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Resumo—Desenvolver métodos computacionais que auxiliem
nos diagnósticos médicos têm ganhado importância no cenário
atual, principalmente no que diz respeito as doenças do coração,
visto que, essas doenças somam a maior causa de morte no
mundo. Dentre as doenças que afetam o coração o Infarto Agudo
do Miocárdio (IAM) é responsável por um grande número de falta
de agilidade e imprecisão em seu diagnóstico. O IAM caracterizase pela ausência ou redução do fluxo saguı́neo que chega ao
coração, impossibilitando o músculo cardı́aco de oxigênio e
nutrientes. Uma maneira simples de identificar o IAM é por meio
do eletrocardiograma (ECG), pois na evolução de seu quadro
clı́nico, alterações notáveis são grafadas na onda caracterı́stica do
ECG. Esse estudo apresenta o desenvolvimento de um algoritmo
de análise dos principais pontos, que no sinal de ECG, identificam
o IAM, e tem por objetivo aumentar a rapidez e precisão no
diagnóstico bem como diminuir o número de erros médicos.
O algoritmo parte da detecção do QRS, baseado no algoritmo
proposto por Pan & Tompkins com modificações em seus limiares
de detecção e da correta segmentação do sinal de ECG. Em
seguida é analisado os pontos que, quando alterados, permitem
identificar um quadro clı́nico de IAM: Segmento ST e Onda Q
patológica. A viabilidade do algoritmo é avaliado segundo o Banco
de Dados do MIT-BIH arrhythmia database. Para a detecção do
QRS o algoritmo possui uma sensibilidade de detecção correta de
99,3% dos complexos QRS. Na análise das amostras patológicas,
o algoritmo detecta 20% de ocorrência em cada amostra e na
análise de amostras normais a patologia não foi determinada.
Palavras-chave—Processamento Digital de Sinal, Eletrocardiograma, IAM, Segmento ST.

I. INTRODUÇ ÃO
s organizações internacionais vêm alertando para o risco
de epidemia de doenças cardiovasculares principalmente
nos paı́ses centrais e de média e baixa rendas, decorrente do
envelhecimento populacional, da urbanização e do aumento
na capacidade de consumo das populações desses paı́ses. Das
doenças que atingem o coração a taxa de mortalidade por
Infarto Agudo do Miocárdio IAM no Brasil têm aumentado
consideravelmente nos últimos anos [1]–[3].
Conhecido popularmente como ataque cardı́aco, o IAM se
caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação
sanguı́nea no coração, causando lesões importantes que podem
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levar até a morte de suas células, conforme o tempo de
duração do evento. A importância de um diagnóstico preciso
têm impulsionado a elaboração de métodos computacionais
que detectam anormalidades capazes de indicar propensão ao
desenvolvimento ou a existência dessas doenças [4], [5].
O monitoramento, com base na observação, do eletrocardiograma torna-se fundamental, visto que, trata-se de um
exame não invasivo e que cuja alteração em sua onda caracterı́stica reflete anormalidades do complexo cardı́aco [6].
O eletrocardiograma é um exame médico que registra os
fenômenos elétricos decorrente da atividade cardı́aca no tempo,
medindo pequenas intensidades de corrente, a partir de eletrodos dispostos em determinados pontos do corpo humano. Esses
fenômenos elétricos constituem as ondas que caracterizam o
sinal de eletrocardiograma (ECG): onda P, complexo QRS e
onda T [7].
A cada disposição de eletrodos sobre a pele um eletrocardiograma é gerado, essas diferentes disposições são chamadas de
derivações eletrocardiográficas. Existem 12 derivações básicas
segundo as quais os eletrodos podem ser conectados, essas
derivações podem ser precordiais1 ou periféricas.
Para a análise das caracterı́sticas que predizem o IAM, o
estudo parte da detecção do QRS, baseado no algoritmo de Pan
& Tompinkns modificado e da segmentação do sinal de ECG.
Com as ondas eletrocardiográficas devidamente separadas são
acrescentados condições de análise para o segmento ST e onda
Q.
Esse estudo descreve o processo de desenvolvimento desse
algoritmo, onde na Seção II são apresentados os conceitos
necessários a esse desenvolvimento. A seção III contém breviamente os fundamentos do processamento digital do sinal
de ECG. Na seção IV é descrito os métodos utilizados para
o desenvolvimento do algoritmo e na seção V os testes e
resultados são comentados. Por fim, as considerações a respeito
desse estudo são apresentadas.
II. INFARTO AGUDO DO MIOC ÁRDIO
As caracterı́sticas que são avaliadas para a determinação
do IAM são alterações no segmento ST e o aparecimento
de ondas Q patológicas. Em condições normais as células
cardı́acas sadias possuem o mesmo potencial elétrico, na fase
1 Relativo

a região adiante do coração.
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que antecede a repolarização ventricular, ou seja, o segmento
ST é representado no traçado do ECG como a linha de base,
isoelétrico, mas em caso de IAM essa condição é alterada [6].
Já o aparecimento de ondas Q patológicas estão diretamente
ligadas a necrose do miocárdio, fato que ocasiona a destruição
das células tornando a área acometida eletricamente inativa [8].
A maior parte dos eventos relacionados ao IAM, é causada
por rupturas súbitas de parede e formação de trombos2 nas
artérias que irrigam o coração [9]. Dentro das possibilidades
atreladas ao tempo de evolução de um quadro clı́nico de IAM,
o miocárdio sofre progressivas agressões representadas pelas
áreas de isquemia, lesão e necrose.
A isquemia é caracterizada pela redução do fluxo sanguı́neo
nas artérias coronárias3 e a lesão é decorrente da oclusão
completa de uma das artérias coronárias na qual alterações
patológicas complexas acontecem em diferentes sistemas celulares. Com o tempo, essas alterações progridem em intensidade, atingindo componentes estruturais e bioquı́micos vitais
e resultando na morte celular da região acometida, caracterizando a necrose [10].

Fig. 1: Onda ECG caracterı́stica.

A. ECG E DERIVAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS
Por meio de um aparelho denominado eletrocardiógrafo,
o exame de ECG mede pequenas intensidades de corrente,
a partir de eletrodos dispostos em determinados pontos do
corpo humano [11]. A onda do sinal de ECG possui formas
elementares denominadas: onda P, complexo QRS e onda T.
Na Fig. 1 é apresentada a onda de ECG caracterı́stica e seus
segmentos, na qual a onda P marca o inı́cio do ciclo cardı́aco,
seguido pelo segmento PR que indica o tempo em que o
estı́mulo elétrico leva para alcançar os ventrı́culos.
O complexo QRS está diretamente atrelado a ativação
ventricular seguido pelo segmento ST que representa o tempo
que o estı́mulo leva para repolarizar os ventrı́culos. Por fim,
a onda T representa a repolarização ventricular. Qualquer
anormalidade no complexo cardı́aco será representado por
alterações nessas ondas [11], [12].
Os dados cardı́acos podem ser identificados de acordo com a
disposição dos eletrodos sobre a pele obtendo diferentes eletrocardiogramas. Essas disposições de eletrodos são chamadas
derivações eletrocardiográficas [11]. Essas derivações são divididas em precordiais ou periféricas.
A derivação periférica utiliza como referência os membros:
braços e pernas. Essa derivação pode ser vista como os lados
de um triângulo equilátero, como apresentado na Fig. 2 na qual
DI, DII e DIII representam as derivações padrões determinadas
por Willem Einthoven [13], [14].
Por convenção, foi estabelecido que o primeiro eletrodo
(positivo) da derivação DI é colocado no ombro esquerdo e
o segundo eletrodo (negativo) no ombro direito. Na derivação
DII, o eletrodo positivo é colocado na perna esquerda e o
negativo no ombro direito. Já na derivação DIII, o positivo
está na perna esquerda e o negativo no ombro esquerdo [14].

Fig. 2: Posição dos eletrodos nas derivações periféricas.

Na derivação precordial os eletrodos são denominados de
V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Na Fig. 3, pode-se observar a
disposição dos eletrodos. Nas derivações precordiais o eletrodo
positivo é posicionado no tórax e o negativo move-se do lado
direito para o esquerdo caracterizando as derivações de V1 a
V6 [15].

Fig. 3: Posição dos eletrodos nas derivações precordiais.
2 Coágulo

em vaso sanguı́neo ou em uma das cavidades do coração.
3 Vasos responsáveis pela chegada de oxigênio e outros nutrientes ao
miocárdio.
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B. ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS
Ao observar as caracterı́sticas das formas de onda do ECG
e dos intervalos entre elas, tem-se que a análise desse sinal
permite auxiliar o diagnóstico de alterações estruturais e funcionais do coração.
As alterações visı́veis no ECG para um quadro clı́nico
de IAM dependem de fatores como: duração do processo
isquêmico, extensão da lesão, topografia da parede ventricular acometida e associação com outras cardiopatias4 . Essas
alterações são apresentadas, no ECG por alterações no segmento ST, aparecimento da onda Q patológica e alterações
na onda T. Esse estudo concentrou-se apenas nas alterações
relacionadas ao segmento ST e onda Q.
A alteração mais visı́vel após a oclusão de um artéria
coronária está no segmento ST. Essa alteração é ocasionada
quando a diferença de potencial entre uma célula normal e uma
célula isquêmica induz uma corrente de lesão que se direciona
para a região comprometida se manifestando, no ECG, como
um desnivelamento para cima da linha de base do segmento
ST, nas respectivas derivações.
Uma parte importante no ECG, que é útil para o diagnóstico
dos desnı́veis do segmento ST é o ponto J, caracterizado como
sendo o ponto final da inscrição do QRS em sua interseção com
o segmento ST [8].
A caracterı́stica mais expressiva de necrose no ECG é
a presença de ondas Q de grande magnitude, e a melhor
explicação para sua origem é a teoria da janela [16].
Essa teoria diz que ao colocarmos um eletrodo em frente
a área necrosada ela vai ser como uma janela, pois não há
atividade elétrica, o eletrodo verá a parede justamente oposta
a lesada pela janela que sendo oposta vai ter um vetor que se
afasta daquele eletrodo, gerando uma onda negativa aonde se
esperaria, no normal, uma onda positiva. Esta onda negativa é
chamada de onda Q patológica porque ela é maior que a onda
Q normal.
A onda Q é considerada patológica se possuir duração
superior a 0,04s e ter amplitude igual ou maior que um quarto
do complexo QRS se sua ocorrência for em pelo menos duas
derivações contı́guas [8]. Outras cardiopatias também podem
ocasionar o aparecimento de ondas Q patológicas, porém num
quadro de IAM essa condição é irreversı́vel [17].
III.

PROCESSAMENTO DIGITAL DO SINAL DE
ECG
A. Pré-Processamento
O pré-processamento do sinal de ECG é caracterizado pela
aquisição, filtragem e acentuação do sinal. A aquisição dos
registros do banco de dados do MIT-BIH Arrhythmia database
é realizada por meio do pacote de software WFDB (Wave
Form DataBase), visto que, cada registro é constituı́do por três
arquivos de extensões diferentes e para facilitar a manipulação
dos sinais, foi obtido a partir destes três arquivos, uma versão
em formato de texto dos registros desejados.
O eletrocardiograma é muito sensı́vel a interferências e
por isso é corrompido por artefatos como o ruı́do causado
4 Doenças

relacionadas ao coração.
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pela atividade muscular, a interferência da rede elétrica e as
interferências de linha de base, relacionadas à respiração e
movimentos do paciente. Essas interferências estão atreladas à
amplitude desse sinal que é muito baixa, cerca de 1 mV pico
a pico [18].
A suavização do ruı́do é geralmente a segunda etapa executada para o pré-processamento do sinal de ECG. O objetivo
desta etapa é produzir um sinal estável não só para um
subsequente processamento automático, mas também para uma
interpretação visual confiável. Nesse trabalho, essa suavização
é realizada por meio de um filtro passa-faixa de Butterworth
de 4◦ , com frequência de corte de 5 Hz e 15 Hz.
Logo, é importante, para análise, que após essa filtragem que
sejam preservadas as caracterı́sticas de morfologia, amplitude
e duração das ondas, dos segmentos e dos intervalos do
ECG [19].
Após a filtragem, se faz necessário acentuar os pontos
máximos e mı́nimos do sinal, cujo intuito é facilitar a
identificação dos pontos que corresponderão as ondas que
compõem o ECG. A acentuação desses pontos acontece
derivando o sinal, elevando-o ao quadrado e integrando-o por
meio de uma média móvel.
B. Determinação do QRS e Segmentação do Sinal de ECG
A detecção de cardiopatias é realizada por meio de algoritmos que analisam o sinal de ECG, em tempo real e
a partir da detecção de um complexo QRS válido. Vários
algoritmos de detecção do QRS foram propostos pela comunidade cientı́fica, dentre os quais se destacam o algoritmo
de Okada [20], Hamilton-Tompkins [21], transformadas de
Wavelets [22], redes neurais [23], MOBD [24] e o algoritmo
Pan & Tompkins [25].
O algoritmo de segmentação deve possibilitar a correta
extração das caracterı́sticas do QRS, ou seja, a máxima precisão temporal e o menor número de falsas detecções. A
detecção do QRS, nesse estudo, foi obtida por meio de um
algoritmo de detecção baseado no algoritmo Pan & Tompkins
de reconhecimento dos complexos QRS [25], que baseia-se
na utilização de filtros digitais que auxiliam na redução de
falsas detecções, advindas dos diferentes tipos de interferência
presentes no sinal de ECG.
O algoritmo Pan & Tompkins de reconhecimento dos
complexos QRS foi tomado como base, visto que, ao realizar modificações nos seus limiares de detecção o algoritmo
mostrou melhor desempenho com relação aos já propostos pela
comunidade cientı́fica [26].
A detecção do complexo QRS inicia-se adotando uma
frequência de amostragem de 200 Hz, caso o sinal possua
uma frequência de amostragem diferente, essa frequência é
ajustada de modo a obter a mesma configuração da filtragem
introduzida por Pan & Tompkins.
A busca pelas amplitudes dos picos R, utilizando as regras
de decisão do algoritmo Pan & Tompkins, inicia-se a partir
da implementação de limiares de amplitude que inclui testes
sobre a duração da forma de onda, assegurando onde serão
identificados os possı́veis picos R.
O algoritmo define dois limiares como base para o sinal
filtrado. O limiar superior (LS) é tomado como sendo 60%
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do pico máximo encontrado no sinal filtrado e o limiar
inferior (LI) será 30% do LS. A utilização desses limiares
permite, ainda, que sejam realizadas análises para determinar
os intervalos R-R (distância entre um pico R e o próximo) [26].
Do ponto de vista fisiológico, a menor distância considerada
entre cada pico R é de 240 amostras que equivalem a 200 ms,
assim nenhuma onda R-R pode ocorrer fora desse intervalo.
A análise de cada intervalo R-R é extraı́da da média dos oito
picos R subsequentes.
Com os valores da posição e amplitude de R, são definidos
dois intervalos de busca: o primeiro inicia-se no ponto localizado a 100 amostras antes do pico R até o próprio pico
R e o segundo, definido do pico R até o ponto localizado
a 100 amostras depois do pico R. Esses intervalos buscam
respectivamente, a menor amplitude que caracteriza o pico Q
e a menor amplitude que define o pico S.
Em seguida é iniciado a busca pelas demais ondas do sinal
na qual a primeira janela de busca irá se ater a identificar
o pico P. Essa janela possui limites de busca entre a última
metade de um intervalo R-R até a posição do pico Q, a maior
amplitude dentro desse intervalo compreende ao pico P.
A segunda janela faz a busca pelo pico T que é determinada
como sendo a maior amplitude dentro do intervalo compreendido entre a posição do pico S e a primeira metade do intervalo
R-R
IV.

MATERIAS E M ÉTODOS

O aperfeiçoamento das tecnologias voltadas para área
médica exige precisão. No exame de ECG é preciso minusiosidade ao analisar suas ondas, intervalos e segmentos, para
que se obtenha um diagnóstico preciso. Os estudos que visam
um melhor processamento digital de um sinal de ECG ganha
importância acrescida na identificação rápida do IAM, podendo
assim favorecer a diminuição de erros médicos e de possı́veis
sequelas aos pacientes.
Para esse estudo, o desenvolvimento do algoritmo foi realizado conforme apresentado na Fig. 4, na qual a detecção do
QRS é baseado no algoritmo proposto por Pan & Tompkins
com modificações nos limiares de detecção e a identificação
da patologia é realizada segundo, a análise dos pontos que
determinam o IAM. Toda sua elaboração foi realizada no
software Matlab.

Fig. 4: Etapas do algoritmo desenvolvido.

Conforme mostra a Fig. 4, o algoritmo começa removendo
as interferências presentes no sinal, advindo do banco de
dados. Em seguida ele acentua os máximos e mı́nimos do
sinal, para facilitar a identificação dos possı́veis pontos R.
A ratificação desses pontos é realizada, segundo os limiares
de detecção. A partir dos pontos pontos R, inicia-se a busca
pelos vales correspondentes aos pontos Q e S, respectivamente.
Partindo da identificação do QRS, o algoritmo segue em busca
dos picos que representam as ondas P e T. Das posições
dos picos que representam as ondas que formam o sinal e
o intervalo entre elas, é identificado o ponto J. A última etapa
do algoritmo concentra-se na identificação do IAM.
A. Base de Dados
Os laboratórios do Beth Israel Hospital de Boston em
conjunto com o MIT (Massachusetts Institute of Technology)
investigaram sobre a análise de arritmias e assuntos relacionados, e criaram o primeiro banco de dados de material de teste
padrão para a avaliação de detectores de arritmias o MIT-BIH
Arrhythmia database.
O banco contém 48 registros de batimentos cardı́acos, de
aproximadamente 30 minutos de duração, amostrados a uma
frequência de 360 Hz, pertencentes a 47 pacientes sendo
dois registros de um mesmo paciente. Os registros foram
escolhidos em um conjunto de mais de 4000 registros de ECG
ambulatorial coletados de uma população mista entre os anos
de 1975 e 1979.
A fim de criar um banco que contemplasse situações diversas, os sinais foram extraı́dos de 25 homens com idades entre
32 e 89 anos e 22 mulheres com idades entre 23 e 89 anos.
Cada batimento foi analisado cuidadosamente por especialistas que ao entrarem em um consenso realizaram anotações
(rótulos) que são utilizados para classificação automática de
arritmias e também como avaliação desses métodos.
Os registros de ECG da base de dados utilizada estão
disponı́veis para download, na qual cada registro é constituı́do por três arquivos de extensões diferentes: arquivos de
anotações de referência com extensão.atr; arquivo de sinal com
extensão .dat; e arquivo de cabeçalho com extensão .hea [27].
Para facilitar a manipulação dos sinais, foi obtido a partir
desses três arquivos uma versão no formato .m utilizado pelo
software Matlab por meio de algoritmo conversor.
B. Análise do Segmento ST e Onda Q
Após a detecção do QRS é iniciado a busca pelas demais
ondas do sinal por meio de janelas de busca. Com as ondas que
compõe o sinal de ECG devidamente identificadas e separadas
inicia-se a análise dos pontos que sofrem alterações advindas
do IAM. A análise do segmento ST parte da identificação do
ponto J, na qual é definido como o ponto onde a derivada
segunda do sinal compreendido entre o ponto S e o ponto T é
igual a zero, ou seja, o ponto de inflexão da curva.
Determinado o ponto J analisa-se o quanto esse ponto se
distancia positivamente de zero, quanto mais longe de zero
mais supradesnivelado é o segmento ST. Outro ponto analisado
é a presença ou não do ponto Q patológico, que é determinada
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comparando a amplitude do ponto Q com a amplitude do
QRS, se superior a 25% da amplitude do QRS essa onda Q é
considerada patológica [28].
V. RESULTADOS
O primeiro passo da pesquisa compreendeu na identificação
das amplitudes e posições das ondas caracterı́sticas do sinal de
ECG. Na Fig. 5 é apresentado um trecho do sinal da amostra
100 do banco de dados MIT-BIH arrhythmia database, em que
o pico P é identificado por um asterisco na cor rosa, o pico
Q é identificado pela cor verde, o pico R como um cı́rculo
vermelho, o pico S na cor preta e por fim o pico T com um
asterisco na cor vermelha.

Fig. 6: Identificação do Ponto J.

VI.

Fig. 5: Identificação corretas das ondas do ECG para amostra
100 do Banco de Dados MIT-BIH Arrhythmia database.
O passo seguinte consistiu na análise do segmento ST que
partiu da identificação do ponto J. O ponto J foi tomado como
sendo o ponto na qual a derivada segunda da curva é zero. A
Fig. 6 apresenta uma faixa de valores, grafados em verde no
sinal, que representam um possı́vel ponto J. O exato ponto J
será determinado pela proximidade do ponto zero.
Quanto a análise do ponto Q patológico, é apenas realizada
uma comparação, se a amplitude da Q condiz com uma Q
patológica é contado quantas vezes isso ocorre no sinal completo. Ainda faz-se necessário, em conhecimentos médicos,
saber quantos por cento do sinal, com a presença de ondas
Q patológicas, identifica uma anormalidade.
As análises do segmento ST e do ponto Q patológico
foram realizados nas amostras do banco de dados MIT-BIH
arrhythmia database, porém esse banco não possue casos de
IAM, o que torna necessário a expansão dessa análise para um
banco de dados que possua casos de IAM e assim poder avaliar
o algoritmo desenvolvido quanto a análise das caracterı́sticas
que compreendem um quadro clı́nico de IAM.
O algoritmo desenvolvido nesse projeto funcionou, visto que
para as amostras do banco de dados, que não possue casos de
IAM, nenhuma das caracterı́sticas que atestam o IAM foram
encontradas.

DISCUSS ÃO E CONCLUS ÃO

Métodos computacionais que auxiliem o diagnóstico de
doenças relacionadas ao coração tem ganhado espaço nos
dias de hoje. A comunidade cientı́fica propõe muitos métodos
de análise de ECG e todos com o intuito de acelerar os
diagnósticos e diminuirem o número erros médicos. O fato
do ECG ser um sinal aleatório, embora possua uma forma
de onda bem definida, requer precisão em sua análise e isso
faz com que os algoritmos desenvolvidos sejam coerentes e
precisos.
A necessidade de utilizar modelos computacionais para a
detecção do IAM torna-se importante pelo fato da patologia
exigir rapidez em seu diagnóstico. O estudo desenvolvido consegue analisar dois pontos importantes para o diagnóstico de
IAM, o desnivelamento do segmento ST e o aparecimento das
ondas Q patológicas. A pesquisa necessita de mais aprofundamento no estudo da patologia para que haja o aperfeiçoamento
do algoritmo com a implementação do último ponto de análise:
alterações na onda T.
A pretensão do estudo concentrou-se na análise do segmento
ST e onda Q para detecção do IAM. Toda a lógica programacional utilizada partiu do que diz as diretrizes de cardiologia
para a detecção do IAM, porém fez uso de um banco de
dados que não possui episódios de IAM pelo fato das amostras
contidas nele possuı́rem um sinal mais coerente.
Isso permitiu visualizar que os pontos de análise foram devidamente identificados e que para os sinais do banco de dados
nenhum sinal foi identificado com a patologia. Como projeto
futuro, é necessário expandir a análise para qualquer tipo de
sinal de ECG tornando a detecção mais precisa possı́vel.
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