
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 O coração é um par de bombas musculares 

dotadas de valvas combinadas em um único 

órgão; 

 Localização: Mediastino Inferior Médio; 

 Sua massa é, em média, de 250g, nas mulheres 

adultas, e 300g nos homens adultos; 

 Possui uma base e um ápice. 

 

 Pericárdio 

 Miocárdio 

 Endocárdio 

 

CÂMARAS CARDÍACAS 

 Coração Direito = Átrio Direito + Ventrículo Direito 

 Coração Esquerdo = Átrio Esquerdo + Ventrículo 

Esquerdo 

 

 

ANATOMIA DAS CORONÁRIAS 

 

 

 

 

O coração consiste em dois tipos celulares: 

 Células do marca-passo (nó sinusal) 

 Células contráteis (do miocárdio) 

NÓ SINUSAL 

 Faixa pequena de músculo cardíaco especializado 

situado na parede póstero-lateral superior do 

átrio direito; 

 É normalmente o marca-passo do coração; 

 Possui um potencial de repouso instável; 

 Exibe automaticidade. 

 



 

 

 

 

POTENCIAIS DE AÇÃO NAS CÉLULAS CONTRÁTEIS 

 Constituem a grande maioria do tecido cardíaco; 

 São responsáveis pelo trabalho pesado de contrair 

e relaxar repetidamente; 

 Abundância das proteínas contráteis actina e 

miosina. 

 

 

Fase 0: fase ascendente rápida, quando corre a 

despolarização pela entrada rápida de Na+ na célula. 

Fase 1: repolarização precoce, quando há um pequeno 

deslocamento da curva em direção à linha de potencial 

zero por uma diminuição abrupta da permeabilidade ao 

Na+, da saída de K+ e da entrada de Íons Cloro (Cl–). 

Fase 2: repolarização lenta, também conhecida como 

“meseta” ou “plateau”. Nesta fase há uma relativa 

estabilização em torno da linha de potencial zero, havendo 

saída de K+ e entrada de Íons Cálcio (Ca2+). 

Fase 3: repolarização rápida, quando há deslocamento da 

curva para a linha de base, voltando o potencial da 

membrana ao valor de –90 mV. É decorrente 

principalmente do grande efluxo de K+ da célula. Ao final 

desta fase o potencial basal da membrana está 

recuperado, porém com uma distribuição iônica invertida. 

Fase 4: repouso elétrico ou fase diastólica, estando a linha 

estável em –90 mV, há troca de íons com a saída de Na+ e 

a entrada de K+ com gasto energético, além da saída de 

Ca2+, para haver recuperação do perfil iônico inicial. 

 

 

 

 

 As células do nodo SA não são as únicas células 

do miocárdio com automaticidade intrínseca! 



 

 

 

 

 

 

 Descrito há cerca de cem anos por Willem 

Einthoven, o Eletrocardiograma (ECG) se 

popularizou como um exame de baixo custo, não 

invasivo, amplamente disponível, de rápida e fácil 

execução; 

 Realiza o registro da atividade elétrica do coração 

por meio do posicionamento de eletrodos na 

superfície da pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 APROXIMAÇÃO = DEFLEXÃO POSITIVA 

 AFASTAMENTO = DEFLEXÃO NEGATIVA 

 MAIOR AMPLITUDE = MAIOR ÁREA MUSCULAR 

CARDÍACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPOLARIZAÇÃO ATRIAL – ONDA P 

 

SEGMENTO PR 

 

DESPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR – COMPLEXO QRS 

 

 

 

REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR – ONDA T 

 

 



 

 

 

 

 

Visões diferenciadas com ângulos de orientação específica 

para verificar atividade elétrica do coração. São elas: 

 Derivações Bipolares dos Membros (3) 

 Derivações Aumentadas dos Membros (3) 

 Derivações Precordiais ou Torácicas (6) 

 

DERIVAÇÕES BIPOLARES DOS MEMBROS 

 Mostra as conexões elétricas entre os membros 

do paciente e o eletrocardiógrafo; 

 O ECG é registrado por 2 eletrodos posicionados 

em lados diferentes do coração (razão pela qual é 

denominado bipolar). 

• Derivação I (DI) 

• Derivação II (DII) 

• Derivação III (DIII) 

 

 Derivação I – é criada tornando o braço esquerdo 

positivo e o braço direito negativo. Seu ângulo de 

orientação é 0º. 

 Derivação II – é criada tornando as pernas 

positivas e o braço direito negativo. Seu ângulo de 

orientação é 60º. 

 Derivação III – é criada tornando as pernas 

positivas e o braço esquerdo negativo. Seu ângulo 

de orientação é 120º. 

 

 

 

DERIVAÇÕES AUMENTADAS DOS MEMBROS 

Nesse tipo de registro, dois dos membros são conectados 

ao terminal negativo do eletrocardiógrafo por meio de 

resistências elétricas, e o terceiro membro é conectado ao 

terminal positivo; 

• Terminal positivo no braço direito = Derivação aVR 

• Terminal positivo no braço esquerdo = Derivação 

aVL 

• Terminal positivo na perna esquerda = Derivação 

aVF 



 

 

 

 

 

RESUMINDO... 

 

 

 

DERIVAÇÕES PRECORDIAIS OU TORÁCICAS 

 V1 – quarto espaço intercostal à direita do 

esterno; 

 V2 – quarto espaço intercostal à esquerda do 

esterno; 

 V3 – entre V2 e V4; 

 V4 – quinto espaço intercostal na linha 

hemiclavicular; 

 V5 – entre V4 e V6; 

 V6 – quinto espaço intercostal na linha axilar 

média. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 V1 fica diretamente sobre o ventrículo direito; 

 V2 e V3 sobre o septo interventricular; 

 V4 sobre o ápice do ventrículo esquerdo; 

 V5 e V6 sobre a parede lateral do ventrículo 

esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

ONDA P 

 

 

INTERVALO PR 

 Representa o tempo desde o início da 

despolarização atrial até o início da despolarização 

ventricular; 

 Inclui o retardo na condução que ocorre no nó AV; 

 Geralmente dura de 0,12s a 0,20s (3 a 5 mm no 

papel do ECG); 

 

SEGMENTO PR 

 Representa o tempo do final da despolarização 

atrial até o início da despolarização ventricular; 

 Geralmente é horizontal e corre ao longo da 

mesma linha de base do início da onda P.  

 

COMPLEXO QRS 

ONDA Q SEPTAL 

 É o primeiro a se despolarizar (septo 

interventricular); 

 Nem sempre é visível no ECG, mas quando visível 

 pequena deflexão negativa; 

 As ondas Q septais normais têm uma amplitude 

menor que 1 mV. 

 



 

 

 

 

 

INTERVALO QRS 

 Representa a duração do complexo QRS; 

 Geralmente, dura de 0,06 a 0,12 s. 

 

SEGMENTO ST 

 Em geral é horizontal ou levemente ascendente 

em todas as derivações; 

 Representa o tempo entre o final da 

despolarização dos ventrículos até o início da 

repolarização ventricular; 

 

INTERVALO QT 

 Engloba o tempo de início da despolarização 

ventricular até o final da repolarização ventricular; 

 Inclui todos os eventos elétricos que acontecem 

nos ventrículos; 

 A duração do intervalo QT é proporcional a FC, ou 

seja, quanto mais rápido o coração bater, mais 

rápido ele precisa se repolarizar; 
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ESTE MATERIAL FOI CONFECCIONADO PELA EQUIPE DA 

LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DE SERRA TALHADA 

(LACAST) DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. 

 

ESTE MATERIAL NÃO TEM FINS FINANCEIROS E FOI 

MONTADO APENAS PARA AUXILIAR OS ESTUDANTES NO 

ESTUDO DE ELETROCARDIOGRAMA. 

 

CONTATO DA LACAST: 

Lacast.upe@gmail.com 

www.lacast-upe.com 
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