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"Interpretar o ECG, requer
conhecimento técnico"

Não apenas do traçado, mas o conhecimento deve partir
desde quem o executa, até quem o avalia. Podemos citar
por exemplo a interferência por artefatos, ou o mal
posicionamento de eletrodos.  Cabe ressaltar, que o
objetivo  principal do eletrocardiograma, é avaliar a
"saúde do coração" do paciente. É um exame rápido,
barato e traz inúmeros dados de importância para a
clínica. Através do ECG, é possível identificar anomalias
cardíacas, arritmias,  doenças coronarianas, infarto agudo
do miocárdio e outros...



O eletrocardiograma

AVALIA A ATIVIDADE ELÉTRICA DO MÚSCULO CARDÍACO

Esta atividade é responsável pelo funcionamento do coração e de seus
acessórios, a exemplos das vávulas cardíacas.
O ECG foi desenvolvido em 1903 por Willem Einthovem, um médico holandês.



O ECG, traduz os impulsos elétricos em forma
de gráfico através de ondas que podem ter

deflexões positivas, (para cima) ou deflexões
negativas, (para baixo).

DE PRAXE, O ECG DEVE SER REALIZADO EM PAPEL
ESPECÍFICO, O PAPEL MILIMETRADO.



Note que nas configurações do aparelho, existem as seguintes opções:
(n) , (n/2) e (2/n).
A opção N se refere  a amplitude padrão. Toda vez que o ECG tiver que ser
realizado em outra amplitude, esta observação deve ser comunicada e
registrada, caso contrário poderemos ter um diagnóstico equivocado. 
Por exemplo, um ECG feito em 2/N , e quando não comunicado ao
profissional que irá avaliar o exame, poderá sugerir o diagnóstico de
sobrecarga do ventrículo esquerdo.

NOTE NA IMAGEM DESTE SLIDE,  O ECG SE INICIA POR UM
SÍMBOLO QUE LEMBRA UM RETÂNGULO, ISTO QUER DIZER

QUE O APARELHO ESTÁ CALIBRADO.

CALIBRAÇÃO DO APARELHO

A confirmação da calibração se dá ao observar o retângulo com 10  quadrinhos de altura e 5
quadrinhos de duração.



Eletrodos no paciente (periféricos)
CORES

Em geral, os eletrodos possuem
cores diferentes, seguindo o
padrão da International
Electrotechnical Commission
(IEC).

ELETRODOS

De praxe, os aparelhos de
ECG relaizam registros

em 12 derivações, e são
necessários 10 eletrodos
sendo 6 para o tórax, e 4

para as extremidades.

POSICIONAMENTO

Vermelho (R) braço direito
Amarelo (L) braço esquerdo
Verde (F) Perna esquerda
Preto (Neutro) perna direita

"EM PACIENTES AMPUTADOS, COLOCAR NA EXTREMIDADE MAIS PRÓXIMA"

 



(PRECORDIAIS)

Eletrodos
torácicos1.  O primeiro eletrodo,(V1), deve ser colocado no 4º

espaço intercostal, à margem direita do esterno.
2.    O segundo eletrodo, (V2), deve ser colocado no 4º
espaço intercostal, à margem esquerda do esterno.
3.  O terceiro eletrodo, (V3), deve ser inserido no espaço
entre V2 e V4.
4.  O quarto eletrodo, (V4), deverá ser colocado no 5º
espaço intercostal esquerdo, na linha abaixo do ponto
médio da clavícula (hemiclavicular).
5. O quinto eletrodo, (V5) deve ser posicionado no mesmo
nível que V4, mais para a esquerda, abaixo do início da
axila.
6.  O último eletrodo, (V6) deve ficar no mesmo nível que
V4 e V5, pouco mais para a esquerda, na linha axilar
média.



Ondas do ECG
SÃO BASICAMENTE 6!

ONDA P
ONDA Q
ONDA R
ONDA S
ONDA T 
ONDA U

Examinando-as separadamente, chamamos de ondas, em grupos, chamamos de
complexos, e suas pausas chamamos de intervalos. 
Cada uma delas, traduz para o ECG as fases do impulsionamento elétrico cardíaco.



Marca passo natural

É onde nasce e se inicia toda a atividade elétrica
cardíaca.  Também conhecido como nodo ou nó

sinusal, fica localizado no átrio direito.

NÓ SINOATRIAL



O impulso elétrico originado no nó SA se
difunde em forma de ondas, este etímulo
elétrico contrai ambos os átrios fazendo
com o que sangue seja ejetado para os
ventrículos.

"O coração, quando estimulado
elétricamente, se contrai"

Na sequência, a atividade elétrica é conduzida através
de um sistema especializado para os ventrículos,
causando assim a contação ventricular, o sangue então
é ejetado para a circulação.



EM UM PACIENTE
MONITORIZADO

O estímulo elétrico dos átrios, vai ser
registrado de forma gráfica no ECG.
Este registro se dará pela onda P.
 
A onda P, é a primeira deflexão positiva a
ser observada no eletrocardiograma.
Em suma; Tem onda P? Então teve
estímulo elétrico a nível atrial..

Onda P



 

É o registro do período entre a
despolarização das células  do Nó SA e o
início da despolarização ventricular. 

Intervalo  PR



É o registro da contação dos ventrículos,
ou seja a despolarização ventricular.  Este
complexo, é composto por 2 ondas com
deflexão negativas (QS), e 1 Onda com
deflexão positiva (R) 

Complexo QRS



 

É o registrado entre o final do QRS e o
início da onda T.
Tem grande importância clínica no
diagnóstico de lesões miocárdicas.
 

Segmento ST



É o registro da repolarização dos
ventrículos, ou seja, o coração já pode ser
novamente estimulado. 
Esta onda, nem sempre aparece no ECG,
e pode ser facilmente confundida com a
onda P em alguns casos.

Onda T



É observada especificamente nas
derivações V3 e V4. 
É evidenciada depois da onda T. Ainda
não existe um consenso específico sobre
esta onda. Nem sempre aparece no ECG,
e pode estar relacionada ao músculo
papilar.

Onda U



 

Indica a sístole elétrica na região
ventricular. Representa o tempo total de
despolarização e repolarização
ventricular .
 

Intervalo QT



Leitura do
ECG

ESSENCIALMENTE E NESTA SEQUÊNCIA:

Frequência cardíaca
ritmo cardíaco, arritmias
eixo elétrico
bloqueios
hipertrofias
isquemia/infarto/intervalos

IDENTIFICAÇÃO

Jamais avalie um ECG sem a identificação do paciente,
sugerimos no mínimo 3 dados de checagem: Nome, data de
nascimento e nome da mãe do paciente;

AVALIAÇÃO

O exame pode trazer achados clínicos
importantes, mas não se esqueça de avaliar
o paciente e correlacionar a clínica.



Frequência
cardíaca

 

O ECG, deve ser
realizado em papel
específico, ou seja o
papel milimetrado.

No papel milimetrado,
cada quadradinho
corresponde a um

valor específico.

 

Observe ainda que
que existem

quadradinhos
destacados em

negrito. Lá temos 5
quadradinhos na

horizontal e mais 5 na
vertical

"Cada quadradinho pequeno, observado
na vertical corresponde a 1mV"



"Cada quadradinho pequeno, observado
na horizontal corresponde 40

milisegundos"

Frequência
cardíaca  

Logo concluímos que:  
25 quadradinhos

pequenos,
correspondem a 1

segundo. 

 

Quando falamos de
medidas de voltagem,
podemos afirmar que

cada quadradinho
pequeno, corresponde

a 0,1mV



Frequência
cardíaca

 

Agora que você ja
sabe identificar as

ondas, localize no ECG
2 compelxos QRS's

sequênciais .
Tente localizar 2 que
estejam simétricos.

 

Agora localize o pico
das ondas R's nos

complexos escolhidos.
Conte quantos

quadradinhos existem
de uma onda R a

outra.

"Intervalo RR" é o nome dado a este espaço
onde você efertuará a contagem.



Conte o número de quadradinho do
intervalo RR e divida por 1500



POR QUE 1500? 

Em velocidade padrão, no ECG de   em 1
minuto são percorridos 1.500 mm

FREQUÊNCIA CARDÍACA

Feito este cálculo, você terá o valor
da frequência cardíaca. 



ARRITMIAS
SUPRAVENTRICULARES

Apresentam-se com QRS estreito, e se
originam acima do nó atrioventricular
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VARIAÇÃO ACENTUADA DO RITMO .
 PODE SER ENTENDIDA COMO BENIGNA
 

GERALMENTE SE MANIFESTA ENTRE 120 E 160 BPM
 

INTERVALO PP COM VARIAÇÃO ACENTUADA
 

FREQUENTE EM CRIANÇAS E JOVENS
 



TAQUICARDIA
SUPRAVENTRICULAR

"ALTERAÇÃO DO
RITMO ACIMA DO

FEIXE DE HIS" "PODE SE INICIAR
NO ÁTRIO,

JUNÇÃO AV OU
VIAS ACESSÓRIAS "
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FREQUÊNCIA CARDÍACA
Acima de 100 Bpm

CURSO
Geralmente em doenças da tireóide, stress, ansiedade e outros.

COMPLEXO QRS
Precedido de onda P

INTERVALO PR
Diminui com o aumento da frequência cardíaca
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FREQUÊNCIA CARDÍACA
Pode variar de 110 a 180 Bpm

RITMO
Geralmente regular

ONDA P
São diferentes da onda P Sinusal,  intervalo RP deve ser menor que 70 ms
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ARRITMIA
Mais comum nos ECG's

ONDA P
Não visualizada por conta da ativação simultânea dos átrios e ventrículos.

RITMO
Regular

FREQUÊNCIA CARDÍACA
Entre 120 e 180 Bpm
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SITUAÇÕES PATOLÓGICAS
Pode ocorrer dilatação atrial esquerda e alteração da estrutura nervosa 
 nas valvulopatias, e HAS.

ESTÍMULO VENTRICULAR
Uma pequena fração destes disparos atravessa e estimula os ventrículos

FREQUÊNCIA DESORDENADA
Por intermédio de focos excitáveis (até 600 disparos/min)

ONDA P
Acaba por ser neutralizada por contas dos disparos
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ESTÍMULOS ELÉTRICOS
São formados ordenadamente dentro do átrio esquerdo.

FILTRO DO NODO AV
Impede que o elevado número de estímulos cheguem aos ventrículos

CONDUÇÃO
O estímulo é encaminhado de forma ordenada para os ventrículos

ONDA P
Característica de serrilhamento



Arritmias ventriculares

1. EXTRA SÍSTOLE
VENTRICULAR.

Batimento aleatório e
aberrante.  QRS alargado

seguido de pausa
compensatória.

2.BIGEMINISMOS.
Batimento normal seguido

de uma extra sístole
ventrícular.

3. TRIGEMINISMOS.
Dois batimento normais

seguido de uma extra sístole
ventrícular.



TV NÃO
SUSTENTADA

3 ou mais QRS's
consecutivos,  FC > 100 Bpm,

dura menos de 30 seg

Arritmias
ventriculares

TV SUSTENTADA

Taquicardia com QRS
alargado , dura mais de 30

seg e tem repercursão
hemodinâmica.

TORSADE DE
POINTES

Taquicardia de QRS largo, e
síndrome do QT longo, 

 Ocorre variação de
amplitude do QRS

TV BIDIRECIONAL

Taquicardia com QRS largo e
alternância. Ocorre muito na

intoxicação digitálica.



Arritmias
ventriculares

FLUTTER VENTRICULAR
TV de QRS largo, aproximadamente 300
Bpm, aparência grosseira .

RITMO IDIOVENTRICULAR
ACELERADO
TV de QRS largo, ritmo lento,  presença
de 6 ou mais complexos consecutivos.



Bloqueios cardíacos
" O intervalo PR vai do início da onda P, ao início do complexo QRS. Ele indica o intervalo
existente desde o início da despolarização das células do nó SA e  o início da despolarização
das células miocárdicas"
Em situações normais, este intervalo deve estar entre  120 a 200 ms  (3-5mm).



BAV 2º GRAU TIPO I

Progressão do
aumento do intervalo
PR até onda P
bloqueada
Intervalo PR curto após
onda P não conduzida

 

BAV 1º GRAU

Prolongamento do
intervalo PR
Ondas P's conduzidas
1:1

BAV 2º GRAU TIPO I I

Intervalo PR constante
Antes e depois de
onda P bloqueada
Geralmente com QRS
largo

Alterações do nodo AV



Ausência de onda P conduzida
Frequência atrial maior que a ventricular
Bradicardia

BAV 3º GRAU
OU BAV TOTAL



 

 

 

Quando bloqueado, o estimulo elétrico percorre primeiro o ramo esquerdo,  e
despolariza o septo esquerdo . Só então o estimulo será encaminhado ao

ramo direito.

Cabe ressaltar:
 

 " no paciente saudável, o estimulo elétrico ocorre de
forma concomitante em ambos os lados"

 

 

BLOQUEIO DE RAMO D
 



 

 

 

Neste caso, a despolarização se mostra alterada desde o início.
A onda T pode se apresentar negativa em relação ao QRS.

 

Cabe ressaltar: " no paciente saudável, o estimulo elétrico
ocorre de forma concomitante em ambos os lados"

 

 

BLOQUEIO DE RAMO E
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V1 E V2
Septal

V3  E V6
Anterior Extenso

V3 E V4
parede anterior

V1, V2, V3 E V4
Ântero septal

" Uma área inativa, não
está necessáriamente

infartada"
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DI E AVL
Lateral

V7 E V8 
Parede dorsal

V5 E V6
lateral alta

D2, D3 E AVF
Parede inferior

" Uma área inativa, não
está necessáriamente

infartada"
 

 



INFRA DE ST

Seguimento ST abaixo da
linha de base

Segmento
ST

DIAGNÓSTICOS

Isquemia miocárdia
alterações da
repolarização secundárias
a sobrecarga ventricular

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo do miocárdio

SUPRA DE ST

Seguimento ST acima da
alinha de base

Isquemia e
infarto

B U S Q U E  S E M P R E  P O R :



Outras causas
de alteração

do seguimento
ST

 
Repolarização precoce ventricular

 
Pericardite

 
Síndrome de brugada



Inversão de
onda T

PODE APARECER NO ECG

Em pacientes saudáveis nas derivações
aVR, DIII ou v1

EM JOVENS AFRODESCENCENTES

De v1 a v4

EM PAREDE LATERAL ANTERIOR

Investigue. Pode ser cardiopatia
estrutural. 



Esperamos que tenham feito uma boa leitura.
Este guia foi elaborado para ajudar estudantes e
profissionais de saúde a dismistificar o ECG.
Sabemos que esta é uma pequena contribuição, e que
elenca apenas a introdução a eletrocardiografia, e de
verdade, nosso objetivo é que esta leitura desperte
interesse e que você se aprofunde na temática.
 
" O elevado conhecimento, pode impactar de forma
positiva na vida de um doente grave" 

SOBRE ESTE GUIA
Considerações
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Veja este vídeo também em:
https://youtu.be/3W67LscGyEM
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