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Para: Coordenação dos Centros de Saúde

Para melhorar a qualidade dos eletrocardiogramas realizados, bem como diminuir o 
desperdício com exames inadequados para laudos, sem as devidas especificações e 
identificações, com gasto de tempo e material, sugerimos alguns pontos simples a 
serem observados:

• Para a realização de um bom exame, é necessário um ambiente tranqüilo e um 
paciente tranqüilo. Respeitar a privacidade do paciente.

•  Evitar ambientes muito frios. Retirar relógios, pulseiras, chaves.
• Limpar a pele com álcool. Posicionar corretamente os eletrodos, conforme 

quadro anexo.
• Calibrar o aparelho em N, velocidade 25 mm/seg (padrão)
• SEMPRE REGISTRAR A CALIBRAÇÃO no início da tira do ECG.
• Registrar 4 ciclos em cada uma das 12 derivações. Fazer DII mais longa.
• Se necessário N/2 (ondas muito amplas no traçado) ou 2 N (ondas muito 

pequenas), anotar no traçado. 
• Identificar as derivações na tira do exame 

(DI;DII;DIII;aVR;aVL;aVF;V1;V2;V3;V4;V5;V6)
• Anotar na tira do exame o NOME DO PACIENTE, A IDADE, A DATA e a 

assinatura de quem o realizou.
• Dobrar o exame pelo meio, novamente pelo meio, seguindo esta seqüência, 

facilitando, assim, a abertura e fechamento do mesmo.
• EXAMES PARA LAUDO  : Todo ECG enviado para laudo deverá ter sido 

avaliado pelo médico que o solicitou (para constatação da necessidade do 
laudo), com carimbo e assinatura deste profissional na tira do exame e o 
motivo da solicitação médica. Os exames deverão ser colados no impresso 
“pedido de exame”, deixando-se espaço para o registro do laudo. Apenas 
dobrar o papel sobre o exame e fixar com clips. Não grampear o exame! 
Anotar: o tipo físico do paciente (quando fugir do padrão normal, por ex: se for 
muito obeso, gestante...) e a medicação em uso.  Lembrar que o médico que 
vai dar o laudo não conhece o paciente!

Agradecemos desde já, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 


