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Houve um grande avanço nas técnicas de registro do 

eletrocardiograma desde a sua invenção há pouco mais 

de 100 anos. Nas últimas décadas, graças  à informática 

muita informação da atividade elétrica cardíaca foi obtida 

de pacientes ambulatoriais, internados em enfermarias e 

unidades de terapia intensiva. Essa informação foi 

acumulada em bancos de dados eletrônicos. Nas últimas duas décadas com o 

conhecimento da evolução clínica daqueles pacientes, foi possível estabelecer a 

correlação entre as características das ondas P, dos complexos QRS e ondas T 

bem como do ritmo cardíaco, com o a doença cardíaca. Dessa maneira o 

eletrocardiograma avançou, deixando de ser apenas uma ferramenta 

diagnóstica para ser uma poderosa fonte de informações que permite 

estrati�car risco além de auxiliar sobremaneira a decisão clínica. Entretanto todo 

esse arsenal só é possível ser empregado na prática clínica com o conhecimento 

adquirido. 

O curso de Eletrocardiogra�a realizado anualmente no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia tem essa missão. Não apenas ensinar o diagnóstico 

dos mais diferentes fenômenos elétricos propagados pelo coração mas, 

também, discutir sobre que tipo de informação extra pode ser obtida para 

auxiliar o médico para melhor tratar seu paciente. Além do conhecimento básico 

da eletrocardiogra�a pretende-se, nesse curso, utilizar essa ferramenta para 

prognosticar o futuro dos pacientes.



Introdução a eletrocardiogra�a

Sobrecargas atriais

Sobrecargas ventriculares

Prof. Dr. Dalmo A. R. Moreira

Bloqueio de ramo

Bloqueios divisionais esquerdos

Isquemia, lesão e necrose

Prof. Dr. Dalmo A. R. Moreira

Taquicardia supraventriculares

Taquicardia atrial

Flutter atrial e �brilação atrial

Prof. Dr. Ricardo G. Habib

O eletrocardiograma na predição de eventos cardiovasculares

Prof. Dr. Dalmo A. R. Moreira

Taquicardia ventricular

Diagnóstico diferencial de taquicardia com QRS largo

Síndromes elétricas primárias

Prof. Dr. Dalmo A. R. Moreira
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