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Resumo: Este trabalho apresenta um sistema de detecção automático do batimento cardíaco para 
cálculo de freqüência cardíaca média e instantânea, e identificação de episódios de fibrilação atrial. O 
desempenho do sistema é avaliado na base de registros de eletrocardiograma MITBIH. Os resultados 
obtidos em sinais reais foram satisfatórios, validando a estratégia proposta em uma aplicação real. 
Vale ressaltar a abordagem original de identificação de fibrilação atrial baseada na distribuição 
estatística dos intervalos R-R e em uma rede neural.          
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INTRODUÇÃO 

 As doenças do coração são 
reconhecidamente uma das principais causas 
de morte em paises industrializados e 
emergentes. A cada ano, cerca de 140 mil 
pessoas morrem no Brasil de doenças do 
coração, segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde. 
Atualmente o exame mais adequado para a 
identificação de arritmias e distúrbios 
cardíacos é o Holter. Tal técnica consiste em 
um dispositivo que grava a atividade elétrica 
cardíaca (ECG) do paciente, por meio de 
eletrodos presos ao tórax, durante 24 horas. 
Os dados do Holter são então processados 
por um computador que analisa 
automaticamente o sinal ECG gravado, 
calculando as freqüências cardíacas: média, 
mínima e máxima. Variações abruptas na 
freqüência cárdiaca podem indicar arritmias 
graves, como fibrilação atrial. A freqüência 
cardíaca é calculada através do intervalo 
temporal entre duas ondas R (intervalo R-R), 
pertencentes a um conjunto chamado 
complexo QRS, Figura 1.  
Normalmente, os sistemas de detecção 
automática das ondas R empregam um 
estágio de filtragem passa-banda do sinal 
seguido do uso de limiares de decisão [Li 95] 
[Hamilton 02]. Por outro lado, a identificação 
de episódios de fibrilação é baseada na 
análise da sequência de intervalos R-R 
previamente detectados. Essa análise também 
pode empregar limiares ou abordagens 
estatísticas que modelam a dinâmica dos 
episódios de fibrilação [BRAMBILA 08].  
No presente projeto de pesquisa foi 
desenvolvido um algoritmo de cálculo 
automático da frequência cardíaca, 
incorporando quatro estágios de filtragem para 
pré-processamento de sinal ECG e um 

sistema à base de regras para identificação do 
complexo QRS, tomando como referência o 
sistema de detecção automática de QRS 
desenvolvido por [Hamilton 02], que apresenta 
um dos melhores desempenhos em detecção 
de QRS da literatura. O resultado da detecção 
de QRS é então processado e colocado na 
entrada de uma rede neural para a 
identificação de episódios de fibrilação. 
 

 

Figura 1 – ECG e identificação do QRS 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Detector de QRS 

O algoritmo de Detecção de QRS foi testado 
em uma base de dados (ECG) gratuita 
oferecida pela organização [PhysioNet 09], 
conhecida pelos pesquisadores da área como 
“Base MITBIH” e contêm 48 registros reais de 
ECG com 30 minutos de duração cada. 
O critério de avaliação utilizado foi o mesmo 
usado por [BRAMBILA 08] e [Hamilton 02] 
através das medidas de sensibilidade (Se) e 
preditivos positivos (+P), onde Se corresponde 
à percentagem de acertos na detecção do 
total de eventos reais, e +P corresponde à 
percentagem daqueles que são realmente 
eventos reais do total de eventos detectados 
(veja Figura 2). 
O programa desenvolvido na detecção 
produziu 421 falsos negativos e 608 falsos 
positivos, resultando em 99,42% de preditivos 
positivos e possuindo uma sensibilidade de 
99,61%, para a base MITBIH. Entretanto, o 
registro 220 não pôde ser analisado, pois o 
mesmo está corrompido e o registro 207 
apresenta baselines teratológicos e uma grave 
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arritmia, o flutter atrial, que distorce o QRS, 
tornando-o anômalo e polimórfico, impedindo 
uma análise correta de sua localização. 
 

 

Figura 2 – Se e +P são percentuais 
 

Identificação de Arritmias Cardíacas 

Segundo [Moe 75], a fibrilação atrial (FA) é um 
dos tipos mais freqüentes de arritmia cardíaca 
e é caracterizada principalmente pela 
aleatoriedade na ocorrência dos batimentos do 
coração. O batimento é identificado por sua 
onda de maior amplitude (neste caso, onda R), 
facilmente identificada na Figura 1. A 
aleatoriedade causada pela fibrilação atrial 
pode ser observada na Figura 3. 
A metodologia utilizada para treinamento da 
rede é a seguinte: i. criar um vetor com os 
intervalos R-R de todo o do registro; ii. o vetor 
é processado em blocos de 10 posições, e o 
resultado é um histograma normalizado com a 
distribuição estatística dos intervalos R-R em 
20 diferentes magnitudes; iii. O histograma é 
usado como dado de entrada para a rede 
neural.   
Para o treinamento da rede neural foram 
utilizados 18 registros da base, dos quais 12 
não possuem fibrilação atrial e 6 que possuem 
tal arritmia. Foram escolhidos apenas os 
registros com prefixo igual a 2 (Ex: 
200,201,202 e etc). Nenhum dos registros com 
prefixo 1 possui fibrilação atrial. 
Para o teste e obtenção de resultados foi 
utilizado o restante dos registros com prefixo 
igual a 2, apenas 6 registros, do quais 2 
apresentam episódios de fibrilação atrial,  e 
mais 6 arquivos sortidos com prefixo igual a 1, 
num total de 12 registros. 
O critério de avaliação do algoritmo de 
identificação de fibrilação atrial foi o mesmo 
utilizado na detecção de QRS. 
O algoritmo de identificação de fibrilação atrial 
obteve uma resposta de 92,1235% de 
preditivos positivos, com uma sensibilidade de 
79,1126%. 
 

CONCLUSÃO 

O algoritmo de detecção de QRS apresentou 
um ótimo desempenho, similar ao dos 
algoritmos que utilizam técnicas mais 
complexas. Seus resultados logo podem ser 
comparados com os do algoritmo de [Hamilton 
02], que apresenta uma sensibilidade de 
99,81% e preditivos positivos de 99.74%.Vale 
ressaltar que a versão do detector de QRS 
deste projeto de pesquisa é um modelo mais 

simplificado do que o utilizado por [Hamilton 
02], pois não apresenta detecção de ruído, o 
que o torna mais vulnerável a alterações da 
linha de base. 
 

 

Figura 3 – ECG normal e ECG com FA 
 

Uma das estratégias a serem utilizadas para 
diminuir a quantidade de falsos positivos e 
falsos negativos seria a de se usar mais dois 
estágios de filtragem, semelhantes ao 
apresentado no artigo [Li]. Estes estágios 
extras poderiam excluir os falsos positivos e 
identificar QRS que não foram detectados pelo 
algoritmo de detecção de QRS.   
O algoritmo de identificação de fibrilação atrial 
desenvolvido por [BRAMBILA 08], que utiliza 
modelos markovianos, apresenta uma 
sensibilidade de 84,94% e preditivos positivos 
de 81,579%. Fazendo uma comparação com o 
algoritmo deste projeto de pesquisa, que 
empregou redes neurais, o grau de preditivos 
positivos de [BRAMBILA 08] é bem inferior, 
porém a taxa de sensibilidade é superior. Tal 
comparação nos faz perceber que o algoritmo 
aqui proposto indica com mais segurança 
episódios de fibrilação atrial, apesar de 
detectar apenas 79,1126% dos eventos. 
Para otimizar a taxa de sensibilidade, há 
necessidade de um pós-processamento dos 
resultados produzidos pela rede neural de 
forma a aumentar a sensibilidade na detecção 
de eventos de fibrilação. 
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