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Mulher de 72 anos, portadora de marca-
passo definitivo com eletrodo endocárdico o
qual apresentou fratura a nível da valva tricús-
pide, complicado com assistolia ventricular.
Enfutiza-se a severidade desta intercorrência
embora de incidência rara.

FRACTURE OF ENDOCARDIAL
ELECTRODE AT THE TRICUSPID

VALVE LEVEL

Femule, 72 years old, had a permanent pa-
cemaker system with endocardial pacing lead,
and d eveloped fracture of electrod e at the po-
int of passage across the tricuspid valve with
episodes of asystolia.
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Desde o início da estimulação cardíaca ar-
tificial até há poucos anos, o cabo-eletrodo do
sistema de estimulação cardíaca artificial não apre-
sentava avanços tecnológicos como os que ocorre-
ram nos últimos anos, tanto no desempenho mecâ-
nico quanto na interface entre o músculo cardíaco
e o gerador de pulsos, propiciando limiares de es-
timulação mais baixos e impedâncias mais elevadas.

Com isso, a fratura de eletrodo tornou-se even-
to raro, confinada à região próxima do gerador.
Apresentamos um caso onde a fratura do
cabo-eletrodo ocorreu a nível da valva tricúsí-
de, sendo responsável por falha do marcapasso
e episódio de parada cardio-respiratóriai.

RELATO DO CASO

Mulher de 72 anos, portadora de marca-
passo definitivo, tipo VVI, implantado há 6
anos, por doença do nó sinusal sintomática.

O eletrodo foi implantado através da veia
cefálica esquerda e posicionado na região sub-
tricuspídea, com gerador localizado na região pei-
toral esquerda.

As medidas per-operatórias tanto do

cabo-eletrodo como do gerador apresentaram valo-
res normais.

O acompanhamento ambulatorial foi feito
a cada 6 meses, não havendo qualquer anorma-
lidade de função, medicada com 100 mg/dia de
ácido acetil salicílico.

Dois meses após a última avaliação, subi-
tamente apresentou quadro de síncope, com
perda de comando do marcapasso e, ao eletro-
cardiograma, ausência de espícula de estimula-
ção. Evoluiu para assistolia ventricular necessitan-

Fig. 1—Eletrodo ancorado no ventrículo direito com fratura a nível da valva
tricúspide.
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do de ressuscitação cardiopulmonar. A radioscopia
comprovou fratura do eletrodo a nível da valva tri-
cúspide (fig. 1), sendo implantado novo eletrodo do
tipo endocárdio bipolar através da veia subclávia
esquerda e posicionado no ápice do ventrículo di-
reito. Teve boa evolução pós-operatória, sem inter-
corrência, até o momento.

DISCUSSÃO

O desenvolvimento acelerado nos últimos
anos da tecnologia na construção de geradores
e eletrodos, assim como a utilização de novos
materiais, diminuiu a incidencia de complica-
ções, sendo a fratura do cabo-eletrodo incomum.

A fratura ocorre mais freqüentemente na
entrada da veia subclávia (40%); entre o local
da entrada na veia e o gerador (28%) e no ponto de
introdução do eletrodo dentro do gerador (23%),
mas apenas 7% são intravasculares1.

A sua incidência é cerca de 0,1% a 4,2%
por paciente/ano2, começando a se manifestar em
torno de 30 meses após o implante3.

Quando a fratura é incompleta, principal-
mente os eletrodos multifilamentares, ocorre dimi-
nuição ou variação da espícula ao eletrocardiogra-

ma e alteração na impedância do sistema.
A localização da fratura é possível com a uti-

lização do exame radiográfico ou da fluoroscopia
quando a mesma for incompleta4.

Neste caso, devido à localização da fratu-
ra na região de contato com a valva tricúspide
é possível que tenha sido a sua causa, conclu-
são corroborada por outros autores1.

A fratura de eletrodo. embora rara, pode
ser fatal naqueles dependentes do marcapasso.
Sempre que houver suspeita, a região da valva tri-
cúspide deve ser cuidadosamente investigada como
provável local.
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