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RESUMO 
 
 

O ECG (eletrocardiograma) é um exame fundamental em Cardiologia e no 
atendimento dos pacientes nas Unidades de Pronto Atendimentos e 
Emergências. Entretanto, o ensino e o aprendizado do ECG, em geral, não tem 
sido considerado uma tarefa fácil e estudos têm mostrado que o nível de 
competência para interpretação do ECG é baixo entre médicos residentes. 
O primeiro contato com este tema na graduação é através do ensino dos 
conceitos básicos, como a eletrofisiologia da célula cardíaca, anatomia e 
fisiologia do sistema de condução do coração e ao estudo dos conceitos 
básicos em eletrocardiografia e  ECG normal.  
Atualmente aplicativos da área médica para smartefones dispositivos são 
bastantes populares no ambiente hospitalar, utilizados com frequência por 
estudantes e médicos, e pela praticidade, têm desempenhado um papel no 
ensino e na prática médica. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um 
aplicativo para dispositivos móveis (iphone/ipad), focado no ensino de 
eletrofisiologia da célula cardíaca e eletrocardiografia, direcionado para alunos 
de graduação. 
O aplicativo é desenvolvido na plataforma iOS (Apple inc), utilizando a 
ferramenta de programação iOS SKD 6.0, que consiste no pacote com os 
softwares necessários para trabalhar com iOS.  
O aplicativo tem como foco ser uma ferramenta para facilitar o entendimento 
dos conceitos básicos da eletrocardiografia. Para isso, incorpora várias 
ferramentas e recursos  integrados, contendo textos com imagens, animações, 
tutoriais e vídeos. 
O aplicativo será submetido à Apple para ser disponibilizado como aplicativo 
grátis na App Store, para os dispositivos iOS (iphone e ipad).  

 
 

Palavras chaves: aplicativos médicos, eletrocardiograma, ECG, eletrofisiolofia, 
ensino médico. 
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ABSTRACT 
 

The ECG (electrocardiogram) is a fundamental test in Cardiology and in the 
Emergency Units. However, the teaching of teh ECG has not is considered an 
easy task and several studies have shown that the level of competence to 
interpret the ECG is low among medical residents.  
The first contact with this subject in graduation is through teaching the basics 
principles, such as electrophysiology of the cardiac cell, anatomy and 
physiology of the heart conduction system and the study of basic concepts and 
normal ECG.  
Currently the medical applications to smartefones are quite popular in between 
students and doctors. The medical aplications have played a role in teaching 
and medical practice. In this context, the objective of this work is to develop an 
application for mobile devices (iphone / ipad), focused on the teaching of 
eletrocardiography directed to undergraduate students.  
The application is developed on the iOS platform (Apple Inc.) using iOS 6.0 
SKD programming package, which is a tool necessary iOS development.  
The application focuses on being a tool to facilitate the understanding of the 
basic concepts of electrocardiography, as electrophysiology of the cardiac cell 
and normal electrocardiogram. For this, incorporates many tools and features 
integrated, as text with images, tutorials and videos.  
The application will be submitted to Apple to be available as a free app to 
iPhone and iPad in the App Store. 
 
 
Key words : medical applications, electrocardiography, ECG,  cardiac 
electrophysiology, medical education.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ECG (eletrocardiograma) é um exame fundamental na avaliação e 

seguimento do paciente com cardiopatia estabelecida e no diagnóstico de 

condições agudas, como na avaliação do paciente com dor torácica nas 

Unidades de Urgência e Emergência e que apresentam arritmia cardíaca.1,2  

Apesar de ser um dos métodos mais antigos em uso e do surgimento de outras 

técnicas diagnósticas em Cardiologia, o interesse em Eletrocardiografia 

mantém-se no dia de hoje, pela utilidade das informações que este método 

fornece, ampla disponibilidade e baixo custo. O ECG continua a ser o teste 

diagnóstico mais comumente utilizado para o diagnóstico das cardiopatias.1 

Considerando a importância do ECG como método diagnóstico, o aprendizado 

em Eletrocardiografia é uma parte essencial do ensino de graduação em 

Medicina e nos programas de Residência médica como Cardiologia e Medicina 

de Emergência.  

O ensino e o aprendizado do ECG, em geral, não tem sido considerado uma 

tarefa fácil, sendo importante a incorporação de novas metodologias para o 

melhorar a competência dos alunos na interpretação do ECG.3,4 Erros 

baseados na análise do ECG podem resultar em diagnósticos e condutas 

inadequadas.5-7 

Alguns estudos têm mostrado que o nível de competência para interpretação 

do ECG é baixo entre médicos residentes. Berger et al8 encontraram uma baixa 

taxa de acertos e um desempenho baixo entre residentes de Medicina Interna e 

Emergência de Nova York. Neste estudo, mais da metade dos participantes 

consideraram sua formação em eletrocardiografia inadequada. Resultados 

similares foram observados por Jager et al9 na África do Sul em residentes de 

Medicina de Emergência. Estes autores observaram um baixo nível de acurácia 

de acertos em relação a muitas dos principais diagnósticos 

eletrocardiográficos. Os participantes realizaram um teste que consistia em 

interpretar 10 ECGs, incluindo anormalidades usuais, como infarto agudo do 

miocárdio, bloqueio bifascicular, taquicardia ventricular, flutter atrial, bloqueio 

atrioventricular total, entre outras. A média de acerto (score) obtido pelo grupo 
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estudado foi de 46,4%. Porém, os autores constataram que o nível de acertos 

aumenta à medida que se incrementa o grau de treinamento e formação. 

Um ensaio mostrou que os estudantes do 6º ano apresentam um significativo 

aumento na habilidade de interpretar ECG, quando comparado com os do 4º/5º 

anos e que o aprendizado desses alunos foi incrementado principalmente pelo 

auto-estudo.10 

Algumas máquinas de ECG emitem um laudo interpretativo computadorizado. 

Enquanto as medidas realizadas por computador são parâmetros úteis, o laudo 

interpretativo apresenta uma acurácia limitada, não substitui a análise realizada 

pelo médico e devem ser melhor considerados com um auxiliar e não um 

substituto para a análise cuidadosa do traçado.11 

Atualmente aplicativos da área médica para dispositivos iOS e Android são 

bastantes populares no ambiente hospitalar, utilizados com frequência por 

estudantes e médicos e como ferramenta para para aprimorar as atividades de 

ensino e para melhorar o cuidado do paciente. Um registro realizado no Reino 

Unido12 entre estudantes de Medicina e médicos recém formados observou que 

a maioria destes faziam uso de 1 a 5 aplicativos médicos em dispositivos 

portáteis. O iphone foi o dispositivo mais usado pela população avaliada no 

estudo.12 

Os aplicativos médicos disponíveis para dispositivos móveis incluem 

referências sobre medicamentos,  ferramentas para o diagnóstico, calculadoras 

médicas, ebooks, entre outros tipos.13 

O primeiro contato com este tema na graduação é através do ensino dos 

conceitos básicos, como a eletrofisiologia da célula cardíaca, anatomia e 

fisiologia do sistema de condução do coração e estudo dos conceitos básicos 

em eletrocardiografia e  ECG normal.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina14 

estimula a utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem e a 

integração entre os conteúdos. 

Diversas estratégias têm sido testadas e comparadas como métodos para o 

ensino da eletrocardiografia, como aulas tradicionais, baseados em leituras, 

auto-aprendizagem  e oficinas.15 Um artigo de revisão mostrou que nenhum 

método é claramente superior aos demais.16 



 9 

Portanto, o processo de ensino-aprendizagem é implementado através de 

ferramentas diversas.17,18 Novas metodologias tem sido descritas, com relatos 

de sucessos. Por exemplo, um programa para interpretação do ECG baseado 

na Web foi testado com sucesso em estudante de graduação em Medicina, na 

Suécia.17 Na Universidade de Michigan (Estados Unidos), um estudo piloto 

avaliou a eficácia do ensino da eletrocardiografia através de puzzle ("quebra-

cabeças"), obtendo resultados comparáveis ao ensino por meios tradicionais.18 

Considerando a conhecida dificuldade que existe para o ensino do ECG na 

graduação, o desenvolvimento de ferramentas que facilitem esta tarefa é 

relevante. Estas ferramentas podem ser complementares às estratégias 

tradicionais. 

O uso de aplicativos têm certamente um papel neste processo, tendo em vista 

a ampla disponibilidade e uso frequente pelos alunos e médicos. 

Dessa forma o desenvolviemto de um aplicativo de ECG para dispositivos 

móveis, focado no ensino de estudante de graduação, é bem justificada. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis (iphone/ipad) destinado a 

alunos de graduação, para facilitar a aprendizagem de eletrofisiologia da célula 

cardíaca e eletrocardiografia e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento 

de competências relacionadas à Cardiologia e Medicina de Emergência. 

 

 

3. MÉTODOS 

 

Desenvolvimento do Aplicativo 

 

O aplicativo é desenvolvido na plataforma iOS (Apple inc), utilizando o iOS 8 

SDK e Xcode 6, que consiste no pacote com os softwares necessários para 

construir aplicações em iOS.  
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O iOS, sistema operacional para dispositivos móveis da Apple, foi desenvolvido 

inicialmente para o iphone, lançado em 2007 e, posteriormente, usado nos 

demais dispositivos móveis desta empresa, como ipod e ipad. 

Um dos componentes do iOS SKD é o ambiente de desenvolvimento Xcode. O 

Xcode é um programa para computadores Mac OX (Apple) que possui as 

ferramentas necessárias para desenvolver aplicações para iOS (ipnone e ipad) 

(ANEXO I). 

Entre estas ferramentas está a API Cocoa Touch, que permite construir as 

aplicacões próprias para iOS, com funçoes como: animações, multitarefas e 

reconhecimento de gestos 

A linguagem de programação utilizada na implementação deste 

aplicativo é OBJECTIVE-C, que é uma linguagem padrão para iOS.  

Objective-C é uma linguagem com sintaxe derivada de C e orientada a objetos. 

Foi desenvolvida na década de 1980 por Brad Cox e Tom Love. 

Posteriormente, em 1988, a empresa NeXT, criada por Steve Jobs, licenciou o 

objective-C. Em 1996 a Apple adquiriu a NeXT e passou a usar esta linguagem 

de programação para desenvolver o sistema operacional Mac OS X (usado nos 

computadores da empresa), e, a partir de 2007, com o lançamento do iphone, 

para o iOS. 

O texto contido no aplicativo foi desenvolvido em  HTML (ANEXO II) 

As telas do aplicativo foram construídas utilizando storyboard. O storyboard foi 

introduzida em 2011 para o desenvolvimento de aplicativos em iOS, que 

consiste na representação visual da interface do aplicativo, mostrando as telas 

e as conexões entre as diversas telas do aplicativo (ANEXO III). 

 

Funcionalidades e Arquitetura do Aplicativo 

O aplicativo apresenta na barra inferior 5 itens ou guias que podem ser 

acessadas: FISIOLOGIA-ECG BASES-ECG NORMAL-ECG ANORMAL-

SOBRE (ANEXO IV). 

A guia FISIOLOGIA contém textos básicos, como eletrofisiolofia da célula 

cardíaca (potencial de repouco e ação), propriedades das células cardíacas e 

anatomia dos sistema de condução. Há um vídeo tutorial sobre potencial de 

repouso e ação (formato mp4). Portanto, neste item há texto (html) e um 

tutorial. 
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Em ECG BASES, incluímos vários itens (textos com imagens) sobre aspectos 

básicos da eletrocardiografia: as ondas do ECG, padronização, as derivações e 

medidas em eletrocardiografia. Este item inclui somente textos com imagens. 

ECG NORMAL descreve as características do ECG normal: onda P, complexo 

QRS, segmento ST, onda T e U, bem como os intervalos PR e QT. Inclui a 

análise sequencial de dois traçados normais (figuras), sequencialmente, com 

detalhes das ondas. Nesta análise seguimos uma análise sistemática (método 

REFASA), que explicaremos adiante. Esta guia contem textos e imagens. 

ECG ANORMAL inclui tópicos sobre anormalidades eletrocardiográficas, tais 

como: sobrecargas de câmaras, bloqueios de ramos, ECG na síndrome 

coronariana aguda, bradiarritmias, arritmias supraventriculares e arritmias 

ventriculares. Os tópicos deste item consistem de vídeos tutoriais. 

Portanto, o aplicativo tem como foco facilitar o entendimento da 

eletrocardiografia. Para isso, incorpora várias ferramentas integradas como: 

1. Textos explicativos no formato de ebook. 

2. Imagens. 

3. Tutoriais (vídeos). 

4. Vídeos. 

O texto em formato html, com imagens inclusas, é de fácil entendimento, com 

muitas figuras e focado nos aspectos básicos. 

As imagens explicativas consistem principalmente de figuras de ECG, em 

formato jpg. Destacamos nas figuras as alterações encontradas em 

comparação com o normal. 

A parte de ECG anormal foi abordada por meio de vídeos tutoriais, incluido os 

principais tópicos de forma didática. 

O aplicativo inclui também vídeos de ECG com as arritmias mais comuns, tais 

como são observados nos monitores nas Unidades de Emergência e UTI. Uma 

parte são vídeos reais de monitor e outra são simulações obtidas no 

Laboratório de Habilidades da Faculdade de Medicina/UFRN (ANEXO V). 

Os tutoriais (vídeos) e os vídeos de arritmias foram desenvolvidos utilizando o 

software Camtasia 2 para Mac OS. O Camtasia 2 é um aplicativo completo 

para a criação e edição de vídeos (ANEXO VI). 
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Técnicas Usadas no Aplicativo  

 

Algumas técnicas foram usadas no aplicativo, visando obter maior aceitação e 

que o mesmo seja utilizado pelo público alvo e/ou para facilitar o entendimento 

do assunto tratado. Destacamos a análise sequencial do ECG e o uso de 

tutoriais e vídeos no aplicativo.  

 

Análise Sistemática e Sequencial na Interpretação do ECG (REFASA) 

 

Em nossa experiência no ensino do ECG, o ato de seguir uma sequência ajuda 

a sistematizar a interpretação, ao mesmo tempo que evita que detalhes deixem 

de ser observados. 

Com isto em mente, temos usado o método REFASA. Trata-se de um acrônimo 

dos termos RITMO-EIXO-FREQUÊNCIA-AMPLITUDE-SEGMENTO ST-ÁREA 

INATIVA. 

Este método foi criado pela Dra. Maria das Neves Dantas S. Barros para o 

ensino do ECG, que tem obtido boa aceitação pelos estudantes de Medicina e 

Médicos Residentes de várias especialidades no PROCAPE-Recife-PE. 

Para sistematizar, a autora criou a acrônimo REFASA, que traduz a sequência 

de passos para à análise de um traçado:  

R: ritmo. 

E: eixo. 

F: frequência. 

A: amplitude, duração e polaridade das ondas P, QRS e T. 

S: segmento ST/intervalo PR e QTc. 

A: área inativa. 

Nos ANEXOS VII a IX mostramos a avaliação do ritmo, eixo e frequiencia 

cardíaca em um exemplo de ECG normal. 

 

O emprego de vídeos tutoriais e vídeos de arritmias  

 

Visando obter maior receptividade do aplicativo e que o mesmo seja realmente 

usado pelos alunos, optamos fazer uso de vídeos tutoriais em vez de textos. 

Na verdade, o aplicativo contém textos, mas no item ECG ANORMAL os textos 
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foram substituidos por tutoriais. Ademais há tutoriais no item FISIOLOGIA. E 

para complementar, os videos com tracados de monitor serão certamente um 

atratativo para os estudantes. 

 

 

4. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 

 

O uso de aplicativos médicos focados no ensino dos aspectos básicos da 

eletrocardiografia é importante, considerando o baixo grau de competência no 

tema que tem sido constatado pelos estudos.  

Ademais, aplicativos de ECG são disponíveis de vários tipos, tanto para iOS 

como outras plataformas, porém poucos são focado no aluno de graduação, 

incluindo o ensino dos princípios básicos, como eletrofisiologia da célula 

cardíaca, que são essenciais para o bom entendimento e aprofundamento do 

assunto em etapas posteriores. 

O uso de tutoriais e vídeos provavelmente contribuirá para a boa aceitação do 

aplicativo pelo público alvo.  

Tendo em vista o uso frequente da plataforma iOS por estudantes e 

profissionais da área de saúde e que este aplicativo será disponibilizado para 

download na App Store, gratuitamente, podemos esperar que o mesmo seja 

utilizado por grande número de usuários em todo o Brasil e possa contribuir 

para desenvolver competências em eletrocardiografia e Cardiologia. 

 

5.  REFERÊNCIAS 

 

1. Mirvis DM, Goldberger AL. Electrocardiogram. In: Braunwalds heart 

disease: a textbook of cardi-ovascular medicine. Edited by Bonow RO, 

Mann DL and Zipes DP and Libby P. 9 th ed. 2012; 126-167.  

2. Oliveira Neto NRO, Barros MNDS. Eletrocardiografia clínica: aspectos 

básicos e tópicos principais. 1ª edição, edição do autor, 2011. 

3. Criley JM, Nelson WP.  Virtual tools for teaching electrocardiographic 

rhythm analysis. J of Electrocardiology 39 (2006) 113– 119. 

4.                                                                 . 



 14 

Evaluation of a web-based ECG-interpretation programme for 

undergraduate medical students. BMC Medical Education 2008, 8:25.  

5. Jayes RL Jr, Larsen GC, Beshansky JR, et al. Physician 

electrocardiogram reading in the emergency department—accuracy and 

effect on triage decisions: findings from a multicenter study. J Gen Intern 

Med. 1992;7: 387-92. 

6. McCarthy BD, Beshansky JR, D'Agostino RB, Selker HP. Missed 

diagnoses of acute myocardial infarction in the emergency department: 

results from a mul-ticenter study. Ann Emerg Med. 1993;22:579-82.  

7. Masoudi FA, Magid DJ, Vinson DR, Tricomi AJ, Lyons EE, Crounse L, et 

al. Implications of the failure to identify high-risk electrocardiogram 

findings for the quality of care of patients with acute myocardial 

infarction: results of the Emergency Department Quality in Myocardial 

Infarction (EDQMI) study. Circulation. 2006 Oct 10;114(15):1565-71. 

8. Berger JS, Elsen L, Nozard V, et al. Competency in electrocardiogram 

interpretation among internal medicine and emergency medicine 

residents. Am J Med. 2005 Aug;118(8):873-80. 

9. Jager J, Wallis L, Maritz D. ECG interpretation skills of South African 

Emergency Medicine residents. Int J Emerg Med (2010) 3:309–314.  

10. Pu ł     W     k      c  ł K   umu  K      k w k   . T   c mp       

of 4th, 5th and 6th year medical students knowledge of rules and 

practical skills in the interpretation of electrocardiograms at Jagiellonian 

University. Przegl Lek. 2012;69(4):143-8. 

11. Hongo RH, Goldschlager N. Status of computerized electrocardiography. 

Cardiol Clin 2006; 24:491–504. 

12. Payne KFB, Wharrad H, Watts K. Smartphone and medical related App 

use among medical students and junior doctors in the United Kingdom 

(UK): a regional survey. BMC Medical Informatics and Decision Making 

2012, 12:121.  

13. Mosa AS, Yoo I, Sheets L. A systematic review of healthcare 

applications for smartphones. BMC Med Inform Decis Mak. 2012 Jul 

10;12:67. 

14. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

(Resolução CNE/CES nº 03 de 20 de junho de 2014). Disponível em: 



 15 

http://portal.mec.gov.br. Acesso em 25/04/2015. 

15. Mahler SA, Wolcott CJ, Swoboda TK, Wang H, Arnold TC. Techniques 

for teaching electrocardiogram interpretation: self-directed learning is 

less effective than a workshop or lecture. Med Educ. 2011 Apr; 

45(4):347-53.  

16. Fent G, Gosai J, Purva M. Teaching the interpretation of 

electrocardiograms: which method is best?  J Electrocardiol. 2015 Mar-

Apr;48(2):190-3. 

17. Nilsson M, Bolinder G, Held C, Johansson BL, Fors U, Ostergren J. 

Evaluation of a web-based ECG-interpretation programme for 

undergraduate medical students. BMC Med Educ. 2008 Apr 23;8:25. 

18. Rubinstein J, Dhoble A, Ferenchick G. Puzzle based teaching versus 

traditional instruction in electrocardiogram interpretation for medical 

students--a pilot study. BMC Med Educ. 2009 Jan 13;9:4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

ANEXO I - XCODE: PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS iOS. 

 

 

 

ANEXO II- XCODE: PÁGINA DESENVOLVIDA EM HTML. 
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ANEXO III - STORYBOARD: MOSTRANDO COMO SÃO CONSTRUÍDAS 

AS TELAS E AS CONEXÕES ENTRE AS TELAS. 
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ANEXO IV - TELA MOSTRADA NO SIMULADOR DO IPHONE 5 NO 

XCODE OS ITENS DO APLICATIVO. 
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ANEXO V - IMAGEM DE VÍDEO DE TAQUIARRITMIA MOSTRADO NO 

APLICATIVO (REGISTRO DE MONITOR). 
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ANEXO VI- SOFTWARE CAMTASIA PARA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE 

VÍDEOS. 
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ANEXO VII - APLICAÇÃO DO REFASA, AVALIAÇÃO DO RITMO. 
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ANEXO VIII - APLICAÇÃO DO REFASA, MOSTRANDO O CÁLCULO DA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA EM EXEMPLO DE ECG NORMAL. 
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ANEXO IX - APLICAÇÃO DO REFASA, AVALIAÇÃO DO EIXO ELÉTRICO 

DO QRS NO PLANO FRONTAL. 

 


