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Resumo 

Muitos problemas cardíacos alteram a forma de onda do sinal elétrico do coração 

de forma diferenciada e a análise do registro da atividade elétrica ajuda a revelar várias 

patologias cardíacas. Os ECGs são portadores de informações de cada batida, sendo de 

característica não-estacionário e apresentando uma quantidade significativa de ruído 

dificultando a análise do mesmo. Por isso técnicas avançadas de processamento de 

sinais são utilizadas, como a análise em tempo-frequência, com estas é possível 

processá-los e caracterizá-los permitindo, assim, a identificação de anomalias nos 

processos e consequentemente permitindo o diagnóstico. A necessidade de 

aperfeiçoamentos nas técnicas prognóstica e diagnóstica tem incentivado estudos e 

desenvolvimentos de ferramentas de análise, tanto em pesquisas acadêmicas quanto 

industriais, para a identificação de problemas relacionados a este músculo.  

Dentre os métodos citados para análise destaca-se a transformada de Wavelet e 

com o auxílio desta e da técnica chamada de RNA é realizado um estudo analítico e 

comparativo dos sinais de ECG. Este trabalho tem como intuito o estudo do sinal elétrico 

do miocárdio para com as patologias relacionadas à arritmia. Os dados de sinais 

cardíacos foram obtidos de um banco de dados públicos do centro de pesquisas de 

ciência e tecnologia de saúde.  
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Abstract 

Many heart problems modify the waveform of an electrical signal from a heart in a 

differentiated way. The register that an ECG makes of the electrical activity helps to reveals 

many heart diseases. This signals carry the information of each process, they present non 

stationary properties and a significant amount of noise which makes its analysis difficult. 

Therefore advanced technics of signal process are used, for instance, the time-frequency 

analysis. Those technics make it possible to process and characterize the signal which 

allows the recognition of anomalies in the process and thus the diagnosis. The need of the 

prognosis and diagnostics technic improvement has encouraged studies and analysis tools 

development, as much at the academic field as at the research field, in order to identify 

problems related to this muscle. 

Among the analysis methods mentioned above the Wavelet transform stands out. 

With the assistance of this technic named RNA is made an analytic and comparative study 

of the ECG signals. This Thesis aims to study the myocardium’s electrical signal related to 

arrhythmia diseases. The heart signal data was extracted from a public access banco de 

dados of the science research and health technology center. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O coração é o órgão motor do corpo humano, sendo este encarregado de bombear 

o sangue para todo o corpo de modo a transportar oxigênio e nutrientes. Sua função é de 

suma importância para a vida e por isso a saúde cardíaca deve ser sempre monitorada, 

dessa forma, eventuais patologias podem ser diagnosticadas e tratadas antes que 

provoquem danos graves no paciente. 

As arritmias ou ritmos anormais do coração são distúrbios cardíacos comuns e 

podem causar sérios riscos a vida das pessoas, sendo uma das principais causas de óbito 

no mundo. Muitos dos casos de morte poderiam ser evitados se fosse realizado um 

monitoramento dessas patologias, que se dá através do Eletrocardiograma (ECG). 

O sinal do ECG varia no tempo, ou seja, apresenta característica não estacionária, 

devido a esta característica diversos métodos vêm sendo utilizados para detectar e 

classificar este sinal[3][4]. Os métodos primários para se analisar os sinais do ECG eram 

baseados nos métodos do domínio do tempo, mas com este método não era possível 

analisar todas as características dos sinais. Para isso técnicas para representação da 

frequência também foram utilizadas, os estudos feitos utilizaram a transformada rápida 

de Fourier, transformada curta de Fourier e por fim a transformada de Wavelet. 

A transformada de Wavelet é baseada em um conjunto de Wavelets permitindo a 

decomposição do sinal em um conjunto de coeficientes. Cada Wavelet a ser analisada 

possuirá sua própria duração de tempo, localidade no tempo e faixa de frequência. Os 

coeficientes de Wavelet, resultantes da transformação de Wavelet, correspondem as 

medidas dos componentes do sinal do ECG, que para cada etapa do ciclo cardíaco 

apresentará energias características, assim como no segmento de tempo e faixa de 

frequência analisados [6]. 

Para que os sinais possam ser classificados foi utilizada a ferramenta de RNA 

(RNA), que possuem uma habilidade de extrair significado de dados complicados e 

imprecisos que podem ser usados para encontrar padrões e detectar tendências que são 
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muito complexas para serem percebidas por um humano e outras técnicas 

computacionais. Dentre suas vantagens estão a sua capacidade aprendizado adaptativo, 

auto-organização, operação em tempo real e tolerância de falha [7],[8]. 

O monitoramento contínuo e a detecção automática dos diferentes tipos de batida 

que caracterizam as arritmias podem auxiliar em um diagnóstico mais eficiente e 

preciso. Este trabalho propõem um estudo de como a transformada de Wavelet em 

conjunto com uma rede neural artificial (RNA) pode identificar e classificar sinais de 

ECG com eficiência. Neste trabalho classificou-se os tipos de batimentos como Normais, 

bloqueio de ramo esquerdo (LBBB) e bloqueio de ramo direito (RBBB). 

1.1. Relevância do tema em estudo 

As doenças cardiovasculares são hoje em dia uma das principais causas de óbitos 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estas mortes poderiam ter seu número 

reduzido se fossem realizados a detecção e o monitoramento prévio das arritmias 

geradas por essas doenças a partir do ECG. As arritmias são distúrbios cardíacos comuns 

e podem causar sérios riscos a vida das pessoas, estes distúrbios são caracterizados pela 

alteração da frequência ou ritmo dos batimentos cardíacos e podem ocorrer por 

diversos motivos. 

Devido a rotina intensa, hábitos alimentares inadequados, atitude sedentária e 

distúrbios psicológicos, como estresse e depressão, vêm sendo observado um crescente 

número de pessoas afetadas por problemas cardíacos na sociedade. Estes problemas 

apesar de afligirem, normalmente, pessoas de idade mais avançadas, devido ao aumento 

da expectativa de vida, e adultas, tem-se observado um preocupante aumento de casos 

de cardiopatia em crianças.  

O ECG é o registro de potenciais elétricos emitidos pelo coração que atingem a 

superfície do corpo. Ele é um dos meios mais rápidos e precisos para diagnosticar 

arritmias cardíacas. Embora muitos cardiologistas interpretem o ECG com bastante 

precisão erros podem ser causados devido detalhes que possam passar despercebidos 

pela percepção humana. 

Atualmente, o estudo em sinais biomédicos vem aumentando para melhorar a 

qualidade de vida da população tanto no âmbito de diagnóstico como em prognóstico. A 
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identificação prévia de qualquer imperfeição é de extrema importância pois com esta o 

paciente pode ter o problema monitorado e medidas necessárias já possam ser tomadas 

de forma preventiva para que se mantenha o controle do problema.  

1.2. Objetivo 

Objetivo geral 

Este trabalho almeja estudar os métodos já realizados pela comunidade científica 

para processamento e classificação de sinais de ECG. Alguns dados de sinais de pessoas 

saudáveis e pessoas que apresentam algumas patologias foram coletados de um banco 

de dados do centro de pesquisa público, os quais, com o auxílio de ferramentas de 

análise em tempo e frequência, para se decompor e analisar o sinal, foram classificados e 

comprovados sua eficiência. A implementação de todo o trabalho foi realizada via 

Matlab.  

 

Objetivo específico 

Os resultados, utilizando-se os métodos de análise em tempo-frequência, foram 

comparados para determinar a eficiência do método para determinados casos e com o 

auxílio das Redes Neurais Artificiais (RNAs), os sinais foram classificados e sua natureza 

averiguada. Os resultados finais obtidos foram comparados com outros resultados 

encontrados pela comunidade científica. 

1.3. Metodologia 

Este trabalho faz uma revisão bibliográfica sobre sinais de ECG e dos métodos 

mais utilizados para se fazer a análise, processamento e classificação do mesmo, tendo 

como destaque a transformada de Wavelet e as RNAs. Os dados de sinais cardíacos 

foram obtidos de um banco de dados públicos do centro de pesquisas de ciência e 

tecnologia de saúde. Estes foram processados por ferramentas disponíveis pelo 

programa Matlab e em seguida classificados para averiguar sua eficiência. 
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1.4. Organização do Trabalho 

O trabalho está estruturado de forma a conter 6 capítulos, incluindo este, que é 

referente à introdução, onde os objetivos e importância do trabalho está descrita. O 

Capítulo 2 apresenta uma breve evolução histórica dos biosinais, tendo como principal 

foco o ECG, da fisiologia do músculo cardíaco assim como principais tipos de arritmia e 

um estudo do estado da arte para demonstrar o que já foi realizado pela comunidade 

científica. O Capítulo 3 disserta sobre os métodos de análise em tempo-frequência, como 

eles foram utilizados, suas vantagens e desvantagens para a caracterização do sinal. No 

Capítulo 4 se fez um estudo dos métodos de classificação definidos pelas RNAs. No 

Capítulo 5 é descrita a metodologia e todas as etapas necessárias para que o trabalho 

seja concretizado. O Capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho, colocando os 

resultados obtidos em comparações com outros resultados da comunidade científica. 
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Capítulo 2 

Revisão bibliográfica 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma breve revisão sobre o músculo 

cardíaco, seu funcionamento e características. Definir a criação da diferença de potencial 

na membrana celular e caracterizar o sinal de ECG normal, o que cada curva significa, 

como é feita a medição das derivações dos eletrodos, assim como um breve histórico de 

como este tipo de monitoramento de sinal surgiu. 

2.1. Breve História dos Biosinais  

As propriedades elétricas das células e tecidos foram extensamente trabalhadas 

nos séculos XVIII e XIX, sendo os principais responsáveis por estes estudos Alessandro 

Volta (1745-1827) e Luigi Galvani (1737-1798). Seus trabalhos propiciaram o 

entendimento de que tecidos vivos apresentam importantes propriedades elétricas [1]. 

O anatomista italiano e médico Luigi Galvani foi um dos primeiros a investigar um 

fenômeno chamado de bioeletrogênese, que é a capacidade de gerar a diferença de 

potencial elétrico através da membrana. Galvani percebeu, por seus experimentos, que 

os músculos se contraiam não apenas quando aplicados uma corrente, responsável por 

acender uma lâmpada, mas quando ela estava ausente. A contração muscular aparecia 

quando a preparação do músculo era colocada com dois metais diferentes, como 

nenhuma eletricidade externa estava sendo aplicada ao músculo Galvani deduziu que o 

músculo estava gerando eletricidade por si próprio, ou seja, para ele os tecidos 

orgânicos eram capazes de ter “eletricidade animal”, termo definido por ele, quando 

uma carga externa era aplicada aos músculos, cargas elétricas opostas da superfície 

interna e externa se atrairiam, causando a contração muscular[3][4][9]. 

O médico italiano Alessandro Volta reproduziu os experimentos de Galvani e 

observou que apenas o contato dos eletrodos bimetálicos nos nervos que conduziam aos 

músculos da perna do sapo já era suficiente para causar contração, assim ele 
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argumentou que o músculo do animal funcionava somente como um detector de 

pequenas diferenças no potencial elétrico externo, não sendo possível evidenciar a 

“eletricidade animal” suposta por Galvani[3]. No intuito de comprovar suas afirmações, 

em 1800 ele construiu a primeira pilha elétrica, composta por uma série de discos de 

metal de dois tipos, separados por discos de feltro embebido em solução condutora. 

Posteriormente a evidência experimental definitiva para essa dúvida foi proporcionada 

pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt, em 1787, ele foi capaz de descobrir 

dois fenômenos separados, a eletricidade bimetálica e eletricidade animal. Os notáveis 

experimentos de Galvani ajudaram a estabelecer as bases para o estudo biológico da 

neurofisiologia e neurologia. A mudança de paradigma foi , então, completa: os nervos 

não eram tubos de água ou canais mas condutores elétricos. A informação no sistema 

nervoso era transmitida pela eletricidade gerada diretamente pelo tecido 

orgânico[2][3][5]. 

Com os vários avanços na fisiologia e no campo tecnológico tornou-se possível o 

surgimento do ECG no início do século XX, por Willem Einthoven. Einthoven se 

interessou pelo registro da atividade do coração, utilizando um eletrômero capilar, 

utilizado por Augustus D. Waller. Fazendo-se uso deste equipamento, que foi descoberto 

pelo físico Gabriel Lippman, Waller foi pioneiro em registrar de forma bastante 

rudimentar a atividade elétrica do coração captada na superfície do corpo. O eletrômero 

capilar de Lippman consistia de um tubo preenchido com mercúrio e ácido sulfúrico, que 

por ser menos denso ocupava a parte superior do tubo. Os potenciais elétricos gerados 

alteram a tensão superficial, fazendo o mercúrio deslocar para cima ou para baixo, assim 

indicando a diferença de potencial existente. Após alguns anos de pesquisa Einthoven 

conseguiu desenvolver um galvanômetro de corda que permitiu estudar a atividade 

elétrica do coração. Este galvanômetro de corda consistia de um filamento muito fino de 

quartzo recoberto por prata imerso em um campo magnético muito intenso, enquanto o 

paciente permanecia com os dois antebraços e a perna esquerda imersos em baldes 

metálicos com uma solução salina. A corrente captada do coração movia discretamente o 

filamento de quartzo. A oscilação deste dependia da intensidade e direção do potencial 

gerado no coração e captado na periferia dos eletrodos[5][6]. A movimentação gerada 

no fio de quartzo eram registradas em um filme fotográfico. Com a utilização deste 

instrumento Einthoven conseguiu estabelecer os princípios básicos para a obtenção do 

ECG. Ele criou derivações que são obtidas com os eletrodos colocados no braço 
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esquerdo, braço direito e perna esquerda, formando um triângulo equilátero e 

garantindo com que o coração ocupasse o centro desde triângulo. Cada derivação mede 

a diferença de potencial elétrico entre dois eletrodos e as características das ondas do 

ECG foram nomeadas de P, Q, R, S e T, a onda referente a um sinal normal de ECG está 

demonstrada na Figura 2.1. 

 

Figura 2-1 - Ondas características de um ECG normal. 

O ECG com o tempo se tornaria um método de extrema importância na 

cardiologia, desempenhando um papel importante no diagnóstico de patologias 

cardíacas. Algumas condições utilizam deste procedimento seu método principal para o 

diagnóstico, como os bloqueios intraventriculares, as arritmias, entre outros[5]. 

2.2. A Criação de Diferenças de Potenciais na Membrana Plasmática  

O potencial de membrana é criado pela passagem de íons através da membrana 

biológica gerando uma diferença de potencial, sendo que a diferença entre as 

concentrações iônicas nos dois lados de uma membrana seletivamente permeável pode 

criar um potencial de membrana. A célula passa por duas etapas para que a criação de 

diferença de potencial seja atingida: A despolarização e a polarização[9][10]. 

2.2.1. A Despolarização 

Quando um estímulo apropriado atinge a célula, as portas de passagem de íons 

sódio abrem-se, o íon sódio por estar em maior concentração no meio externo, penetra 
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através das aberturas na membrana. O brusco influxo de cargas positivas faz com que o 

potencial da membrana passe para um potencial positivo[9][11]. 

2.2.2. A Repolarização  

A permeabilidade na membrana celular aos íons sódio retorna ao normal e 

simultaneamente, ocorre um aumento na permeabilidade aos íons potássio. Isso 

provoca um grande fluxo de íons potássio de dentro para fora da célula, em decorrência 

ao excesso de cargas positivas encontradas devido ao processo de despolarização e a 

uma maior concentração de potássio dentro da célula, todo esse processo faz com que o 

potencial da membrana celular volte a ser negativo[9][11]. 

2.2.3. O Repouso  

É a fase em que ocorre simplesmente o retorno das condições normais de 

repouso encontradas na membrana celular, antes desta ser excitada e despolarizada. 

Para facilitar o entendimento da variação de diferença de potencial da membrana 

por cada processo, a Figura 2.2 indicará cada etapa do processo[9][11]. 

Na fase representada por 0 acontece a despolarização rápida, caracterizada por: 

 Aumento da condutividade de íons sódio. 

 Elevação do potencial da membrana. 

Na fase representada por 1 acontece a repolarização, caracterizada por: 

 Fechamento dos canais de íons sódio 

 Efluxo dos íons potássio. 

 Repolarização inicial. 

Na fase representada por 2 acontece a etapa chamada de Platô, caracterizada por: 

 Aumento da condutividade dos íons de cálcio. 

 Efluxo dos íons potássio. 

 Velocidade da repolarização se torna mais lenta. 

Na fase representada por 3 acontece a etapa chamada repolarização final, 

caracterizada por: 
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 Diminuição da condutividade dos íons de cálcio. 

 Aumento da condutividade dos íons potássio. 

Na fase representada por 4 acontece a etapa chamada repouso, caracterizada por: 

Equilíbrio das correntes iônicas de influxo e efluxo. 

 

Figura 2-2 - Representação do processo de geração de diferença de potencial na membrana cardíaca. 

2.3. Fisiologia do Músculo Cardíaco 

O coração é composto por três tipos principais de músculo: o músculo atrial, o 

ventricular e as fibras especializadas excitatórias e condutoras. Os tipos atrial e 

ventricular de músculo contraem-se quase como os músculos esqueléticos, mas com 

duração muito maior da contração. As fibras excitatórias e de condução, no entanto só se 

contraem fracamente por conterem poucas fibras para contração, mas apresentam 

descargas elétricas rítmicas automáticas, na forma de potenciais de ação, ou fazem a 

condução desses potenciais de ação pelo coração, representando o sistema de excitação 

que controla os batimentos rítmicos[9][10]. 

O músculo cardíaco é composto de duas bombas distintas, sendo que seu lado 

direito bombeira sangue para os pulmões e o lado esquerdo é encarregado de bombear 

o sangue para o resto do corpo. O sentido do fluxo do sangue no coração está 

representado pela Figura 2.3. 

O miocárdio é constituído de células que apresentam quatro propriedades; 

 Excitabilidade (capacidade de responder a um estímulo) 
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 Contrabilidade (a resposta ao estímulo é representada pela contração 

muscular) 

 Automatismo (a capacidade de originar o impulso que determina a 

contração) 

 Condutividade (o processo de ativação se propaga por toda a musculatura 

cardíaca) 

2.3.1. Sistema de condução cardíaca  

No miocárdio existe um sistema de condução que permite uma rápida 

transmissão do estímulo elétrico através do próprio músculo, levando-o a contração. A 

fim de maximizar a força da contração, a contração dos átrios é sempre seguida pela 

contração dos ventrículos, garantindo desta forma uma eficiente saída de sangue nas 

artérias. Antes de descrever o sistema de condução, é necessário entender de onde surge 

o estímulo inicial para contração do miocárdio. 

Nem todas as células do coração apresentam o mesmo potencial de ação, sendo 

algumas capazes de gerá-lo espontaneamente, em outras palavras, despolarizam-se sem 

necessidade de um estímulo. Estas células são chamadas de células marca-passo. A 

propagação do potencial de ação tem origem em um nódulo formado por um tecido que 

está localizado na parede posterior do átrio direito, esse nódulo é denominado de 

nódulo sinoatrial. O estímulo do nódulo sinoatrial gera uma onda de despolarização que, 

conforme o estímulo passa através dos átrios, produz uma contração. Na propagação do 

estímulo, que se forma na região do nódulo sinoatrial, a repolarização atrial pode ser 

considerada como responsável por ativar os átrios em sincronismo com a ativação dos 

ventrículos[9][10]. 

Entre os átrios e os ventrículos existe um nódulo que faz a conexão elétrica entre 

estes, esse nódulo é chamado de nódulo atrioventricular. O estímulo propagado atinge o 

nódulo atrioventricular cerca de 20-30 ms após sua partida do nódulo sinoatrial. Neste 

ponto, a transmissão do estímulo se torna mais lenta, o que garante que os átrios lancem 

o sangue para os ventrículos antes que os mesmos se contraiam. Após a passagem do 

nódulo atrioventricular, a despolarização estende-se rapidamente sobre um feixe de 

fibras de His. 
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A Figura 2.3 mostra o sistema especializado condutor e excitatório do coração 

que controla as contrações. A Figura mostra o nódulo sinoatrial (chamado também por 

sinusal), no qual são gerados os impulsos rítmicos normais; as vias internodais que 

conduzem os impulsos do nódulo sinoatrial ao nódulo atrioventricular (também 

chamado de nodo A-V). O nodo A-V no qual os impulsos vindo dos átrios são retardados 

antes de passar para os ventrículos. E os ramos esquerdo e direito do feixe de fibras de 

Purkinje, que conduzem os impulsos cardíacos para todas as partes dos 

ventrículos[9][10]. 

 

Figura 2-3 - Sistema de condução especializado do coração. 

O nódulo sinoatrial ou sinusal tem a função de marca passo cardíaco, com 

despolarizações regulares e com frequência normal de 60 a 100 vezes por minuto. A 

partir deste nódulo o impulso elétrico é conduzido ao nódulo atrioventricular pelos 

feixes internodais e ao átrio esquerdo através do feixe de Bachman. Ao atingir o nódulo 

atrioventricular, o impulso elétrico sofre um atraso e então, atinge o feixe de His, 

passando pelos ramos direito e esquerdo do feixe de His e fibras de Purkinje. Estas se 

ligam as fibras musculares, também conhecidas como miócitos cardíacos, de modo a 

ativar o miocárdio ventricular, permitindo a contração ventricular. 

O sistema responsável por todo este controle de variação da respiração e no 

ritmo dos batimentos cardíacos é o sistema nervoso autônomo. O aumento do ritmo 
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cardíaco e respiratório é controlado pelo sistema nervoso simpático, enquanto que o 

processo inverso de controle é feito pelo sistema nervoso parassimpático[9][10]. 

2.4. O ECG 

Quando o impulso cardíaco passa através do coração, uma corrente elétrica 

também se propaga do coração para os tecidos adjacentes que o envolvem e pequena 

parte da corrente se propaga até a superfície do corpo. Se eletrodos forem colocados 

sobre a pele, em lados opostos do coração, é possível registrar os potenciais elétricos 

gerados por essa corrente[4][12][13]. 

O ciclo cardíaco representado pelo sinal de ECG da Figura 2.1 é caracterizado 

como um ECG normal. Nas regiões que apresentam potencial não nulo, são chamadas de 

deflexões. A distância entre duas ondas é chamada de segmento, e a distância que 

envolve as deflexões e segmentos é definida como intervalo. Estas ondas e segmentos 

representam os seguintes ciclos cardíacos: 

 Onda P – Início do batimento cardíaco marcado por um estímulo na região 

do átrio direito denominada nódulo sino atrial. Este estímulo de contração 

é uma onda de despolarização que torna a região intracelular (do músculo 

cardíaco) positiva em relação ao meio externo (em repouso a região 

intracelular é negativa). Esse estímulo tende a se propagar pelas células a 

partir de sua origem. A região de origem, nódulo sinoatrial, é considerada 

o marca-passo natural do coração por ser a responsável por iniciar o 

batimento cardíaco. 

 Onda Q - Marca o início da despolarização dos ventrículos, quando a onda 

P atinge o nódulo atrioventricular e , através das fibras de Purkinje, o 

estímulo passa a caminhar rapidamente pelos ventrículos. 

 Onda R – onda de maior amplitude do batimento cardíaco. Utilizada como 

base dos algoritmos de detecção do batimento cardíaco. 

 Onda S e segmento ST – A onda S representa o fim da despolarização 

ventricular, sendo que a despolarização ventricular completa é visualizada 

como o complexo QRS. Entre a onda S e a onda T há uma pausa na 

atividade elétrica chamada de segmento ST. 
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 Onda T – A onda T representa a repolarização do coração,  onde os 

músculos cardíacos voltam ao seu estado de repouso. 

 Onda U – Esta onda muitas vezes não é visível no ECG. Acredita-se que 

estas ondas representam a repolarização das fibras de Purkinje. 

A representação dos fenômenos elétricos que interagem por toda a fisiologia do 

músculo cardíaco, podem ser representados de forma grosseira pela Figura 2.4 a seguir, 

essa imagem tenta demonstrar a sequência temporal do potencial de ação pelas várias 

regiões do coração. 

 

Figura 2-4 - Potenciais de ação  obtido das diferentes regiões do coracão durante o clico cardíaco. 

2.4.1. Metodologias de Medição 

Os sinais de ECG são amplamente utilizados como uma ferramenta de diagnóstico 

na prática clínica a fim de avaliar a condição cardíaca dos pacientes, pois são baseados 

em medidas não invasivas[9][10]. 

Para se obter o ECG pode-se, na teoria, fazer a medição em qualquer parte do 

corpo, mas para se adquirirem melhores resultados alguns pontos foram padronizados 

para o posicionamento dos eletrodos. Esses eletrodos podem ser ligados entre si 

permitindo a obtenção de doze diferentes registros, cada uma dessas ligações é 

conhecida como uma derivação do ECG. As derivações estão divididas em dois grupos: as 

de extremidade, que permitem captação da atividade elétrica no plano frontal, e 
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derivações precordiais, que permitem a captação da atividade elétrica sobre o plano 

transversal. Em ambos os tipo de derivações um eletrodo é aplicado ao tornozelo direito 

e conectado ao terra para evitar interferências eletromagnéticas. 

Nas derivações de extremidade, também chamadas de derivações bipolares 

padrão, o ECG é registrado por dois eletrodos posicionados em lados diferentes do 

coração. Assim a derivação é uma combinação de dois fios para formar um circuito 

completo entre o corpo e o eletrocardiógrafo. A Figura 2.6 representa a disposição dos 

eletrodos para se fazer a medição, esta disposição chamada de triângulo de Einthoven 

está representada por um triângulo ao redor do coração. A lei de Einthoven afirma que, 

se os potenciais elétricos de duas das três derivações eletrocardiográficas bipolares dos 

membros forem conhecidos em um dado momento, o potencial elétrico da terceira 

derivação poderá ser determinado matematicamente pela simples soma dos dois 

primeiros[9][10]. Sendo as derivações caracterizadas por: 

 Derivação I – o terminal negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao 

braço direito, e o terminal positivo, ao braço esquerdo. Assim, quando a 

área pela qual o braço direito se une ao tórax está eletronegativa, em 

relação a área pela qual o braço esquerdo se une ao tórax, o 

eletrocardiógrafo registra valor positivo. 

 Derivação II – o terminal negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao 

braço direito, e o terminal positivo, a perna esquerda. Portanto, quando o 

braço direito está negativo em relação a perna esquerda o 

eletrocardiógrafo possui registro positivo. 

 Derivação III – O terminal negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao 

braço esquerdo, e o terminal positivo, a perna esquerda. Isso significa que 

o eletrocardiógrafo apresentara medição positiva quando o braço 

esquerdo estiver negativo em relação a perna esquerda. 

VI=VLA-VRA (2.1) 

VII=VLL-VRA (2.2) 

VIII=VLL-VLA (2.3) 

As formas de onda adquiridas por estas medições estão representadas pela 

Figura 2.5, a seguir. 
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Figura 2-5 - Sinais adquiridos pelo esquema de medição bipolar. 

As Equações (2.1),(2.2) e (2.3) representam a diferença de medição sendo a 

primeira letra representada por “L”, esquerda (left) e “R”, direita (right). Enquanto que a 

segunda representa o membro “A”, braço (arm) e “L”, perna (leg). 
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Figura 2-6 - Disposição convencional dos eletrodos para registro das derivações, método bipolar. 

Nas derivações precordiais os ECGs são registrados pelo posicionamento de 

eletrodo na superfície anterior ao tórax, como demonstrado pela Figura 2.7. Esse 

eletrodo é conectado ao terminal positivo do eletrocardiógrafo, e o eletrodo negativo, 

denominado eletrodo indiferente, é conectado, simultaneamente, ao braço direito, ao 

braço esquerdo e a perna esquerda, por meio de resistências elétricas iguais. 

Normalmente se faz o registro de seis derivações torácicas padrão, uma por vez, na 

parede anterior do tórax, colocando-se o eletrodo torácico de forma sequencial, os 

registros são chamados de V1,V2,V3,V4,V5 e V6[9][10]. 
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Figura 2-7 - Orientação espacial das derivações precordiais. 

E estes pontos são responsáveis por oferecer os seguintes sinais, representados 

pela Figura 2.8. 

 

Figura 2-8 - Sinais adquiridos pelo método de medição precordial. 

Outro sistema de derivações muito utilizado consiste na derivação unipolar 

aumentada dos membros. Nesse tipo de registro, dois dos membros são conectados ao 

terminal negativo do eletrocardiógrafo por meio de resistências elétricas, e o terceiro 

membro é conectado ao terminal positivo. Quando o terminal positivo está no braço 

direito, a derivação é denominada aVR, quando está no braço esquerdo aVL e quando 

está na perna esquerda, aVF. São representados pelas seguintes equações: 

       
 

 
        (2.4) 

       
 

 
        (2.5) 
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        (2.6) 

Este método apresenta os seguintes sinais, representados pela Figura 2.9. 

 

Figura 2-9 - Sinais adquiridos pelo método unipolar. 

O ECG é um dos métodos mais importantes no diagnóstico das cardiopatias e 

também de outros estados mórbidos, a importância desta monitoração está na 

percepção de vários parâmetros do traçado resultante. Estes parâmetros, por si só ou 

pela combinação com histórico e/ou sintomas do paciente, indicam o estado fisiológico 

do coração e a necessidade de um tratamento específico. O uso deste método de 

monitoração tem crescido assim como a necessidade de se utilizarem algoritmos com 

melhor desempenho capazes de obter da curva de ECG parâmetros importantes para 

avaliação. 

2.5. Arritmias 

Cada batida do coração começa em uma área especializada do átrio direito 

chamada de nó sinoatrial, este inicia cada batida do coração através de uma geração de 

uma pequena eletricidade, a qual se espalha pelos músculos do átrio, fazendo com que 

as câmaras superiores se contraiam. O cérebro informa o nó sinoatrial o quão rápido 

bater, podendo ser acelerado durante exercícios ou em momentos de estresse ou 

reduzido quando em repouso ou dormindo. 
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Alguns tipos de disfunção cardíaca não ocorrem como resultado de um músculo 

cardíaco anormal, mas devido a um ritmo cardíaco anormal. Como por exemplo, quando 

o batimento atrial não acontece de forma coordenada com o batimento ventricular. As 

arritmias são anormalidades do ritmo cardíaco e frequência cardíaca, elas podem 

ocorrer por várias razões, seja por uma anormalidade única ou uma combinação de 

anormalidades no sistema de condução do coração, estas são: 

 Ritmo anormal do marca-passo; 

 Deslocamento do marca-passo do nó sinoatrial para outras regiões 

cardíacas; 

 Bloqueio da transmissão do impulso pelo coração; 

 Caminhos anormais para a transmissão do impulso para o coração; 

 Geração espontânea de impulsos anormais em quase todas as regiões do 

coração. 

Quando esses impulsos elétricos são emitidos de forma irregular ou conduzidos 

de forma deficiente, pode acontecer a arritmia cardíaca. Ela pode ser caracterizada por 

ritmos rápidos (taquicardia), lentos (bradicardia) ou simplesmente irregulares. Os 

principais tipos de anormalidades que acometem em uma arritmia estão listados a 

seguir. 

2.5.1. Batidas Prematuras 

Batidas prematuras do coração podem ocorrer devido a contração prematura dos 

ventrículos (PVC) ou dos átrios (PAC).  Estes tipos de arritmia são inofensivos na 

maioria das vezes, tanto que na maioria dos casos eles acontecem naturalmente, e não 

causam sintomas. Entretanto algumas doenças cardíacas podem causar batidas 

prematuras e se o indivíduo apresentar algum histórico cardíaco de doenças, os 

sintomas podem ser acentuados, como a taquicardia ventricular. 
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2.5.2. Taquicardia Ventricular 

É uma condição na qual o nódulo sinoatrial, ou sinusal, não possui mais o 

controle da batida dos ventrículos. Como a passagem elétrica não se move pelo caminho 

normal do músculo cardíaco, este não bate em ritmo. A batida se acelera e apresenta 

uma sensação de que o coração está pulando batidas. Com o ritmo acelerado pode-se 

gerar falta de fôlego, tontura ou até mesmo causar desmaios. 

2.5.3. Fibrilação Ventricular 

Considerada o tipo de arritmia mais sério, que é uma batida irregular e 

incontrolável. Ao invés de ocorrer uma batida fora de sincronia dos ventrículos, vários 

impulsos iniciam ao mesmo tempo “dizendo” para o coração pulsar. O resultado destes 

impulsos é uma batida desordenada e muito mais rápida. Devido a forma caótica da 

batida significa que muito pouco sangue está sendo bombeado para o cérebro e o corpo, 

podendo resultar em desmaios. Caso seja realizada a ressuscitação cardíaca, ou a pessoa 

receber um impulso elétrico para fazer com que os batimentos retornem ao normal, 

pode ser que o coração não seja muito danificado. 

2.5.4. Fibrilação Atrial 

É um tipo de arritmia irregular e rápida, acontece quando impulsos elétricos no 

átrio se tornam mais desorganizados que o normal e sobrepõem o ritmo e frequência 

normais do coração. A fibrilação atrial coloca as pessoas em grande risco de desenvolver 

um coágulo de sangue no coração. 

2.5.5. Taquicardia Supraventricular  

Existem diferentes tipo de taquicardia supraventricular (SVT). A maioria é 

causada por um caminho elétrico extra pelo coração, entre os átrios e os ventrículos, 

fazendo com que o ritmo do coração fique acelerado. 
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2.5.6. Síndrome de Wolf-Parkinson-White 

É um conjunto de anormalidades gerado por caminhos extras entre os átrios e 

ventrículos. O sinal elétrico chegam muito cedo aos ventrículos e então são enviados de 

volta para o átrio, resultando em um ritmo acelerado do coração. 

2.5.7. Flutter Atrial 

É semelhante a fibrilação atrial, no entanto, os sinais elétricos do coração se 

espalham pelos átrios de forma rápida e regular e também fazem com que os ventrículos 

batam de forma ineficiente. 

2.5.8. Bradiarritmias 

Ocorrem quando a frequência cardíaca é menor que a normal, normalmente 

causados por bloqueios cardíacos, os quais acontecem quando o nó sinoatrial envia o 

sinal devidamente, mas o sinal não é enviado pelo nó atrioventricular ou pelos caminhos 

elétricos tão rápido como eles devem ser. Existem três diferentes tipo de bloqueio: 

 Bloqueio de Primeiro Grau: significa que os impulsos que se 

movimentam pelo nó atrioventricular estão muito devagar. 

 Bloqueio de Segundo Grau: significa que os impulsos estão viajando 

pelos átrios do coração, mas estão atrasados em relação ao nó 

atrioventricular, devido a este atraso os ventrículos não batem no 

momento certo. 

 Bloqueio de Terceiro Grau: significa que nenhum impulso chega aos 

ventrículos. Para compensar os ventrículos utilizam um marca-passo 

“reserva” com o ritmo menor. Devido a diferença de tempo entre o 

impulso do átrio e o impulso do marca-passo “reserva” nos ventrículos a 

pessoa pode desmaiar ou até mesmo ter insuficiência cardíaca e morrer, 

também chamado de ataque de Stokes-Adams. 
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2.6. Técnicas de Classificação de Batimentos Cardíacos  

Esta seção é dedicada ao estudo de outros trabalhos realizados na área de 

biomédicas, com relação a extração e classificação de batidas de um ECG. 

No trabalho publicado em 2009 por Yun-chi et al foi desenvolvido um algoritmo 

que aplica Análise de Discriminante Linear em sinais de ECG para o diagnóstico de 

arritmias cardíacas. O método estudado por estes autores se propõe a diferenciar 

batimentos cardíacos normais e anormais. Dentre os batimentos anormais foram 

abrangidas quatro tipos de arritmias: 

 Bloqueia de Ramo Direito (RBBB);  

 Bloqueio de Ramo Esquerdo (LBBB); 

 Contrações Ventriculares Prematuras (PVC) e  

 Contrações Atriais Prematuras (APC). 

Os registros disponíveis no banco de arritmias do MIT-BIH foram utilizados pelos 

autores para demonstrar a eficácia do algoritmo proposto. Os resultados obtidos por 

eles estão na Tabela 2.1 

 NORM LBBB RBBB PVC APC Média(%) 

Se(%) 98,97 91,07 95,09 92,63 84,68 92,49 

Sp(%) 95,25 99,05 99,29 99,67 99,67 98,51 

PPA(%) 97,26 96,50 94,23 94,01 94,01 97,70 

NPV(%) 98,20 98,66 99,40 99,08 99,08 98,95 

Geral      96,91 

Tabela 2.1 - Resultados obtidos por (YEH; WANG; CHIOU, 2009) 

Sendo Se a Sensitividade, Sp a Especificidade, PPA a Precisão preditiva positiva e 

a NPV que é a precisão preditiva negativa. 

No ano 2012 o trabalho de Sadaphule, um algoritmo para detecção e classificação 

para três tipos de sinais no ECG foi criado, os sinais almejados para estudo foram os de 

batidas: 

 Normais(NORM); 

 Bloqueio de Ramo Esquerdo(LBBB) e 

 Bloqueio de Ramo Direito. 
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Para organizar a informação de forma a implementá-la no classificador neural 

diversas etapas de pré-processamento foram realizadas. A transformada discreta de 

Wavelet foi a ferramenta escolhida para se fazer a extração das características dos sinais 

de ECG. Os dados foram diretamente comparados com a banco de dados provida pelo site 

physionet para arritmias (MIT-BIH). Os resultados obtidos seguem na Tabela 5.2 a 

seguir. 

Sinal NORM LBBB RBBB Precisão (%) 

100 2237 - - 100 

101 1667 - - 89,72 

103 2030 - - 100 

106 1446 - - 96,08 

123 1513 - - 99,93 

109 - 2372 - 95,26 

111 - 2102 - 99,71 

118 -  2149 99,30 

Tabela 2.2 - Resultados obtidos por (SADAPHULE M.M., Prof. S. B. MULE, Prof. S.O. RAJANKAR 2012) 

No trabalho de Ghorbanian et al, publicado em 2010, foi desenvolvido um 

algoritmo para detectar os seguintes tipos de batimentos cardíacos: 

 Normais(NORM); 

 Contrações Atriais Prematuras(APC);  

 Bloqueio de Ramo Direito(RBBB); 

 Bloqueio de Ramo Esquerdo(LBBB); 

 Paced Beats(PB) e 

 Contrações Ventriculares Prematuras(PVC); 

No trabalho o sinal é submetido a um pré-processamento, no qual a transformada 

de Wavelet é aplicada para extrair as características e em seguida utiliza-se da técnica de 

Análise de Componentes Principais, que tem por finalidade a análise dos dados usados 

visando sua redução, eliminando dados sobrepostos e escolhendo a forma mais 

representativa a partir de combinações lineares das variáveis originais.. Para as 

extrações das características foram utilizadas as Wavelets de Haar e coeficientes da 

escala de 5 a 20 foram considerados. Segundo os autores essa faixa para extração 

apresenta duas vantagens: 
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 Nas escalas de 2 a 6 permite analisar o sinal em detalhes; 

 Nas escalas de 10 a 15 pode-se ressaltar as diferenças com outros tipos de 

sinais. 

Para se fazer a classificação foi utilizada a rede neural de multicamadas 

Perceptron. O banco de dados utilizado também foi o MIT-BIH, obtendo os seguintes 

resultados, apresentados na Tabela 3 a seguir. 

 NORM APC RBBB LBBB PB PVC Média(%) 

Se(%) 100 100 100 98 100 99 99,50 

PPA(%) 100 99 99 100 100 100 99,66 

Geral       99,17 

Tabela 2.3 - Resultados obtidos por (GHORBANIAN et al, 2010). 

Tendo como referência estes trabalhos realizados pela comunidade científica 

marcou como prospecto para a realização deste trabalho, sendo a comparação dos 

diferentes métodos já utilizados com os escolhidos neste trabalho o objetivo principal. 

Com os detalhamentos do sistema fisiológico do coração e as informações que 

podem ser analisadas pelo ECG, juntamente com os métodos de medição da atividade 

cardíaca e os tipos mais comuns de arritmia, terá como foco a análise do ECG com 

relação a tipos de batimento de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo 

que são ambos caracterizados por serem responsáveis por arritmias de ritmo lento( 

Bradicardia). 
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Capítulo 3 

Técnicas de Processamento de Sinais  

Este capítulo tem como objetivo fazer uma breve revisão sobre os métodos 

utilizados para se fazer a análise dos sinais em tempo-frequência, assim como apontar 

suas vantagens e desvantagens para a extração de características do sinal de ECG. 

3.1. Técnicas de análise de processamento de sinais 

O motivo para o uso de métodos matemáticos de análise de sistemas dinâmicos 

no estudo de sinais de ECG deve-se ao fato de que os sistemas não lineares, compostos 

de múltiplas subunidades, não podem ser entendidos quando suas componentes são 

analisadas individualmente. Esta estratégia de redução do sistema a uma pequena 

parcela falha porque as componentes da rede não linear interagem. A aplicação de 

métodos matemáticos não lineares para o processamento de séries temporais 

fisiológicas tem sido justificada pelo comportamento irregular exibido nas próprias 

séries[12][14][19]. 

Outro problema na análise de sinais de ECG é o da não estacionariedade. A 

frequência cardíaca depende da atividade física do indivíduo. Porém, estudos revelam 

que o espectro de potência dos intervalos RR, que são os intervalos de tempo entre os 

picos R de duas batidas, obedecem a uma lei de potência e até mesmo em pessoas 

saudáveis, que se encontram em repouso, este intervalo é não estacionário e, portanto, 

variam de maneira irregular[14]. 

Os estudos sobre a variação da frequência cardíaca e sobre as alterações 

morfológicas nos sinais de ECG, desempenham um papel importante  na cardiologia pois 

fornecem importantes informações a respeito do diagnóstico de pacientes com doenças 

cardíacas. Tanto os estudos da variação da frequência como alterações morfológicas do 

ECG são, em sua maioria, realizados com a utilização de técnicas baseadas em métodos 

de análise no domínio do tempo e da frequência[12]. 
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Como mencionado anteriormente para que o sinal de ECG seja transcrito com 

precisão é necessário utilizar métodos que possuam algoritmos capazes de extrair 

características que representem a curva do ECG de forma mais fiel. As técnicas mais 

utilizadas para se fazer essa análise serão abordefinidas a seguir. 

3.2. Mínimo Erro Quadrático e transformação Polinomial  

Este método é o de característica mais simples, ele tenta representar a curva do 

sistema de forma polinomial, ou seja, uma curva pode ser interpretada como sendo um 

polinômio de seguinte característica: 

                                           (3.1) 

Onde os fatores   ,      , podem ser determinados pelo método dos 

mínimos quadrados. Este método procura determinar quais os valores de   ,      , 

que minimizam a somatória dos erros quadráticos entre o sinal real x e o resultado do 

polinômio x(n). Este método, por se fazer uma aproximação bastante grosseira da curva 

do sinal de ECG, deixa várias informações relevantes de fora, sem falar na dificuldade de 

informar as componentes de frequência no tempo, fazendo com que este método não 

seja mais utilizado[14][21][23]. 

3.3. Transformada de Fourier 

Devido a ineficiência de se representar a curva de ECG pela transformação 

polinomial foi necessário recorrer a uma outra ferramenta matemática para que o sinal 

possa ser devidamente representado, esse foi o método da transformada de Fourier. 

Existem diferentes representações de Fourier, cada uma usada para uma classe 

diferente de sinais: periódico contínuo, periódico discreto, não periódico contínuo e não 

periódico discreto[14][15]. 

Os sinais periódicos são representados como séries de Fourier, sendo que aos de 

tempo contínuo se aplica a chamada série de Fourier e aos de tempo discreto a série de 

Fourier de tempo discreto[16]. 
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3.3.1. Transforma Contínua de Fourier 

Uma série trigonométrica pode ser representada da seguinte forma: 

     
 

 
                                     (3.2) 

Onde os coeficientes    e    são as constantes que definem a amplitude de cada 

frequência no sinal analisado. Esta série tem a propriedade de se repetir para todo o 

ciclo 2. É baseado nestas duas propriedades, na análise da função pela frequência e a 

capacidade de repetição a cada batimento, que a série de Fourier parece um meio 

interessante de interpretar cada ciclo do batimento cardíaco e analisar as diferenças que 

ocorrem no ECG entre os batimentos[18][19][20][22]. Com a descrição do batimento 

cardíaco em série de Fourier pode-se determinar as componentes no espectro de 

frequências do sinal de ECG, isto é realizado através da determinação dos parâmetros    

e    que são definidos como: 

   
 

 
∫            

 

  

                        (3.3) 

   
 

 
∫            

 

  

                      (3.4) 

Que para uma função contínua e periódica do teorema de Fourier, estabelece que: 

     ∫                      
 

 

 (3.5) 

Utilizando-se de um recurso para representação da função por relação 

exponencial, da forma: 

                  (3.6) 

É possível reescrever o teorema para a seguinte equação: 

     
 

 
∫ ∫                  

 

    

 

   

 (3.7) 

     
 

  
∫ ∫                 

 

  

 

  

 (3.8) 

Da Equação 3.8, para a transformada contínua, tem-se que: 

     ∫            
 

  

 (3.9) 

E na forma inversa, 
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∫           

 

  

 (3.10) 

A função F(n) é chamada de transformada de Fourier de f(x), de forma análoga a 

função f(x) é a transformada inversa de F(n). A definição do par da transformada 

contínua de Fourier para uma sequência x(n) é definida por: 

 (   )  ∑          

 

    

 (3.11) 

     
 

  
∫  (    )  

 

  

 (3.12) 

O símbolo  usado nas equações acima tem o significado físico de frequência 

angular, unidade em radianos por segundo, definida por      . 

A convergência da transformada de Fourier é sujeita a diferentes definições e 

interpretações. Se x(n) for absolutamente aditiva, então a série é dita absolutamente 

convergente e convergente uniformemente para uma função contínua de . Esta 

condição é satisfeita em uma grande maioria dos casos na prática[18]. 

A transformada de Fourier pode ser interpretada como um limite da série de 

Fourier. Seja   uma função em ((-A,A)), periódica e de período 2A. A série de Fourier é 

definida por: 

     
 

 
   ∑(     (

   

 
)       (

   

 
))

 

   

 (3.13) 

Utilizando a fórmula de Euler,                tem-se, 

     
        

 
 (3.14) 

     
        

  
 (3.15) 

Fazendo com que na equação 3.13 seja: 

(     (
   

 
)       (

   

 
))  (

  

 
 

  

  
)  

    
  (

  

 
 

  

  
)   

    
  (3.16) 

Tem-se portanto o coeficiente de    de  
    

  como: 

   
 

 
         

 

  
∫     (   

   

 
     

   

 
 )

 

  

 (3.17) 

Definindo    
  

 
 

 

  
∫       

 

  
 tem-se: 
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∫       

   
                           

 

  

 (3.18) 

Concluindo, pode-se escrever a série de Fourier na seguinte forma: 

     ∑    
    
 

 

    

 (3.19) 

Introduzindo a notação    
  

 
, para            podemos escrever: 

   
 

  
∫             

 

  

                     (3.20) 

Definindo   
 

 
 tem-se 

     
 

  
∑     

    
 

 

    

 (3.21) 

Quando A tende a infinito, tem-se que h tende a zero, e o somatório passa a ter o 

aspecto de uma soma de Riemann para a integral de    
    . Resultando nas expressões: 

     
 

√  
∫            

 

  

 (3.22) 

     
 

√  
∫           

 

  

 (3.23) 

Que são a transformada de Fourier (Equação 3.22) e a transformada inversa de 

Fourier (Equação 3.23). 

3.3.2. Transformada Discreta de Fourier 

Seja uma sequência    que represente N amostras consecutivas de um sinal 

contínuo x(t). A transformada discreta de Fourier de N termos é definida por: 

   ∑                     

   

   

 (3.24) 

    
   
    √   (3.25) 

Uma propriedade importante da Transformada discreta de Fourier é a unicidade 

do par    e    utilizando a transformada discreta como operador, com a transformada 

direta definida na Equação 2.21 e a transformada inversa definida por: 
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∑    

                    

   

   

 (3.26) 

Deve-se observar que W nada mais é do que a enésima raiz primitiva da unidade.  

A série de Fourier apresenta componentes não nulas somente em determinadas 

frequências, em geral a componente fundamental, e suas harmônicas, que são múltiplos 

da frequência fundamental. Por outro lado, a transformada de Fourier pode assumir 

valores não nulos em qualquer frequência do espectro. Por isso, sinais analógicos 

periódicos são discretos no domínio da frequência, e sinais analógicos não periódicos 

são contínuos no domínio da frequência. Esta afirmação é válida também para sinais 

digitais, ou discretos no tempo. Portanto, sinais periódicos discretos no tempo são 

representados no domínio da frequência pela série discreta de Fourier. Enquanto que 

sinais discretos no tempo, mas não periódicos, são representados pela transformada de 

Fourier de tempo discreto, que é contínua no domínio da frequência. No domínio da 

frequência, a principal diferença entre a transformada e a série de Fourier para sinais 

contínuos e sinais discretos é que a amostragem no domínio do tempo causa 

periodicidade do espectro no domínio da frequência, da mesma forma que periodicidade 

no domínio do tempo faz com que o espectro se torne discreto no domínio da 

frequência[18][22][23][24]. 

Técnicas de processamento digital de sinais trabalham com sinais amostrados, ou 

discretos no tempo. Como o sinal de ECG mesmo que apresente certa periodicidade, 

também apresentam certa variação ao longo dos períodos. Por isso, a série discreta de 

Fourier não se aplica, e a transformada de Fourier apropriada para esse tipo de sinal é a 

transformada de Fourier em tempo discreto, mas como mencionado anteriormente essa 

transformada apresenta característica contínua no domínio da frequência, fazendo com 

que não seja diretamente possível de computar as informações da transformada de 

Fourier de tempo discreto. Por isso deve ser utilizada a transformada de Fourier 

Discreta uma vez que esta é discreta tanto no tempo quanto na frequência, A Figura 3.1 a 

seguir, ilustra as representações de alguns sinais utilizando as técnicas de Fourier. 
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Figura 3-1 – Relação entre as diferentes técnicas da transformada de Fourier. 

Tendo como referência a Figura acima tem-se que a transformada discreta de 

Fourier pode ser considerada como uma representação amostrada da transformada de 

Fourier de tempo discreto, ou seja, cada coeficiente da transformada discreta de Fourier 

é na verdade uma amostra da transformada de Fourier de tempo discreto. Contudo a 

transformada de Fourier de tempo discreto é uma representação do sinal ao longo de 

todo o eixo do tempo, enquanto que a transformada discreta de Fourier é uma 

representação de um trecho de duração finita. Sendo a transformada discreta de Fourier 

nada mais do que uma representação de uma série discreta de Fourier[22][24]. 

3.3.3. Transformada Rápida de Fourier 

O cálculo da transformada discreta de Fourier pode ser computacionalmente 

intenso para sinais mais longos. Se o trecho de sinal sendo analisado tiver um 

comprimento total de N amostras, o número de operações complexas necessárias para o 

cálculo da transformada discreta de Fourier é de 2*N², fazendo com que a complexidade 

computacional da transformada discreta de Fourier aumente exponencialmente com o 
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comprimento do sinal. Mas se N for uma potência de 2 é possível utilizar uma 

implementação que reduz o número de operações complexas para         . Este 

algoritmo para a rápida computação da transformada discreta de Fourier é chamado de 

transformada rápida de Fourier. Um detalhe importante é que a transformada rápida de 

Fourier e a Transformada discreta de Fourier produzem resultados idênticos, ou seja, 

são a mesma transformada. A diferença está no fato de que a transformada rápida de 

Fourier fará menos operações para adquirir o mesmo número de 

amostras[15][20][22][24]. 

A análise espectral utilizando a transformada discreta de Fourier, ou a 

transformada rápida de Fourier é muito útil para a observação de certas propriedades 

do sinal biológico, bem como extrair informações que possam não estar evidentes no 

domínio do tempo. No entanto, em muitos casos, a análise espectral usando a 

transformada discreta de Fourier  não oferece resultados tão claros como se poderia 

esperar. Isso se deve a vários fatores, como curtos intervalos de observação e variações 

de comportamento do sinal durante o período de aquisição[22]. 

3.4. Análise Tempo-Frequencial e Tempo-Escala 

Técnicas de análise de sinais no domínio do tempo ou no domínio da frequência 

não permitem visualizar como as componentes de frequência variam ao longo do tempo. 

Este é o objetivo da análise tempo-frequencial. A técnica mais convencional utilizada é a 

transformada de Fourier de curto-termo, baseada em espectrogramas construídos a 

partir da transformada de Fourier janelada. Uma alternativa a transformada de Fourier 

de curto-termo são as transformadas de Wavelets com as quais se obtém os 

escalogramas, que implementam a análise tempo-escala[22]. 

3.4.1. Análise Tempo-Frequencial 

O objetivo da transformada de Fourier de curto-termo é fornecer a informação 

sobre a distribuição de frequência do sinal, mas fornecer também a informação sobre o 

comportamento temporal. O que se faz na transformada de Fourier de curto-termo é 

multiplicar cada senoide da transformada de Fourier por uma função que é diferente de 
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zero em apenas um curto intervalo de tempo. Deslocando essa janela, tem-se segmentos 

de senoides em diferentes posições no tempo. Variando a frequência da senoide, obtém-

se informação sobre a distribuição em frequência do sinal naquele intervalo de tempo 

onde a janela é diferente de zero. Deslocando a janela, observa-se como essa distribuição 

de frequência é alterada ao longo do tempo. Portanto, enquanto as funções de base da 

transformada de Fourier são definidas por apenas um parâmetro, no caso a frequência, 

as funções da transformada de Fourier de curto-termo são definidas por dois 

parâmetros: frequência e posição no tempo. O formato da janela e seu comprimento são 

fixos para as transformadas diferentes. O formato da janela determina sua resolução 

frequencial, ou a habilidade de se distinguir componentes de valores de frequência 

muito próximos.  O comprimento da janela determina sua resolução temporal, ou 

habilidade de se perceber eventos distintos que acontecem em um curto intervalo de 

tempo. Uma decisão importante a ser tomada se refere ao comprimento da janela. Um 

comprimento de janela menor fornece maior precisão temporal. É possível perceber 

com maior precisão em que exato momento aconteceu um determinado evento no sinal. 

Por outro lado, perde-se em resolução frequencial, tornando mais difícil distinguir 

componentes de frequência muito próximas, por exemplo. O que se faz em alguns casos 

é analisar separadamente dois espectrogramas distintos: um obtido com uma janela de 

duração mais longa e outra de duração mais curta. Assim, a informação de um 

complementa a informação do outro. Caso isto não seja possível ou conveniente, deve-se 

escolher um comprimento de janela que forneça valores aceitáveis de resolução 

frequencial e temporal. Sendo esse então a maior deficiência da transformada de Fourier 

de curto-termo, o compromisso entre resolução temporal e resolução 

frequencial[16][17][18][19][20][22][24]. 

3.4.2. Análise Tempo-Escala 

Os primeiros métodos para análise de sinais de ECG eram baseados nos métodos 

do domínio do tempo. Mas com estes métodos não era possível estudar todas as 

características do sinal. Então para se fazer a representação de frequência do sinal a 

transformada rápida de Fourier foi aplicada, mas devido a limitações deste método, 

principalmente ao fato de que este não fornece a informação correspondente a 
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localização das componentes de frequência no tempo procurou-se outra alternativa. 

Como o conteúdo de frequência do ECG varia no tempo, a necessidade para uma 

descrição das componentes de frequência precisa e correspondente a sua localização no 

espaço é essencial. A ferramenta disponível para esta função é a transformada de 

Fourier de curto-Termo, mas uma grande desvantagem de se utilizar este método está 

no fato de que a precisão tempo-frequência não é alta[17][18]. 

Uma das formas para se minimizar as desvantagens da transformada de Fourier 

de curto-termo foi a implementação de outro tipo de função, a transformada de 

Wavelets. Os espectrogramas baseados em Wavelets, chamados de escalogramas, podem 

ser obtidos a partir da transformada de Wavelet contínua. A transformada de Wavelet 

contínua é uma técnica cujas funções de base são obtidas comprimindo e dilatando uma 

Wavelet mãe e deslocando-a no tempo. A diferença mais significante entre as funções da 

transformada de Wavelet contínua e a transformada de Fourier de curto-termo é o modo 

como, o comprimento da janela varia de acordo com a escala na técnica utilizando 

Wavelets. Quando se deseja analisar componentes em uma escala com mais detalhes, 

comprime-se a Wavelet, para que esta translade a frequência em direção a componente 

de alta frequência que se deseja estimar[17][22][24]. 

A transformada de Wavelet é baseada em um conjunto de Wavelets que permitem 

a decomposição do sinal de ECG em um conjunto de coeficientes. Cada Wavelet tem sua 

própria duração no tempo, localização no tempo e faixa de frequência. 

A transformada de Wavelet é uma convolução da função de Wavelet,     , com o 

sinal     . As Wavelets ortonormais discretas são associadas com funções de escala     . 

A função de escala pode ser covoluida com o sinal para gerar os coeficientes 

aproximados S. A transformada de Wavelet pode ser escrita como: 

     ∫              
 

  

 (3.27) 

Escolhendo uma Wavelet ortonormal base,        , é possível reconstruir o sinal 

original. O coeficiente de aproximação do sinal na escala m e localização n pode ser 

escrita como: 

     ∫           
 

  

 (3.28) 
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Mas o sinal de entrada discreto é de comprimento finito N. Então a faixa de 

escalas que podem ser investigada é      . Por consequência, a aproximação do 

sinal pode ser escrito como: 

            ∑      

 

   

 (3.29) 

Onde a aproximação média do sinal na escala M é                   e o detalhe 

da aproximação do sinal correspondente para escala m, para um sinal de comprimento 

finito é dado que: 

      ∑            

   

   

 (3.30) 

E a aproximação do sinal em uma escala específica é uma combinação da 

aproximação e detalhe para a próxima escala inferior. 

                    (3.31) 

Outra forma de se definir a transformada de Wavelet de maneira mais simples é 

definida pela equação: 

        ∫     (
 

√| |
) (

   

 
)  

  

  

 

A Equação 3.32 é uma função de dois parâmetros reais, a (translação) e b 

(escala). A função   é chamada de Wavelet-mãe. O parâmetro b indica que a 

função   foi transladefinida no eixo t com uma distância equivalente a b. O 

parâmetro a modifica a escala da Wavelet formada pela função, aumentando 

(caso a>1) ou diminuindo (caso a<1). Ou seja formam-se pequenas ondas com 

determinadas propriedades que as tornam adequadas para servirem de base na 

decomposição de outras funções. 

(3.32) 

A Figura 3.2 seguinte demonstra no domínio do tempo o efeito de mudar a escala 

da Wavelet. A Wavelet “mãe”, representada como a curva no alto da Figura é comprimida 

de modo a varrer as escalas mais altas[17][24]. 
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Figura 3-2 - Representação de uma Wavelet mãe e suas versões comprimidas. 

Já a Figura seguinte mostra o que acontece no domínio da frequência. Ao se 

comprimir a Wavelet mãe, a frequência aumenta. Com isso é possível varrer diferentes 

escalas, ou frequências. É possível perceber também que quando se aumenta a 

frequência da Wavelet, a largura do lóbulo aumenta, piorando a resolução 

frequencial[17][24]. 

 

Figura 3-3 - Efeito da mudança de escala de uma Wavelet em seu espectro de frequência. 

Existem dois tipos de transformada de Wavelet, a contínua e a discreta. Para se 

realizar a transformada diferentes tipos de Wavelet-mãe podem ser utilizadas e cada 
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uma destas famílias tem-se aplicações adequadas a Figura 3.4 a seguir demonstra 

graficamente algumas características de Wavelet-mãe. 

 

Figura 3-4 - Imagens demonstrativas para diferentes Wavelet-mãe. 

Assim a transformada de Wavelet contínua é obtida deslocando a Wavelet mãe no 

tempo, e variando sua escala a cada instante de tempo, de modo a separar os diferentes 

níveis de detalhe do sinal. De certa forma, pode-se dizer que está varrendo toda a faixa 

de frequência do sinal que se pretende analisar. Como este é de característica não-

estacionária e como as decomposições pela transformada de wavelet permitem extrair 

informações para as diferentes faixas de frequência, ampliando a seleção para extração 

de parâmetros, mostrando-se assim como a ferramenta mais apropriada para se fazer a 

análise do ECG. Estes parâmetros serão inseridos na RNA, comprovando sua relevância 

para a classificação. 
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Capítulo 4 

Método de Classificação de Sinais 

Neste capítulo é abordado um breve estudo sobre as RNA, que são ferramentas 

com a capacidade de generalizar, interpolar, reconhecer padrões e também classificar 

robustamente conjuntos de dados imprecisos. Devido a estas características são 

utilizadas para soluções de uma variedade de problemas de classificação como 

reconhecimento de sinais, entre outros. Sendo também capaz de prever e modelar 

sistemas físicos complexos e controlar processos. 

4.1. Introdução as RNA 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas paralelos e distribuídos, 

compostos por unidades de processamento simples que calculam determinadas funções 

matemáticas. Tais unidades são dispostas em uma ou mais camadas e interligadas por 

um grande número de conexões, geralmente unidirecionais. 

A solução de problemas através de RNAs é bastante utilizada, já que a forma 

como são apresentados internamente pela rede e o paralelismo natural característico do 

modelo criam a possibilidade de um desempenho superior a outros modelos. Nas RNAs, 

o procedimento usual na solução de problemas passa inicialmente por uma fase de 

aprendizagem, em que um conjunto de exemplos é apresentado para a rede, a qual 

extrai automaticamente as características necessárias para representar a informação 

fornecida.  

A capacidade de aprender através de exemplos e de generalizar a informação 

aprendida é a ferramenta principal para solução de problemas através de RNAs. A 

generalização, que está associada a capacidade da rede em aprender através de um 

conjunto reduzido de exemplos e posteriormente dar respostas coerentes para os dados 

não conhecidos[25][26]. 
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As RNAs tentam reproduzir as funções das redes biológicas, buscando 

implementar seu comportamento básico e sua dinâmica. Como características comuns, 

podem-se citar que ambos os sistemas são baseados em unidades de computação 

paralela e distribuída que se comunicam por meio de conexões sinápticas, possuem 

detectores de características, redundância e modularização das conexões. 

4.2.  Neurônios Artificiais 

O trabalho na modelagem do sistema nervoso começou há um século 

aproximadamente. 

O modelo de McCulloch e Pitts é uma simplificação do que se sabia, na época, 

sobre neurônios biológicos. Sua descrição teve como resultado um modelo de n 

terminais com entradas           , que representam os dendritos e um terminal de 

saída   representando o axônio. 

Para simular o comportamento das sinapses, os terminais de entrada do neurônio 

têm pesos agregados            cujos valores podem ser positivos ou negativos, 

dependendo das sinapses correspondentes serem inibitórias ou excitatórias. O efeito de 

uma sinapse específica no neurônio pós-sináptico é dado por     . Os pesos determinam 

em que grau o neurônio deve considerar sinais de disparo que ocorrem naquela 

conexão. O desenho esquemático para representação do neurônio artificial está 

representado pela Figura 4.1, a seguir. 

 

Figura 4-1 - Modelo de um Neurônio Artificial proposto por McCulloch e Pitts. 

Um neurônio biológico dispara quando a soma dos impulsos que ele recebe 

ultrapassa o seu limiar de excitação. O corpo do neurônio, por usa vez, é emulado por 

um mecanismo simples que faz a soma dos valores      recebidos pelo neurônio e 

decide se o neurônio deve ou não disparar comparando a soma obtida ao limiar do 

neurônio[25][26]. No modelo de McCulloch e Pitts, a ativação do neurônio é obtida 
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através da aplicação de uma “função de ativação”, que ativa ou não a saída, dependendo 

do valor da soma ponderada das suas entradas. A função  de ativação é definida pela 

função de limiar e o nodo de McCulloch e Pitts terá sua saída ativa quando: 

∑      

 

   

 (4.1) 

Onde   é o número de entradas do neurônio,    é o peso associado a entrada    e 

  é o limiar do neurônio. 

4.3. Algoritmos de Aprendizado 

As RNAs possuem a capacidade de aprender por exemplos e fazer interpolações e 

extrapolações do que aprenderam. A etapa de aprendizagem consiste em um processo 

interativo de ajuste de parâmetros da rede, os pesos das conexões entre as unidade de 

processamento, armazenam no final do processo o conhecimento que a rede adquiriu do 

ambiente em que está atuando. Dentre os principais grupos para treinamento estão o 

aprendizado supervisionado e o não-supervisionado. 

4.3.1. Aprendizado Não-Supervisionado 

Para estes algoritmos, somente os padrões de entrada estão disponíveis para a 

rede, cujo conjunto de treinamento possui pares de entrada e saída. A partir do 

momento em que a rede estabelece uma harmonia com as regularidades estatísticas da 

entrada de dados, desenvolve-se nela uma habilidade de formar representações internas 

para codificar características da entrada e criar novas classes ou grupos 

automaticamente. É importante salientar que este tipo de aprendizado só se torna 

possível quando existe redundância nos dados de entrada. Sem redundância seria 

impossível encontrar quaisquer padrões ou características dos dados de entrada. A 

Figura 4.2 a seguir esquematiza este método[25][26]. 
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Figura 4-2 - Esquema para Aprendizado Não-Supervisionado 

4.3.1.1. Aprendizado Hebbiano 

É a mais antiga e mais famosa de todas as regras de aprendizagem, o postulado de 

Hebb diz que: “Quando um axônio da célula A está perto o suficiente para excitar uma 

célula B e participa do seu disparo repetida ou persistentemente, então algum processo 

de crescimento ou modificação metabólica acontece em uma das células ou em ambas, 

de tal forma que a eficiência de A como uma das células que dispara B é aumentada”[7].  

O postulado conduz para o estabelecimento dos princípios que regem o 

aprendizado, da seguinte forma: 

 Se dois neurônios em cada lado de uma sinapse são ativados 

simultaneamente, então a força daquela sinapse é seletivamente 

aumentada. 

 “Se dois neurônios em cada lado de uma sinapse são ativados de forma 

assíncrona, então a sinapse é seletivamente enfraquecida ou eliminada.” 

 “Modificações nos pesos sinápticos tendem a cooperar.” 

Segundo os princípios do Aprendizado Hebbiano, quanto mais provável for uma 

entrada maior será a correlação da saída y com esta entrada. Quanto maior for a saída y, 

mais a variação do peso sináptico que a encorajou aumentará, desta forma os pesos 

sinápticos permaneceriam crescendo sem limite impedindo a continuação do processo 

de aprendizado. Sendo que na prática, o que realmente acontece é que, devido ao 

aumento do peso sináptico, a rede é levada a saturação precoce e é incapaz de aprender 

os padrões apresentados. 

4.3.1.2. Aprendizado Competitivo 

No aprendizado competitivo os neurônios são inibidos por outros neurônios de 

modo que a competição entre eles leva a apenas um “vencedor”, no caso apenas um será 

excitado. Os três elementos principais que caracterizam o aprendizado competitivo são: 

 Existe um conjunto de neurônios idênticos, ligados por valores de 

conexões sinápticas de valores distribuídos de modo aleatório. 
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 Existe um valor máximo bem definido para a ativação dos neurônios. 

 Existe um mecanismo que permite que os neurônios entrem em 

competição pelo direito de permanecerem excitados. 

Neste tipo de aprendizado as entradas possuindo alguma semelhança tendem a 

excitar o mesmo neurônio na saída. Assim é que este paradigma de aprendizado pode 

servir para sugerir classificações[25][26]. 

4.3.2. Aprendizado Supervisionado 

É chamado desta maneira por possuir um supervisor externo para fornecer as 

entradas e saídas desejadas, tendo como objetivo ajustar os parâmetros da rede, 

encontrando uma relação entre a entrada e saída fornecidas. 

O supervisor indica deliberadamente um comportamento “bom” ou “ruim” para a 

rede para direcionar o processo de treinamento. A rede tem a sua saída calculada 

comparada com a saída desejada, recebendo informações do supervisor sobre o erro da 

resposta atual, objetivando ajustar os peso das conexões para minimizar o erro. A 

minimização da diferença é incremental, uma vez que pequenos ajustes são feitos nos 

pesos de cada etapa de treinamento. A soma dos erros quadráticos de todas as saídas é 

normalmente utilizada como medida de desempenho da rede e também como função de 

custo a ser minimizada pelo algoritmo de treinamento. A Figura 4.3 a seguir 

esquematiza o modelo de aprendizado supervisionado[25][26]. 

 

Figura 4-3 - Modelo de aprendizado Supervisionado 

A adaptação por correão de erros procura minimizar a diferença entre a soma 

ponderada das entradas pelos pesos e a saída desejada, ou seja, o erro da rede. 

               (4.2) 
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Onde      é a saída desejada e      é a resposta atual calculada no instante de 

tempo t. A forma genérica para alteração dos pesos por correção de erros é apresentada 

a seguir: 

                         (4.3) 

 

Onde   é a taxa de aprendizado e       é a entrada do neurônio   para o tempo  . 

Isto é, o ajuste dos pesos deve ser proporcional ao produto do erro pelo valor da entrada 

da sinapse naquele instante de tempo. 

Os exemplos mais conhecidos de algoritmos para a rede de aprendizado 

supervisionado são: 

 Regra delta 

 Algoritmo de Backpropagation 

4.3.2.1. Regra Delta 

A regra delta ou regra de Widrow-Hoff é um processo de aprendizado por 

correção de erro também conhecido como, “least mean square”, tem sido aplicado para 

redes com uma única camada com funções de ativação puramente lineares. 

O objetivo da regra delta é determinar um conjunto de pesos que minimiza o erro 

quadrático sobre determinado número de amostras de treinamento. A obtenção de um 

ponto mínimo é alcançado através de um processo de iteração local, utilizando um 

conjunto de amostras. A regra delta é complexa e quando o tamanho das amostras é 

grande, o tempo de aprendizado pode se tornar longo[25][26]. 

4.3.2.2. Backpropagation 

As arquiteturas do tipo Perceptron de múltiplas camadas constituem os modelos 

neurais artificiais mais utilizados. Tipicamente, esta consiste de um conjunto de 

unidades sensoriais que formam uma camada de entrada, uma ou mais camadas 

intermediárias, chamadas também de escondidas, de unidades computacionais e uma 

camada de saída. Os sinais de entrada são propagados camada a camada pela rede em 

uma direção positiva. 



 
 

52 
 

As redes do tipo Perceptron de múltiplas camadas tem sido utilizadas com 

sucesso para a solução de vários problemas envolvendo altos graus de não-linearidade. 

O treinamento ocorre em duas fases neste algoritmo, em cada fase percorre a rede em 

um sentido. Estas duas fases são chamadas fase forward e fase backward. A fase forward 

é utilizada para definir a saída da rede para um dado padrão de entrada. A fase 

backward utiliza a saída desejada e a saída fornecida pela rede para atualizar os pesos 

de suas conexões. Os passos para a etapa forward são descritos a seguir: 

1. A entrada é apresentada a primeira camada da rede, a camada   ; 

2. Para cada camada    a partir da camada de entrada, após os nodos da 

camada    (i>0) calcularem seus sinais de saída, estes servem como 

entrada para a definição das saídas produzidas pelos nodos da camada 

    ; 

3. As saídas produzidas pelos nodos da última camada são comparadas as 

saídas desejadas.  

Os passos para a etapa de backward são: 

1. A partir da última camada, até chegar a camada de entrada, os nodos da 

camada atual ajustam seus pesos de forma a reduzir seus erros. O erro de 

um nodo das camadas intermediárias é calculado utilizando os erros dos 

nodos da camada seguinte conectados a ele ponderados pelos pesos das 

conexões entre eles; 

2. Iniciar pesos e parâmetros; 

3. Repetir até o erro ser mínimo ou até a realização de um dado número de 

ciclos. Para cada padrão de treinamento deve-se definir a saída da rede 

através da fase forward, comparar as saídas produzidas com as saídas 

desejadas e atualizar os pesos dos nodos através da fase backward. 

Na retropropagação os pesos são ajustados de acordo com uma regra de correção 

do erro. Especificamente, a resposta da rede em um instante de tempo é subtraída da 

saída desejada (matriz alvo) para produzir um sinal de erro. Este sinal de erro é 

propagado da saída para a entrada, camada a camada, ajustando assim os pesos de 

forma que a distância entra a resposta da rede e a resposta desejada seja 

reduzida[25][26]. 
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O algoritmo de retropropagação é baseado na regra delta, ele propõe uma forma 

de definir o erro dos nodos das camadas intermediárias, possibilitando o ajuste de seus 

pesos. Os ajustes dos pesos são realizados utilizando o método do gradiente. 

A definição da regra delta generalizada é semelhante a da regra delta. A função 

custo a ser minimizada é uma função de erro ou energia, definida pela soma dos erros 

quadráticos e representada pela equação: 

  
 

 
∑∑(  

    
 )

 
 

    

 (4.3) 

 

Onde E é o erro total, p é o número de padrões, k é o número de unidades de 

saída,    é a saída desejada e    é a saída gerada pela rede.  

O principal problema do backpropagation diz respeito a lentidão do algoritmo 

para superfícies mais complexas. Uma forma de minimizar este problema é considerar 

efeitos de segunda ordem para o gradiente descendente. 

O modelo de cada unidade da rede pode incluir uma não-linearidade na sua saída. 

A função de ativação representa o efeito que a entrada interna e o estado atual de 

ativação exercem na definição do próximo estado de ativação da unidade. Quando 

propriedades dinâmicas estão envolvidas na definição do estado de ativação, equações 

diferenciais ou diferenças são utilizadas. Define-se o estado de ativação como uma 

função algébrica de entrada interna atual, independente de valores passados do estado 

de ativação ou mesmo da entrada interna. A seguir estão representadas alguns exemplos 

de funções de ativação[25][26]. 

 Função Linear – A saída linear simplesmente repete o sinal que entra no 

neurônio na sua saída. A Figura 4.4 representa sua função e a relação com 

a entrada interna. Apresenta função de derivação e de derivada como: 

[25][26] 

                  (4.4) 
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Figura 4-4 - Exemplo de representação da função linear (a) e sua derivada em relação a entrada interna 
(b). 

 Função Logística – A origem deste tipo de função está vinculada a 

preocupação em limitar o intervalo de variação da derivada da função, 

pela inclusão de um efeito de saturação, representada pela Figura 4.5. As 

expressões para a função e sua derivada são[25][26]:  

     
   

     
                        

(4.5) 

 

Figura 4-5 - Exemplo de representação da função logística (a) e sua derivada em relação a entrada interna 
(b). 

 Função Tangente Hiperbólica – Pelo fato da função logística apresentar 

valores de ativação apenas no intervalo (0,1), em muitos casos ela é 

substituída pela função tangente hiperbólica, que preserva a forma 
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sigmoidal da função logística, mas assume valores positivos e negativos, 

representada pela Figura 4.6. As expressões para sua função e de sua 

derivada são[25][26]: 

     
        

        
                    

(4.6) 

 

Figura 4-6 - Exemplo de representação da função tangente hiperbólica (a) e a sua derivada em relação a 
entrada interna (b). 

 Função Arco-Tangente – esta função possui valores de ativação no 

intervalo (-pi/2,pi/2), pode ser apresentada como uma alternativa a 

função tangente hiperbólica para a implementação computacional, 

representada pela Figura 4.7. As expressões para sua função e sua 

derivada são[25][26]: 

                        (
 

    
) 

(4.7) 



 
 

56 
 

 

Figura 4-7 - Exemplo de representação da função arco-tangente (a) e sua derivada em relação a entrada 
interna (b). 

 As características de uma rede neural, como aprender através de exemplos, 

organização de dados utilizando generalizações e tolerância a falhas, proporcionam uma 

forte ferramenta para classificação de parâmetros. Com sua capacidade de 

aprendizagem e de generalizações para lidar com dados imprecisos e situações adversas 

juntamente com a habilidade de aproximar qualquer função contínua não linear a um 

grau de correção desejada, a torna muito útil para modelar sistemas não lineares como o 

ECG. 
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Capítulo 5 

Metodologia 

Este capítulo tem como objetivo descrever todas as etapas para a realização 

prática do trabalho, da aquisição do sinal a sua classificação. 

Como o ECG é um sinal de característica não-estacionária, optou-se pela 

utilização da transformada de Wavelet para que assim informações suficientemente 

relevantes possam ser adquiridas, separadas em parâmetros e utilizadas para conseguir 

distinguir os tipos de sinais e assim classifica-los com a rede neural. Com este tipo de 

transformada, como mencionado no Capítulo 3, a análise do sinal é feita no domínio do 

tempo e da frequência simultaneamente. Para a implementação do algoritmo optou-se 

por utilizar a transformada discreta de Wavelet, por demandar menor recurso 

computacional. 

Para a detecção dos tipos de sinais, como mencionado no Capítulo 4, as RNAs se 

mostraram um método eficiente para realizar a tarefa, uma vez que possuem ótimo 

desempenho computacional, consegue criar grupos para classificação a partir da 

similaridade dos dados de entrada. 

No trabalho os tipos de sinais a serem estudados seguiram a identificação de três 

padrões: O ECG normal, LBBB e RBBB. 

O seguinte diagrama de blocos, representado pela Figura 5.1 demonstra as etapas 

necessárias para a realização do trabalho. 
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Figura 5-1 - Representação das etapas realizadas no trabalho. 

5.1. Aquisição do sinal de ECG 

Neste trabalho nenhuma medição de indivíduos foi realizada, ao invés foi 

utilizada uma banco de dados disponível no site https://physionet.org relativa a arritmia 

(MIT-BIH), que é uma banco de dados utilizada para o desenvolvimento e avaliação de 

monitores de arritmias. Esta base é referência para o desenvolvimento de pesquisas na 

área de biomédicas. A coletânea de sinais foi criada pelo Boston’s Beth Israel Hospital 

entre os anos de 1975 e 1979. Ela possui 48 registros de indivíduos diferentes que 

apresentavam problemas relacionadas a arritmia. Os sinais foram digitalizados com uma 

frequência de amostragem de 360 Hz. Especialistas na área avaliaram cada batimento 

cardíaco dos registros, informando a ocorrência de uma anomalia ou não, tendo cerca de 

110.000 anotações de batimentos. A Tabela 6.1 a seguir apresenta uma análise dos 

sinais disponíveis na banco de dados, assim como relação entre um sinal do tipo normal 

e algum classificado como anômalo. 
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Registro Normais Arritmias RBBB LBBB 

100 2239 34 - - 

103 2082 2 - - 

109 - 2532 - 2492 

111 - 2124 - 2123 

112 2537 2 - - 

113 1789 6 - - 

115 1953 - - - 

118 - 2288 2166 - 

122 2476 - - - 

123 1515 3 - - 

212 923 1825 1825 - 

214 - 2262 - 2003 

215 3195 168 - - 

220 1954 94 - - 

222 2062 221 - - 

230 2255 1 - - 

231 314 1259 1254 - 

233 2230 849 - - 

234 2700 53 - - 

Tabela 5.1 - Organização das informações de alguns sinais da banco de dados MIT-BIH. 

Nota-se que nem todo sinal classificado como uma arritmia possui o tipo de 

batimento de LBBB e RBBB, isso deve-se ao fato, como mencionado no capítulo 2, de que 

vários tipos de batimentos diferentes podem ocasionar em uma arritmia. Sendo o foco 

deste trabalho identificar e classificar as batidas Normais, LBBB e RBBB. 

5.2. Pré-processamento do sinal 

Inicialmente, para se fazer a leitura do sinal é necessário converter as unidades 

do arquivo .m, extraído do bando de dados, para unidades físicas, para isso deve-se 

subtrair o sinal por um valor base de 1024 e dividir pelo ganho, que é de valor 200. 
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O sinal em sua forma “pura” da banco de dados apresenta muito ruído e devido ao 

fato de não estar normalizado a identificação dos batimentos por meio de um algoritmo 

é extremamente complicada.  

Para solucionar o problema de sinais estarem em offset diferentes foi realizada a 

normalização do sinal, a qual um valor médio é encontrado para eliminar o offset e então 

é dividida pelo desvio padrão. Este processo resulta em um sinal normalizado de média 

zero, que tem como objetivo reduzir o número de possíveis decisões falsas na 

identificação das batidas. 

Para eliminar ruídos referentes a Powerline que é uma interferência que acontece 

na faixa de frequência de 50 Hz e ruídos referentes a respiração com faixa de frequência 

de 0,5 Hz, foram utilizados dois filtros do tipo Butterworth  Para a eliminação da 

Powerline foi utilizado um filtro rejeita-faixa da faixa de 49,2 a 50,8 Hz e para a 

eliminação dos ruídos pela respiração utilizou-se um filtro passa altas de 0,8 Hz. 

Para o projeto do filtro utilizou-se a função já definida via Matlab, a qual 

possibilita projeto de qualquer tipo de filtro (Passa-altas, Passa-baixas, Corta-faixa e 

Passa-faixa) e define tanto a ordem quanto a frequência de corte, a Figura 5.2 a seguir 

demonstra a eliminação do sinal de interferência de Powerline e a expressão é definida 

por: 

[   ]                       (5.1) 

 

Figura 5-2 - Demonstração de Filtragem do sinal de 50Hz, Powerline. 
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5.3. Extração e Seleção de Características 

Após a etapa de pré-processamento o sinal pode ter suas informações 

trabalhadas, para conseguir determinar a localização de cada batida é necessário 

encontrar um ponto de referência e, como em um sinal ECG, o pico R apresenta a 

característica mais marcante no sinal e que sempre terá ocorrência, esta facilitará para a 

criação de um algoritmo de detecção. 

A Figura 5.3, demonstra esquematicamente as etapas de decomposição. 

Inicialmente foi feita a decomposição do sinal para encontrar os coeficientes de Wavelet, 

sendo que o último nível para a informação aproximada definida pela identificação a4 e 

as informações detalhas de último nível, x4, e penúltimo nível, x3, carregam as 

informações mais relevantes para o sinal ECG.  

 

Figura 5-3 - Decomposição de sinal pela transformada de Wavelet discreta. 

Pela Figura 5.3 tem-se como resultado um sinal que a cada etapa um filtro passa 

alta e outro passa baixa, removendo mais ruidos que não foram previamente eliminados 

do sinal de ECG, são aplicados e, como resultado de cada etapa, tem-se um sinal de 

aproximação, produto de um filtro passa-baixa e um sinal de detalhamento, produto de 

um filtro passa-altas. A expressão definida via Matlab para encontrar a decomposição é 

definida por: 

[   ]                       (5.2) 



 
 

62 
 

O tipo de Wavelet utilizada foi a symlet4, pois tomando de base as pesquisas 

realizadas pelos artigos[27][28][29], é a forma de Wavelet-mãe a qual mais se aproxima 

de um sinal de ECG. Durante a execução foi evidenciado que a decomposição de quarto 

nível foi a melhor aproximação encontrada, como mostra a Figura 5.4. 
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Figura 5-4 - Coeficientes para a decomposição de Wavelet de quarto nível, tipo symlet4. 
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Após obtidos os coeficientes mais relevantes foi feita a reconstrução do sinal com 

os mesmos, obtendo o seguinte sinal ECG, representado pela Figura 5.5. 

 

Figura 5-5 - Contendo em tracejado o sinal ECG Original, o sinal contínuo é o ECG reconstruído com os 
coeficientes a4,x4 e x3 da Figura 6.3. 

Como observado na Figura 5.5 o sinal apresenta uma característica muito similar 

a do sinal do ECG original e adicionalmente, devido aos novos processos de filtragem 

realizados pela transformada de Wavelet discreta tem-se um sinal muito mais preciso 

para se extrair informações. 

Tendo como resultado o sinal ECG reconstruído, após as decomposições de 

Wavelet foi criada uma lógica para encontrar cada batimento, para isso tomou-se como 

referência o pico R. Para aperfeiçoar na identificação do mesmo, todo o sinal ECG foi 

elevado ao quadrado e assim  deixando o pico R mais evidente. Com a função de 

detecção de picos já definida pelo Matlab torna-se um tarefa simples a identificação dos 

batimentos. A expressão para detecção é definida pela forma: 

[qrspeaks,locs] = 

findpeaks(ECG,t,'MinPeakHeight',h,'MinPeakDistance',d); 

 

(5.3) 

Quando encontrado o ponto de referência para cada batimento um algoritmo 

para varrer toda a duração do batimento é implementando para identificar os outros 

pontos relevantes de um sinal ECG. Como mencionado no Capítulo 2 são os pontos P, Q, 

R, S e T. A Figura 5.6 a seguir demonstra a identificação dos pontos do ECG de uma seção 

do sinal, para batidas normais e as figuras 5.7 e 5.8 para RBBB e LBBB,respectivamente. 
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Figura 5-6 - Identificação dos pontos importantes de um ECG e demonstração de quais parâmetros foram 
extraídos. 

 

Figura 5-7 - Identificação do complexo PQRST para batida típica de RBBB. 
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Figura 5-8 - Identificação do complexo PQRST para uma batida LBBB. 

Como representado na Figura 5.6 é possível perceber que dois pontos extras 

foram selecionados, estes foram R’ e T’. Estes pontos se mostraram relevantes devido a 

escolha dos parâmetros em análise. Os parâmetros escolhidos também foram 

identificados na Figura 5.6, estes são: 

1. Diferença de amplitude entre R e Q; 

2. Diferença de amplitude entre R e S; 

3. Duração do intervalo Q-S; 

4. Duração do intervalo Q e T’; 

5. Razão entre o intervalo RR individual e o RR médio de todos os intervalos 

no sinal. 

6. Inclinação entre Q e R; 

7. Inclinação Q e S; 

8. Área do complexo QRS e 

9. Área do complexo R’ST’; 

Estes parâmetros foram tomados como referência do artigo [27]. Estes noves 

parâmetros são entradas da rede neural projetada. 
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5.4. Treinamento e Teste de uma RNA 

A última etapa para averiguar se os parâmetros e se as técnicas de análise foram 

adequadas para se fazer uma classificação dos sinais, está na criação de uma RNA. 

Para o caso escolhido foi feita uma RNA supervisionada de Múltiplas camadas e 

Perceptron, pois com foi dito é a que tem melhor capacidade para detecção e 

reconhecimento de parâmetros. 

Para as entradas serem selecionadas para treinamento foi necessário analisar os 

sinais obtidos com as anotações fornecidas no site do physionet, de onde saiu a banco de 

dados. Com a identificação correta de intervalos de onde aconteciam cada batimento 

conseguiu-se extrair a seção relevante para treinamento. Quando aglomerado um 

determinado número de casos para os tipos de batimentos foi criada a matriz alvo, a 

qual é a matriz de “0” e “1” que informa o tipo de batida que está sendo alimentada para 

a rede neural. Como foram analisadas três tipos de batidas, a matriz teve ordem de 3xN, 

sendo N o número total de amostras  coletadas. Durante a coleta de dados foram 

selecionados 14135 tipos de batidas normais de alguns indivíduos diferentes, 706 

batidas do tipo RBBB e 4854 tipos de batidas LBBB. Obtendo uma matriz alvo de 

dimensões 3x19695. 

O treinamento foi realizado com uma RNA com dez camadas “escondidas” ou 

múltiplas camadas e de função de ativação tipo sigmoide de expressão definida por: 

  
 

           
   

(5.4) 

Os mapas de confusão obtidos da RNA treinada, representada pela Figura 5.9 a 

seguir, demonstram a eficiência obtida durante o treinamento, em que obteve-se uma 

precisão de acertos de 98.5% e de erros de 1.5%. 
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Figura 5-9 - Mapa de confusão obtido do treinamento da RNA. 

Após a etapa de treinamento pode-se fazer o teste com outros sinais aleatórios 

para identificar a eficiência das tarefas implementadas. 

5.5. Classificação de Sinais pela RNA Projetada 

Quando terminada todas as etapas a RNA poderá ser testada. Para isso alguns 

sinais foram escolhidos aleatoriamente no banco de dados utilizado, os valores 

encontrados pelos métodos desenvolvidos encontram-se na Tabela 6.2 a seguir: 
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Registro Normais RBBB LBBB Acertos(%) 

100 2267 0 1 100 

103 1993 46 100 95,72 

109 185 6 2336 92,26 

111 352 1 1770 83,33 

112 2392 7 19 94,21 

113 1790 2 0 99,72 

115 1873 8 12 95,90 

118 64 2210 5 96,59 

122 1403 10 1056 56,66 

123 1514 0 3 99,73 

212 642 94 1775 26,78 

214 46 5 2204 97,43 

215 3050 5 76 90,69 

220 2034 0 2 95,41 

222 1984 30 387 79,90 

230 2253 1 1 99,86 

231 313 1245 6 99,04 

233 2360 300 400 72,26 

234 2739 0 5 98,07 

Tabela 5.2 - Resultados obtidos para classificação 

5.6. Análise de Resultados 

Considerando que na Tabela 5.2 apenas os valores de verdadeiros positivos 

foram tomados como relevantes, a RNA apresentou uma eficiência de classificação geral, 

para os sinais escolhidos de 88,08%. No entanto é possível perceber valores se 

comparados com a Tabela 6.1 equivocados, isso se deve ao fato de que a lógica para 

detecção de batimentos criada não foi tão satisfatória como a desejada, pois em alguns 

casos encontram-se um número menor de batidas que o informado no site. Analisando a 

amostragem do sinal ECG para alguns casos observam-se ainda alguns ruídos de alto 

nível, provavelmente devido a movimentação do paciente quando na hora da coleta de 
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dados, este problema não foi contorno devido ao fato de não encontrar informação 

suficiente para localizar essa faixa de interferência, pois os testes realizados para tentar 

atenuá-los mostraram-se ineficientes uma vez que o sinal normal do ECG também estava 

sendo atenuado. 

Outro problema encontrado foi na detecção dos tipos de sinais. Como foi 

determinado que três tipos de sinais deveriam ser classificados pela RNA. Quando 

outros sinais de teste para a RNA foram submetidos a classificação observou diversos 

falsos positivos. Este problema deve-se ao fato de que outras características de arritmia 

não selecionadas se encontravam nos sinais e como a RNA sempre dará uma resposta 

para um dos três tipos escolhidos encontram-se um número relativamente considerável 

de falsos positivos. 

Alguns sinais, como o 212 foram erroneamente classificados. Isso se deve ao fato 

de que poucas amostras para o tipo RBBB foram encontradas, como mencionado já neste 

capítulo, o que dificulta para a RNA encontrar uma padronização mais adequada. Este 

problema acontece devido ao fato das RNAs precisarem de um maior número de 

exemplos para que uma generalização dos parâmetros, no caso o parâmetro de RBBB, 

fique adequada. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

A transformada de Wavelet surgiu como uma ferramenta chave para análise de 

tempo-frequência. Sua habilidade de separar componentes de sinais pertinentes, que 

por consequência, permitiram um grande número de novas técnicas baseadas em 

Wavelet. Com suas características de manipulação de frequência e aspectos de 

localização temporal, ultrapassando os métodos tradicionais de Fourier. Na sua forma 

contínua a transformada de Wavelet permite uma poderosa análise de sinais não 

estacionários. Foi provado que a transformada de Wavelet é uma ferramenta flexível 

para decomposição em tempo-frequência que forma uma base muito útil para análise de 

sinal. 

A RNA em sua execução também se mostrou uma ferramenta poderosa para que 

a classificação de sinais possa ser realizada uma vez que com o treinamento adequado 

ela permitirá a identificação de qualquer parâmetro na faixa estipulada para 

treinamento. Apesar de alguns problemas de adquirir mais exemplos para ensiná-la e 

assim ter um melhor treinamento, para todos os tipos de batimento ela se mostrou 

eficiente para identificar e classificar os sinais. 

Como já mencionado na análise de resultados diversos problemas foram 

identificados durante a resolução dos testes e análise, tendo como referencial os 

trabalhos realizados pela comunidade científica[27][28][29], pode-se considerar que: 

 Em muitos destes trabalhos uma ferramenta para auxiliar na detecção das 

características foi feita, como a análise de componente principal, que é 

uma técnica estatística que utiliza transformação ortogonal para converter 

um conjunto de variáveis correlacionadas em um conjunto de variáveis 

não correlacionadas. Com a utilização desta técnica Ghorbanian conseguiu 

obter melhor resultados para a classificação. Outros tipos de análise 

estatística poderiam ser implementados, como a análise de componente 
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independente e análise discriminante linear, mencionadas no artigo de 

Roshan Joy Martins de 2013. 

 Outra possibilidade é melhorar o algoritmo de detecção de batidas, uma 

vez que ele não detecta todas as batidas. O algoritmo atual encontra, de 

forma consistente, mais de 98% das batidas registradas pelo site 

physionet. 

 Outra opção seria implementar filtros para conseguir remover melhor a 

interferência por movimentação e caso a interferência seja na mesma faixa 

de frequência que o sinal ECG, então simplesmente eliminar a faixa com o 

evento. 

 Como indicado pelo trabalho de Ghorbanian, utilizar um tipo diferente de 

função de ativação para a RNA. 

 Utilizar os coeficientes da decomposição de Wavelet para extrair alguns 

parâmetros e realizar um novo teste na RNA para observar alguma 

melhoria na capacidade de classificação. 

Com isso o trabalho conseguiu comprovar a utilidade das ferramentas utilizadas 

na prática, algumas questões relativas à melhor detecção de batidas, outros tipos de 

filtro para pré-processamento e outros tipos de função de ativação de RNAs juntamente 

com um método estatístico para auxiliar na extração das características podem ser 

implementados para aperfeiçoar o resulto. Outro detalhe relevante é a criação de algum 

parâmetro para que a RNA não fique forçada a classificar tipos de batidas que não se 

enquadram nos padrões, como, por exemplo, criar uma classe de sinais como “não 

classificáveis” para distinguir os sinais em estudo de outros sinais encontrados no ECG, 

reduzindo-se assim a quantidade de falsos positivos. 
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