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Introdução: O marca-passo cardíaco artificial é um capítulo importante da história da 

medicina. Em 2008 comemora-se meio século do primeiro implante de marca-passo tal 

qual o conhecemos hoje, totalmente implantável e portátil. Seus precedentes não eram 

implantáveis, alguns tampouco portáteis, mas contribuíram muito para a produção, em 

1958, do primeiro marca-passo implantável. Este cinqüentenário é uma oportunidade 

ímpar para uma breve discussão da história e da evolução do aparelho que revolucionou 

a  cardiologia.  Métodos:  Pesquisa  bibliográfica  de  livros,  periódicos  e  materiais 

relacionados  ao  tema;  visita  ao  INCOR-DF;  entrevista  com  especialistas  na  área. 

Discussão e conclusão: A história do marca-passo se mostra fascinante desde os seus 

primórdios em 1932, quando Hyman, em busca de um tratamento para a assistolia, 

construiu o primeiro aparelho que funcionaria como marca-passo: uma agulha inserida 

diretamente no átrio direito e ligada a um gerador de pulsos movido a manivela. No 

início da década de 1950 surgiram os primeiros marca-passos “portáteis”, que eram 

grandes caixas com vários tubos de vácuo impossíveis de serem implantados. Eram 

carregados em carrinhos e não possuíam baterias, ficavam ligados na tomada. Eram 

portáteis até onde a extensão os permitia ir, ou até a tomada mais próxima. Em 1951, 

Zoll desenvolveu um marca-passo externo utilizado com sucesso no tratamento do 

bloqueio atrioventricular. Em 1957, surgiu o primeiro marca-passo verdadeiramente 

portátil  movido  a  baterias.  Seu  inventor  foi  o  engenheiro  elétrico  Bakken,  que  o 

construiu a pedido do cirurgião Lillehei. A revolução aconteceu em 8 de outubro de 

1958, quando foi feito o primeiro implante de marca-passo na Suécia. O aparelho foi 

desenvolvido pelo cirurgião Senning e pelo médico e engenheiro eletricista Elmqvist e 

implantado no paciente Arne Larsson. A partir dessa data, a evolução das características 

físicas do marca-passo tem sido dramática e fundamental para uma melhor condição de 

vida das pessoas portadoras de deficiências nas propriedades fisiológicas do coração 

que a tantos acomete. A história do marca-passo é recente, mas não deixa de ser bela e 

interessante, portanto digna de ser reconhecida e retratada. 


