
 
O QUE É UM MARCAPASSO?                        

É um dispositivo que fica embaixo da pele, perto do coração, usado 

para tratar bradicardias (quando o coração bate mais lentamente que 

o normal).      

 

COMO O MARCAPASSO FUNCIONA? 

O marcapasso é composto de um gerador (pilha do marcapasso) e 

eletrodo (fio que comunica com o coração). O gerador produz sinais 

elétricos para o coração bater normalmente. 

 

QUAIS CUIDADOS VOCÊ DEVE TER APÓS O IMPLANTE IMEDIATO DE UM 

MARCAPASSO? 

→ Manter o curativo fechado por 24-48 horas. 

→ Manter o local da cirurgia sempre limpo e seco, utilizando apenas 

água e sabonete antisséptico recomendado. 

→ Evitar dormir sobre o aparelho nos primeiros 10 dias. 

→ Evitar dirigir nos primeiros 30 dias após o implante. 

→ Evitar movimentos intensos e carregar pesos com o braço do lado que 

foi implantado o marcapasso por pelo menos 30 dias. 

→ No Instituto de Cardiologia, na maioria dos casos, a incisão é fechada 

com fios absorvíveis. Assim, não será necessário retirar os pontos pois seu 

corpo irá “eliminá-los”.  

 

VOCÊ TEM UM MARCAPASSO. E AGORA? 

Depois que tiver um marcapasso você precisará: 

→ Carregar a carteirinha do marcapasso sempre com você. Nela 

existem informações como a marca do aparelho, tipo de eletrodos, data 

de implante, compatibilidade com ressonância magnética, entre outras.  

→ Realizar acompanhamento médico regular para que ele verifique se 

o seu dispositivo está funcionando da maneira correta.  

→ Tomar cuidado com campos magnéticos para evitar interferências e 

danos ao aparelho.  

 

COMO EVITAR INTERFERÊNCIAS NO MARCAPASSO? 

Aparelhos domésticos: Os fabricantes de marcapasso não 

recomendam precauções especiais ao usar aparelhos como fornos de 

micro-ondas, televisões, rádios, torradeiras e cobertores elétricos que 

funcionem normalmente.  

Telefone Celular: O celular deve ser usado no ouvido contralateral ao 

gerador do marcapasso. Ainda, é recomendável manter o celular a 

pelo menos 15 cm do dispositivo. Assim, evite usar no bolso de camisas.  

Sistemas antifurto: OS sistemas eletromagnéticos de segurança antifurto 

encontrados em lojas, aeroportos, tribunais ou em áreas de alta 

segurança podem interferir com o marcapasso se o tempo de exposição 

for prolongado. Assim, evite apoiar-se ou ficar próximo a um sistema anti-

furto por muito tempo. 

Detectores de metais nos aeroportos: Esses detectores podem interferir 

nos marcapassos, embora seja bastante improvável. No entanto, é 

recomendado avisar a segurança que você é portador do dispositivo 

pois o marcapasso irá ser reconhecido pelo detector de metais. 

Comumente a revista nos pacientes portadores de marcapasso é feita 

de forma manual pela segurança dos aeroportos.  

→ Ressonância Magnética: Alguns marcapassos são compatíveis com o 

exame e outros não. Pergunte ao seu médico se o seu aparelho é 

compatível, caso tenha que realizar esse exame. 

→ Cirurgias: Os riscos de inferferência são maiores quando o 

eletrocautério (bisturi elétrico) é utilizado próximo ao gerador de pulsos. 

Converse com o seu cardiologista se você necessitar realizar cirurgias. 

→ Colchão Magnético: não utilize colchão magnético, pois ele pode 

diminuir o tempo útil da bateria do seu marcapasso. 

 

E O MAIS IMPORTANTE?  

Qualquer dúvida, pergunte ao seu cardiologista e saiba que o 

marcapasso é um dispositivo que será implantado para lhe proteger.  
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