


Orientações ao Portador
de Marcapasso Cardíaco
No dia 23 de setembro, estimulistas de todo 

o Brasil comemoram o Dia do Portador de

Marcapasso, uma campanha nacional de

utilidade pública que visa dar mais atenção 

e suporte para os milhares de brasileiros

portadores de dispositivos cardíacos ele-

trônicos implantáveis, e também, para ami-

gos e familiares.

Neste ano de 2021 , o Instituto do Coração de 

Taguatinga Ltda - ICTCor, juntamente com seu 

parceiro Cardiocentro - Cirurgia Cardiovascular

e com o apoio da Sociedade Brasileira de Cardio-

logia - Distrito Federal e da Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Cardiovascular, está substituindo a 

Rt: Dr. José Sobral Neto - CRM/DF 2374

realização de evento comemorativo que tra-

dic iona lmente era rea l izado no audi tó -

r io do Hospital Anchieta em Taguatinga pela 

publicação de conteúdos virtuais, com o pro-

pósito de evitar aglomerações.

Essas iniciativas são promovidas pela ABEC/

DECA - Associação Brasileira de Arritmia, Ele-

trofisiologia e Estimulação Cardíaca Artifi-

cial/Departamento de Estimulação Cardíaca 

Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular (SBCCV) e do ICTCor.

Através de vídeos, distribuição de cartilhas

e explicações de especialistas, pretende-

-se esclarecer à população sobre os princi-

pais dispositivos eletrônicos implantáveis

cardíacos, suas indicações, cuidados pré e 

pós-operatórios e durante a pandemia, limita-

ções para prática de esportes e possibilidades 

de interferências com celulares e outros apa-

relhos eletrônicos, afirma Dr. Candido Gomes.
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O que é um Marcapasso?
O marcapasso é um dispositivo eletrô-

nico para controle do ritmo cardíaco, 

que é implantado subcutaneamente e 

possui uma unidade geradora e cabos 

eletrodos, além de possuir uma bateria 

interna que permite seu funcionamento 

por um determinado período, dependen-

do do uso, e quando houver o desgaste

do gerador, necessitará de outra pequ

na cirurgia, sem internação hospitalar,

para a troca do gerador.
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Cirurgia

Principais sinais e sintomas sugestivos

de problemas do ritmo cardíaco:

• Tonturas com escurecimento visual

• Desmaios

• Cansaço fácil

• Pulso lento e irregular

• Palpitações e taquicardia (ritmo rápido)

Fonte: DECA http://www.deca.org.br/companha/a-cirurgia.html

Como é o procedimento para colocar Marcapasso, Ressin-

cronizador Cardíaco e Cardiodesfibrilador Implantável?

A cirurgia é considerada simples, de rotina. A duração 

varia entre uma e duas horas, sendo realizada com 

sedação e anestesia local. O paciente pode ir para 

casa em 1 a 2 dias. O paciente é sedado, e é feita uma

pequena incisão no peito, por onde através de uma 

veia, os cabo-eletrodos são cuidadosamente introdu-

zidos até o coração, com a visualização através de um

sistema de raios X, pelo qual monitora-se o posicio-

namento correto dos eletrodos. Depois de testar

a posição e o funcionamento dos eletrodos, eles são

conectados ao aparelho, que é implantado em uma

pequena “bolsa” sob a pele. Para finalizar, o médico

fecha o local da incisão e programa o marcapasso.

O pós-operatório da cirurgia de Marcapasso.

O paciente recupera-se pouco tempo após o proce-

dimento de implante. A maioria dos pacientes poderá 

retomar as atividades diárias habituais em 30 dias. 

Os sintomas de tonturas e falta de ar costumam de-

saparecer imediatamente após e cirurgia. Pode haver

ligeira dor no local do implante, mas esse desconfor-

to, em geral, diminui rapidamente e em pouco tempo 

o paciente não sentirá mais nada.
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Cuidados pré-operatórios:

Fazer jejum de 6 a 8 horas;

• Tomar banho, lavando adequadamente a região

 que será operada, com sabonete antisséptico;

• Medicação de rotina: pode tomar com pouca água;

• Não deve tomar medicação para diabetes

e que alterem a coagulação;

• Levar receita dos remédios em uso e

exames solicitados;

• Se já for portador de marcapasso, não esquecer

 da carteira de identificação do marcapasso.

Cuidados pós-operatórios:

• Realizar acompanhamento cardiológico rotineiro;

sópasadadnegaoãresossapacramedseõçailavasA•

 1,3, e 6 meses. Depois, a cada 6 meses, até que fi

 que próximo à troca do gerador, quando

as avaliações passarão a ser mais à miúde;

• Faça cópias de sua carteira do marcapasso.

Serão úteis no caso de perda ou extravio;

• Leia detalhadamente o manual do seu marcapasso;

• Os cuidados específicos serão

 orientados pelo seu médico.
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ABC do Marcapasso
A - Eletrodomésticos em geral podem ser utilizados 

sem restrições, desde que estejam em perfeito estado 

de funcionamento e devidamente aterrados. Deve ser

evitado o contato direto da região do corpo onde está 

o marcapasso com o aparelho em funcionamento.

B - Já em relação ao microondas, há uma pequena 

possibilidade de interferência, que pode ser evitada 

mantendo o paciente à distância de dois metros, quan-

do o utensílio estiver em funcionamento.

C - Dispositivo de comunicação sem fio (wi-fi, blue-

tooth e roteadores): manter distância de 20 cm.

D - Telefones celulares: manter distância mínima de 

15 cm do local do implante, utilizar no ouvido contra-

lateral (lado contrário do marcapasso), não portar no 

bolso superior da camisa.

E -  Antenas de telefonia celular: manter distância mí-

nima de 3 metros.

F  - Torres de alta-tensão e transformadores: períme-

tro de segurança de 4 metros.

G -   Sistemas de detecção de metal (como de aero-

portos, por exemplo) devem ser evitados.

H - Sistemas antifurto de lojas são liberados. Os por-

tadores de marcapasso devem evitar exposição prolon-

gada por mais de 2 minutos em frente ao dispositivo. 

Os detectores de mão não devem ser aplicados sobre 

o dispositivo implantado.

I  - Sistemas portáteis de música (MP3/ MP4/iPod): 

manter distância de 15 cm e não utilizá-los durante as 

avaliações.

J - Auto-falantes e fones de ouvido: recomenda-se 

a distância de 3 cm (fones de ouvidos) e 30 cm (caixas 

de som mais potentes).

K - O uso de colchão magnético deve ser evitado.

L -  Porta giratórias dos bancos: todo portador de mar-

capasso possui um documento de identificação e tem 

o direito de entrar por outra porta no banco, onde não 

haja o equipamento detector de metais. Portante, lem-

bre-se de portar sempre o documento.

M - Choque Elétrico: aterrarmos equipamentos no am-

biente domiciliar e no trabalho. O portador de marca-

passo não deve consertar equipamentos ligados à rede 

elétrica e deve manter distância de cercas elétricas.

N - Ressonância Magnética: há restrições para a 

maioria dos dispositivos, principalmente os mais anti-

gos. Consultar o seu médico a respeito, antes de fazer

o exame.

O -  Os portadores de marcapasso que possuem a 

possibilidade de realizar a Ressonância Magnética de-

vem fazer uma avaliação antes do exame para acionar a 

função que habilita a realização do procedimento. Após 

o exame, também é necessário reavaliar o marcapasso



ABC do Marcapasso
P - Procedimentos médicos, tais como: radioterapia, 

ablação por radiofrequência, litotripsia e eletroacupuntu-

ra devem seguir recomendações médicas específicas.

Q -  Exercício físico: pergunte ao médico, pois o mar-

capasso por si só não o impede de exercer atividade 

física, mas sim se o portador tiver outra patologia car-

díaca limitante que venha associadas às doenças do 

sistema elétrico. Deve-se evitar grandes esforços com 

o músculo peitoral onde está implantado o sistema.

R - Dirigir automóvel, motocicleta, andar, correr, nadar, 

pescar, viajar (avião, ônibus, trem, navio, etc.) também é 

permitido ao portador de marcapasso, exceto se existi-

rem outras doenças cardíacas limitantes.

S - O implante de marcapasso não restringe o pa-

ciente quanto à atividade sexual. Pergunte ao médico 

quanto tempo dura o período de restrição.

T - Examine o local do marcapasso regularmente e, caso 

verifique vermelhidão excessiva, calor intenso, dor intensa 

ou saída de secreção pela ferida, procure imediatamente 

o médico que realizou a cirurgia.

U - A primeira revisão deve ser realizada até os pri-

meiros 30 dias após o implante; a seguir, as revisões 

são feitas geralmente de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 

meses. No entanto, cada caso pode ter necessidades 

especiais que somente seu médico pode indicar.

V - A garantia do aparelho, dada pelo fabricante, na 

maioria das vezes, é de 5 anos, mas pode variar de acor-

do com o modelo e com o fabricante.

W - A durabilidade ou vida útil, mesmo fora da garan-

tia, é de aproximadamente 8 anos. Mas, cada caso é 

diferente dos outros e a duração da bateria pode variar

entre 6 e 15 anos.

X -  Não se troca só a bateria do marcapasso e sim o 

aparelho (gerador), o que ocorre quando se avalia a ba-

teria do gerador durante a consulta. Verifique sempre 

com seu médico especialista durante as avaliações pe-

riódicas.

Y - Carregar sempre a carteira de marcapasso com a 

identificação e os contatos do médico responsável.

Z - Dentro do possível, evitar dormir do lado do marcapas-

so implantado, principalmente durante os primeiros 10 dias.

Fonte: DECA

http://www.deca.org.br/campanha/abc-marcapasso.html

O portador de marcapasso pode ter
uma vida normal , como qualquer
pessoa, tomando os devidos cui-

dados descr itos acima!

Atenciosamente, Serviço de

Estimulação Cardíaca do ICTCor06




