
Eletrocardiografia em Urgência 
______________________________________ 

ECGenius - Formação em Eletrocardiografia 

 
 

Condições de realização 
• Número mínimo/máximo de formandos: 
➢ 10 pessoas / ilimitado 
 
• Carga horária: 
➢ 4 horas (coffee break – 20 minutos) 
 
• Preço: 
➢ 30€ por pessoa, a participantes do congresso. Sem devolução em caso de 
cancelar a menos de 48h de iniciar a formação 
 

Área de educação e formação 
Eletrocardiografia. 

 
Público alvo (perfil de admissão) 
Alunos 
Cardiopneumologistas 
Enfermeiro 
Fisiologistas Clínicos 
Médicos 

 
Público alvo (perfil de saída) 
Os formandos deverão sentir-se seguros na identificação de alterações 
eletrocardiográficas e na valorização dos traçados em contexto clínico, de modo, a 
tomarem as melhores decisões, diagnósticas e terapêuticas. 

 
Objetivos Gerais 
• Identificar as principais disritmias e perturbações isquémicas. 
• Reconhecer e identificar traçados eletrocardiográficos. 
• Abordar a eletrocardiografia. 

 
Objetivos Específicos 
• Identificar todas as estruturas do Eletrocardiograma. 
• Identificar arritmias, alterações isquémicas agudas e perturbações da condução 
   auriculoventricular e intraventricular. 
• Criar mnemónicas para interpretação eletrocardiográficas. 



• Discutir casos clínicos. 

 
Conteúdos da aprendizagem 
• Noções básicas do Sistema Cardionetor e Eletrocardiografia. 
• Identificação de arritmias, perturbações da condução auriculoventricular e  
   intraventricular. 
• Síndromes Coronários. 
• Alterações metabólicas na prática eletrocardiográfica. 
• Discussão de casos clínicos 

 
Programa 
Workshop Eletrocardiografia – 

i. Revisão da eletrocardiografia 
ii. Disritmias Supraventriculares 
iii. Ritmos ventriculares 
iv. Síndromes Coronários (Fases e localização) 
v. Aplicação prática 

 
Este produto foi criado com o objetivo de desmistificar a eletrocardiografia, fugindo 
ao pouco ao contexto da nossa missão, este produto tem o foco na componente 
prática e numa abordagem simples e direta, ao eletrocardiograma, permitindo criar 
uma capacidade de interpretação lógica e simples. 
 

Metodologias e Estratégias 
Método Interrogativo 
Método Expositivo 
Método Demonstrativo (Direto e Indireto) 
Método Ativo 
 
A estratégia a usar será a dinâmica de grupo e a interação de todos com o formador, 
permitindo uma abordagem esclarecedora e rica na partilha dos conteúdos. 
 

Recursos Didáticos 
Imagens 
Videos 
Powerpoint 
Projetor 
Sistema de som 
Computador 
Exemplos em suporte informático. 
 

Avaliação da Formação 
Preenchimento de um inquérito de satisfação relativo à capacidade do formador, 
conteúdos de aprendizagem, condições do local de formação e à formação no geral. 
 



Local, Data e Inscrições 
O local da formação está agendado para ser no Tagus Park, mas pode estar sujeito 
a alteração. 
 
Será realizado no dia 16/5/2019 pelas 17h até às 21:30h. 
 
As inscrições serão geridas pelo nosso parceiro formativo através do mail 
– info@ocean-medical.pt. 
 
 
Notas: 
- Esta formação destina-se a profissionais de saúde que preencham os requisitos para a frequência da mesma. 
- Materiais didáticos e diploma de participação, a cargo da empresa responsável pela formação 
- Outras informações sob consulta com os formadores 
 

Contatos: 
Telemóvel: 914453192 (João Reis e Melo) 
Mail: ecgeniusformacao@gmail.com 


