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RESUMO 

 

Neste trabalho pretende-se estudar e implementar métodos de análise da variabilidade 

da frequência cardíaca. 

A primeira parte consiste em utilizar métodos de análise espectral, representação 

Tempo-Frequência e de separação de sinais em componentes para detectar e isolar os 

batimentos cardíacos em sinais de electrocardiograma. Descrevem-se algoritmos de 

isolamento de batimentos, detecção dos eventos e pontos fiduciais que os constituem. 

Na segunda parte determina-se a variação da frequência cardíaca e sua relação com as 

variações temporais e espectrais das características encontradas pelos métodos 

implementados na primeira parte do trabalho. 

Este estudo destina-se a uma melhor compreensão do fenómeno que caracteriza a 

variação do ritmo cardíaco de um paciente. 
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ABSTRACT 

 

In this work we want to study and implement some methods to analyze the heart rate 

variability. 

The first part consists in use spectral analysis methods, Time-Frequency representations 

and component separation to detect and isolate cardiac beats and their components in an 

electrocardiogram signal. We describe algorithm for beat isolation as well as event and 

fiducial points detection that constitute them. 

In the second part we determinate the heart rate variability and it’s relation to the 

temporal and spectral variations of the characteristics that were found in the previous 

methods. 

The main objective of this study is to comprehend the phenomenon that characterizes 

the heart beat variation of a patient 
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I. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

 No primeiro capítulo deste trabalho são enunciados algumas considerações 

breves sobre as bases fisiológicas do funcionamento do coração humano. É efectuado 

um resumo global das características do Sistema Nervoso Autónomo, desde o seu 

funcionamento e morfologia. Descrevem-se ainda, sucintamente, os processos de 

Electrocardiografia e sua importância para o estudo dos fenómenos de varibilidade 

cardíaca. Seguidamente são descritos os mecanismos de aquisição e processamento 

digital de sinais inerentes a um eletrocardiograma. Em seguida, caracteriza-se a 

variabilidade de frequência cardíaca como grandeza mensurável e a sua importância no 

domínio da análise de electrocardiogramas. 

 No segundo capítulo apresentam-se os métodos de análise de sinal utilizados 

neste trabalho e as motivações que levaram à sua utilização. São descritos métodos 

como o Método de Blackman-Tuckey, o Periodograma de Múltiplas Janelas, como 

métodos de estimação espectral. São ainda descritos os métodos de análise tempo-

frequência baseados na Transformada de Fourier Localizada 

 No terceiro capítulo, descreve-se os processos de estimação da variabilidade da 

frequencia cardíaca. Relaciona-se esta variabilidade com a variabilidade dos fenómenos 

inter-batimento, tal como a variação de amplitude dos pontos R, a duração do complexo 

QRS, e alterações de morfologia do batimento. 

 No quarto capítulo, apresentam-se as conclusões principais deste trabalho e 

perspectiva-se a sua evolução futura. 
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II. INTRODUÇÃO 

 

As doenças relacionadas com o sistema cardiovascular constituem uma das principais 

causas de morte no mundo inteiro. Neste sentido, a compreensão das principais causas e 

consequências das patologias cardiovasculares têm um sido objecto de estudo em 

muitas áreas da ciência. Estes estudos, dedicam a grande atenção à variabilidade da 

frequência cardíaca. Nesta variabilidade, estão presentes informações importantes sobre 

mecanismo de regulação de actividade do coração responsável, entre outras coisas, pela 

ocorrência de morte súbita. 

 

Este estudo visa a implementação de uma ferramenta de estudo de electrocardiogramas 

para análise da variabilidade da frequência cardíaca e da sua relação com as 

características das componentes que constituem cada batimento do sinal cardíaco. 

                                                                                                                                                                           

Para a sua realização utilizou-se a ferramenta Matlab R2007b da Mathworks, Inc. no 

qual se construiu uma biblioteca de funções de implementação destas funcionalidades. 

 

As funcionalidades implementadas vão deste a possibilidade de detecção de pontos 

fiduciais do ECG, segmentação do electrocardiograma nos seus batimentos 

constituintes, análise a composição destes, até à determinação do sinal de variabilidade 

de frequência cardíaca durante toda a duração dos electrocardiogramas estudados. Para 

além disso, tem-se também a possibilidade de comparar esta variabilidade com a 

variabilidade de amplitude do ponto R, batimento a batimento, tal como a duração do 

complexo QRS, como será descrito mais à frente neste trabalho. 

 

II.1. Introdução Histórica 

 

Desde sempre o batimento cardíaco fascinou o ser humano tal como o coração e o seu 

funcionamento intrigou os cientistas desde os seus primeiros estudos. 

 

Um dos primeiros estudos da contracção muscular surgiu em 1664 com o holandês Jan 

Swammerdam que demonstrou a sua teoria numa rã dissecada. Nesta, diversas 

extremidades nervosas foram estimuladas com um bisturi o que originou uma 

contracção dos músculos que a elas estavam ligados. Apesar de não ter conhecimento 
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disso, Swammerdam, introduziu uma minúscula corrente eléctrica nos nervos quando 

lhes tocou, fazendo os músculos contraírem-se. Só mais tarde, em 1745, com a criação 

da garrafa de Lyeden e o inicio da electromedicina é que se associou o fenómeno de 

contracção muscular à aplicação de corrente eléctricas aos nervos associados. 

 

No entanto, apenas em 1843 e com o surgimento do electromagnetismo, é que surgiram 

os primeiros registos das funções mecânicas do coração. Um fisiologista alemão, Emil 

Du Bois-Reymons descreve o potencial de acção acompanhando cada contracção 

muscular e detectou uma pequena tensão presente nos músculos em repouso que 

diminui com a sua contracção. Com o auxílio de galvanómetros com sensibilidade 

razoável, que até à altura não tinham precisão suficiente para retirar boas medições, 

consegui registar a actividade muscular, baptizando de ponto ‘o’ a situação de equilíbrio 

estável da agulha do galvanómetro e ‘p’, ‘q’,’r’ e ‘s’ a outros pontos de deflexão que 

encontrou. 

 

Apenas em 1887 se encontra registo do aparecimento do primeiro electrocardiograma 

humano, com Augustus Waller, que continuando o trabalho de Reymons estabeleceu 

que a actividade eléctrica cardíaca é representado por um dípolo orientado 

espacialmente. Registou esta actividade através de um electrómetro capilar de Thomas 

Goswell um técnico do seu laboratório. 

 

Durante todo o século XX, inúmeros melhoramentos da instrumentação eléctrica 

utilizada para captar a actividade cardíaca resultaram em registos da actividade cardíaca 

com maior informação relativa ao mecanismo regulador do coração. No entanto, só 

aquando da rápida evolução dos microprocessadores e componentes electrónicos mais 

capazes na captação de dados eléctricos é que se começaram a desenvolver técnicas 

mais robustas de análise de electrocardiogramas. 
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II.2. O Coração e a Electrocardiografia 

 

II.2.1. O Coração 

 

O coração é o principal órgão do sistema cardiovascular com principal função de 

bombear sangue através do sistema circulatório que irriga o corpo humano e 

transportando oxigénio e nutrientes para todas as suas células. É o responsável pela 

condução de sangue arterial (pobre em oxigénio) aos pulmões, para que este seja 

enriquecido de oxigénio. Uma vez nos pulmões torna-se sangue venoso e retorna ao 

coração para que seja novamente bombeado para o resto do corpo transportando o 

oxigénio e nutrientes. É composto por um tipo especial de tecido muscular, com 

propriedades únicas de contracção e dilatação denominado miocárdio. Bate 

aproximadamente 70 vezes por minuto e 100.000 vezes por dia. Tem um tamanho 

aproximado de um punho fechado e posiciona-se no centro do peito orientado para a 

esquerda, pesando cerca de 200 a 400 gramas. Constitui portanto, um órgão vital cujo 

bom funcionamento é essencial à sobrevivência e bem-estar de um indivíduo, razão 

esta, que leva a que seja um objecto de estudo bastante importante da anatomia e 

fisionomia humanas. 

 

É composto por duas aurículas e dois ventrículos. A aurícula e ventrículo direito que 

comunicam entre si pelo orifício aurículo-ventricular. A aurícula direita é uma câmara 

de parede fina que recebe o sangue venoso proveniente dos pulmões e bombeia o 

sangue para o ventrículo direito. Este, por sua vez, comunica com a artéria pulmonar 

que leva o sangue pobre em oxigénio para os pulmões. A aurícula esquerda apresenta 

uma espessura maior que a aurícula direita pois recebe as quatro veias pulmonares que 

trazem o sangue arterial vindo dos pulmões e injecta o sangue no ventrículo esquerdo. 

Este é mais desenvolvido que o direito devido ao facto de ter de bombear o sangue 

arterial para a artéria aorta onde será encaminhado para todas as partes do corpo. 

 

O seu funcionamento é um processo ritmado e encadeado que se articula entre as acções 

distintas e faseada dos diferentes componentes do coração, denominado ciclo cardíaco. 

O ciclo cardíaco é composto por duas fases: a sistole, contracção do miocárdio e a 

diástole, relaxamento do miocárdio. Para regular o fluxo de sangue e impedir o seu 
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refluxo entre os ventrículos e as aurículas existe a válvulas tricúspide que impede o 

refluxo de sangue do ventrículo para o átrio durante a sístole e a válvula aórtica que 

impedem o refluxo de sangue das artérias para os ventrículos durante a diástole. O ciclo 

cardíaco depende da acção de dois nódulos eléctricos, o nódulo sinoatrial e o nódulo 

atrioventricular, que serão pormenorizados no capítulo seguinte.  

 

 

Figura I.1 – Ciclo cardíaco 

 

 

A sístole possui duas fases: contração isovolúmica e a ejecção. Na contração 

isovolúmica há um aumento na tensão ventricular mas não ocorre ejecção de sangue, 

 

  Fase final da diástole 

 

Sístole auricular 

 
Sístole ventricular Contracção ventricular 

isométrica 
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visto que as válvulas aórticas estão fechadas. Na fase de ejecção as válvulas aórticas 

abrem-se e o sangue é ejectado durante a contracção ventricular. 

A diástole possui quatro fases: relaxamento isovolúmico, enchimento rápido, diástase e 

sístole atrial. Na primeira, o ventrículo relaxa mas não ocorre entrada de sangue, devido 

às válvulas atrioventriculares estarem fechadas. Na fase seguinte, ocorre abertura das 

válvulas atrioventriculares e o sangue acumulado nos átrios durante a sístole enche os 

ventrículos. Na fase de diastase ocorre o enchimento lento dos ventrículos de sangue 

que flui directamente das veias para os ventrículos e finalmente na fase de sístole atrial: 

os átrios se contraem para completar o enchimento ventricular. 

 

 

 

Figura I-2 – Via eléctrica do coração 

 

 

Todo este mecanismo é accionado por estímulos eléctricos que se originam nos nódulos 

referidos. Tal como se pode ver na Figura I-2, o nódulo sinoatrial (1) inicia um impulso 

eléctrico que flui sobre os átrios direito e esquerdo (2), fazendo essas câmaras se 

contraírem. Quando o impulso eléctrico chega ao nódulo atrioventricular (3), sofre 
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ligeiro retardo. Seguidamente, o impulso disseminar-se-á ao longo do feixe de His (4), o 

qual divide-se em ramo direito (para o ventrículo direito) (5), e em ramo esquerdo (para 

o ventrículo esquerdo) (5). Em seguida, o impulso dissemina-se sobre os ventrículos, 

fazendo com que eles contraiam. 

 

 

II.2.2. Sistema nervoso autónomo 

 

O sistema nervoso autónomo regula e controla o funcionamento dos órgãos e o 

responsável pela manutenção da homeostasia, propriedade que regula o ambiente 

interno no corpo humano, de modo a manter uma condição estável, mediante o 

ambiente exterior. É activado principalmente por centros localizados na medula 

espinhal, no tronco cerebral e hipotálamo, além de porções do córtex cerebral 

transmitindo informações para centros inferiores. 

Divide-se em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático 

 

O sistema nervoso simpático é o responsável por estimular acções que permitem ao 

organismo responder a situações de emergência. Acções estas, que se processam-se de 

forma automática, independentemente da nossa vontade. No coração, a influência do 

sistema simpático, aumenta a sua eficácia em situações como o aumento do esforço 

físico ou situações de stress. 

O sistema nervoso parasimpático tem a função inversa do sistema simpático, ou seja, 

reduz a actividade ou excitação de um órgão no corpo humano. No caso do coração, faz 

diminuir o ritmo cardíaco e tem acção por exemplo entre episódios de grande esforço 

físico restabelecendo o coração a um estado de repouso. 

 

   Alterações do sistema nervoso sobre o nódulo sinuatrial, provocadas pela estimulação 

nervosa, resultam de alterações na frequência cardíaca e na força contráctil do coração, 

o que pode dar origem a arritmias, as quais variam de anomalias inofensivas a 

problemas potencialmente letais. Cada tipo de arritmia apresenta uma origem própria, 

quer seja originada pelo sistema nervoso autónomo ou factores exteriores como o 

consumo excessivo de álcool ou pelo fumo, pelo stress ou por exercício, 

hiperactividade, hipoactividade tireoidiana, drogas – especialmente as utilizadas no 



14 

 

tratamento de determinadas doenças pulmonares e as utilizadas no tratamento da 

hipertensão arterial. 

 

Muitos estudos reconhecem a significativa relação entre o sistema nervoso autónomo e 

a mortalidade cardiovascular, incluindo a morte súbita. Assim a variabilidade da 

frequência cardíaca ajuda a avaliar o equilíbrio entre as influências simpáticas e 

parassimpáticas no ritmo cardíaco, permitindo uma avaliação não invasiva da 

modulação autónoma sobre o dos intervalos RR do electrocardiograma, dando a 

possibilidade de prognóstico de algumas doenças cardíacas e sistémicas. 

 

 

II.2.3. Electrocardiograma 

 

Aquando da excitação do coração pela corrente eléctrica uma proporção pequena desta 

propaga-se para os tecidos adjacentes ao coração e dissemina-se até à superfície da pele. 

Assim colocando eléctrodos sobre a pele em pontos opostos do coração podem ser 

registados os potenciais eléctricos gerados por essa excitação. Este registo é conhecido 

por electrocardiograma. 

Existem diversas maneiras de captar dados cardíacos na electrocardiografia 

denominadas derivações eletrocardiográficas. Estas são diferentes configurações no 

posicionamento dos eléctrodos entre o peito do paciente e os seus membros, que 

consoante essa posição, originam diferentes electrocardiogramas. 
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Figura I-3 – Exemplos de derivações utilizadas 

 

Figura I-4 – Efeitos de diferentes derivações nos electrocardiogramas 

 

Apesar deste facto, nos registos electrocardiográficos podem-se reconhecer quatro 

ondas distintas: onda P, complexo QRS e onda T. 
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Figura I-5 – Ondas constituintes de um batimento cardíaco 

 

A onda P é causada pelos potenciais eléctricos gerados quando os átrios se 

despolarizam, antes da contracção atrial. O complexo QRS ocorre quando os ventrículos 

se despolarizam antes da sua contracção e à medida que a onda de despolarização se 

propaga pelos ventrículos. A onda T é causada pelos potenciais gerados na recuperação 

do estado de despolarização por parte dos ventrículos. É também conhecida como onda 

de repolarização. 

 

A amplitude dum electrocardiograma encontra-se entre +- 0.5 mV e +- 5 mV 

dependendo dos indivíduos analisados e da derivação utilizada. As voltagens normais 

das ondas dependem da maneira como os eléctrodos são colocados sobre a pele do 

paciente, no entanto para as derivações mais usuais, geralmente a tensão máxima do 

complexo QRS é superior a 0.6 mV e a sua duração situa-se entre 0.06 e 0.1 segundos. 

Na onda T normalmente encontra-se entre um sexto a dois terços da amplitude máxima 

da onda R e a sua duração tem uma duração muito variável. Finalmente encontramos a 

onda P usualmente entre valores inferiores a 0.25 mV e tem uma duração entre 0.05 e 

0.1 segundos. Apesar destes valores, existem um elevado número de variáveis que 

podem fazer com que o electrocardiograma se afaste deles. 

 

Para um melhor entendimento das diferentes ondas de um electrocardiograma a figura 

seguinte ilustra a localização da origem diversas ondas e consequente ordem entre si. 
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Figura I-6 – Ondas constituintes de um batimento cardíaco 

 

 

 

 

Separando a acção individual de cada acontecimento é possível compreender a 

influencia de cada actuador na construção de uma onda típica. Assim, de acordo com a 

figura pode-se inferir essa relação e contribuições parciais. 

 

 

II.2.4. Variabilidade da frequência cardíaca 

 

A frequência cardíaca de um indivíduo é calculada através da medição dos intervalos R-

R, ou seja dos intervalos de tempo que vão deste o ponto R, presente no complexo QRS, 

de um batimento até ao ponto R do batimento seguinte. A escolha deste ponto é 

influenciada, para além de outras razões, pela facilidade que existe de o calcular através 

de métodos computacionais e electrónicos, pois a sua amplitude é bastante distinta dos 

restantes pontos das diferentes ondas. 
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Medindo o ritmo cardíaco durante um determinado intervalo é possível estudar as suas 

variações e inferir sobre as sua causas e consequências o que torna esta matéria um 

objecto de estudo muito motivador nos campos da medicina e biomédica. 

A variabilidade da frequência cardíaca é uma característica intrínseca ao funcionamento 

do corpo humano, pois é influenciada fenómenos fisiológicos como os ciclos 

respiratórios e a acção independente do sistema nervoso autónomo que fazem esta 

frequência oscilar. Ou seja, as variações do ritmo cardíaco de um indivíduo nem sempre 

são sinal de patologia ou anomalia cardíaca. 

Apesar disto, caracterizar e identificar os processos que influenciam esta variabilidade é 

de uma enorme importância, pois podem providenciar pistas para ocorrências que se 

pensam relacionada com os mecanismos que regulam a frequência cardíaca, como a 

morte súbita e enfartes do miocárdio. 

 

 

II.2.5. Objectivos do trabalho 

 

O objectivo deste trabalho é implementar uma ferramenta que permita estudar a 

variabilidade da frequência cardíaca e relacioná-la com diferentes características dos 

respectivos electrocardiogramas. Compara-se o sinal de variabilidade da frequência 

cardíaca com a morfologia de cada batimento. Utilizam-se, para isso, mecanismos que 

detectam variações de amplitude e duração dos eventos inerentes a cada batimento. 

Comparando-os no universo dos batimentos presentes em cada electrocardiograma 

permite-se a construção de um novo sinal de variabilidade destas características. Assim 

torna-se possível estudar a relação entre as variações temporais e de amplitude desses 

batimentos no contexto da variação da frequência cardíaca do paciente. 
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III. ANÁLISE ESPECTRAL 

 

 

A análise espectral de um sinal baseia-se em construir o espectro do sinal, que permite 

analisar as frequências com que o sinal é constituído. A análise espectral de sinais de 

processos estocásticos estacionários, como o electrocardiograma, nasceu na década de 

40 e 50 com os trabalhos de Wiener e Kolmogorov que partiram do estudo da 

Transformada de Fourier (TF) para construir o sinal de densidade espectral de potência 

ou simplesmente, o espectro de um sinal. Mais tarde, Cooley e Tuckey criaram o 

algortimo de “Fast Fourier Tranform” (FFT) que reduziu o número de cálculos 

necessários para o realização do espectro, o que permitiu poupar esforço computacional 

e aumentar a velocidade de execução de processos complexos. Este método de análise 

espectral é denominada análise espectral clássica. 

No caso dos ECG a análise espectral possibilita a estimação, com pouca margem de 

erro, o ritmo médio cardíaco do indivíduo. Sabe-se que, o ritmo cardíaco de um paciente 

durante a duração de um teste de electrocardiografia varia sensivelmente entre 60 a 100 

batimentos por minuto. Analisando a frequência fundamental dentro deste intervalo 

pode-se estimar assim o seu ritmo cardíaco, grandeza útil para outros algoritmos 

descritos ao longo deste trabalho. 

 

 

 

III.1. Processo estocástico 

 

Quando existe a possibilidade de reproduzir o mesmo sinal, nas mesmas condições e as 

vezes que se queiram, através de um determinado processo, considera-se que o sinal 

obtido é um sinal determinístico. 

Tomemos o exemplo de experiências realizadas em condições semelhantes que 

produzem resultados diferentes mas que, no entanto, embora aleatórios, se podem 

associar a um grau de semelhança que os permite considerar pertencentes a uma mesma 

classe probabilística. A esse tipo de sinais, denomina-se sinal aleatório ou processo 

estocástico. De um modo óbvio, podemos então concluir que um sinal de 

electrocardiograma constitui um processo estocástico. 
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III.2. Estacionaridade  

 

Em certas aplicações, por vezes, pode-se encontrar sinais que parecem ser mais ou 

menos invariantes em relação a translações no tempo. Considerando um desses sinais 

como a realização de um processo estocástico, diz-se que exibe um certo grau de 

estacionaridade. Os processos estocásticos com completa invariância em relação a 

translações no tempo classificam-se como estritamente estacionários, enquanto os sinais 

que tem uma total dependência em relação ao tempo actual dizem-se não-estacionários 

 

III.3. Análise espectral clássica 

 

O problema da análise espectral de um ECG reside no facto de, em geral, não ser 

possível aplicar da transformada de Fourier a um processo estocástico, pois estes tipos 

de sinais pertencem a uma classe de sinais que possuem energia infinita. Para além 

disso, para a sua representação espectral através da transformada de Fourier seria ela 

própria um processo estocástico.  

Assim para contornar este problema sentiu-se a necessidade de encontrar uma função 

que caracterizasse este tipo de processos. Assim, uma função que possibilita isso será a 

densidade espectral de potência. 

Assim, o problema da estimação espectral consiste em determinar a densidade espectral 

de um processo baseado num conjunto de observações finitas, que seria o objecto de 

estudo principal da chamada Análise Espectral Clássica. 

 

Recorre-se então ao teorema de Wiener-Khintchine-Einstein que para o cálculo da 

densidade espectral de potência à aplicação da transformada de Fourier à função de 

auto-correlação: 

���� = � ���	�. �������∞
�∞

        [1] 
 

Assim a estimação espectral consiste na construção de uma estimação do espectro de 

frequências de um sinal através das operações sobre métodos como a função de 

correlação. A estimação espectral permite resolver o problema da impossibilidade da 

representação espectral de um processo estocástico, mas levanta outros problemas, 
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nomeadamente no que trata a distorção, a fuga de potência para os lobos laterais, 

instabilidade do espectro, entre outros. 

 

 

III.3.1. Método de Blackman-Tuckey 

 

Os métodos da análise espectral clássica consistem na utilização directa do teorema de 

Wiener-Khintchine-Einstein [1] usando uma estimativa da função de autocorrelação 

(FA). Isto acarreta problemas no espectro resultante, pois este pode possuir valor que se 

tomar valores negativos. Para além disso, o facto da restrição do processo a uma 

duração finita ser feita através de uma janela rectangular distorce bastante o espectro 

calculado. 

Para minimizar estas desvantagens criou-se um algoritmo que permite aplicar diferentes 

janelas ao cálculo do espectro ao invés da aplicação estática da janela rectangular como 

até então. Esse método é denominado método de Blackman-Tuckey (BT) 

 

O método BT consiste então na aplicação da TF ao produto de uma janela com a 

estimação da FA: 

 

1) Remove-se a média do sinal para a redução do impulso inicial nas frequências 

mais baixas que não permitem a representação das frequências adjacentes 

 

2) Estima-se a FA: 

��	� 

 

3) Multiplica-se 2) pela janela escolhida: 

�� = ���	�. ��	� 

 

4) Aplica-se a TF a 3): 

��� = ��[��] 
 

 

Este estimador permite a utilização de vários tipos de janelas, como as janelas de Kaiser 

e Hamming, entre outras. 
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A aplicação da janela provoca a redução da variância do estimador, mas por outro lado, 

faz aumentar a descentragem do espectro à medida que se aumenta a largura da janela. 

A descentragem do espectro ocorre quando existe um desvio entre a função e a sua 

estimativa calculada por um dado estimador, neste caso o próprio estimado 

implementado pelo método que se descreve. É portanto necessário tomar em conta um 

bom compromisso entre estes dois factores para a obtenção de bons resultados. 

 

De seguida efectua-se uma comparação dos efeitos das diferentes janelas mais utilizadas 

em processamento digital de sinais para a determinação de um espectro de um ECG:  

a) 

 
b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figura 2.1 – Comparação do espectro obtido através da utilização da janela de Bartlett a) 
Blackman b) Hann c) e Parzen d) 

 
Analisando os resultados acima pode-se inferir que a utilização de janelas diferentes no 

cálculo do espectro de um ECG não produz diferenças significas, sendo por isso 

adoptada a janela de Blackman por defeito, para futuras utilizações deste método. 
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III.3.2. Periodograma 

 

O periodograma constituiu um método de analise espectral introduzido por Schuster em 

1898 que permite detectar “periodicidades escondidas” num determinado sinal. A sua 

aplicação resume-se à utilização do método Blackman-Tuckey considerando o caso 

especial de M=L-1. Assim, pode-se definir o periodograma por: 

 

���� = 1� ��  � �������∞
�∞

�
�
 

 

Este método pode-se então definir como uma aproximação, em termos de erro 

quadrático mínimo, do sinal efectuada pela combinação linear de sinusóides 

harmonicamente relacionadas. 

 

 

III.3.3. Método das janelas múltiplas 

 
Para melhorar os problemas encontrados nos métodos de estimação espectral descritos 

até aqui, Thomson propôs um método que utiliza uma série de janelas ortogonais ao 

contrário dos restantes métodos, que recorriam apenas a uma janela singular.  

 

Neste método usa-se um conjunto de janelas ortogonais constituído por uma sequência 

de funções sinusoidais de período variável e são escolhidas de forma a maximizar a 

energia dentro de uma dada banda de frequências [-B,B]. O estimador espectral é obtido 

através da média ponderada de uma sucessão de periodogramas obtidos através dessa 

sequência de janelas. Descrevendo o método temos: 

a) Janelas 

�!�	� =  " 2$ + 1 . sin ) *+	$ + 1,               + = 1,2, … , /    �     	 = 1,2, … , $ 

 

onde N é o comprimento da janela igual ao segmento de sinal a usar. O estimador tem 

então a seguinte forma: 
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a) Estimador 

��0��� = ∑ γk
K
k=1 2∑ �!�	�.  �	�������L-1

n=0 2�
∑ γk

3!45  

 

Onde 

γk = 1 − �+ − 1��
/�  

 

Em que K representa um parâmetro fixo que influencia a variância e a resolução do 

sinal e é calculado de acordo com a resolução B pretendida. 

Consideramos / ≈ 2�8 − 1. 

 

As vantagens deste método reside no facto de que, ao utilizar janelas que têm baixos 

níveis de lobos laterais. Para além disso reduzindo a descentragem do estimador, que se 

pode considerar como sendo a diferença entre a função que define determinado processo 

e a sua estimação. Outra vantagem deste método será a de reduzir a instabilidade 

espectral, devido às operações de média que efectua no cálculo da sua estimativa. 

 

Em seguida apresenta-se a comparação de um espectro clássico de uma determinado 

ECG com o espectro resultante da aplicação do método das janelas múltiplas: 

 

 

 

 

 

 

b) 
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b) 

 

Figura 2.2 – Comparação entre FFT a) e método das janelas múltiplas b). 

 
Torna-se claro que este método permite uma maior suavização do espectro resultante 

em comparação com o método clássico, sendo por isso, no âmbito deste trabalho, o 

método espectral escolhido por defeito em todas as situações em que se torna necessário 

o cálculo do espectro. 

 

III.4. Análise tempo-frequência 

 

Para se poder analisar as frequências que um determinado sinal possui nos vários 

instantes de tempo é necessário efectuar um estudo tridimensional através da introdução 

da grandeza temporal nos métodos de análise espectral conhecidos. 

Pode-se fazer uma simples analogia destas representações a uma pauta musical em que 

tempos as diversas frequências das diferentes notas representadas num plano temporal 

definido. Neste sentido foram desenvolvidos métodos que dão informação sobre o início 

e o fim das várias componentes de frequência presentes no sinal. Um desses métodos é 

o espectrograma 

 

III.4.1. Espectrograma 

 

Este método consiste em usar os métodos de análise espectral que produzam espectros 

obtidos através da multiplicação do sinal por janelas que restrinjam a informação deste a 

um intervalo no tempo. Deste modo, é possível termo uma representação temporal das 

frequências que estão presentes no sinal. Utiliza então, para isso, a Transformada de 

Fourier Localizada (TFL) ou Short-Time Fourier Transform. 
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III.4.2. Transformada de Fourier Localizada 

 

A Transformada de Fourier Localizada (TFL), também definida como Transformada de 

Fourier de janela deslizante consiste na aplicação da TF ao sinal que se obtem por 

aplicação de uma janela centrada num dado instante, 	: 

�����	, �� = �  �+���+ − 	������!�∞
�∞

 

Em que ��+ − 	� é a uma janela deslizante, que fazendo variar 	, de forma a que a 

janela deslize ao longo do tempo, consegue-se obter uma representação tempo-

frequência do sinal em estudo. 

a) 

b)

 

Figura 2.1 – Sinal de electrocardiograma a) e seu espectrograma b) 

 

III.5. Análise espectral de ECG 

 
A análise espectral de ECG permite efectuar um estudo prévio global das características 

do sinal em termos de frequência cardíaca e quantidade de ruído injectado no sinal pelos 

processos electrostáticos, quer da instrumentação, quer do próprio corpo do sujeito. 
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O estudo das frequências mais elevadas do sinal pode-nos dar informação relativo à 

quantidade de ruído. Na presença de um elevado quociente entre o ruído e o sinal 

podem observar-se às frequências mais elevadas as harmónicas do ECG estão ocultadas 

por componentes de alta frequência de ruído. 

A presença de um valor de frequência superior na gama de 1 Hz até sensivelmente 

1.6Hz (60 a 100 batimentos por minuto) superior aos valores das restantes frequências é 

maioritariamente indicativa da frequência cardíaca média do indivíduo no caso dos 

testes realizados. Os limites aqui apresentados foram determinados através da 

observação directa dos electrocardiogramas disponíveis para teste, nos quais, em 

praticamente todos, este facto se verificou. 
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IV. PRÉ-PROCESSAMENTO DO ECG 

 

IV.1. Remoção de ruído 

 
O estudo inicial de um ECG revela que o ruído a ele associado influência negativamente 

a detecção de pontos R, através dos quais se pode estudar a variabilidade da frequência 

cardíaca. Como tal, existe a necessidade de tornar maior a relação sinal-ruído para 

posterior definição desses pontos fiduciais (R e outros). 

Aquando da captura do sinal são introduzidas componentes de baixa-frequência no 

sinal, derivado do campo electrostático do corpo humano. Estas componentes, 

chamadas de linha de base, são captadas pela instrumentação utilizada e portanto 

inseridas no sinal de ECG a analisar. Esta variação lenta do sinal faz com que este flutue 

em valores de amplitude ao longo do tempo, o que torna os picos dos eventos de cada 

batimento de mais difícil detecção, pois aumentam a diferença de morfologia entre os 

batimentos. 

Para além disso, os próprios instrumentos de captura possuem um certo nível de ruído 

inerente que influencia o estudo espectral do sinal, tornando portanto obvio que a sua 

eliminação é vantajosa para o este estudo. Esta eliminação torna o sinal mais “liso”, 

uniformizando os batimentos em termos da forma dos seus eventos. 

A principal vantagem da remoção da linha de base é o destacamento do ponto R das 

restantes amostras de cada batimento e consequente facilitação da sua detecção. 

Propõem-se então diversos métodos de remoção de ruído e de alisamento (smoothing) 

do sinal: 

 

IV.1.1. Métodos de remoção de ruído e de linha de base 

 

O ruído proveniente da instrumentação está patente num electrocardiograma nas 

componentes de mais alta frequência. A remoção deste ruído, resume-se a eliminar estas 

componentes, através da utilização de filtros. No entanto, é necessário ter um bom 

compromisso entre a remoção de ruído e a eliminação de componentes importantes para 

a detecção dos pontos constituintes das ondas cardíacas, tal como o ponto R. 
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IV.1.1.1. Utilização de filtros 

 
Para a extracção desse ruído, aplicou-se um filtro passa-baixo com frequência de corte 

obtido através de tentativas. Para todos os ECG estudados extraiu-se melhores 

resultados para uma frequência de corte nos 15 Hz. 

 

Para a remoção da linha de base utilizaram-se dois dos métodos anteriormente descritos 

com ligeiras variações. 

Nos casos apresentados usou-se um filtro passa-alto com frequência de corte em certa 

1.6 Hz, tal como foi indagado através do método de tentativas. Este filtro terá de ter 

uma ordem reduzida (ordem 2) para diminuir o tempo de resposta do filtro permitindo 

assim que a linha de base seja extraída sem que para isso se elimine as principais 

harmónicas do sinal. 

O outro método utilizado baseia-se num filtro de média ajustável, enfatizando desta 

maneira apenas a componente de linha de base do sinal que será posteriormente 

subtraída ao sinal. 

 

 
 
IV.1.1.2. Filtro media ajustável 

 

Um filtro de média ajustável simples é definido por: 

 

9�	� = 1: �  �	 − +���5
!4;

 

 

Com M o número de amostras por cada valor filtrado. Este valor ditará a sensibilidade 

do filtro, reagindo mais rapidamente a variações rápidas de sinal se M reduzido e mais 

lentamente para um M elevado. 

No caso deste estudo, foi necessário encontrar um equilíbrio entre estes dois factores. 

Tornar o filtro demasiado sensível é desvantajoso, pois não irá filtrar correctamente o 

ruído de alta frequência, apesar de não influenciar negativamente as rápidas variações 

de sinal, tal como o ponto fiducial R no complexo QRS. No entanto, um filtro de 
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sensibilidade reduzida irá retirar a componente de linha de base e o ruído de alta 

frequência, mas irá introduzir um atraso nos pontos R o que influencia de um modo 

extremamente negativo o estudo da variabilidade da frequência cardíaca. Deste modo, 

utilizou-se um valor ideal que encontrasse um equilíbrio entre estes dois factores. 

 

 

Os métodos de remoção de linha de base e de diminuição do ruído em permitem 

produzir resultados mais consistentes aquando a captura de pontos específicos de cada 

evento do ECG. Isto deve-se ao facto destes métodos destacarem mais os pontos 

fiduciais constituintes de cada evento, sendo o ponto R o mais destacado e o de maior 

importância para o calculo da variabilidade da frequência cardíaca. Assim, 

seguidamente, apresentam-se os resultados destes métodos aplicados a dois ECG 

distintos: 

 

 

Figura 3.1 – Eliminação do ruído e linha de base num ECG com pouco ruído 
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Figura III.1 – Eliminação do ruído e linha de base num ECG com muito ruído 

 


