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Resumo: O presente projeto apresenta um estudo comparativo de algoritmos de análise da 
variabiabilidade da frequência cardíaca (VFC) de forma a atender uma demanda de 
pesquisa na área de processamento de sinais de ECG criada pelo Estudo Longitudinal de 
Saúde do Adulto (ELSA). Os programas foram validados utilizando teste t e medida de 
correlação com relação ao padrão ouro. Seus resultados foram satisfatórios e se 
aproximaram do padrão ouro adotado. Vale ressaltar que o programa desenvolvido pelo 
grupo de Pesquisa IFES/ELSA alcançou os melhores resultados. 
 
Palavras-chave: ELSA, Variabilidade de Frequência Cardíaca (VFC), Modelo AR. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A variabilidade da frequência cardíaca 
(VFC) é usada como indicador não invasivo da 
atividade do sistema nervoso autônomo (SNA) 
[1,2]. Uma análise do espectro de frequência 
da VFC pode levantar informações e/ou 
mensurar o equilíbrio simpático-vagal e do 
barorreflexo. A VFC é feita sobre uma série 
temporal não uniformemente distribuída no 
tempo representando os intervalos entre dois 
batimentos cardíacos consecutivos, chamada 
de série RR. 
      O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 
(ELSA) propõe avaliar a VFC de uma amostra 
composta por 15 mil pessoas. Dada a 
representatividade da amostra, será possível 
levantar indicadores de VFC consistentes, 
sobretudo aqueles correlacionados com 
doenças cardiovasculares e diabetes. No 
entanto, uma etapa de fundamental 
importância que nem sempre é considerada 
por muitos trabalhos na literatura é a validação 
dos algoritmos de análise. Alterações de 
parâmetros de análise podem comprometer 
resultados e conclusões de pesquisas. 
      O presente projeto tem por objetivos 
estudar, avaliar e validar algoritmos de análise 
da VFC de forma a atender a demanda de 
pesquisa na área de processamento de sinais 
do ELSA, caracterizar a influência dos 
parâmetros utilizados na análise de VFC nos 
resultados obtidos por cada programa e 
identificar as causas da variabilidade ou 
tendências entre os resultados gerados por 
cada programa de análise. 
     Os programas avaliados neste projeto são 
denominados de: i. “Sistema Italiano” (SI, 
Linear Analysis versão 8.3) desenvolvido pelo 
prof. Alberto Porta, Universidade de Milão, 
frequentemente referenciado na literatura, 

porém muito limitado tecnicamente por ter sido 
implementado em DOS; ii. “Sistema Finlandês” 
(SF, HRV Analysis Software versão 2.0) 
desenvolvido pelo Prof. Pasi A. Karjalainen da 
Universidade de Kuopio que apresenta 
interface em Windows; iii. “Sistema Grupo” 
(SG, AnaliseHRV versão 1.0 e 1.1)  
desenvolvido pelo Prof. Rodrigo Varejão 
Andreão, Instituto Federal do Espirito Santo, 
que possui interface e programação em 
MatLab.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
     Para análise do domínio da freqüência é 
comum a todos os programas de análise de 
VFC a utilização do Modelo AR, que é uma 
alternativa a transformada discreta de Fourier, 
podendo estimar com uma alta resolução 
espectral uma série de tempo curto. Em 
engenharia biomédica, modelização AR é 
utilizada principalmente na análise espectral 
da variabilidade da frequência cardíaca e em 
traçados de eletroencefalograma [3].  
    O Modelo AR tenta estimar, apenas com 
pólos, a função transferência que descreve o 
espectro de freqüência da série temporal. 
Entretanto, para análise com o Modelo AR é 
necessário definir como parâmetros, o número 
de pólos e a frequência de amostragem da 
série temporal RR.  
     Para se obter resultados coerentes dos 
programas de analise de VFC é necessário 
submetê-los às mesmas condições de número 
de pólos e freqüência de amostragem, 
considerando o fato de que o número de pólos 
está associado ao número de componentes de 
freqüência que compõem o sinal e a 
freqüência de amostragem, com a posição dos 
pólos no espectro. Os valores considerados 
devem ser atribuídos criteriosamente, mas 
podem variar de uma análise para outra.  



 

 

     Por meio da análise espectral do sinal de 
VFC (Modelo AR) pode-se verificar a 
existência de duas bandas de freqüência 
principais: baixa freqüência (LF, de 0.04Hz até 
0.15Hz), associada às atividades simpáticas e 
parassimpáticas do sistema nervoso 
autônomo, e a alta freqüência (HF, 0.15Hz até 
0.4Hz), associada à atividade parassimpática 
[4,1]. As influencias da atividade simpática e 
parassimpática podem ser mensuradas 
através da contribuição de “energia” (potência 
espectral) dos pólos por banda nas 
freqüências principais. Todavia, há outro 
método, que consiste em calcular a área 
limitada pelas bandas principais da curva do 
espectro de freqüência gerada pelo Modelo 
AR. Este método é mais estável, pois possui 
dependência desprezível do deslocamento 
dos pólos devido a interferências externas 
como: i. Frequência de amostragem; ii. Ordem 
do modelo AR; iii.  Supressão de intervalos RR 
anormais. A Figura 1 ilustra o efeito observado 
na localização de cada pólo devido a uma das 
interferências acima. Tomando-se como 
exemplo a mudança na frequência de 
amostragem, observa-se que o ponto de 
máximo do pólo se desloca em relação à linha 
vertical. Como conseqüência, o pólo 
dominante muda de banda e quando 
calculamos a contribuição dos pólos por banda 
é esperado nenhuma contribuição do pólo 
dominante para a banda LF.                                                                                               

     Para gerar os resultados da análise 
espectral dos programas foi utilizada uma 
base de dados fornecida pelo ELSA e foram 
escolhidas aleatoriamente 10 amostras das 
quais o exame na posição “em pé” e “deitado” 

é fornecido. A metodologia de validação dos 
programas consistiu em medir a similaridade 
dos valores de LF e HF através de testes de 
correlação e testes t (de Pearson, para dados 
que apresentaram distribuição normal, e 
Spearman, para dados que não 
apresentaram). Os resultados obtidos estão 
apresentados na Tabela 1. O SI é considerado 
o padrão ouro (referência desta pesquisa). O 
SG v1.1 utiliza o método de cálculo de 
influências por área. O SG v1.0 faz os cálculos 
semelhante ao SI, pela contribuição dos pólos.           

                                     

           
Tabela 1: Resultados Comparativos entre programas de VFC. 

CONCLUSÃO 
 
     A partir das medidas da Tabela 1, é 
possível perceber que os testes estatísticos 
indicam que os programas SG v1.0 e v.1.1 
apresentam uma similaridade estatística com 
o padrão ouro adotado (SI), destaque para o 
SG v 1.0 cujos resultados são numericamente 
aproximados ao do SI. O mesmo não foi 
observado para o SF, que tem como principal 
desvantagem a necessidade de se especificar 
a frequência de amostragem. Os métodos SG 
v1.0 e v.1.1 apresentam vantagens em relação 
ao SI, pois possuem uma interface mais 
amigável, possibilidade de se analisar um 
conjunto de séries temporais selecionadas 
pelo pesquisador  e um relatório de resultados 
bem detalhado, facilitando as futuras 
pesquisas na área de VFC com padrão ouro. 
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