
EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA
DE ATUAÇÃO EM ESTIMULAÇÃO CARDÍACA IMPLANTÁVEL 2022

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA

Questão Defesa

Questão 05

Na questão 5: choque inapropriado. A resposta .a. relata que a 
principal causa de choque inopropriado seriam as taquicardias 
supraventricular. Fato correto no livro de tratado de arritmias 
cardiacas pela propria sociedade e tratado de estimulação cardiaca do
Celso salgado. No artigo implantation and Follow up of tottaly 
subcutaneous versus conventional ICD ( Heart Rhytm 2013; 1011 29-
39 ratifica a resposta. A resposta .d. em não fala o tipo de 
cardiodisfibrilador e oversensing de onda T seria um causa porem não 
a mais frequente. Dessa forma a considera a resposta .a. como a mais 
correta.

1) Taquicardia 
supraventrciular não é causa
de tempestade elétrica 

Questão 05

Na questão a resposta considerada correta diz : Oversing de ondas T 
como causa de choque é FREQUENTE  em portadores de CMH, apesar 
do uso de atuais algoritimos discriminatórios.  O uso da palavra 
frequente não é o ideal, pois os choques inapropriados podem ocorrer
pelo oversensing de onda T, mas não são episódios frequentes como 
relatado no enunciado.

Artigo de 02/12/2016 na 
aerjornal ÏCD Therapy for 
Primary Preventrion in 
Hypertrophic 
Cardiomyopthy já de início 
cita que Oversensing de 
onda T foi a causa 
maisfrequentes de terpaia 
inapropriada em 83% dos 
pacientes com CMH

Questão 06

No CDI, o Optivol avalia a impedancia toracica e consequentemente o 
fluido pulmonar devido ao seu sensor utilizar o vetor do coil de 
desfibrilacao a carcaca, nao sendo possivel identifcar ou avaliar fluido 
corporal   Letras B e E corretas

O sensor indica estado 
fluido do paciente durante o
tempo, com medida feita 
entre 12h00 e 17h00, não 
necessariamente do pulmão

Questão 06 A resposta .e. relata exatamente o sistema optivol. Medição da 
impedancia entre vetro de estimulação do Vd a carcaça do gerador. 
Na questão pede o item exceto. Dessa forma o item .e. não poderia 

A medida é feita entre o coil
de CDI ou anel de MP para a



ser assinalado porque a resposta esta correta. Todos os itens estão 
correto defendo ser considerada sua anulação.

carcaça e não da ponta.

Questão 06

CONFORME CONSTA NO TRATADO DE ARRITMIAS CARDÍACAS DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARRITMIAS CARDÍACAS FEITO PELA 
SOBRAC EM 2019 SE CALCULA A IMPEDANCIA A PARTIR DE PULSOS 
ELETRICOS SUBLIMIARES ENTRE A PONTA DO CABO-ELETRODO 
VENTRICULAR DIREITO E A CARCAÇA DO GERADOR, SENDO ESSA 
MEDIDA DE ALTA REPRODUTIBILIDADE, POIS A DISTÂNCIA ENTRE 
ESTES PONTOS (ELETRODO-CARCAÇA) É CONSTANTE, ESCRITO NA 
PAGINA 787. ASSIM ALTERNATIVA E ENCONTRA-SE CORRETA E NÃO 
PODE SER A RESPOSTA ADEQUADA O QUE INVALIDA A QUESTAO.

A medida é feita entre o coil
de CDI ou anel de MP para a
carcaça e não da ponta.

Questão 06

DE ACORDO COM O TRATADO DE ARRITMIAS CARDÍACAS DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARRITMIAS CARDÍACAS -SOBRAC 2019- 
58.4- AVALIAÇÃO PRESENCIAL E MONITORAMENTO REMOTO DE 
DISPOSITIVOS CARDÍACOS IMPLANTÁVEIS ( HÉLIO LIMA DE BRITO 
JÚNIOR, THIAGO GONÇALVES S. E SOUZA, MICHEL IBRAHIM BRITO), 
PÁG 787: “ CALCULA-SE A IMPEDANCIA A PARTIR DE PULSOS 
ELETRICOS SUBLIMIARES ENTRE A PONTA DO CABO-ELETRODO 
VENTRICULAR DIREITO E A CARCAÇA DO GERADOR, SENDO ESSA 
MEDIDA DE ALTA REPRODUTIBILIDADE, POIS A DISTÂNCIA ENTRE 
ESTES PONTOS (ELETRODO-CARCAÇA) É CONSTANTE.” DESSA FORMA, 
O GABARITO DA QUESTÃO LETRA E É QUESTIONÁVEL

A medida é feita entre o coil
de CDI ou anel de MP para a
carcaça e não da ponta.

Questão 09
A colocacao do ima nao causa PMT, pelo contrario, a colocacao do 
ima, como deixa o marcapasso em assincrono, reverte possivel PMT.  
Entao, durante utilizacao do ima, nao e possivel fazer PMT

A manipulação do imã 
provocar a PMT e a perda 
de captura ventricular não 
causa taquicardia eletrônca

Questão 09

No caso da taquicadia mediado por marcapasso a colocação do imã 
iria trocar o modo de estimulação para DOO interrompendo a 
taquicardia. Na questão pede possiveis causas EXCETO a colocação do 
ima como no item .d. e perda de captura ventricular  no item .e.  
deverão ser consideradas uma vez que não existe  forma de 
desenvolver taquicardia mediada por marcapasso com imã

A manipulação do imã 
provocar a PMT e a perda 
de captura ventricular não 
causa taquicardia eletrônca

Questão 10

Safety pace é gerado quando estimulo atrial e sentindo no canal 
ventricular podendo gerar inibição. Dessa forma safety pace seria 
mecanismo de seguraça contra inibição. Nesse caso a falha de 
sensibilidade atrial não conseguiria gerar "VPS". Com isso como a 
questão pode exceto a  resposta deveria ser a letra .c. uma vez que a 
alteração do sense atrial não levaria a ocorencia de VPS

O VPS não é o primeiro 
intervalo e sim o blanking. 
Todas as outras afirmativas 
estão certas



Questão 10

o Safety Pace - VPS é o algoritimo que tem obejetivo estimular o 
ventriculo, quando existe interferência no canal atrial sobre o canal 
ventricular.  A partir do momento que se existe espicula atrial abre-se 
a janela do IAV ( com blanking ventricular e janela de detecção de 
crosstalk. e se houver qualquer interferência cai durante do período 
de blanking ventricular - conta o tempo e estimula na mesmas 
caracteristicas do intervalo AV programado, quando cai pós blanking 
ventricular ( periodo de crosstalk) tem um uma estimulação AV mais 
curta. Devido essas características do algoritimo se observa que sua 
janela se abre imediatamente após a espicula atrial, sendo correta a 
letra A ( que estava marcada como exceto).

O VPS
não é o primeiro intervalo e 
sim o blanking. Todas as 
outras afirmativas estão 
certas

Questão 10

SAFETY PACE É A FUNÇÃO ATIVADA SEMPRE QUE OCORRER ATIVAÇÃO
DA FUNÇÃO DE SENSIBILIDADE VENTRICULAR DO MARCAPASSO NO 
PERIODO DE TEMPO DE ATÉ 100 OU 110 MS PÓS ESPÍCULA ATRIAL. 
AO TERMINO DESSE INTERVALO É EMITIDO UM ESTIMULO 
VENTRICULAR DENOMINADO “COMPROMETIDO”, PORQUE ESTÁ 
FIXAMENTE RELACIONADO AO MOMENTO DE EMISSÃO DA ESPICULA 
ATRIAL E NÃO SOFRE QUALQUER TIPO DE INIBIÇÃO ( ATLAS DE 
MARCAPASSO -MARTINELLI FILHO, PAGINA 185 ). DESTA FORMA, 
UMA FALHA DE SENSIBILIDADE NO CANAL ATRIAL, PODE NÃO 
PRECIPITAR O APARECIMENTO DE VPS (GABARITO DA QUESTÃO 
LETRA D-PODE SER EXCETO)

Se ocorre falha de sense 
atrial a espícula ocorre logo 
após e existe a possibilidde 
do VPS pelo QRS interposto

Questão 13

no item .d. é questionavel o uso de antibiotico no pos operatorio. No 
tratado de estimulação cardiaca  celso salgado a utlização de 
antibiotico no pos operatorio não é citada. Ratifica que não ha 
consenso sobre tal pratica.  O unico trabalho " Da Costa, Kirkorian G et
al. Antibioticprophylaxias for pacemakers implatation: circulation 
1998; 97 97(18) : 1796 -----> relaciona uso pre opertorio. Do mesmo 
modo no item .e. a utlização de ponte de heparina seria um opção 
para evitar hematomas durante o ato cirurgico e evitando infecção. 
Portanto o uso de antibiotico pos operatorio e controverso e a ponte 
de heparina em paciente com alta probabilidade de 
tromboembolismo seria uma opção para quem utiliza anticoagulante. 
Portanto a questão letra D não deverá ser considerada por ser 
controverso na literatura.

A ausência de 
antibioticoterapia PÓS-
OPERATÖRIO não interfere 
com risco

Questão 16 O tracado do eletrograma evidencia um oversensing de onda T.  O 
melhor metodo preventivo seria o ajuste de sensibilidade ventricular. 
Ajustando a sensibilidade, nao teria dupla contagem da onda T, assim, 
nem haveria possibilidade de possivel taquicardia e 
consequentemente nao abriria o algoritmo discriminador TV/TSV.  

Se observar adequadamente
o traçado a amplitude do 
QRS é próxima  da onda T 
no canal de pace/sense. 
Deste modo mudar 



Resposta correta B
sensibilidade não corrige o 
problema

Questão 16

Na questão 16 existe  oversensing de onda T. A resposta certa pelo 
gabarito  ( C) diz discriminador de morfologia TV/SVT. Essa resposta 
não procede porque se a frequência cardiaca subir e continuar a dupla
contagem, pode atingir a zona de FV onde não vai existir os 
algoritimos descriminatórios para TPSV e o CDI pode realizar a terapia 
de choque pela frequência elevada. E além disso os livros de 
referência colocam como redução da sensibilidade ventricular como 
possibilidade  a contagem de onda T.

Se prestar atenção o próprio
algoritmo já está utilizando  
a WAVELET e prevenindo a 
dupla detecção

Questão 18

No enunciado, fala que a paciente e portadora de marcapasso e a 
possivel resposta correta fala que a paciente e portadora de 
ressincronizador, ocasionando divergencia entre enunciado e 
resposta.  Ha um equivoco no enunciado e na resposta correta, nao 
tendo entao resposta correta

O ECG de IAM é claro e 
indiferente se MP 
convencional ou TRC porque
não há sentido uma 
ressincronização provocar 
supra ST

Questão 19

na questão existe como resposta hiperpotassemia, porém observamos
alargamento do QRS no primeiro ECG com eixo do QRS em - 95 graus. 
Ja no segundo ECG observamos QRS com eixo - 74 graus ambos 
desviado para esquerda, porém com mudança significativa dos graus. 
A resposta mais provavel no caso seria orimização do MP multissitio 
do intervalo VV , apenas pelo ECG nao podemos descartar a 
possibilidade de ter realizado a otimização do marcapasso, portanto 
seriam 2 alternativas corretas.

Se observar o enunciado a 
hipótese e o ECG são 
indubitavelmente de 
hiperpotassemia

Questão 21

No tracado, na sua segunda metade, ha um aumento do intervalo PR 
subito, indevido, ocasionando retardo na estimulacao ventricular, 
iniciando entao o algoritmo AMS devido a oversensing atrial (causado 
pelo atraso de estimulacao atrial)  Letra B e D estao corretas

Trata-se de mode-switch e 
não algoritmo de busca de 
condução AV espontânea

Questão 23

o gabarito deu como certa B - Inversão das conexões DF-1 e 
pace/sense. Porém observa-se que o ventriculo esta sendo capturado 
pela estimulação artificial.  Seria pouco provavél que uma estimulação
mola-de-choque para carcaça capturaria QRS. E além disso, uma 
fratura completa que poderia ocorrer na cirurgia ( pegando tanto 
componente pace-sense quanto choque ) poderia dar o mesmo 
achado. Não se pode excluir que o achado do traçado não foi uma 
fratura do eletrodo intra-operatório ( opcção D).

A conexão DF-1 permite 
estimulação em eletrodo de 
pace/sense. Além disso, 
fratura teria que atingir 
todos os componentes, o 
que daria ruido 
independente do 
movimento do braço
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