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Abstract. Heart diseases are the number one cause of death in the world.
However, several of them could be prevented with early detection. Due to that,
this paper has the purpose to develop a technique of feature extraction on ele-
trocardiogram, because it is important to a proper diagnosis of heart diseases.

Resumo. As doenças cardı́acas são as principais causas de mortes no mundo
todo. Muitas dessas mortes podem ser evitadas caso houvesse um diagnóstico
precoce. Portanto o objetivo deste trabalho, é desenvolver um método para
extrair caracterı́sticas de um eletrocardiograma, que servirá de base para o
diagnóstico de doenças cardı́acas.

1. Introdução
As doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior causa de morte no mundo todo.
Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares em 2016,
representando 31% do total de mortes no mundo [17]. A maioria dessas doenças poderiam
ser evitadas se for dada atenção a alguns fatores de riscos, como o uso do tabaco, dieta
não saudável, obesidade, sedentarismo e uso nocivo de bebidas alcoólicas.

Pessoas que apresentam doenças cardiovasculares, ou que apresentam fatores de
riscos, tais como hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, necessitam de um diagnóstico
precoce e de uma conduta através de aconselhamentos e medicamentos adequados [17].
No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde [5], cerca de 300 mil pessoas sofrem
infartos todos os anos e 30% dos casos é fatal.

Para a redução desses números, algumas medidas preventivas podem ser tomadas,
tais como: promover construções de áreas para práticas de atividades fı́sicas, como em
parques e praças, fazer campanhas para o controle do uso do tabaco, promover refeições
mais saudáveis em escolas para as crianças, estratégias para reduzir o uso nocivo de bebi-
das alcoólicas, entre outros.

Há também outras medidas preventivas, como métodos com a finalidade de rea-
lizar um diagnóstico precoce para tentar evitar algum agravamento no futuro, como por
exemplo a análise automatizada de eletrocardiogramas. Este método tem como propósito
auxiliar no trabalho do médico, pois há situações em que é inviável a realização desta
análise por uma pessoa, como por exemplo: o diagnóstico de eletrocardiogramas a longo
prazo, ou até mesmo o diagnóstico em tempo real. Outros fatores que essa automatização
visa evitar são os possı́veis erros médicos, por conta da fadiga, por exemplo.

Este trabalho tem como objetivo extrair caracterı́sticas de um eletrocardiograma
(ECG), as quais servem de base para o diagnóstico automatizado de doenças cardı́acas.



O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: na seção 2, serão definidos
alguns conceitos fundamentais como: eletrocardiograma, a base de dados MIT-BIH e
extração de caracterı́sticas. Ainda nessa seção, serão apresentados alguns trabalhos cor-
relacionados. Posteriormente, na seção 3, será apresentado o objetivo especı́fico deste
trabalho, e logo em seguida, na seção 4, os métodos e procedimentos para a realização
deste. A seção 5, apresenta o cronograma de execução do projeto. E por fim, na seção 6,
o resultado esperado e as possı́veis contribuições deste.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Esta seção apresenta os conceitos relacionados ao eletrocardiograma, a base de dados do
MIT-BIH [4], a extração de caracterı́sticas em um ECG e a detecção de problemas no
coração.

2.1. Eletrocardiograma
Um eletrocardiograma é um simples registro da atividade elétrica gerada pelo coração [1]
podendo ser utilizado com vários propósitos: como medir a frequência cardı́aca, exa-
minar o ritmo dos batimentos cardı́acos, diagnosticar anormalidades no coração, re-
conhecimento de emoções e identificação biométrica [15]. Essas atividades elétricas
ocorrem durante as contrações musculares do coração em um fenômeno denominado
despolarização1.

2.1.1. Ciclo PQRS

No eletrocardiograma, é possı́vel detectar um ciclo cardı́aco comum através do complexo
PQRS. Este complexo está associado a contração muscular, que por sua vez, está asso-
ciada às mudanças elétricas conhecidas como despolarização [2]. O eletrocardiograma é
a medida dessa atividade elétrica associada ao coração. Essas atividades elétricas estão
relacionadas com a ativação dos átrios e depois dos ventrı́culos. A contração dos átrios
se manifesta-se como onda ‘P’, e a contração dos ventrı́culos produz o fenômeno conhe-
cido como complexo ‘QRS’. O retorno ventricular ao estado de repouso (repolarização2)
produz a onda ‘T’. A Figura 1 demonstra o ciclo PQRS em um eletrocardiograma.

• Onda P – onda de baixa amplitude, pois o músculo atrial é bem menor que o
ventricular. Geralmente o ciclo inicia-se com a excitação atrial resultante da
despolarização originada no nódulo sinoatrial.

• Segmento PR – intervalo entre a onda P e inı́cio do complexo QRS. Após a onda
P, o ECG retorna ao mesmo nı́vel elétrico que havia antes da onda P, esse perı́odo
é denominado isoelétrico. O intervalo PR é a junção da onda P com o segmento
PR.

• Complexo QRS – são as ondas Q, R e S juntas.
• Intervalo RR – intervalo entre duas ondas R.
• Segmento ST – é o perı́odo entre o fim da onda S e o inı́cio da onda T.
• Onda T – representa a principal repolarização ventricular.
• Intervalo QT – intervalo entre o começo do complexo QRS e o fim da onda T.
• Intervalo PP – intervalo entre o inı́cio de duas ondas P.

1Fenômeno em que as células saem do estado de repouso causado por algum estı́mulo, resultando em
um potencial de membrana positivo

2Fenômeno em que o potencial de membrana volta ao estado de repouso (negativo)



Figura 1. Ciclo PQRS em um ECG [15]

2.2. MIT-BIH

A MIT-BIH Arrhythmia Database é uma base de dados desenvolvida pelo laboratório do
instituto MIT (Massachusetts Institute of Technology) juntamente com o laboratório do
Beth Israel Hospital (conhecido atualmente como Beth Israel Deaconess Medical Center)
através de pesquisas sobre análises de arritmia e assuntos correlatos.

Os eletrocardiogramas encontrados nesta base de dados foram obtidos pelo Beth
Israel Hospital Arrhythmia Laboratory, entre os anos de 1975 e 1979, registrados a partir
do monitor Holter. Dos registros coletados neste hospital, aproximadamente 60% são de
pacientes internados, e os demais 40% de pacientes externos. A base de dados contém
48 registros obtidos de 47 pacientes (os registros 201 e 202 são do mesmo paciente), 23
destes registros (numerados de 100 a 124, com alguns números faltando) foram escolhi-
dos aleatoriamente a partir de um conjunto de 4000, já os demais 25 registros (numerados
de 200 a 234, novamente com alguns números faltando) foram selecionados, do mesmo
conjunto, para incluir uma variedade de fenômenos atı́picos, porém clinicamente impor-
tantes, que não seriam bem representados por uma pequena amostra aleatória. Cada um
dos 48 registros têm uma duração de um pouco mais de 30 minutos. E os pacientes eram:
25 homens entre 32 e 89 anos; e 22 mulheres entre 23 e 89 anos [10].

O primeiro grupo de amostra tem como propósito representar as diferentes for-
mas de ondas e ruı́dos que um aparelho de arritmia pode encontrar em um uso clı́nico de
rotina. O segundo grupo foi escolhido para incluir arritmias ventriculares, juncionais e
supraventriculares, e distúrbios de condução. Muitos destes registros do segundo grupo
foram selecionados por apresentarem certas dificuldades para os aparelhos de arritmia, po-
dendo estas serem causadas pelas caracterı́sticas do ritmo cardı́aco, variação morfológica
do complexo QRS ou qualidade do sinal.

Após a extração e digitalização dos dados obtidos no eletrocardiograma, Moody
e Mark [4] fizeram anotações utilizando um simples detector QRS sensı́vel a inclinação.
Os dados foram entregues a dois cardiologistas, que trabalharam independentemente adi-
cionando legendas nos batimentos cardı́acos e removendo detecções falsas quando ne-
cessário. Alguns arquivos possuı́am batimentos que não havia sido classificados, pois os
cardiologistas não conseguiram entrar em um consenso. Isso pode ocorrer devido aos
defeitos técnicos no registro ou insuficiência de informações. Contudo, esses batimentos



não classificados eram importantes, pois a intenção do banco de dados era representar
os mais diversos tipos de ondas que podem ser encontrados no “mundo real”. E essas
ambiguidades seriam bem desafiadoras para uma análise automatizada.

Atualmente, muitos pesquisadores ainda utilizam esta base dados, principalmente
em trabalhos que visam desenvolver técnicas para detecção de arritmias. Os principais
motivos para a utilização desta base de dados, deve-se a variedade de ECGs disponı́veis
e bem caracterizados [4]. Alguns trabalhos mais recentes, como o de Jen et al [8] e
de Zhao e Zhang [12], utilizam esta base de dados para realização de testes em suas
implementações.

2.3. Extração de Caracterı́sticas
Para a detecção de doenças baseando-se em análises de ECGs, é preciso analisar ade-
quadamente as caracterı́sticas que podem ser extraı́das através de um sinal do eletrocar-
diograma. Essas caracterı́sticas podem ser usadas individualmente ou em conjunto com
outras caracterı́sticas.

O complexo de caracterı́sticas P-QRS-T extraı́do de um sinal do ECG, corres-
ponde basicamente ao locais, durações, amplitudes, e formato de ondas ou desvios dentro
do sinal [18,19]. O complexo QRS representa o começo entre a despolarização dos átrios
e dos ventrı́culos. O intervalo RR, também conhecido como intervalo de um batimento,
corresponde à frequência de despolarização ventricular. Já o intervalo PP, corresponde
à frequência de despolarização atrial. E por fim, o intervalo QT, representa o ı́nicio da
despolarização ventricular e o fim da repolarização ventricular.

Essas caracterı́sticas baseadas no complexo QRS são muito significantes em uma
análise de um eletrocardiograma. Este complexo é gerado pela contração durante a
despolarização dos ventrı́culos. Contudo, a repolarização dos átrios ocorre anteriormente
à despolarização e não pode ser visto em um ECG [15].

Visto que a extração destas caracterı́sticas depende da detecção dos pontos fidu-
ciais3, vários algoritmos foram propostos na literatura, embora o mais utilizado seja o al-
goritmo de Pan-Tompkins [6]. Neste algoritmo eles propuseram a detecção do complexo
baseado em análises digitais nas inclinações, amplitudes e largura das ondas. A utilização
de um filtro reduz as falsas detecções causadas por ruı́dos, e permite a utilização de limi-
tes menores, aumentando assim a sensibilidade. O algoritmo ajusta automaticamente os
limites de acordo com as mudanças no ECG, como mudanças na morfologia do complexo
QRS e na frequência cardı́aca.

Há diferentes tipos de algoritmos para extração dessas caracterı́sticas e, segundo
Berkaya et al. [15], podem ser classificados de acordo com a utilização de: derivadas,
filtros digitais, transformadas wavelet e redes neurais.

A dificuldade na detecção do complexo QRS é devido às variações fisiológicas e
aos diversos tipos de ruı́dos presentes em um sinal ECG. Esses ruı́dos podem ser causados
por músculos, movimento do eletrodo, ondas T com alta frequência, entre outros. Para
reduzir esses ruı́dos e melhorar a detecção dos pontos fiduciais, o eletrocardiograma passa
por uma fase de pré processamento: filtragem; reamostragem, digitalização e remoção de
ruı́dos; e normalização. No processo de filtragem, aplica-se o filtro passa-banda para

3Pontos do complexo P-QRS-T



atenuar os ruı́dos, em seguida, utiliza-se a reamostragem para preservar a consistência
dos dados, e reduzir o custo computacional e a memória a ser usada. Para a remoção de
ruı́dos, vários tipos de wavelets são usadas. E por último, a normalização, para auxiliar
na comparação de sinais de diferentes pacientes.

2.4. Detecção de Enfermidades no Coração

Para a detecção de um eletrocardiograma irregular, é preciso analisar e interpretar as for-
mas de ondas e os complexos. Os médicos determinam se um ECG mostra sinais de
doença cardı́aca ou não, através de alguns parâmetros. Estes parâmetros são as alturas
e os intervalos de cada onda, como por exemplo o intervalo RR, intervalo PP, intervalo
QT, e o segmento ST. O reconhecimento de pontos fiduciais e o cálculo dos parâmetros
é uma rotina maçante para os médico, surgindo então, a necessidade de automatizar o re-
conhecimento do ECG. Portanto qualquer desvio nos padrões elétricos normais, indicam
diversos distúrbios cardı́acos [13].

No entanto, a classificação automática de batimentos de um eletrocardiograma
é um problema difı́cil, porque as caracterı́sticas morfológicas e temporais dos sinais do
ECG possuem desigualdades que merecem atenção de acordo com cada paciente diante
de diferentes circunstâncias fı́sicas [16]. O principal problema para diagnosticar doenças
cardı́acas através dos ECGs, é que cada sinal de um eletrocardiograma pode variar de pes-
soa para pessoa, e ainda, diferentes pacientes podem ter morfologias independentes para
a mesma doença. Além disso, duas ou mais doenças podem possuir aproximadamente as
mesmas caracterı́sticas de um sinal [15].

Para diagnosticar anormalidades nos batimentos cardı́acos é preciso analisar cada
batimento, contudo, este processo pode ser muito custoso, além de consumir muito tempo,
tratando-se de registros longos de eletrocardiogramas ou de monitoramento em tempo
real. E ainda, alguns erros particulares podem ocorrer durante a análise por conta da
fadiga, [3] e a interpretação dos sinais requer um conhecimento profundo sobre o assunto
[7].

Anormalidades no formato do eletrocardiograma são consideradas arritmias. Es-
sas anormalidades podem ser: um batimento muito rápido, muito lento, ou ainda com
irregularidade no ritmo. As arritmias impedem o coração de bombear sangue suficiente
para o corpo, e algumas delas podem ser fatais [15]. As arritmias que não possuem risco
de vida iminente, mas ainda necessitam de tratamentos para prevenir futuros problemas,
são as mais estudadas pelos pesquisadores. Ainda de acordo com Berkaya et al. [15], os
algoritmos de classificações para esses tipos de arritmias são o PNN (Probabilistic Neural
Network e a ANN (Artificial Neural Network).

2.5. Trabalhos Relacionados

Esta seção traz alguns métodos e técnicas para extração de caracterı́sticas de um eletro-
cardiograma utilizadas por literaturas passadas.

No trabalho de Mahmoodabadi et al. [14], eles desenvolveram um sistema para ex-
trair as caracterı́sticas do ECG baseado em transformadas wavelet de multirresolução. O
filtro wavelet teve uma melhor detecção com a função de escala mais semelhante ao ECG.
No primeiro passo, eles removeram os ruı́dos correspondente aos coeficientes wavelet de
maiores escalas. Logo, os complexos QRS foram detectados e cada um destes fora usado



para identificar os picos individuais de ondas, incluindo o inı́cio e o deslocamento das
ondas P e T. Na intenção de validar este método, eles o aplicaram na base de dados da
MIT-BIH, e obtiveram uma probabilidade de detecção de 99,18%, e uma preditividade de
98%.

Zhao e Zhan [12], em seu trabalho, apresentaram um novo método de extração
de caracterı́sticas em um reconhecimento confiável de ritmo de coração. Seu sistema de
classificação é compreendido em três partes: processamento de dados, extração de ca-
racterı́sticas e a classificação dos sinais do eletrocardiograma. A transformada wavelet é
utilizada para extrair os coeficientes da transformada de cada ECG. Para obter os compo-
nentes relacionados ao tempo, é aplicado um modelo de auto regressão. E para classificar
os diversos tipos de ritmos cardı́acos, foi utilizado máquina de suporte de vetores (SVM)
juntamente com o kernel Gaussiano. Para testar o algoritmo proposto, foram utilizadas
simulações computacionais, obtendo um precisão de 99,68% para classificação do reco-
nhecimento de 6 tipos de ritmos cardı́acos.

Além dos métodos que utilizam as transformadas wavelet, há também os que uti-
lizam redes neurais, como o trabalho de Jen et al. [8]. Diferentemente dos métodos que
utilizam apenas um batimento cardı́aco para análise, eles analisam um segmento do ele-
trocardiograma que contém de 5 a 6 batimentos cardı́acos para obter os coeficientes de
cepstrum e classificar o sistema cardı́aco através das redes neurais. Com a utilização deste
método, é possı́vel identificar as caracterı́sticas escondidas dentro do sinal do ECG e clas-
sificá-los a fim de diagnosticar anormalidades. Com o propósito de validar este método,
foi utilizado os registros da MIT-BIH, mostrando uma precisão de diagnóstico de doenças
cardı́acas maior que 97,5%.

O trabalho seguinte, do Tayel e Bouridy [9], utilizam tanto redes neurais e trans-
formadas wavelet. As caracterı́sticas são extraı́das da decomposição wavelet das inten-
sidades de imagens do ECG. Essas caracterı́sticas obtidas são analisadas posteriormente
pelas redes neurais, dentre elas: média, mediana, valor máximo e mı́nimo, desvio padrão,
variância, desvio absoluto. Este processo obteve uma precisão de 92% na extração de
caracterı́sticas do sinal do ECG utilizando redes neurais na decomposição wavelet.

3. Objetivos
Este projeto tem como objetivo desenvolver um método para extração de caracterı́sticas de
um eletrocardiograma. As caracterı́sticas extraı́das servirão como base para o diagnóstico
automatizado de doenças cardı́acas. Para atingir o objetivo principal precisa-se:

• identificar o ciclo PQRS;
• identificar anomalias no complexo PQRS.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para atingir o objetivo deste trabalho, serão realizadas as seguintes tarefas:

• Desenvolvimento de uma ferramenta em Qt utilizando C/C++ para ler os arquivos
de dados presentes na base de dados da MIT-BIH.

• Um estudo sobre as diversas técnicas de detecção do ciclo PQRS em um eletro-
cardiograma, como wavelet e redes neurais.

• Desenvolver um método com base na literatura avaliada.



• Realização de testes sobre o método implementado para verificar o nı́vel de
confiança do mesmo, através de comparações com softwares da biblioteca MIT
[11].

• Avaliação sobre o nı́vel de confiança na detecção de anomalias presentes nos ba-
timentos cardı́acos.

5. Cronograma de Execução

A Tabela 1 apresenta o cronograma de execução das atividades a serem desenvolvidas.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo e seleção de técnicas para a realização do trabalho;
3. Desenvolvimento de uma técnica para detecção de anomalia;
4. Escrita parcial do TCC;
5. Aplicação do método e realização de testes;
6. Avaliação dos resultados obtidos;
7. Escrita do TCC.

Tabela 1. Cronograma de Execução
mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X
Atividade 7 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com este projeto, espera-se o desenvolver um método de extração de caracterı́sticas de
um eletrocardiograma, para detecção de anomalias presentes no mesmo. A extração des-
tas poderá servir de base para o desenvolvimento de um método capaz de diagnosticar
doenças cardı́acas de forma automatizada.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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