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Localização: Piso 4 

 

Substituição de gerador de Pacemaker / 
Cardioversor-Desfibrilhador 

 

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA  
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE  



 

Objetivo: Substituição do gerador (bateria) do dispositivo previamente im-

plantado. 

 

 

Modo de realização: O procedimento inclui a obtenção de acesso venoso 

periférico para administração intravenosa profilática de antibióticos e para 

eventual sedação e analgesia com medicamentos por via endovenosa. Du-

rante o procedimento é realizada monitorização eletrocardiográfica, da 

pressão arterial e da oximetria digital (avaliação do nível de saturação em 

oxigénio).  

O procedimento é efetuado sob anestesia local. É efetuada uma pequena 

incisão, na zona onde se encontra o gerador; este é retirado, os eletrocate-

teres são conectados ao novo gerador e este é colocado na loca subcutâ-

nea, sendo a incisão cutânea encerrada com linha de sutura. Após o proce-

dimento deve ser efetuado período de repouso, variável com as condições 

clínicas. 

 

 

Efeitos esperados e eventuais benefícios: Manutenção do normal funcio-

namento do dispositivo, garantindo o tratamento já instituído. 

 

Alternativas terapêuticas:  Não aplicável .  

 

 

Riscos/complicações: O procedimento é geralmente seguro, sendo muito 

raras as complicações. As complicações mais frequentes (1-3%) incluem: he-

morragia/hematoma no local da implantação, sobretudo se estiver a tomar an-

ticoagulantes (apixabano, dabigatrano, edoxabano, rivaroxabano, varfarina) ou 

antiagregantes plaquetários (aspirina, clopidogrel, ticagrelor); danificação dos 

eletrocateteres; infeção da loca do pacemaker (habitualmente com necessida-

de de antibióticos e/ou remoção do dispositivo). 

Podem ocorrer reações adversas, por exemplo, alergias e ou depressão respi-

ratória, aos medicamentos administrados. 

 

 

Informe o seu médico caso tenha alguma doença, alergias ou tome medica-

mentos que provoquem alteração na coagulação do sangue, pois estas situa-

ções aumentam o risco de complicações. 

 

 

Outras informações: A existência de outras patologias associadas/

comorbilidades, ou características específicas do doente, poderão estar associ-

adas a risco acrescido de complicações. 


