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Não há conflitos de interesse



Implante x Troca de Gerador

• Mais que 100.000 CDIs são implantados nos EUA 

anualmente

• Cerca de ¼ são trocas de geradores por EOL

• Enquanto existe uma robusta evidência 

suportando o primeiro implante

• Existe pouca evidência que suporta a decisão de 

trocar o gerador no EOL



Caso Clínico

• ASF, 65 anos, hipertenso e diabético, apresentou IAM de parede anterior 

em agosto de 2012.

• Submetido trombólise com 4 horas de dor.

• Cineangiocoronariografia 24 horas depois que evidenciou oclusáo de DA 

e lesão 50% em coronária direita, com implante de stent farmacológico 

em 1/3 médio de DA

• Evoluiu em IC CF III 

• Medicação em uso:

Ramipril 5 mg/dia

Carvedilol 50 mg/dia

Espironolactona 25 mg/di

Furosemida 40 mg/dia

AAS 100 mg/dia

Clopidogrel 75 mg/dia

Rosuvastatina 20 mg/dia

Glifage 850 mg 2x/dia



23/08/2012

ECG de admissão



18/12/2012

ATC + Stent em DA



18/12/2012

ECG após 4 meses



18/12/2012

ECO 11/2012



18/12/2012

Holter – 11/2012



Questão 1

Qual a conduta mais adequada? 

a)Otimização da medicação com associação de amiodarona 

b)Implante de CDI dupla camara

c)Estudo eletrofisiológico para estratificação de risco de morte súbita

d)Implante de CDI multissitio 





Prevenção Primária



Diretrizes



Choque Inapropriado por FA com condução rápida
Follow-Up

Análise: FA detectada em zona de VF

Lexos DR-T, VT1 430 ms, VT2 330 ms, SMART ON, Onset 20%, Stab 12 %, VF 290 ms, 8 in 12



Questão 2

Após o choque inapropriado qual a melhor conduta? 

a)Ablação da Fibrilação Atrial por cateter

b)Investigar isquemia como causa do episódio de FA

c)Reprogramação do CDI e associação de propafenona 

d)Reprogramação do CDI e associação de amiodarona 



18/12/2012

ECO 2017

OBS: ERI - Indicado troca de gerador 



Dilema!

• O Paciente pergunta: 

• Dr precisa realmente trocar esse 
aparelho? 

• Eu nunca precisei dele! 



Considerações Gerais:

Incidência de complicações no REPLACE (Implantable Cardiac

Pulse Generator Replacement) foi de 4,9%1.

Infecção: 1,4% CDI e 2,3% CRT-D

Risco de infecção na troca de gerador é 2 x maior que implante2.

Complicações maiores aumentam em até 10 x a mortalidade em 45

dias pós TG2.

Troca de Gerador
Complicações

1 Poole et al. Circulation 2010;122:1553-61

2 Krahn  et al. Cir. Arrhythm Electrophysiol 2011;4:136-42



Questão 3

Paciente recebeu somente choque inapropriado por FA. Qual a conduta a 

ser tomada no fim de vida da bateria? 

a)Troca do Gerador 

b)Reestratificar o risco de morte súbita e rediscutir a necessidade de troca

c)Remoção completa do sistema

d)Manter o sistema, não necessitando trocar o gerador.



Implante x Troca de Gerador

Considerações na Troca de Gerador x Implante:

•Idade mais avançada  (comorbidades)

•Alterações na FEVE

•Presença de terapias apropriadas do CDI durante a vida da primeira 

bateria

•Risco de morte não arrítmica x morte arrítmica

•Riscos associados com o procedimento de troca de gerador

• Devemos Reestratificar o Risco de 

Morte Súbita? 

Ou

• Simplesmente Trocar o Gerador?



Am Heart J 2004;147:837-40



FEVE e Mortalidade Cardíaca

Am Heart J 2007;153:S252S33.



• National Cardiovascular Data Registry – EUA (2005 – 2010)

n: 359.993 pacientes

 Implantes – FEVE: 27,7 ± 10,8%

 Troca de Gerador – FEVE: 32,6 ± 13,7%

Uma porcentagem de pacientes que submeteram a implante inicial de

CDI por FEVE ≤ 35% pode ter melhorado sua função ventricular entre

o tempo de implane e troca do gerador.

FEVE: Implante x Troca de Gerador

Kramer et al. Heart Rhythm 2014;11:216-21.



Remote Monitoring System

Latitude, Boston Scientific Corp., Boston, Massachusetts

•24.203 pacientes submetridos a TG

•16.230 não receberam choque no primeiro CDI

•7.973 receberam pelo menos 1 choque

Seguimento de 3 anos pós TG: Incidência de arritmia ventricular com FC > 200 bpm

foi menor nos pacientes que não haviam recebido choque (9,2% x 24,3% - p<0,001)



• 308 pacientes submetidos a TG

• Seguimento médio de 41 meses

• 82 pacientes morreram (27%)

p<0,001





COR LOE Recommendations for Shared Decision-Making

I B-NR

1. In patients with VA or at increased risk for SCD, clinicians

should adopt a shared decision-making approach in which

treatment decisions are based not only on the best

available evidence but also on the patients’ health goals,

preferences, and values.

I B-NR

2. Patients considering implantation of a new ICD or

replacement of an existing ICD for a low battery should be

informed of their individual risk of SCD and nonsudden

death from HF or noncardiac conditions and the

effectiveness, safety, and potential complications of the

ICD in light of their health goals, preferences and values.

Shared Decision Making 


