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História Clínica

• J.C.O.M., 79 anos, sexo masculino, natural do RJ

• Tabagista 70 maços x ano

• Plastia valvar mitral + Revascularização cirúrgica do Miocárdio (2002)

• Ablação de Flutter Atrial em 2012 (outro serviço) com Bloqueio AV 
Total acidental durante o procedimento.

• Implantado marcapasso dupla-câmara nesta ocasião.

• Evoluiu (após 3 anos) com queixas de dispneia aos esforços (NYHA III)

• Em uso de Aspirina 100mg/dia, Carvedilol 3,125mg 2x/dia, Bisoprolol
2,5mg/dia, Valsartan 320mg/dia, Espironolactona 25mg/dia.
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ECG

D QRS: 172ms



Ecocardiograma

• Disfunção grave do VE, com hipocinesia difusa

• Fração de Ejeção: 24%

• DSVE: 47mm

• Dissincronia importante VE – VD e intraventricular



O que fazer?

A. Otimização de tratamento clínico

B. Reposicionamento de eletrodo do VD para o trato de saída

C. Implante de CDI - Ressincronizador

D. Estimulação Definitiva do Feixe de His





Alternativas a TRC convencional



Optamos pelo Implante de CDI 
Ressincronizador

• Grave disfunção

• Necessidade de profilaxia de morte súbita

• Bloqueio AV Total

• Sem maiores possibilidades de otimização clínica



Obstrução Venosa

• Numerosas tentativas de 
ultrapassar obstrução em v. 
subclávia direita

• Fio-guia progrediu até a 
veia cava superior, mas não 
deu passagem ao 
introdutor



O que você faria?

A. Abandonar o lado direito e reimplantar no lado esquerdo

B. Extração de eletrodo ventricular

C. Venoplastia subclávia

D. Implante de eletrodo epicárdico



Optamos pelo Implante contralateral

• Indisponibilidade de materiais para extração naquele momento

• Pouca experiência com venoplastia subclávia no nosso meio

• Acesso epicárdico traria mais morbidade

• Dificuldades para tunelização à direita
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Ecocardiograma

• Disfunção leve do VE, Fração de Ejeção: 48%

• DSVE: 35mm

• Ausência de dissincronia

• Melhora dos sintomas (NYHA I)
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RX Tórax (Pré x Pós)



Submetido a Segmentectomia
pulmonar direita em 2016

Radioterapia adjuvante

Atualmente segue em 
tratamento oncológico





Mensagens

• Disfunção do VE secundária à estimulação crônica do VD é um problema 
recorrente na prática diária

• O emprego de técnicas que minimizem a disfunção do VE (TRC precoce 
ou Estimulação do feixe de His / Sistema de condução) deve ser 
considerado no momento da indicação.

• Limitações quanto ao acesso venoso podem comprometer o “upgrade”

• Estratégias como Punção guiada por ultrassom da veia axilar, Extração 
de eletrodos ou venoplastia subclávia podem ser cogitadas para atuação 
conjunta durante o upgrade.



Faça o melhor possível para aquele momento...

Obrigado


