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1. Interpretació bàsica d’ECG

1.1 COL·LOCACIÓ DELS ELECTRODES

És molt important la correcta col·locació dels elèctrodes per obtenir un bon ECG. 

Derivades BIPOLARS en extremitats
o si es posen a tòrax evitar parts toves.

Derivades PRECORDIALS
ECG normal
en 4t i 5è espai intercostal.

Derivades PRECORDIALS DRETES
V3 i V4 a la mateixa posició a hemitòrax dret

Derivades PRECORDIALS
POSTERIORS
en el pla horitzontal de V4

R L

FN

R L

FN

V1 V2
V3

V4 V5 V6

V4 V5 V6

Font: Carles Mayol | apunts taller de cardiologia

Vora esquerra colum
na

V9V8V7

Línia m
igescapular esquerra

Línia axilar posterior
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Pla FRONTAL | Triangle de Eithoven
derivades bipolars i monopolars

Pla HORITZONTAL
derivades precordials

En total són 12 derivacions: 

•	 6 en pla frontal : DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF  
(4 elèctrodes repartits entre els dos canells i els dos turmells)

•	 6 en pla horitzontal : V1, V2, V3, V4, V5, V6  
(6 elèctrodes col·locats en posició estàndard, al tòrax).

aVR aVL

aVF

II III

I

V1
V2 V3

V4

V5

V6

Referències anatòmiques per a la correcta col·locació de les derivades precordials:

Vora dreta de l’estèrnum, a nivell del quart espai intercostal.
Vora esquerra de l’estèrnum, a nivell del quart espai intercostal.
Punt mig entre V2 i V4
Intersecció de la línia mitjana clavicular (5è espai intercostal esquerre).
Intersecció de la línia axil·lar anterior (5è espai intercostal esquerre)  
en el pla horitzontal que passa per la derivada V4.
Intersecció de la línia axil·lar mitjana (5è espai intercostal esquerre)  
en el pla horitzontal que passa per la derivada V4.

Font: Carles Mayol | apunts taller de cardiologia
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1. Interpretació bàsica d’ECG

1.2 INTERVALS : MESURES i VALORS NORMALS

Paràmetres ECG Rang NORMAL ( seg. )

Interval PR 0,12 - 0,20 

QRS 0,08 - 0,11 ( < 0,12 seg )

Interval QT corregit ( QTc ) 0,35 - 0,44

Interval RR 0,6 - 1,0

Valors de NORMALITAT a l’ECG:
•	 Ritme sinusal entre 60 i 100 batecs per minut
•	 Eix qRS entre -30º i 90º
•	 Ona P (+) a DII, (-) a aVR i entre 0,08 i 0,10 segons
•	 PR entre 0,12 i 0,20 segons
•	 qRS entre 0,08 i 0,10 segons
•	 Absència de Q patològica
•	 QT dins de la normalitat
•	 T (+) excepte a DIII, aVR i V1 (V1-V4 dones, joves i raça negra)
•	 Segment ST descansa sobre la línea isoelèctrica +/-1mm

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG”



7

2022 ®

1.3 CÀLCUL DE LA FC MANUALMENT EN UN ECG

A què correspon cada ona representada en un batec cardíac normal ?

•	 Ona P: Correspon al temps de despolarització de les aurícules. És positiva a D1, 
D2, aVF i, sempre negativa a aVR. Si surt negativa a DI i positiva a aVR, voldria dir que 
l’ECG està mal fet perquè els elèctrodes dels membres superiors s’han intercanviat o 
existeix una dextrocàrdia. Marca la FC fisiològica i sol ser de 60-100 pm. No supera el 
2,5 mm d’alçada, ni els 0,10 seg d’amplada. La repolarització auricular no l’observem, sol 
estar oculta en l’interval P-R.

•	 Interval P-R: Inclou la desporalització auricular i el pas de l’estímul del node AV fins a 
les fibres de Purkinje.

•	 Complex QRS: Despolarització dels ventricles. Inclou tres ones separades: ona Q 
(despolarització septal), ona R (despolarització paret lliure) i ona S (despolarització basal). 
Té una alçada superior a la ona P (uns 25mm) i una amplada entre 0,06-0,10 seg 
considerant un QRS estret < 0,12 seg i ample ≥ 0,12 seg.

•	 Segment S-T: Part del període refractari ventricular. Cal identificar el punt J com l’inici 
de l’ona T i ha de ser isoelèctric (a precordials -0,5mm a +2 mm pot ser normal).

•	 Ona T: és la corrent que s’origina quan es repolaritzen els ventricles.

Si la FC és REGULAR: es comptabilitzen el nº de quadrats grans (de 0,2 seg )  
entre dos QRS consecutius i s’utilitza com a divisor de 300.

Si la FC és IRREGULAR: es comptabilitzen el nº de complexes QRS durant 6 seg.  
i es multiplica per 10.

300 150 100 75 60

300

4,8
= 62,5 bmp

exemple 1.

1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg

8 x 10 = 80 bmp

exemple 2.
1 2 3 4 5 6 7 8

Font: Carles Mayol | apunts taller de cardiologia
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1. Interpretació bàsica d’ECG

1.4 RUTINA DE LECTURA DEL ECG

1. Calibració

l’ECG ha d’estar ben calibrat: voltatge ( 1mV = 10mm ) - velocitat ( 25mm/seg )

2. Freqüència

FC normal a l’adult varia entre 60 i 100 bpm. Si < 60x’ = bradicàrdia, si > 100x’ = taquicàrdia

3. Ritme

Rítmic, arrítmic, sinusal, sinusal amb alteracions ( taqui, bradi, bloqueig… ), no sinusal…

4. Eix del qRS  

Eix qRS correcte va de -30º fins a +90º. 

Desvia a la dreta ( valors + de més de 90º ) = 
•	 Hipertròfia del Ventricle Dret ( VD )
•	 Primesa en nens
•	 Hemibloqueig posterior
•	 IAM anterolateral
•	 EPOC, cor pulmonale
•	 TEP

Desvia a la esquerra ( valors − inferiors a -30º ) =
•	 Hipertròfia del Ventricle Esquerre ( VE )
•	 Obesitat
•	 Hemibloqueig anterior
•	 IAM inferior

5. Mesura de la ona P

Duració : 0,08 – 0,10 segons ( 2-2,5mm )  |  Voltatge : 0,25mV ( 2,5mm )
Positiva ( + ) a : DI, II i III, i de V2 a V6  |  Difàsica a : V1  |  Negativa ( − ) a : aVR 

6. Interval PR

Mesureu-lo des de l’inici de la ona P fins a l’inici del qRS. | Mínim: 0,12s - Màxim: 0,20s ( 3-5mm )

Taquicàrdia sinusal Fibril·lació auricular TRNAV Bradicàrdia sinusal

Font: Dr. Javier López + Carles Mayol
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9. Ones Q

Q patològica: duració > 0,04 segons ( 1mm ) i el seu voltatge > 2mm  
o tenir una profunditat superior al 25% del total del complex QRS.

10. Progressió ona R a precordials

V1 amb rS i V6 Rs, pel que V3 serà isodifàsica i podríem dir que V6 és V1 donada la volta.

11. Segment ST

Descansa sobre la línea isoelèctrica. Patològic si:
> 1mm ( derivacions pla frontal )
> 2mm ( derivacions precordials )

12. Ona T

És asimètrica. Positiva en tot l’ECG excepte a aVR i ocasionalment a DIII i V1.

7. QRS ( morfologia, amplada i voltatge )

Ona negativa després de la P = és Q | 1a ona positiva després de la ona P = és R
Ona negativa després de la R = és S | Màxim: 0,10s ( 2,5 mm ) Voltatge: ≤ 25 mm en precordials

8. Interval QT

Si FC és normal. QT normal: inferior a la meitat de l’espai RR. Si el supera, parlem de QT llarg.  
Si la FC està alterada utilitzar QTc. QTc llarg : ≥ a 0,42 seg en homes o 0,43 seg en dones.

rS

Rm

RS Rs Q’

Qr QR

R qR

qRsrSRrSr’ qrS

qRS QSm

línea isoelèctrica

Font: Dr. Javier López + Carles Mayol
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2. Eix cardíac

2.1 PROGRESSIÓ i PATRÓ DE LES DERIVADES DI, DII i DIII

Serveix per valorar l’eix cardíac aproximat d’una manera ràpida mirant directament la 
progressió i el patró de les derivades DI, DII i DIII tenint en compte si són positives, 
isodifàsiques o negatives. Amb cada canvi de morfologia en una d’aquestes derivades 
l’eix es desvia 30º. ( podeu practicar a: https://david-shrk.github.io/ecgaxistrainer/ )

Tenint com a referència que en un ECG  a 60º on DI, DII i DIII són positives: 

•	 Quan la desviació d’un ECG  evoluciona cap a la DRETA   
ho fa canviant a partir de la derivada DI. 

•	 Quan la desviació d’un ECG  evoluciona cap a la ESQUERRA   
ho fa canviant a partir de la derivada DIII.

Font: Laura Caro + Carles Mayol

https://david-shrk.github.io/ecgaxistrainer/
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2.2 ALGORITME RÀPID DESVIACIÓ DE L’EIX CARDÍAC

I II III Eix I II III Eix I II III Eix

-90º
Desv.

ESQUERRA

+30º +150º
Desv.
DRETA

-60º
Desv.

ESQUERRA

+60º ±180º
Desv.
DRETA

-30º +90º -150º
Desv.

Extrema

0º +120º
Desv.
DRETA

-120º
Desv.

Extrema

Taula de l’eix cardíac segons la posició de les derivades I, II i III :

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG” + Carles Mayol

Font: Dr. Antonio Romero + Carles Mayol
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3. Apunts breus patologies i ritmes d’ECG

3.1 CREIXEMENT DE CAVITATS

3.2 BLOQUEIGS DE BRANCA

Hipertròfia de l’aurícula dreta
Ona P picuda amb voltatge superior  
a 2,5 mm a II, III i aVF ( durada normal )
Onda P ≥ 1,5 mm a V1, difásica  
amb component inicial ample.

Hipertròfia del ventrícle dret
Augment del voltatge de R a V1-2. 
Pot aparèixer un eix desviat a la dreta,  
ondes S profundes a V5-V6 ( R/S ≤ 1 ), 
creixement de l’aurícula dreta. Si sobrecàrrega 
dreta, alteracions  en la repolarització.

Hipertròfia del ventrícle esquerre
Sokolow: SV1 + RV5-6 ≥ 35mm.
Augment del voltatge de la R a V5-6 i S 
profunda a V1-2. Pot aparèixer un eix desviat 
a l’esquerra, creixement de l’aurícula esquerra.  
R a DI + S a DIII > 25 mm
R a AVL > 11 mm

Hipertròfia de l’aurícula esquerra
Ona P > 0,11 seg, amb voltatge normal.  
Ona P bimodal  ( entre un node i l’altre + de 1 
mm de diferència i el segon pot ser més alt ) 
 a V1 ona P bifàsica amb component negatiu 
≥ 0,04 seg.

Hemibloqueig anterior de branca esquerra
QRS < 0,12 seg. i > 0,10 seg.  
 Eix desviat a l’esquerra ( > -30º ),   
rS a II, III, aVF i qR en I, aVL.
Causa freqüent IAM anteroseptal agut. 

Bloqueig de branca dreta
QRS ≥ 0,12 seg. ( 0,10 - 0,12 si incomplet ).   
A V1-2 QRS + i/o patró rsR’ amb T negativa 
asimètrica.  A V5-6, I i aVL qRs amb S ampla.

Hemibloqueig posterior de branca esquerra
QRS < 0,12 seg. Eix desviat a la dreta  
habitualment a més de 110º  
( entre +90º i +140º ),  
rS o RS a I i aVL i qR a II, III, aVF.

Bloqueig de branca esquerra
QRS > 0,12 seg. ( 0,10 - 0,12 si incomplet ).  
V1 QRS − i/o morfologia rS.  
V5-6 amb absència de q,  
empastament de R i T negativa asimètrica.   
I i aVL sense q i empastament d’ona R.

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG” + Dr. Antonio Romero
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3.3 BRADIARRÍTMIES

Bloqueig SA de 1er grau
Conducció sinoatrial perllongada,  
es veurà un ECG normal.  

Depressió automatisme nòdul Sinusal ( NS )

Conducció nòdul Sinoauricular ( SA )

Conducció nòdul Auriculoventricular ( AV )

Malaltia del sinus

Bloqueig AV de 1er grau
PR allargat ( > 0,18 seg. en nens,  
0,20-0,22 seg. en adults i ancians ). 
Totes les ones P van seguides de QRS.

Mobitz II
Amb un PR constant existeixen  
algunes ones P que no condueixen.

2:1
Amb un PR constant, una ona P condueix  
i la següent no condueix.

Bloqueig AV de 3er grau o complet
Ones P bloquejades amb dissociació  
entre els ritmes auricular i ventricular.

QRS estret ( FC 45-60x’ ) respon a atropina
QRS ample ( FC 30-40x’ ) NO respon a atropina

Bloqueig AV de 2on grau 
Wenchebach Mobitz I
Allargament progressiu del PR  
fins que una ona P no condueix.

Bloqueig SA de 3er grau
Bloqueig complet de l’ona P.  
Aturada sinusal i a l’ECG tan sols podrem 
visualitzar l’aparició d’un ritme d’escapament.

Bloqueig SA de 2on grau
Ausència d’una ona P després  
de l’escurçament dels intervals PP ( Tipus I ).
La pausa és menor a la suma dels 2 intervals 
PP que la precedeixen. 

Sense alteració prèvia de l’interval PP ( Tipus II )

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG” + Dr. Antonio Romero

Bradicàrdia sinusal
Ritme sinusal amb FC < 60 bpm

Aturada sinusal
La pausa és més curta que els 2 intervals PP  
( regulars ) que la precedeixen.

Síndrome taquicàrdia - bradicàrdia
Alternància de bradicàrdia sinusal, bloqueig SA  
i/o pausa sinusal amb canvis en la FC i episodis 
de taquiarrítmia (+ habituals la FA o el Flutter).
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3. Apunts breus patologies i ritmes d’ECG

3.4 ARRÍTMIES

Taquicàrdia sinusal
Ritme sinusal ràpid. FC > 100 bpm.  
( presència d’ones P sinusals )

Fibril·lació ventricular
Ritme caòtic. No permet identificar QRS. 
Aparició d’ones irregulars.

Fibril·lació auricular
Ritme auricular ràpid ( ausència d’ones P )  
i desordenat. Resposta ventricular variable.

Síndrome de Wolf-Parkinson-White
Ritme sinusal amb PR curt ( < 0,12 seg. )  
i presència d’ona delta a la porció inicial  
de l’ona R. QRS ample.

Extrasístole ventricular
Complexos QRS prematurs, aberrats  
i sense ona P. Pot combinar-se amb batecs 
normals amb relació constant  
( bigeminisme, trigeminisme… )

Taquicàrdia ventricular
Ritme ràpid, amb complexos anormals  
amb QRS ample durada > 0,12 seg. 
Aparent regularitat del ritme ventricular  
entre 150-250 bpm. Alguns criteris de TV: 
Dissociació AV, batecs de captura i/o fusió…

Síndrome del QT llarg
Prolongació de l’interval QT respecte al QTc 
que pot induir a l’aparició d’arrítmies greus.

Taquicàrdia auricular
Ritme regular.  
Morfologia d’ona P diferent a la sinusal,  
− a derivacions DII, DIII i aVF.  
FC entre 120 i 240 bpm.  
( multifocal si 3 o més ones P diferents ).

Flutter auricular
Ritme auricular regular i ràpid  
amb resposta ventricular regular. 
Presència d’ones “F” amb: 
FC entorn als 150 bpm ( 2:1 )
FC entorn als 100 bpm ( 3:1 )
FC entorn als 75 bpm ( 4:1 )

Ritme auricular irregular i ràpid amb ones F 
seria un Flutter de conducció variable.

Taquicàrdia per reentrada nodal
Taquicàrdia regular, a FC d’entre 140-250 bpm. 
Ona P enmascarada o precedida del QRS.
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ONA T - GRAN o PICUDA

ONA T - NEGATIVA

BBEHH Hiperpotassèmia Repolarització precoç (RP) Inici IAM

3.5 MORFOLOGIES ONA T

Pericarditis

Isquèmia

Patró juvenil

BBDHH BBEHH HVI WPW

IAM antic

exemple ECG amb Hiperpotassèmia

exemple ECG - V6 amb BBEHH

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG” + Dr. Antonio Romero
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3. Apunts breus patologies i ritmes d’ECG

3.6 MORFOLOGIES SEGMENT ST

DEPRESSIÓ ST

ELEVACIÓ ST

HVI

IAM HVIAneurisma VI

BBEHH Digitàlic IAM posterior

Angor

Repolarització precoç (RP)

Brugada Hipotèrmia Pericarditis MCP

exemple ECG 
amb IAM posterior
V2 - V3 ↓ segment ST

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG” + Dr. Antonio Romero
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4. Algoritmes identificació de taquicàrdies

4.1 TAQUICÀRDIA RÍTMICA

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG”
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4.2 TAQUICÀRDIA ARRÍTMICA

4. Algoritmes identificació de taquicàrdies

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG”
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5. Localització IAM

SEPTAL LATERAL INFERIOR ANTERIOR

aVR

aVL

aVF

I

II

V1

V2

V3

V4

V5

V6III

Lateral

Lateral

Septal

Septal Lateral

Anterior

AnteriorInferior

Inferior

Inferior Lateral

Localització alteració segment ST al ECG Artèria coronària afectada

LATERAL ALT ( eST DI i aVL ) i/o BAIX ( V5 i V6 ) Cx o DA 

INFERIOR ( eST DII, DIII i aVF ) CD o Cx

POSTERIOR ( dST V1 i V2 ) CD o Cx

ANTERIOR ( eST V3 i V4 ) i/o SEPTAL ( eST V1 i V2 ) DA

Font: Dra. Aina Pagès + Dra. Susana Simó | tríptic congrés SEMES 2016
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5. Localització IAM

5.1 AFECTACIÓ CORONÀRIES IAM INFERIOR

Font: Dra. Aina Pagès + Dra. Susana Simó | tríptic congrés SEMES 2016
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5.2 AFECTACIÓ CORONÀRIES IAM ANTERO-SEPTAL

Font: Dra. Aina Pagès + Dra. Susana Simó | tríptic congrés SEMES 2016
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6. IAM en bloqueig de branca esquerra

6.1 CRITERIS DE SGARBOSSA

Signes electrocardiogràfics d’IAM en presència de BBEHH.

IMPORTANT

Els criteris electrocardiogràfics de Sgarbossa tenen una sensibilitat d’un 20% 
i una especificitat del 98% per el diagnòstic d’un infart agut de miocardi (IAM); 
per tant seríen útils, si es troben presents, per confirmar l’IAM,  
però NO s’haurien d’utilitzar per descartar el diagnòstic d’IAM.

PUNTUACIÓ ≥ a 3 PUNTS diagnòstic d’IAM.

1. Elevació segment  
ST ≥ a 1 mm  
concordant amb el QRS 
en derivació DII.

 5 punts

2. Depressió del segment 
ST ≥ a 1 mm concordant 
a les derivacions V2 - V3.

 3 punts

3. Elevació del segment ST 
≥ a 5 mm en la direcció 
oposada al complex QRS a 
les derivacions DIII i aVF.

 2 punts

Font: Dr. Javier López | tríptic “Interpretación básica ECG”
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6.2 ALGORITME BARCELONA

MOLT IMPORTANT !

Recordeu sempre que un ECG per si sol tan sols és un paper ple de quadradets i 
ratlles més o menys artefactades. No deixeu MAI de mirar al pacient i realitzar 
una bona anamnesi !

Recordeu:
•	 Un ECG normal realitzat sense dolor NO descarta un SCA
•	 Un ECG normal realitzat amb dolor NO descarta un SCA

Desviació del segment ST  
de 1 mm o més, concordant  
amb la polaritat del QRS  
a qualsevol derivada del ECG.

Desviació del segment ST  
de 1 mm o més, discordant  
amb la polaritat del QRS 
a qualsevol derivada del ECG  
amb QRS de baix voltatge  
( voltatge R o S màxim ≤ 6mm ).

Inclou dos criteris independents:

Font: https://www.urgenciasyemergen.com
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