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Resumo: Neste projeto será apresentado a aplicação e 

a história de um exame de eletrocardiograma, ECG, 

trazendo informações interessantes a respeito desse 

tema. Acrescentando a este assunto, irá ser feita uma 

explicação de sistemas preditivos e sua importância na 

atualidade. Posteriormente, apresenta-se a análise feita e 

quais as premissas desenvolvidas. Concluindo, será 

enumerado os resultados obtidos e futuros parâmetros a 

serem construídos. 

 

1. Introdução 
As doenças cardíacas são a principal causa de morte 

no planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). O número de casos cresce a cada dia, apesar da 

maioria deles poderem ser diagnosticadas com 

antecedência, as medidas de prevenção não estão sendo 

adequadas [1]. O exame de eletrocardiograma (ECG) 

monitora as atividades elétricas associadas ao coração 

humano, sendo uma poderosa ferramenta no diagnóstico 

de doenças e disfunções no comportamento de nosso 

sistema cardíaco [2]. 

O objetivo desta iniciação (IC) é a caracterização da 

função aritmética de um sinal proveniente de um exame 

de eletrocardiograma (ECG). A partir de uma análise 

minuciosa do gráfico de um ECG, ao utilizar um banco de 

dados com características previamente definidas, bem 

como identificar a que função aritmética este sinal se 

assemelha e consequentemente, identificar a variação de 

um exame, por exemplo, de uma pessoa com boa saúde, 

sem problemas cardiovasculares, a uma pessoa 

diagnosticada com uma arritmia cardíaca.  

 

2. Metodologia 
Desta forma, o objetivo é realizar um estudo do 

coração e o seu sistema cardiovascular. Posteriormente, irá 

ser feito um estudo do ECG, a fim de diferenciar e 

reconhecer os principais pontos de sua forma de onda com 

seus períodos e amplitudes. Por fim, utilizando um banco 

de dados destes exames construídos no EXCEL [4], será 

obtida por meio de métodos estatísticos a função aritmética 

que rege este sinal utilizando MATLAB [5]. Estes 

métodos, têm como premissa básica, dividir o gráfico em 

diversos pedaços para verificar qual o tipo de função que se 

assemelha ao trecho analisado e verificando se existe 

alguma relação linear entre os pontos do mesmo. Os 

métodos a serem utilizados são Métodos dos Mínimos 

Quadrados (MMQ) e a Correlação de Pearson. Após a 

aplicação dos métodos estatísticos, será reconstruído a 

função, com o âmbito de averiguar a veracidade da função 

obtida. Em adicional, verificar a possibilidade de 

identificar padrões entre funções das pessoas que 

apresentaram os mesmos diagnósticos e realizar a 

comparação de funções de diagnósticos diferentes. 

3. Resultados 
Neste projeto inicial da análise do ECG, foi 

realizado a aquisição de um sinal de ECG proveniente 

do PhysioBank, banco de dados com diversos acervos 

médicos como exames de ECG, neuroelétrico e 

miolétrico, entre outros.  

 
Figura 1 - Sinal de um ECG teórico 

 

 Após definir o sinal, realizou-se a divisão de 

trechos do sinal, com um passo pré-determinado, 

posteriormente, foi realizado a aproximação de curvas 

com o toolkit do Matlab chamado Curve Fitting, 

inserindo nas linhas de códigos do Matlab a função 

fittype que seleciona os tipos de aproximações que 

podem ser feitas.  

Figura 2 - Sinal de ECG – PhysioBank 

 

As funções utilizadas para realizar as aproximações 

foram: Fourier clássico, Polinomial 1º Grau a 3º Grau, 

Gaussiana, Exponencial. Logo, escolhendo qual função 

mais se assemelha aos pontos selecionados. 

 

Para verificar a autenticidade dos dados, foi 

substituído os valores iniciais sobre as funções obtidas, 

gerando novos valores de amplitudes com o sinal 

aproximado. Desta forma, foi possível gerar um 

comparativo visual entre os pontos originais e os pontos 

aproximados. 
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Figura 3 – Comparativo do gráfico real x aproximado 

 

Após a escolha da aproximação e a obtenção dos 

seus coeficientes, criou-se uma matriz de saída com 

cada função aritmética para cada trecho determinado, 

em que é possível verificar a que função o sinal se 

assemelha para aquele instante. 

 

Tabela 1 - Funções aritméticas obtidas dos trechos 

          -0.1962*exp(-1.0*(0.4693*x + 0.1597)^2) 

           0.03201*cos(84.59*x + 0.6743) - 0.1001 

             0.0309*cos(362.6*x + 1.511) - 0.1351 

        3230.0*x^3 - 2046.0*x^2 + 430.2*x - 30.18 

          - 0.06843*cos(128.2*x - 1.26) - 0.04185 

          - 0.04244*cos(113.5*x - 1.552) - 0.1775 

 

 

Por fim, foi construído um gráfico de resíduos para 

observar o erro percentual do sinal aproximado e 

verificar se o erro está dentro de uma faixa aceitável. 

 

Figura 4 – Gráficos de resíduos 

 
A partir dos resultados obtidos até então, estipula-se 

alguns futuros parâmetros a serem analisados, 

exemplificando, obter um banco de dados mais extenso 

e detalhado, visando definir funções aritméticas para um 

grupo de indivíduos com o mesmo diagnóstico. Desta 

forma, será possível com novas pesquisas desenvolver 

um processo de análise preditiva. 
 
 
 
 
 

4. Conclusões 
O desenvolvimento deste projeto trouxe o 

aprendizado em ferramentas extremamente úteis e de 

conceitos físicos e práticos na área de bioengenharia, 

conhecimentos estes muito requisitados por empresas no 

mercado nacional, internacional e também no meio 

científico e acadêmico, que será carregado de bagagem e 

auxiliará na formação acadêmica. Como resultado, a 

obtenção das funções de um sinal de eletrocardiograma 

que está sendo desenvolvido, ainda poderá fomentar o 

estudo futuro através da sua utilização por outros alunos de 

IC e por alunos da pós-graduação. Para tanto, as 

ferramentas de projeto são essenciais para atingir estes 

objetivos. 
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