semanas da interrupção”
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Mecanismo de TCMP induzida por Arritmia

Martin CA, Lambiase PD. Heart 2017 



- 189Ptes com IC recente 
e arritmia (TCMP)

- Realizadas biópsias

- -Alterações na 
morfologia dos 
miócitos e mitocôndrias 
acompanhado por 
macrófagos 
caracterizando uma 
inflamação cardíaca.



Classificação

-Tipo Puro : Taquicardia causa DVE em coração nl e recuperação completa após 
terminação;

- Tipo Impuro: Pte com doença cardiaca estrutural e DVE com recuperação parcial
apos terminação. 

Fenelon G, Wijns W, Andries E, et al.PACE 1996;19:95-
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Apresentação Clínica

Pode manifestar-se em meses a anos após o inicio da arritmia;

-Insuficiência cardíaca congestiva;
-Complicações embólicas pela fibrilação atrial;
-Complicações pela evolução da gravidade da arritmia com degenerações para
taquicardia ventricular e fibrilação ventricular.



Arritmias que induzem cardiomiopatia

Supraventricular

• Fibrilação atrial (+ comum)

• Flutter atrial

• Taquicardia SV – TA (TEJ ) / TRN / TRN 2:1 / TRAV / TR Juncional 

Ventricular 

• EV frequentes – (estimulação ventricular)

• Taquicardia ventricular idiopatica

• Taquicardia fascicular 
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Como identificar?





Tratamento
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Curiosidades

• Aproximadamente 20% dos ptes com Fibrilação atrial evoluem para 
TCMP em algum momento.

• Taquicardias paroxísticas que ocorram 10-15%/dia – TCMP

• Não há uma FC precisa,  considera-se > 100bpm 

• Uso do CDI para prevenção primária é CI nos ptes mesmo com severa
DVE quando o diagnostico for de TCMP;



Conclusão

- “Sooner the better”  -

Quanto antes diagnosticarmos e tratarmos a Taquicardiomiopatia
poderemos evitar um desfecho trágico numa forma de cardiopatia com 
resposta tão favoravel. 


