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O padrão morfológico das extrasístoles (PVCs) originadas  na raiz da 
aorta depende de como tenha sido a condução.  
Por exemplo, o padrão da PVC varia de morfologia  de acordo se 
nascem da Cúspide Coronária Direita del seio de valsalva (RCC do 
inglês Right Coronary Cusp”)(1) o  da cúspide coronária esquerda 
(LCC)(2).   
Sugere-se que a morfologia esta na dependência da condução 
preferencial dentro da própria  raiz o base da aorta. 
Em crianças com TVM  e morfologia de BCRE com eje inferior se 
estudaram em 13 sintomáticos  
O exame carto revelou dentro da raiz da via de saída da Ao. A 
morfologia era de BCRE com eixo inferior igual a da VSVD  
A única maneira de diferenciar las foi mediante o estudo de 
mapeamento dentro da VSVE (3). No obstante o padrão clássico 
descrito para as PVCs originadas da raiz de Ao e de BCRD com eixo 
inferior(4). 
Parece que a pista quando se tem o padrão de BCRE com eixo 
inferior é a precoce transição nas precordiais, isto é:  Rs ou R em V2 
ou V3. 
Quando originadas do seio esquerdo tinham padrão  rS em I e as 
originadas do seio não coronário tinham uma escotadura (muesca 
notch) na R de DI (5) 
Se há sugerido que radiofreqüência com frio “Cooled tip ablation” 
seria uma abordagem segura. (6) 
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