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Características do Centro de Implante de
Marcapasso

Um centro de implante de marcapasso definitivo deve
contar com recursos materiais indispensáveis à integridade
e segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.

Recursos Hospitalares

Desde que o procedimento seja realizado com segu-

rança e sob condições adequadas, não deve haver influên-
cia sobre os resultados. Os locais destinados ao implante de
marcapasso podem ser: sala nas instalações de um centro
cirúrgico; sala no laboratório de hemodinâmica; sala desig-
nada especialmente para esse fim.

A sala deve ter dimensões, iluminação e ventilação
adequadas e lavatórios para anti-sepsia. Deve dispor de to-
madas elétricas com voltagem de 110 e 220 V, adequadamen-
te aterradas para impedir interferências eletromagnéticas.

Equipamentos Necessários

O requisito primordial para o laboratório de marcapas-
so deve ser um intensificador de imagem (fluoroscopia) por-
tátil ou fixo com mobilidade para visualização de áreas de
interesse (pescoço ao abdome).

A monitoração contínua eletrocardiográfica é impres-
cindível. A pressão arterial e o oxímetro de pulso são benéfi-
cos, porém prescindíveis.

Também são consideradas presenças indispensáveis
na sala: cardioversor-desfibrilador com suporte de marca-
passo externo transtorácico; material cirúrgico de suporte,
correspondente a procedimento de pequeno ou médio por-
te (eletrocautério é opcional); analisador de marcapasso e
acesso ao programador; suporte para emergências e compli-
cações.

Recursos Humanos

Deve ser composto por:
• médico responsável pelo procedimento do implante

especialista ou habilitado pelo DECA ou órgão com-
petente afim;

• médico auxiliar;
• instrumentador com treinamento na área;
• atendente de sala para disponibilizar o material cirúr-

gico e drogas;
• assessor técnico, independente do fabricante.


