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RESUMO 

A tarefa mais importante em processamento de sinais de eletrocardiograma (ECG) 

é a determinação exata do complexo de QRS, em particular, a detecção dos picos de onda R 

através de sistemas e análises computadorizadas. É essencial, especialmente, para uma medi-

da correta da variabilidade do ritmo cardíaco (HRV). Um grande obstáculo a ser superado 

para uma detecção confiável é a sensibilidade do eletrocardiograma a diversas fontes de dis-

túrbio, tais como, a interferência à rede elétrica, os artefatos do movimento, flutuação da linha 

base e o ruído dos músculos. Este trabalho utiliza as propriedades matemáticas da transforma-

ção de Hilbert sobre wavelets para desenvolver um novo algoritmo capaz de diferenciar as 

ondas R das demais (P, Q, S, T e U) e facilitar a detecção dos complexos QRS.  Uma taxa de 

detecção do complexo QRS de 99,92% é alcançada para a base de dados de arritmias do MIT-

BIH. A tolerância a ruído do método proposto foi também testada usando os registros padrão 

da base de dados MIT-BIH Noise Stress Test. A taxa da detecção do detector ficou aproxima-

damente 99,35% mesmo para as relações sinal-ruído (SNR) tão baixo quanto 6dB. 

 

Palavras-chave: Eletrocardiograma (ECG), Transformada de Hilbert, Complexo QRS.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

The most important task in the ECG signal processing is the accurate determina-

tion of QRS complex, in particular, accurate detection of the R wave peaks, is essential in 

computer-based ECG analysis especially for a correct measurement of Heart Rate Variability 

(HRV). A great hurdle to be overcome in reliable detection is the sensibility of the electrocar-

diogram to several disturbance sources such as powering source interference, movement arti-

facts, baseline wandering and muscle noise. This study uses the Hilbert Transform pairs of 

wavelet bases for QRS detection. From the properties of these mathematical tools it was pos-

sible to develop an algorithm which is able to differentiate the R waves from the others (P, Q, 

S, T and U waves).The performance of the algorithm was verified using the records MIT-BIH 

arrhythmia and normal databases. A QRS detection rate of 99.92% was achieved against 

MIT-BIH arrhythmia database. The noise tolerance of the proposed method was also tested 

using standard records from the MIT-BIH Noise Stress Test Database. The detection rate of 

the detector remains about 99.35% even for signal-to-noise ratios (SNR) as low as 6dB. 

 

Keywords: Electrocardiogram (ECG), Hilbert Transform, QRS Complex. 
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1 INTRODUÇÃO 

"Todas as misérias verdadeiras são interiores e causadas por nós mesmos. 
Erradamente julgamos que elas vêm de fora, mas nós é que as formamos dentro de 
nós, com a nossa própria substância”. (Jacques Anatole France, poeta e romancista 
francês). 

1.1 PROCESSAMENTO DOS SINAIS BIOLÓGICOS 

O rápido desenvolvimento tecnológico da eletrônica, associado ao crescimento no 

conhecimento científico sobre as causas orgânicas de doenças humanas nas últimas décadas, 

possibilitou um grande desenvolvimento de novos equipamentos e técnicas diagnósticas e 

terapêuticas na Medicina. Tudo começa na década dos 20, quando surge o primeiro eletrocar-

diógrafo e em seguida, na década dos 30, o eletroencefalógrafo. Ambos revolucionaram a 

cardiologia e a neurologia, respectivamente, além de introduzir um novo conceito na esfera 

médica: o sinal biológico. [1] 

  
Embora a Medicina use o termo sinal para indicar qualquer indicador objetivo de 

alterações patológicas de natureza fisiológica ou morfológica (por exemplo, um aumento na 

força de um reflexo, uma coloração típica de uma lesão dérmica, uma variação na temperatura 
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corporal, etc.), o termo sinal biológico se refere mais especificamente às variações temporais 

que ocorrem em alguma forma de energia no corpo humano, como resultado de seu funcio-

namento. Deste modo, o ECG caracteriza a evolução temporal de potenciais de ativação elé-

trica do tecido muscular cardíaco, o EEG caracteriza a evolução temporal da somatória dos 

potenciais de membrana dos neurônios encefálicos, etc. [2] Em engenharia, entende-se como 

sinal qualquer evento portador de informação, e é nessa direção que os sinais biológicos são 

definidos.  

 
O organismo emite sinais das mais variadas naturezas, somente alguns dos quais 

têm valor diagnóstico, por refletirem de forma inconspícua diversas alterações patológicas do 

órgão ou sistema em que ocorrer. Alguns variam no tempo de forma lenta (por exemplo, a 

temperatura interna), outras de forma muito rápida (por exemplo, a vibração das cordas vo-

cais). Além disso, a energia física envolvida em um sinal biológico pode ser de natureza elé-

trica (como o ECG) ou não elétrica (térmica, mecânica, fótica, etc.)[1]. 

 
 O processamento digital de sinais biológicos oferece muitas vantagens e uma 

maior flexibilidade em relação aos sistemas analógicos, como por exemplo, após o processo 

de conversão analógico-digital (A/D), um sinal temporal passa a ser representado por um con-

junto de valores numéricos discretos, tornando-se fácil e conveniente realizar diversas mani-

pulações e transformações matemáticas sobre esse conjunto de números, bem como armaze-

ná-los. Assim, diversas funções que só podem ser conseguidas por meio de circuitos eletrôni-

cos caros e especializados em sistemas de registro analógico, são obtidas e simuladas sem 

dificuldades por meios puramente lógicos (por software ou programas especializados de com-

putador). Algumas dessas funções são filtragem de ruídos, amplificação, obtenção das fre-
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qüências sinusoidais puras, o reconhecimento e interpretação automática de sinais, entre ou-

tras. 

 
a) filtragem de ruídos (eliminação de interferências de baixa ou alta freqüência, 

tais como artefatos de movimento, cabos mal conectados, influência da rede 

elétrica comum, etc.); 

b) amplificação (aumento da amplitude absoluta do sinal), integração (soma cu-

mulativa de variações) e diferenciação (medida da velocidade de variação). 

Por exemplo: dar um zoom na imagem de um sinal, de modo a detectar varia-

ções minúsculas da linha de base, como no ECG de alta resolução; etc; 

c) obtenção das freqüências sinusoidais puras, ou harmônicas, que integram um 

sinal complexo. Essa análise, denominada de espectral ou de Fourier, permite 

isolar componentes de significado fisiológico em um sinal, tais como as ondas 

alfa, beta, gama e delta em um EEG, ou as periodicidades de flutuação da fre-

qüência cardíaca registrada a longo prazo, etc; 

d) síntese de algumas formas de registro a partir de outras: por exemplo, um vec-

tocardiograma pode ser obtido a partir de um registro de ECG simples de três 

derivações (sem necessidade de comprar um vectocardiógrafo); 

e) o reconhecimento e interpretação automática de sinais. Tais como nos novos 

equipamentos de ECG que são capazes de realizar, automaticamente, diversas 

medidas de amplitude, duração, etc., e propor interpretações diagnósticas com 

grande precisão.  
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1.2 O ELETROCARDIOGRAMA 

O ECG é o gráfico das oscilações elétricas que resultam da alteração do músculo 

cardíaco. Este representa, basicamente, a síntese da maioria dos potenciais de ação registrada 

no coração inteiro. As ondas registradas em um eletrocardiograma, sobre a superfície do cor-

po, consistem de dois eventos: despolarização e repolarização. A onda de despolarização é 

causada pela estimulação da membrana celular, enquanto que a onda de repolarização é cau-

sada pela recuperação da membrana celular para seu estado original de repouso, como mos-

trado na Figura 1. 

As principais ondas registradas num ECG são conhecidas como P, Q, R, S, T e U. 

A Tabela 1 relaciona as informações sobre cada uma delas. 

Tabela 1  - Informações relativas às ondas que compõem um ECG. 

Ocorrência Informação 
Onda P Despolarização auricular, no qual se pro-

paga desde o nodo sinoatrial. 
Onda Q Início da despolarização dos ventrículos, 

deflexão pequena e negativa. 
Onda R É a deflexão positiva geralmente mais 

pronunciada. 
Onda T Repolarização do miocárdio, durante o 

último estágio da sístole ventricular. 
Onda U Raramente vista e não se conhece seu sig-

nificado 
Intervalo PR Representa o tempo de condução através 

dos nódulos AV e da haste de HIS. 
Intervalo QRS Período de repolarização ativa da muscula-

tura  ventricular. 
Intervalo QT Representa a duração da sístole elétrica. 
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Figura 1: Eletrocardiograma Normal. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

A principal motivação é a investigação minuciosa de um tipo de sinal biológico de 

seres humanos, O Eletrocardiograma (ECG). 

“O Eletrocardiograma (ECG) é o registro da média do potencial elétrico gerado pelo 
músculo cardíaco, obtendo-se uma curva voltagem x tempo, durante as diferentes 
fases do ciclo cardíaco (MILLER; TILLEY, 1988; BICHARD et al, 1994). Como os 
líquidos corpóreos são bons condutores elétricos, a variação do potencial elétrico, 
que representa a soma algébrica dos potenciais de ação de todas as fibras 
miocárdicas, pode ser obtida na superfície corpórea (TRANCHESI, 1967; 
CARNEIRO, 1989).” 

A análise de um traçado eletrocardiográfico deve ser feita de modo metódico, ini-

ciando-se pela familiarização do aparelho utilizado, observação de fatos como o posiciona-

mento adequado do paciente em decúbito lateral direito, posicionamento correto dos eletrodos 

e eliminação de interferências do ambiente são fatos importantes. A análise é iniciada com a 



 23 

determinação da freqüência cardíaca e do ritmo, avaliando a presença ou não de arritmias. 

Segue-se, então, com a análise do complexo QRS, determinado pela média do potencial elé-

trico gerado durante o ciclo cardíaco (TILLEY, 1992). 

Nos últimos anos diversas técnicas são propostas para propiciar uma detecção 

confiável do complexo QRS, tais como, os algoritmos nos campos da rede neural artificial [1, 

2, 3], transformada de wavelets [4, 5], bancos de filtro [8], filtros adaptativos [7], filtros casa-

dos [6] e cruzamento de zeros [9]. Esses métodos propostas até hoje são sensíveis as várias 

fontes de distúrbio: a interferência à rede elétrica, os artefatos do movimento, flutuação da 

linha base e o ruído do músculo.  Dois ou os mais canais do ECG são usados a fim de melho-

rar a confiabilidade na detecção dos complexos QRS, redução dos impactos no desempenho 

do detector, ao invés de usar apenas um canal com baixa qualidade de sinalização (baixa am-

plitude ou contaminação por ruído e artefatos). 

 

Um desafio deste trabalho é desenvolver um simulador de extração de parâmetros 

de eletrocardiograma utilizando os algoritmos de detecção do complexo QRS propostos pelo 

autor.   

1.4 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo estudar, avaliar e desenvolver algoritmos de detec-

ção do complexo QRS e o desenvolvimento de um simulador de extração de parâmetros de 

eletrocardiograma utilizando as propriedades das transformadas de Hilbert e wavelets. Além 

disto, verificar a eficácia deste algoritmo como ferramenta para filtragem, e avaliar seu poten-
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cial comparado a técnicas de processamento de eletrocardiograma. Visando este propósito, 

organiza-se uma metodologia que endereça satisfazer os seguintes objetivos específicos: 

 
a) realizar uma análise comparativa, através de uma série de simulações, com di-

ferentes técnicas de detecção do complexo já publicadas;  

b) desenvolver um simulador didático de ECG, em ambiente MATLAB 6.5, com 

base em parâmetros usados por especialistas na análise de patologias cardía-

cas. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica de diversas aplicações desenvolvi-

das nas últimas três décadas, relacionada à detecção do complexo QRS, extração de parâme-

tros e classificação de batimentos, neste campo de processamento de sinais de eletrocardio-

grama, bem como, os principais softwares confiáveis propostos até hoje. 

No Capítulo 3, apresentam-se as ferramentas matemáticas usadas neste trabalho: a 

transformada de Hilbert, as wavelets e sua transformada e a análise em multirresolução. Inici-

almente é realizada uma explanação matemática das wavelets e sua a transformada, suas es-

pecificidades e aplicações em várias áreas de processamento de sinais e a teoria da análise em 

multirresolução. Em seguida é feita uma abordagem semelhante para a transformada de Hil-

bert. 

O Capítulo 4 trata do objetivo principal deste trabalho: o desenvolvimento mate-

mático e implementação de uma técnica inovadora baseada na transformada de Hilbert de 
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bases de wavelets. Inicialmente, demonstra-se o ponto chave do processo, a transformada de 

Hilbert de uma wavelet é uma wavelet. Em seguida, realiza-se a modelagem do detector de 

QRS e faz-se algumas considerações a respeito do método proposto.  

 No Capítulo 5, são obtidos os resultados e feita uma destes resultados. Procede-se 

à discussão da utilização da transformada de Hilbert de wavelets e a análise wavelet em mul-

tirresolução aplicada aos exames de eletrocardiograma, endereçando a sua capacidade em 

identificar e isolar os complexos QRS. Todos os dados de pacientes anotados pelo médico são 

documentados, tais como: sexo, idade, medicação e patologias presentes no registro. Como 

produto desta dissertação, descreve-se duas aplicações: reconhecimento padrão de PVC e um 

simulador de extração de parâmetros. 

Finalmente, no capítulo  6, as conclusões finais e contribuições são documentadas. 

Além de discutir alguns projetos de pesquisa aplicáveis, abordagens alternativas e perspecti-

vas. 

Os apêndices A, B, C contem informações, respectivamente, sobre as arritmias 

cardíacas; as anotações do PHYSIOBANK; decomposição, reconstrução e tipos wavelets; e as 

propriedades da transformada de Hilbert.  

Especialmente, nos apêndices D e E, é apresentado, respectivamente, a evolução 

da eletrocardiografia e um curso introdutório de eletrocardiograma é apresentado para reforçar 

o conhecimento teórico e ajudar na interpretação dos resultados obtidos através dos softwares. 

Este apêndice varre desde os conceitos básicos de eletrofisiologia até aos distúrbios de condu-

ção ventricular. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA E ESTADO DA ARTE 

“A arte da medicina consiste em distrair enquanto a Natureza cuida da doença”. 
(Voltaire) 

2.1 INTRODUÇÃO 

As técnicas de detecção do complexo QRS têm sido um tópico de pesquisa há 

mais de 30 anos. A evolução destes algoritmos reflete nos grandes avanços em tecnologia de 

computadores e eletrônica. Considerando que nos primeiros anos a carga computacional de-

termina a complexidade e não a performance de detecção. Atualmente, a performance de de-

tecção do complexo QRS é o principal objetivo de desenvolvimento. A carga computacional 

está menos importante. A única exceção desta tendência provavelmente é o desenvolvimento 

de algoritmos de detecção QRS para dispositivos eletrônicos, tal como PDA’s, entre outros. 

A revisão de literatura apresenta uma visão geral dos algoritmos publicadas na á-

rea de detecção do complexo QRS em eletrocardiograma. Esta seção tem como objetivo o 

aperfeiçoamento dos métodos de auxílio à análise e classificação de patologias cardíacas, uti-

lizando diferentes técnicas e ferramentas.  
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Até o presente momento, não se encontra na literatura a aplicação da Transforma-

da de Hilbert sobre Wavelets para a detecção do complexo QRS, o que indica o caráter origi-

nal deste trabalho. 

2.2 DETECÇÃO DO COMPLEXO QRS 

O rápido desenvolvimento de microcomputadores promova a difusão das aplica-

ções de algoritmos de detecção do complexo QRS em dispositivos cardiológicos. Tudo come-

ça há aproximadamente 30 anos atrás, softwares de detecção de QRS tem substituído cada vez 

mais hardware detectores de QRS. Já nos primeiros anos da detecção automatizada de QRS, 

foi desenvolvida numa estrutura algorítmica que é compartilhado agora pela maioria dos algo-

ritmos. Esta estrutura é dividida em uma fase de pré-processamento ou fase de extração de 

parâmetros que incluem filtragem linear e/ou não-linear e uma fase de decisão, inclusive de-

tecção de picos, e lógica de decisão. Freqüentemente, um bloco de processo extra é usado 

para a determinação exata do local temporal do provável QRS. Na maioria dos trabalhos ex-

postos neste estudo, os diferentes algoritmos estão agrupados com respeito às fases de pré-

processamento, porquê a maioria das fases de decisão são bastante heurísticos e dependentes 

dos resultados de pré-processamento. 

O complexo de QRS é a forma de onda mais notável no eletrocardiograma (ECG). 

Os complexos QRS e os batimentos ventriculares em um eletrocardiograma representam o 

fenômeno de despolarização dos ventrículos e fornece informação útil sobre o comportamento 

deles. Além disso, o tempo de sua ocorrência como também sua forma provê muita informa-

ção sobre o estado atual do coração. [9]  
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A detecção de batimento é um procedimento que precede qualquer tipo de proces-

samento e análise de ECG. Para análise morfológica, esta é a referência para detecção de ou-

tras ondas de ECG e medição de parâmetros. Análise de ritmo cardíaco requer classificação 

de QRS e outros complicados batimentos ventriculares como normal e anormal. A detecção 

de batimentos ventriculares em tempo real é essencial para monitoramento de pacientes em 

condição cardíacas crítica. 

Nos últimos anos diversas técnicas foram propostas para propiciar uma detecção 

confiável do complexo QRS, tais como, os algoritmos nos campos da rede neural artificial, 

transformada de wavelets, bancos de filtro, filtros adaptativos, filtros casados e cruzamento de 

zeros. Estes métodos são sensíveis às várias fontes de distúrbios: interferência da rede elétrica, 

artefatos do movimento, ruído de eletromiograma, flutuação da linha base e o ruído dos mús-

culos.  Dois ou os mais canais do ECG são geralmente usados, a fim de melhorar a confiabili-

dade na detecção dos complexos QRS, pela redução dos impactos no desempenho do detector 

ao invés de usar apenas um canal, com baixa qualidade de sinalização (baixa amplitude ou 

contaminação por ruído e artefatos).  

  No artigo de Y. özbay e K. B. Karlik é desenvolvido um simples e eficiente algo-

ritmo, baseado em sucessivas derivações que pode ser vista como uma filtragem digital, para 

detecção do complexo QRS em alta velocidade a partir de um único canal digitalizado de re-

gistro de ECG. Esse algoritmo enfatiza o complexo QRS dos diversos artefatos, incluindo a 

saturação de amplificadores. A dificuldade de medir a duração do QRS é vencida neste traba-

lho pelo cálculo da distância entre os máximos declives positivos e negativos, o qual é menos 

variante com tempo e fácil de mensurá-lo. Além disso, são usados os conceitos de janela de 

declives positivo e negativo, e o máximo número de picos dentro de uma janela para discri-
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minar os artefatos devido à saturação dos amplificadores. Os resultados estatísticos de sensiti-

vidade e preditividade não são mostrados neste trabalho e o mesmo apresenta uma baixa carga 

computacional. [10] 

M. G. Strintzis, G. Stalidis, X. Magnisalis, e N. Maglaveras utilizaram uma rede 

neural artificial com uma técnica conhecida como TLFN (Time Lagged Feed Forward Artifi-

cial Neural Network). O detector de ondas R consiste em três blocos básicos: O TLFN, o fil-

tro de pulso amoldando dinâmico e o nível de limiar dinâmico. a TLFN suprime as mais bai-

xas freqüências do ECG e as condições do sinal para otimizar o desempenho do filtro casado. 

Uma função de limiar determina se uma onda R acontece e faz uma atualização do nível de 

limiar, enquanto que o modelo de filtro de pulso amoldado localiza mudanças na morfologia 

do ECG. O próximo batimento só é descoberto se a atualização e o modelo são altamente cor-

relacionados. Assim, é improvável que o modelo seja atualizado por um falso alarme. Os re-

sultados estatísticos de sensitividade e preditividade não são mostrados neste trabalho, porém 

é relatado ter uma boa performance de detecção e o mesmo apresenta uma média carga com-

putacional. [2] 

Um algoritmo, proposto Y. Suzuki, é baseado na filtragem paralela do ECG por 

dois diferentes filtros passa-baixas com freqüências de corte diferentes. A diferença entre as 

saídas dos filtros é efetivamente uma filtragem passa-banda do ECG [ ]ny1 , pelo qual é pro-

cessado em seguida para se obter ][ny2  dado por 

[ ] [ ] [ ]
2

2
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Esta operação não-linear conduz a uma supressão relativa de pequenos valores e uma sua sua-

vização dos picos. A característica do sinal resultante é formado dentro de [ ]ny2 , colocando 
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restrições adicionais no sinal de saída nas baixas para as altas freqüências de corte. O limiar é 

computado adaptável por 
[ ]
8

][max nz=Θ . Os resultados estatísticos de sensitividade e prediti-

vidade não são mostrados neste trabalho e o mesmo apresenta uma média carga computacio-

nal. [12] 

Moraes et. al  combina logicamente dois diferentes algoritmos, trabalhando em 

paralelo, para possibilitar o uso de dois ou mais canais na detecção do complexo QRS. O pri-

meiro é baseado no trabalho de Englese e Zeelenberg [14] e o outro no de Pan e Tompkins 

[15], e Ligtenberg e Kunt [16]. Moraes et. al [13] informa sensitividade de 99.22% e prediti-

vidade de 99.73% depois de ter excluído registros de pacientes com marcapasso. Quando os 

registros 108, 200, 201 e 203 são excluídos, os índices estatísticos sobem a sensitividade de 

99.56% e preditividade de 99.82% devido os registros excluídos serem contaminados de ruído 

de amplitude. [13] 

Friesen et al. [17] apresenta uma comparação de nove algoritmos de detecção de 

QRS, baseado em: 

a) amplitude e primeira derivada; 

b) primeira derivada somente; 

c) primeira e segunda derivada; 

d) filtragem digital.  

Os índices estatísticos encontrados nas nove técnicas exploradas neste trabalho 

variam de 95% a 99% para a razão de detecção, sensitividade ou preditividade usando o ban-

co de dados de arritmia do MIT-BIH.  

Poli et al. [19] usou um algoritmo genérico para detecção de QRS. Os complexos 

são enfatizados com respeito ao resto do sinal através de filtros de polinômio e compararam a 
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um limiar adaptável, obtendo uma sensibilidade de 99.60% e 99.51% de preditividade com o 

Banco de dados de arritmia do MIT-BIH. O método é inaplicável em real-tempo devido a 

necessidade de ter o sinal inteiro para estimar os filtros. 

D.A. Coast desenvolve uma aplicação usando modelos de Markov escondidos, 

conhecido por HMM, para detecção do complexo QRS e outras ondas do ECG.  O objetivo do 

algoritmo é deduzir a sucessão de estados subjacente do sinal observado. No caso de sinais de 

ECG, possíveis estados são ondas P, QRS, e T. A vantagem deste método de detecção não é 

somente o complexo de QRS ser detectado, mas também a determinação das ondas P e T. 

Problemas do método incluem uma necessidade de uma segmentação manual por treinamen-

to, até mesmo antes da análise de um registro, sua dependência ao paciente, e a complexidade 

computacional consideravelmente alta, mesmo quando o eficiente algoritmo de Viterby é a-

plicado. Os resultados estatísticos de sensitividade e preditividade obtidos estão entre 90% a 

95% e a técnica apresenta uma alta carga computacional. [20] 

Dotsinsky e Stoyanov [21] desenvolvem um heurístico algoritmo de pseudo tem-

po-real para detecção de batimento ventricular para um único canal de ECG, baseado em ex-

tremidades íngremes e critérios de avaliação de picos. Eles informaram sensitividade de 

99.04% e preditividade de 99.62%, obtidos com registros de dois canais dos bancos de dados 

de arritmia AHA e MIT-BIH. 

Li et al. [22] usa transformada de wavelet para detecção. Eles informaram 0.15% 

falsos detecções a partir de 46 arquivos do banco de dados de arritmia do MIT-BIH, mas com 

exclusão de arquivos 214 e 215 devido à presença de ruído. Além disso, achamos alguns erros 

na tabela II. Depois de correção, diminuiu a precisão informada ligeiramente. 
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A detecção de QRS em tempo real usando uma combinação de limiares adaptá-

veis é proposto em [23]. O método está baseado na comparação entre os valores absolutos de 

eletrocardiogramas diferenciadores somados e valores de limiar adaptáveis combinados por: 

limiar de taxa morta adaptável, alto-freqüência integrando limiar adaptável e limiar de expec-

tativa de batimento. São desenvolvidos dois algoritmos para detecção de QRS: detecção de 

QRS em tempo real e detecção de QRS em tempo quasi-real com correção de pós-batimento. 

Os algoritmos são independentes de limiar e constantes de peso. Eles estão auto-sincronizados 

à forma do QRS e ao ritmo. Em casos de ruído de eletromiograma, os métodos se adaptam 

automaticamente à alta-freqüência que integra limiar adaptável para proteger contra falsas 

detecções de QRS.  Os algoritmos podem trabalhar com qualquer número de canais de contri-

buição. Eles são testados com os primeiros 12 minutos de todos os registros do banco de da-

dos da AHA. Os índices estatísticos são sensitividade de 99.60% e preditividade de 99.90% 

para Algoritmo 1 e sensitividade de 99.81% e preditividade de 99.87% para Algoritmo 2. 

 
D. S. Bernitez, P. A. Gaydecki, A. Zaidi, e A. P. Fitzpatrick [24] apresentam um 

detector de QRS baseado nas propriedades da transformada de Hilbert. O algoritmo usa inici-

almente a primeira derivada do sinal de ECG e, em seguida, calcula-se sua transformada de 

Hilbert para localizar os picos R presentes no ECG. Esta técnica reduz a amplitude das gran-

des ondas T e P e filtra o ruído presente no sinal. Os índices estatísticos são a razão de detec-

ção de 99.83%, uma sensitividade de 99.64% e preditividade de 99.83% usando o banco de 

dados de arritmia do MIT-BIH. Para análise da tolerância a ruído, usa-se o banco de dados de 

ruído de estresse do MIT-BIH e obtevem-se uma sensitividade de 94% para uma relação sinal 

- ruído abaixo de 6 dB. 
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B. U. Köhler [9] propõe uma detecção de QRS baseado no cruzamento por zeros. 

Após de uma filtragem de passa-banda, uma seqüência de alta freqüência, nnknb )()()( 1−⋅= , 

é adicionada ao sinal filtrado )(ny1 ; tal como, )()()( nbnyny += 12 . A amplitude de alta fre-

qüência da seqüência )(nk  é determinada a partir de uma operação da média dos módulos da 

filtragem passa-banda do ECG, )(ny1 . Desde que a amplitude de )(nk é menor que a ampli-

tude do complexo QRS, o número de cruzamentos de zeros é grande nos segmentos diferentes 

do QRS e pequeno durante o complexo QRS. Computando a operação da média do número de 

cruzamentos por zeros resulta numa importante característica [ ]nz  para os complexos QRS. O 

sinal característico [ ]nz  é comparado contra um limiar adaptável para os complexos QRS 

detectados. A localização temporal dos picos R é encontrada pela procura do valor máximo no 

sinal filtrado em torno do QRS candidato. Os resultados estatísticos de sensitividade e prediti-

vidade obtidos são maiores que 99 % e a técnica apresenta uma baixa carga computacional. 

Daskalov IK et al. desenvolvem um algoritmo de detecção do complexo QRS a-

plicando uma combinação de filtros polinomiais ótimos para o pré-processamento de ECG e 

um estágio de decisão de parâmetros. Filtros polinomiais são definidos por: 
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em que jd  são atrasos com respeito ao tempo n . Três diferentes casos especiais de filtros 

polinomiais são investigados: filtros quase-linear com amostras consecutivas ( 1=M  e 

10=N ),  filtros quase-linear com amostras selecionadas ( 1=M  e 5=N ), e filtros quadra-

dos com amostras selecionadas ( 2=M  e 3=N ).  O estágio de decisão consiste basicamente 

de um limiar adaptativo que é comparado com a amplitude do sinal de ECG filtrado. A esco-
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lha dos parâmetros de limiares são otimizados em conjunção com o filtro polinomial através 

de otimização genética. Os resultados estatísticos de sensitividade e preditividade não são 

mostrados neste trabalho, porém é relatado ter uma boa performance de detecção e o mesmo 

apresenta uma média carga computacional.    

Kadambe et al. [5] desenvolvem um detector de QRS baseado em transformada de 

wavelet diádica ( WTDy ), a qual é uma importante ferramenta para variações temporais da 

morfologia do complexo QRS e a eliminação da presença de ruído. São utilizadas as splines 

como wavelets mãe e as escalas desta wavelet são escolhidas a partir das características es-

pectrais do sinal de ECG. A performance do algoritmo é testada com a base de dado do AHA. 

Os resultados estatísticos de sensitividade e predictividade obtidos neste trabalho são menores 

que 99 % e a técnica apresenta uma baixa carga computacional. 

A classe de algoritmos propostos por Suppappola e Sun [25] se refere a multipli-

cações de diferenças para frente e para trás, conhecida técnica MOBD que usa uma filtragem 

não linear para detecção do complexo QRS. O tradicional pré-processamento do sinal de ECG 

com técnicas de filtragem linear não é realizada, assim permitindo uma rápida resposta do 

detector. Alem disso, o detector quantiza o sinal de ECG para um baixo número de bits antes 

de aplicar a transformação MOBD não linear. Em conseqüência, o quantizador reduz as pe-

quenas amplitudes, ondas P e T de baixa freqüência, enquanto simultaneamente enfatiza as 

grandes amplitudes, complexos QRS de altas freqüências.   

Uma técnica tipicamente aplicada para enfatizar as características de alta freqüên-

cia de um sinal é o quadrado da derivada ou diferenças de frente para trás do sinal. O comple-

xo QRS pode ser explorado pela multiplicação de amostras de sucessivos múltiplos da dife-

rença para trás e para frente do sinal. Adicionalmente, aumentar a quantização do sinal de 
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ECG melhora a performance do detector proposto. Os resultados estatísticos de sensitividade 

e predictividade obtidos são menores que 99 % e a técnica apresenta uma baixa carga compu-

tacional. 

O detector de QRS desenvolvido por Hamilton e Tompkins [6] usa um pré-

processamento baseado numa filtragem passa-banda, com um estágio otimizado de decisão 

para detecção de QRS. O pré-processamento aplica ambos uma filtragem linear e uma não-

linear no ECG para explorar as informações de declives, duração e amplitude do complexo 

QRS. Um filtro passa-banda digital restringe a banda de freqüência na faixa de 5-15 Hz para 

reduzir o efeito de ruídos. Em seguida, as grandes inclinações das ondas R são melhoradas 

aplicando as operações de diferença e de quadrado do sinal. O sinal resultante é suavizado 

usando uma integração de uma janela móvel para obter a estimação de energia num curto in-

tervalo de tempo, a qual é empregada como uma estatística de detecção. Os resultados estatís-

ticos de sensitividade e preditividade obtidos neste trabalho são maiores que 99 % e a técnica 

apresenta uma média carga computacional. 

 A. Gutiérrez et al. propõem um detector consistindo basicamente em regras de 

pré-processamento e decisão, o tradicional modelo proposto na maioria das literaturas para os 

detectores de QRS. O pré-processamento é baseado na análise de wavelet Haar e tem a propó-

sito de enfatizar o complexo QRS, suprimindo ruído e artefatos. As regras de decisão checam 

no sinal pré-processado, se os limiares de tempo e níveis são excedentes, e então, detecta um 

complexo QRS. Quando um complexo QRS é detectado, por causa do período refratório do 

músculo cardíaco, qualquer busca para próximo complexo QRS não é detectado até 200 ms de 

atraso como um de limiar de 200 ms. Para desenvolver as regras de decisão, são testados limi-

ares de nível combinado, positivo e negativo. Cada limiar é uma fração do máximo ou míni-
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mo determinado no sinal pré-processado e deve ser excedido em N  vezes. Os índices estatís-

ticos encontrados são a razão de detecção de 99.23% para sinais de ECG altamente infectados 

por ruído e a razão de detecção de 99.14% para registros clínicos de ECG com diferentes mor-

fologias do complexo QRS.[26] 

Afonso et. [8] propôs bancos de filtro de hardware para decomposição de ECG, 

onde são computados vários parâmetros independentemente e combinaram em uma regra de 

decisão. Os autores informaram sensitividade de 99.59% e preditividade de 99.56% em tempo 

real, o algoritmo de detecção de batimento com único canal são testado com o com o banco de 

dados de arritmia do MIT-BIH. 

A. Ruha, S. Sallinen, e S. Nissila [27], após alguns passos de pré-processamento 

analógicos, tais como, um controle de ganho automático, o sinal de ECG é digitalizado e mo-

dificado através da aplicação do filtro de comb (passa-baixa) com um notch a 50 Hz e um 

filtro de passa-banda com faixa de freqüência de 15 Hz e 40 Hz. Este estágio de filtragem 

digital é seguido por um filtro casado para melhoria adicional da relação de sinal-ruído 

(SNR). O filtro casado é realizado por 

∑
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inxihny )()(][ , 

em que a resposta ao impulso )(ih  é o modelo tempo-reverso das ondas do ECG para serem 

detectadas. A resposta ao impulso do filtro casado )(ih  é obtida manualmente a partir dos 

primeiros ciclos cardíacos das medições atuais. Para melhoramento adicional da precisão de 

tempo, a saída do filtro casado é interpolada até quatro vezes a freqüência amostragem origi-

nal. A decisão final sobre um complexo de QRS é levada comparando o sinal filtrado contra 

um limiar fixo. É mostrado que o filtro casado também melhora a precisão de tempo da detec-
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ção da onda R. Os resultados estatísticos de sensitividade e preditividade obtidos neste traba-

lho são maiores que 99 % e a técnica apresenta uma média carga computacional. 

A aplicação de filtros de predição adaptativa a detecção do complexo QRS é in-

vestigada em [6].  Semelhante ao caso de filtragem não-linear, o objetivo do filtro é ganhar 

uma estimativa ][̂nx  para o atual sinal amostrado ][nx  a partir dos valores amostrados por 

meio de uma superposição de pesos, isto é, 

∑
=

−=
P

i
i inxnanx

0

)()(][̂ . 

 Eles são adaptativamente ajustados de acordo com as estatísticas das variações do 

sinal. Diferentes regras para atualização dos coeficientes são conhecidas; por exemplo, o fa-

moso algoritmo LMS: 

)()()()( 11 ++=+ nxnenana
rrr λ  

em que [ ]TP nananana )(),...,(),()( 21=r
 denota o vetor dos coeficientes no tempo n , λ  é um 

parâmetro do tamanho do passo, ][̂][)( nxnxne −=  denota o erro de predição, e o vetor dos 

atrasos de tempo das amostras de ECG é dado por [ ]TPnxnxnxnx )(),...,(),()( −−−= 21
r

. Os 

resultados estatísticos de sensitividade e preditividade não são mostrados neste trabalho e o 

mesmo apresenta uma alta carga computacional. 

S. M. Szilágy e L. Szilágy [28] apresentam uma combinação entre as técnicas de 

filtragem adaptativa através de redes neural e transformada de wavelet para detecção do com-

plexo QRS. Uma filtragem adaptativa é modelada a partir das baixas freqüências do ECG, as 

quais são inerentemente não-linear e não-estacionária. A transformada de wavelet determina a 

precisa posição do complexo QRS e ainda classifica o batimento em normal ou anormal. A 

estrutura do algoritmo permite modificar os templates do QRS em tempo real, desta forma, 
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pode-se customizar para um determinado individuo. A partir das corretas ondas de QRS esti-

madas, um modelo parametrizado determina os parâmetros do filtro ótimo para o detector 

baseado em wavelet e calcula o padrão de entrada ótima para o filtro. A taxa de detecção da 

correta posição do complexo QRS de 99.99%, utilizando os registros do banco de dados de 

arritmia do MIT-BIH e a técnica apresenta uma média carga computacional. 

P.E. Trahanias propõe um algoritmo de detecção de QRS baseado nos operadores 

matemáticos da morfologia dos complexos. Morfologia matemática é originalmente utilizado 

em processamento de imagem, mas os autores conseguiram aplicar no processamento de si-

nais de ECG, pois, a técnica remove consideravelmente o ruído impulsional nos registros digi-

talizados. Morfologia matemática é baseada em operações básicas de erosão e de dilatação, 

que permite definir as funções discretas IFf →:  e IKk →:  onde os conjuntos F  e K  

são dados por { }1210 −= NF ,...,,,  e { }1210 −= MK ,...,,, . I  é o conjunto de números intei-

ros. A erosão da função f  pela função k  é definida como 

( )( ) )()(min
,...,

nknmfmkf
Mn

−+=Θ
−= 10

 para MN >  e MNm −= ,...,0 , onde k é também referi-

da como elementos de estruturação. O conjunto de valores de ( )kfΘ  são sempre menores que 

f . A dilatação da função f  pela função k  é definido como 

( )( ) )()(min
,...,

nmknfmkf
Mn

−+=⊕
−= 10

 para MN >  e 11 −−= NMm ,..., . Os valores de 

( )kf ⊕  são sempre maiores que f . Erosão e dilatação são combinadas para formarem ope-

rações adicionais. A geração das características para o sinal do complexo QRS é realizada por 

operações de erosão e dilatação simultaneamente e o QRS é eventualmente encontrado pela 

comparação das características do sinal contra os limiares adaptativos implementado pelo 
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método. Os resultados estatísticos de sensitividade e preditividade não são mostrados neste 

trabalho e o modelo apresenta uma baixa carga computacional. [29] 

J. Lee utiliza a teoria de ressonância para detecção dos complexos QRS. Os auto-

res definem um vetor do gradiente das amplitudes do ECG proporcionalmente a freqüência e 

propõem  uma função indexação P  para usá-los como entrada. O equivalente para o valor da 

freqüência característica do QRS, a função indexação P  retorna um valor muito baixo. Con-

figurando o limiar de detecção, pode-se encontrar os complexos QRS com sucesso. Os resul-

tados estatísticos de sensitividade e preditividade obtidos neste trabalho são maiores que 99 % 

e a técnica apresenta uma baixa carga computacional.[30] 

Um simples algoritmo usando mapeamento de topologia é proposto por J. Lee et 

al. [31] para detecção do complexo QRS. Para a medição da energia do QRS, é usado um ma-

peamento topológico de uma dimensão para o sinal de ECG amostrado a vetores de duas di-

mensões. A idéia principal deste algoritmo é considerar somente as componentes de freqüên-

cia do complexo QRS. Para descrever uma mudança de curvatura, deriva-se a velocidade es-

pacial modificada, conhecida por MSV. A partir desta técnica, localiza-se o complexo QRS 

facilmente. O método consiste basicamente de muitos pequenos procedimentos na linguagem 

C, mas apresenta um considerável reconhecimento dos complexos QRS. Os autores informa-

ram uma sensitividade de 99.57% e uma preditividade de 99.87%, o algoritmo é testado com 

o banco de dados de arritmia do MIT-BIH e a técnica apresenta uma baixa carga computacio-

nal. 

F. Gritzali et al. [32, 33] são abordados aplicações com transformadas de compri-

mento e energia para detecção do complexo QRS. As transformadas são definidas como mul-
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ti-canais de sinais de ECG, mas também pode ser usado no analise de um único canal de 

ECG. Elas dadas por 
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para a transformada de comprimento, e 

∑∑
−+

= =

∆=
1

1 1

2
qi

k

n

j
kjxiqnE )(),,( ,

 

para a transformada de energia.,a qual n  é o numero de canais de ECG, i  é o índice de tem-

po, q  denota o tamanho da janela e 1−−=∆ kjkjkj xxx ,,, . Estas equações são baseadas na su-

posição que a derivada dos canais de ECG podem ser considerados como elementos de um 

vetor. A transformada do comprimento representa uma suavização temporária no curso do 

vetor de comprimento. Uma suposição semelhante conduz à transformada de energia que po-

de ser interpretada como a estimação de energia num curto intervalo de tempo do vetor. Os 

autores afirmam que ambos as transformadas são superiores as transformadas convencionais 

para extração de características, considerando que a transformada do comprimento trabalha 

particularmente bem em casos de pequenas amplitudes de complexos QRS. Os resultados 

estatísticos de sensitividade e preditividade obtidos neste trabalho são maiores que 99 % e a 

técnica apresenta uma média carga computacional, testado com o banco de dados de arritmia 

do MIT-BIH. 

Uma tipificação inteligente dos complexos QRS usando agrupamento fuzzy é 

proposto por H. J. Kweon et al. [34]. Uma detecção e tipificação precisa de QRS incluem um 

alinhamento, uma rotulação, e uma seleção de batimento dominante para melhoramento da 

sua performance. Neste trabalho, apresenta-se um algoritmo de agrupamento fuzzy para uma 
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rotulação inteligente aplicada a decisão se cada complexo QRS pode ser classificado como 

sendo do mesmo agrupamento ou não. Basicamente, o método é dividido em três tarefas: en-

contrar o ponto referência, rotular o complexo QRS e seleção do batimento dominante. 

Os resultados estatísticos de sensitividade e preditividade não são mostrados neste 

trabalho, porém é relatado ter uma boa performance de detecção e o mesmo apresenta uma 

média carga computacional. 

L. Sörnmo et al. apresentam um método de detecção co complexo QRS baseado 

na estimação MAP, um caso particular de uma estrutura Baysiana. O modelo proposto para 

vetores x  de dimensão N  de amostras de ECG é dado por 
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em que q  é o número de picos de pulsos amoldados ),( Tns no segmento do ECG, x  e k  

denotam o número de todos os picos no mesmo segmento. iB , iT  e iθ , ki ,...,,21= , fornecem 

a amplitude, duração e tempo de chegada para thi −  pico, respectivamente, )(nw  é ruído 

gaussiano aditivo. Para uma dada função distribuição de probabilidade (pdf) a priori 
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 sendo a função logaritmo da esperança com respeito a θ,,, TBqf . Os resul-

tados estatísticos de sensitividade e preditividade obtidos estão entre 95% a 99% e a técnica 

apresenta uma alta carga computacional. 

J. L. Urrusti and W. J. Tompkins focalizam na variação de comprimento temporal 

de uma janela integral móvel, técnica conhecida como MWI, isto é, no tamanho da média 
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móvel do filtro FIR e na determinação da performance do algoritmo de detecção do complexo 

QRS para cada comprimento. São analisados todos os registros da base de dados de arritmia 

do MIT-BIH como função de 13 diferentes comprimentos MWI no intervalo de 60 ms a 180 

ms. Adicionalmente, o modelo sugere que o tamanho ótimo da MWI seja encontrado depen-

dentemente do exame do paciente, e dois simultaneamente diferentes valores de MWI podem 

ser usados a fim de melhorar a performance de detecção. Os resultados estatísticos de sensiti-

vidade e preditividade não são explicitamente mostrados neste trabalho, porém são relatados 

graficamente uma boa performance de detecção e o método apresenta uma baixa carga com-

putacional. [36] 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando este capítulo, percebe-se que uma grande variedade de algoritmos de 

detecção do complexo QRS e os esforços contínuos para seus melhoramentos são publicados 

periodicamente há mais de três décadas, pois uma solução universalmente aceitável ainda não 

é encontrada. Dificuldades surgem principalmente da enorme diversidade das formas de on-

das do complexo QRS, os ruídos e os artefatos que acompanham os sinais de ECG. [9] 
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3 AS TRANSFORMADAS DE WAVELET E DE HILBERT 

Existe um paralelismo fiel entre o progresso social e a atividade matemática, os 
países socialmente atrasados são aqueles em que a atividade matemática é nula ou 
quase nula. (Jacques Chapellon) 

3.1 INTRODUÇÃO À TRANSFORMADA DE WAVELET 

A Transformada de Wavelet (TW) [44,45,46] atraiu interesse em matemática apli-

cada para processamento de sinal de imagem. Em contraste com alguns métodos populares 

existentes, especialmente a Transformada de Fourier, conhecida como FFT, esta nova técnica 

matemática foi demonstrada para ser rápida em computação com localização e propriedades 

de rápida decadência. Desde os anos 80, TW tem sido proposta para processamento de sinais 

de eletrocardiograma [20] devido a sua eficiência, grande número de funções bases disponí-

vel, e alta velocidade no tratamento de dados. Foi prosperamente aplicada em análise de ar-

ritmias, detecção do complexo QRS, extração de parâmetro, compressão de dados e suaviza-

ção. Mais de centenas de artigos foram publicados aplicando TW em processamento de ECG. 
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3.2 WAVELETS  E A TRANSFORMADA DE WAVELET 

As wavelets são ondas pequenas, funções obtidas a partir de uma função protóti-

po, a wavelet mãe, )()( ℜ∈ 2Ltψ , por meio de dilatações (contrações ou escalamento) e trans-

lações (deslocamentos). O objetivo primordial em se realizar estas operações é o de se obter 

uma família de funções base para descrever outras funções )(ℜ∈ 2L . 

O termo wavelet emergiu da literatura francesa na área de geofísica [48], mais es-

pecificamente em trabalhos de geoexploração desenvolvidos por Grossman e Morlet, que 

primeiro cunharam a palavra “ondelette” referindo-se às “ondas pequenas” ou blocos constru-

tivos básicos que estavam utilizando [49]. A terminologia inglesa wavelet deriva, portanto do 

vocábulo francês. 

Na Figura 2 (veja abaixo) mostra-se um exemplo de uma wavelet-mãe (a), uma 

versão escalada (b) e uma versão escalada e deslocada (c). A wavelet da Figura 1 é uma wa-

velet de Morlet, cuja primitiva é a função tjt eet ωαψ ⋅= − 2

)( . Introduzindo dilatações por meio 

de um fator de escalamento a , e translações por meio de uma variável b  deduz-se a forma 

geral de uma família de wavelets 








 −=
a

bt

a
t baba ,, )( ψψ 1

. 
 

4.1 

onde )(tψ  é a wavelet primitiva ou mãe. 

a) Wavelet mãe: 

 tjt eet ωαψ ⋅= − 2

)(  

b) Wavelet escalada: 
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c) Wavelet escalada e deslocada: 
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Figura 2: Exemplo de uma wavelet (não normalizada). 

 
A utilidade das wavelets está na sua possibilidade de atuarem como funções base 

na decomposição de outras funções )(ℜ∈ 2L . As bases wavelets podem ser redundantes ou 

ortonormais, cobrindo e descrevendo completamente o espaço )(ℜ2L , de uma forma mais 

sofisticada que as bases senoidais dos métodos de Fourier. Na sua forma contínua, como ve-

remos a seguir, as wavelets são basicamente redundantes. Em forma discreta podem dar ori-

gem às chamadas “molduras” (frames: bases discretas redundantes), a bases ortonormais, bi-

ortogonais, e outras bases wavelets [44]. 

3.2.1 Requisitos Básicos 

Além desses aspectos, outras propriedades são desejadas e exigidas das famílias 

wavelets para que sejam úteis em aplicações práticas em processamento de sinais e na análise 

de espaços funcionais. Neste contexto, wavelets devem satisfazer requisitos como [50]: 

a) possuírem energia finita, de forma que a análise preserve a energia, e que a sín-

tese leve a uma reconstrução perfeita; 

a) possuírem certo grau de regularidade (suavidade); 
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b) serem nulas no infinito; 

c) possuírem um certo número de momentos nulos10; 

d) sejam funções de classe )( ∞<< kC k 0 ; 

e) tenham suporte compacto, no tempo e na freqüência. 

Existem inúmeras possibilidades de escolha de wavelets para análise, entretanto a 

escolha não é arbitrária, e obedece a critérios matemáticos bem definidos, como os supracita-

dos. Analisa-se a seguir o caso contínuo, que leva à transformada wavelet contínua ou inte-

gral. 

3.2.2 Wavelets Contínuas 

Seja )()( ℜ∈ 2Ltψ  uma wavelet mãe. Para que possa dar origem a uma família de 

wavelets exige-se que: 

a) A wavelet seja absolutamente integrável. 

∞<∫
+∞

∞−

dtt)(ψ . 
 

4.2 

b) Possua energia finita. 

∞<∫
+∞

∞−

dtt
2

)(ψ . 
 

4.3 

c) Satisfaça a uma condição de admissibilidade. 

∞<Ψ= ∫
+∞

∞− ω
ωωπ d

C
2

2 )( . 
 

4.4 
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Esta última condição implica na prática que a wavelet oscila, integra-se a zero e 

não possui componente contínuo ( 0=DC ), ou 00 ==Ψ )(ω , logo 0=∫
+∞

∞−

dtt)(ψ  [44]. Uma 

família de wavelets duplamente indexadas surge através do escalamento e translações da wa-

velet mãe: 

0
1 ≠ℜ∈
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t baba ,,)( ,, ψψ . 

 
4.5 

 

A normalização é escolhida de forma que ψψ =ba, , para todo 0≠ℜ∈ aba ,, , 

e para fins práticos fazemos 1=ψ . 

3.2.3 A transformada wavelet contínua 

A transformada wavelet contínua (ou integral) com respeito à família de wavelets 

da equação (1.5) acima é 
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onde ψ  é o complexo conjugado de ψ . A função )(tf  pode ser recuperada de ),( baF  atra-

vés da resolução de identidade de Calderón - uma transformada wavelet (contínua) inversa, 

conhecida por TWCI, como abaixo: 
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tbaF

C
tf ba )(),()( ,ψ . 

 
4.7 
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A recuperação de )(tf  de ),( baF  só é possível se a constante C  acima represen-

tada (constante na identidade de Calderón) for finita, donde deriva a condição de admissibili-

dade expressa na equação (4.4) acima. Na transformada enjanelada de Fourier (TEF), C  é 

obtido a partir da norma da função janela g, isto é, 
2

gC =  . Para wavelets, C  é definido 

como na equação (4.4). 

3.2.4 Transformada Enjanelada de Fourier x Transformada Wavelet 

Comparando-se a transformada wavelet com a transformada enjanelada de Fouri-

er, podemos verificar semelhanças e diferenças importantes que clareiam certos aspectos van-

tajosos no uso das wavelets. Uma comparação direta de suas fórmulas: 

 
Transformada Enjanelada de Fourier Transformada Wavelet 

dtebtgtfbF tj

∫
+∞

∞−

−⋅−⋅= ω

π
ω )()(),(

2

1
 )()()(),( , ttfdt

a

bt
tf

a
baF baψψ ⋅=







 −⋅= ∫
+∞

∞−

1

 
 

Ambas as transformações levam a implementações de análise em tempo-

freqüência, ou, simplesmente, análise tempo-freqüência. Numa análise tempo - freqüência o 

sinal analisado pode ser expresso por meio de uma combinação linear de átomos de tempo-

freqüência, caracterizados por uma duração finita no tempo ( t∆ ) e uma duração finita na fre-

qüência ( ω∆ ). 

As janelas moduladas, como tjebtg ω−⋅− )( , e wavelets )(, tbaψ  são átomos de 

tempo-freqüência. O exemplo mais conhecido talvez seja a "wavelet de Gabor": 
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0

00 0
tj

ht ettgtG ω
ω

−⋅−= )()(, , onde 
2

2

24

1

h

t

h etg
−−

⋅= π)( . 
 

4.8 

 
Um átomo de tempo-freqüência ocupa uma região finita no plano tempo-

freqüência que possui suporte no intervalo [ ]22 00
tttt ∆+∆− ,  e [ ]22 00

ωωωω ∆+∆− , , co-

mo mostra a Figura 3. 

As funções não podem ao mesmo tempo ser limitadas no tempo e na freqüência, 

bem como serem simultaneamente determinadas com precisão no tempo e na freqüência 

[44,50], mas certas situações práticas equivalem a esse suporte compacto no tempo-

freqüência, e podem ser expressas por condições menos severas como: 

( )

( ) 2222
2

22
0

2222
1

22
0

2 −
∞+

∞−

+∞

∞−

∆≤∆=Ψ−

∆≤∆=Ψ−

∫

∫

TACdt

TAtCdtttt

πωωωω )(

)(

. 

 
 

1.9 

 
onde A , 1C , 2C  e T∆  são constantes finitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Suporte de um átomo de tempo-freqüência no plano tempo x freqüência. 

Isso quer dizer que os “átomos” extraem informações sobre o sinal analisado que 

estejam contidas nos intervalos de tempo e freqüência delimitados acima, localizando desta 

t∆  

ω∆  

btat +=0  

ω  

t  

a

ωω =0  
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forma porções específicas do sinal no espaço tempo-freqüência. A principal diferença entre os 

átomos da TEF e as wavelets é que nestas, ao invés de uma variável freqüência (ω ), temos 

uma variável escala (a ). As wavelets ao invés de moduladas são escaladas, e na verdade os 

átomos são de tempo-escala. A “wavelet de Gabor” (na prática uma janela modulada em ω  

para 1=h ) analisa sinais na região de alta freqüência com uma janela contendo um número 

de ciclos muito maior do que contém a janela para análise em baixa freqüência, o que leva à 

instabilidade numérica na representação de transientes de alta freqüência. Além disso, as “wa-

velets de Gabor” não são bem separadas umas das outras, falhando em serem ortogonais entre 

si, logo não levando à construção de uma base ortonormal para )(ℜ2L  [50], aspectos que li-

mitam seu uso em análise de sinais em tempo-freqüência, em especial quando o algoritmo é 

discreto e deseja-se um significativo poder de descorrelacionar ou reduzir a entropia na repre-

sentação wavelet e habilitar a reconstrução perfeita. Estas desvantagens não ocorrem com as 

wavelets, que reescalam sua base analisadora para cada (banda de) freqüência, sem alterar o 

número de ciclos da onda. Na prática, essa diferença implica num desempenho superior da 

análise tempo-freqüência com wavelets. 

3.2.5 Implementação da Transformada Wavelet 

A transformada wavelet integral (contínua), em se tratando de aplicações com si-

nais ópticos (analógicos), pode ser implementada através de filtros ópticos, à velocidade da 

luz, com todas as vantagens (e desvantagens) inerentes a esse tipo de processamento analógi-

co. 
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 A implementação da transformada contínua em sistemas eletrônicos ficará, entre-

tanto sujeita aos fatores inerentes ao processamento elétrico, como limitações na resolução e 

precisão, margem de ruído estocástico, efeitos não lineares, etc. 

Em princípio, a implementação da transformada wavelet contínua em sistemas di-

gitais implica num processamento no qual as funções envolvidas respectivas cálculos e trans-

formações são realizadas de forma a simular discretamente o processamento analógico. Simu-

lações digitais de sistemas contínuos normalmente são acompanhadas de uma alta carga com-

putacional a fim de se reproduzir o efeito analógico tão próximo quanto possível, e não se 

esquivam das limitações impostas pelo interfaceamento análogo-digital quanto à resolução da 

amostragem, erros de quantização, precisão da conversão, etc. 

A alternativa natural é procurar abordar a transformada wavelet em sua forma ma-

temática discreta, cuja implementação computacional é direta, dispensando os estágios sensí-

veis a erros e de difícil implementação em tempo real. 

A transformada wavelet pode ser tratada sob a forma discreta sem prejuízo de suas 

qualidades e propriedades, e de maneira numericamente estável. 

3.2.6 Wavelets Discretas 

Tradicionalmente, discretizam-se os parâmetros a (escala) e b (deslocamento), va-

riáveis do sinal transformado ),( baF , os coeficientes wavelet. Para a toma-se valores inteiros 

(positivos e negativos), potências de um parâmetro fixo 0a  



 52 

Ζ∈>= − jeaaa j 100 , . 4.10 

 

A discretização de b  deve depender de j  tal que wavelets estreitas (de alta fre-

qüência) seja deslocadas por passos pequenos, e wavelets largas (de baixa freqüência) sejam 

deslocadas por passos maiores. Assim, uma escolha natural é 

Ζ∈>= − kjefixobakbb j ,,,, 1000 . 4.11 

 
A wavelet discreta fica então 

( )00
2

0 kbtaat j
kj

j

kj −= ,, )( ψψ . 
 

4.12 
 

No caso discreto, a resolução de identidade - na equação (4.7) - não mais existe, e 

surge a questão básica sobre a possibilidade de se representar )(tf  em termos de ),( baF ), e 

de se recuperá-la de tais coeficientes. A resposta é sim, desde que satisfeitas algumas condi-

ções sobre o suporte e a regularidade da wavelet, e atendidos alguns requisitos matemáticos. 

Essencialmente a condição de admissibilidade permanece válida. 

Existem formas diferentes de se trabalhar com wavelets discretas, e de se imple-

mentar a transformada discreta. Uma delas é através da utilização de bancos de filtros organi-

zados num esquema piramidal, que levará também a uma representação em multirresolução 

do sinal. É importante ressaltar que neste caso tais requisitos matemáticos (acima menciona-

dos) são traduzidos em restrições impostas sobre os coeficientes dos filtros utilizados na de-

composição e reconstrução wavelet. 

 
O fator 0a  não pode ser arbitrário. Diferentes valores de 0a  levam a wavelets di-

ferentes, e bases ortonormais de wavelets só são conhecidas para valores racionais de 0a . A 

escolha mais natural é 20 =a . Fazendo-se 10 =b , a wavelet da equação (4.12) fica: 
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( )ktt j
kj

j

kj −= 22 2
,, )( ψψ . 

 
1.13 

 
A wavelet da equação acima, escala em oitavas, é conhecida por wavelet diádica. 

O plano tempo-escala (freqüência) neste caso fica amostrado por uma grade diádica, como 

abaixo: 

 

Figura 4: Discretização do plano tempo-escala (b versus a em escala logarítmica). 

 
As wavelets diádicas constituem bases ortonormais, e permitem a caracterização 

de um sinal )(tf  sem redundância [44]. A prova deste fato pode ser desenvolvida utilizando-

se a análise em multirresolução como ferramenta, mostrando que qualquer função )(tf  pode 

ser aproximada numa precisão arbitrária por combinações lineares de wavelets ortonor-

mais.[44] 

3.2.7 Transformada Wavelet Discreta (TWD) 

A transformada wavelet discreta (TWD) e sua inversa (TWDI) podem ser expres-

sas da seguinte forma: 
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∫
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ψ

ψψ
. 

 
 

1.14 

 
onde kjd ,  são os coeficientes wavelets, correspondentes a F(a,b) da transformada integral. 

3.3 ANÁLISE EM MULTIRRESOLUÇÃO 

Até o momento mostraram-se representações de uma função contínua )(tf  de-

composta sobre uma base de wavelets contínuas )(, tkjψ , e expressa então por coeficientes 

discretos kjd , . O interesse, no entanto, é obter um algoritmo que nos permita representar si-

nais discretos )(nf  em termos de uma combinação linear de wavelets discretas )(, nkjψ . 

A análise em multirresolução leva naturalmente a um esquema rápido e hierárqui-

co para a computação dos coeficientes wavelets, como veremos a seguir. A estrutura de im-

plementação é identificada com os algoritmos de codificação sub-banda, utilizados em com-

pressão de voz, e com os algoritmos piramidais, empregados em processamento de imagens 

[43] e visão computacional. 

Numa análise em multirresolução um sinal )(tf , ℜ∈t , é decomposto em apro-

ximações sucessivas de resolução cada vez menor, numa seqüência de estágios de processa-

mento consecutivos. 

Nas seções que se seguem apresenta-se à teoria da multirresolução para sinais 

contínuos, igualmente válidos para o caso discreto. Com a utilização de bancos de filtros po-

de-se implementar uma análise em multirresolução com wavelets na forma discreta. 
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3.3.1 Teoria da Multirresolução 

Uma análise em multirresolução consiste numa seqüência de espaços (fechados) 

de aproximações sucessivas jV . Cada subespaço jV  está contido no próximo subespaço 1+jV . 

Uma função em um subespaço está em todos os subespaços mais finos: 

......... ⊂⊂⊂⊂⊂⊂ +− 1101 jj VVVVV . 4.15 

 
Uma função )(tf  decomposta nestes espaços tem um pedaço em cada subespaço. 

Este pedaço - a projeção de )(tf  em jV - é )(tf j . A união de todos os subespaços é ( )ℜ2L , e 

as interseções entre eles é o espaço vazio ( { }0=
Ζ∈

j
j

VI ). Há ainda requisitos adicionais para 

haver multirresolução [48,50]: 

a) Completeza: )()( tftf j →  para ∞→j , e nulidade: 0→)(tf j  para 

−∞→j ; 

b) 1+jV  compõe-se de todas as funções reescaladas em 

12 +∈⇒∈ jjj VtfVtfV )()(: ; 

c) Invariância ao deslocamento: j
j

jj VktfVtfV ∈−⇒∈ − )()(: 2 ; 

d) Há uma base ortonormal { }Ζ∈kjkj ,,,φ  para cada subespaço jV  , isto é, as 

funções )(tf j  - projeções de )(tf  no nível j - podem ser descritas como 

combinações lineares de kj ,φ . 

Chamamos φ  a “função escaladora” da análise em multirresolução, que dá origem 

à família ortogonal kj ,φ . 
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( )ktt j
j

kj −= 22 2 φφ )(, . 
 

4.16 
 
que cobre todo nível j  e consiste numa versão escalada e deslocada da função escaladora 

)(tφ , também referenciada como a wavelet pai, em contrapartida à terminologia adotada para 

)(tφ , a wavelet mãe. 

3.3.2 O Espaço dos Detalhes ou Espaço Wavelet: jW  

A função 11 ++ ∈ jj Vtf )(  possui uma resolução melhor que jj Vtf ∈)( . A parte que 

falta para aproximar )(tf j 1+  de )(tf j  é o detalhe )(tf j∆  que se encontra num novo espaço 

complementar a jV : o espaço jW . Portanto, 

)()()( tftftf jjj −=∆ +1 ,  onde jj Wtf ∈∆ )(  . 4.17 

 
A partir do ponto de vista dos subespaços, 

1+=⊕ jjj VWV  . 4.18 

 
O subespaço jW consiste no complemento ortogonal de 1+jV  em jV . A Figura 5 

abaixo ilustra esta hierarquia de relações entre os espaços jV  e jW . Os espaços mais finos (no 

alto) se decompõem em uma versão menos resolvida - um "molde estrutural" - e num conjun-

to de detalhes. O molde estrutural ainda pode ser novamente decomposto em duas novas ver-

sões - um novo molde e um novo conjunto de detalhes. O processo, como sugerido, é iterado 

sucessivamente, culminando com a completa decomposição do espaço mais fino. Na direção 
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oposta, isto é na síntese, o molde é enriquecido de detalhes, ampliando assim sua resolução e 

formando os níveis imediatamente mais finos. 

 

Figura 5: Associação dos espaços jV  e jW  numa análise em multirresolução. 

 
Segue que ...⊕⊕⊕= −−+ 211 jjjj WWWV  , o que implica em 

∑
∞−

−−+ ∆=+∆+∆+∆+∆+∆+∆=
j

jjjjj tffffffftf )(......)( 101211  , 
 

4.19 

 
ou seja, a versão )(tf j 1+  pode ser descrita em termos da somatória das contribui-

ções de todos os detalhes nos níveis inferiores. 

Naturalmente, sucede que a união de todos os jW  também produz o espaço 

)(ℜ2L , e os requisitos acima impostos à jV  também se aplicarão à família de subespaços (fe-

chados) jW . 

A família de funções { }Ζ∈kkj ,,ψ  constitui uma base ortonormal para o subespa-

ço jW . Uma extensão deste fato nos permite afirmar que a coleção inteira { }Ζ∈kjkj ,,,ψ  

constitui uma base ortonormal para )(ℜ2L , que é chamada de base wavelet de )(ℜ2L , com 

( )ktt j
j

kj −= 22 2ψψ )(, . 
 

4.20 
mantendo a coerência com )(, tkjφ . 
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A estrutura que conecta os subespaços jV  e jW  pode ser ilustrada também num 

formato de árvore, como abaixo: 

 

Figura 6: Árvore de conexão entre os espaços jV  e jW . 

As wavelets são uma base para o espaço )(ℜ2L  inteiro, mas a função escaladora 

ψ  em 0=j  e as wavelets com 0≥j  são uma base mais prática. Tomando o nível 0V  como o 

nível de menor resolução da análise, eliminamos os cálculos para 0<j , e a estrutura pirami-

dal pára no nível mais baixo 0V . Assim, 

1211 +−−+ ⊕⊕⊕⊕= jjjjj VWWWV ... , 4.21 

 
e podemos recuperar )(tf , decomposta num conjunto de subespaços jV  e jW , através de um 

número (infinito) de operações: 

∑∑ ∑∑
+∞

=

+∞

−∞=

+∞

−∞=

+∞

∞−

∆+=⋅=∆=
0

0
j

j
j k

kjkjj tftfdttftf )()()()()( ,,ψ  , 
 

4.22 

 
para 0≥j , onde kjd ,  são os coeficientes wavelet de )(tf . 

A partir de )(tf0  (nível 0V ) e todos os )( 0>∆ jf j  extraem-se as outras )(tf j  via 

operações matemáticas através da pirâmide (ou árvore, como na Figura 6 acima). Podemos 

parar em alguma escala J−2 (nível J , onde está )(tf J ) com suficientes componentes de alta 

freqüência (resolução fina) para reproduzir o sinal tão exatamente quanto possível, isto é, na 

prática podemos tomar )()( tftf J=  no nível mais fino (J ), e operarmos diretamente sobre 

)(tf . Na direção oposta (descendo a pirâmide), decompõem-se )(tf J  em sucessivas aproxi-
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mações mais grosseiras e obtem-se descrições menos finas de )(tf  (numa escala maior, exa-

tamente como em mapas geofísicos), até o limite de pior resolução em )(tf0 . 

3.4 INTRODUÇÃO À TRANSFORMADA DE HILBERT 

O processamento de sinal é uma área de constante crescimento na atualidade e 

uma importante ferramenta na efetiva utilização de largura da banda e energia. Os processa-

dores de sinais têm sido desenvolvidos para tornar possível implementar o conhecimento teó-

rico de um modo eficiente. Freqüentemente, os processadores são usados hoje em dia dentro 

de equipamentos para rádio, transporte, medicina, produção e outros. 

Em 1743 um famoso matemático suíço, Leonard Euler (1707-1783), derivou a 

fórmula: 

)sen()cos( zjze jz += . 4.23 

 
Aproximadamente 150 anos depois o físico Arthur E. Kennelly e o cientista Char-

les P. Steinmetz usou esta fórmula para introduzir a notação complexa de formas de ondas 

harmônicas em engenharia elétrica que é 

)sen()cos( tjte tj ωωω += . 4.24 

 
Mais tarde, no início do século XX, o cientista alemão David Hilbert (1862-1943) 

finalmente mostrou que a função seno é a transformada de Hilbert do co-seno. Isto nos levou 

ao operador de mudança de fase do qual é uma propriedade básica da transformada de Hilbert. 

Uma função real )(tf  e sua transformada de  Hilbert [ ])(tfΗ  é relacionada uma a 

outro de tal modo que elas criam juntas um forte sinal analítico. Este forte sinal analítico pode 
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ser escrito em termos de uma amplitude e uma fase onde a derivada da fase pode ser identifi-

cada como a freqüência instantânea. A transformada de Fourier deste forte sinal analítico nos 

fornece um espectro unilateral no domínio da freqüência. Não é difícil ver que uma função e 

sua transformada de Hilbert também é ortogonal. Esta ortogonalidade nem sempre é percebida 

em algumas aplicações por causa de algumas considerações em cálculos numéricos. Porém, 

uma função e sua transformada de Hilbert tem a mesma energia e, então, a energia pode ser 

usada para medir a precisão de cálculo da transformada Hilbert aproximada. 

A transformada de Hilbert é definida no domínio de tempo como uma convolução 

entre  transformador de Hilbert tπ
1  e uma função )(tf . Isto é utilizado nas expressões a se-

guir. 

 Definição 41.1. A transformada de Hilbert [ ])(tfΗ  de uma função )(tf  é defini-

da para todo  t por 

[ ] ∫
+∞

∞− −
Ρ=Η τ

τ
τ

π
d

t

f
tf

)(
)(

1
, 

 
4.25 

quando a integral existir. 

Normalmente, não é possível calcular a transformada de Hilbert como uma usual 

integral imprópria por causa do pólo emt=τ . Entretanto, o Ρ  em frente a integral denota o 

principal valor de Cauchy que expandindo a classe de funções para qual a integral na defini-

ção 4.1 existe [37]. 

Definição 4.2. Seja [ ]βα ,  um intervalo real e )(tf  deixado é uma função com-

plexa  definida em [ ]βα , . Se )(tf  é ilimitada perto de um ponto interior ξ  de [ ]βα , , a  inte-

gral de )(tf  em cima de [ ]βα ,   sempre não existe. Porém, os dois limites 
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ττττ
β
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ε

εβ

α
ε

dfedf ∫∫
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→
)(lim)(lim

00
, 

 
4.26 

 
ainda podem existir, e se elas existirem, suas somas são chamadas de integral impróprio de 

)(tf  em cima de [ ]βα ,  e é denotado o símbolo de integração ordinário por 

ττ
β

α

df∫ )( . 
 

4.27 

 
Até mesmo se estes dois limites não existirem, pode acontecer que os "limites simétricos" 














+ ∫∫
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, 
 

4.28 

 
existam. Assim, é chamado o principal valor da integral de )(tf  de α  para β  e é denotado 

pelo símbolo 

ττ
β

α

df∫Ρ )( . 
 

4.29 

 

Exemplo 4.1. Uma função real ordinária x
1 , integrável de a−  para a  pode ser escrita como 

dx
x

dx
x

dx
x

a

a

a

a
∫∫∫ ++ →

−
→

−

+=
ε

ε

δ

δ

111
00

limlim . 
 

4.30 

 
Observamos que não é possível calcular estas integrais separadamente porque e-

xiste um pólo em x = 0. Porém, se nós aplicarmos o valor principal de Cauchy, os valores de 

δ e ε  tendem a zerar à mesma velocidade, isto é 

0
111

0
=
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−

−
→

−
+

dx
x

dx
x
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x

a

a

a

a ε

ε

δ
lim , 

 
4.31 

 
e as integrais convergem. 
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3.5 MOTIVAÇÕES MATEMÁTICAS PARA TRANSFORMADA DE HILBERT  

Nesta seção a transformação de Hilbert é abordada de três diferentes maneiras. 

Primeiramente, usamos a integral de Cauchy no plano complexo; segundo, usamos a trans-

formada de Fourier no domínio da freqüência e, por último, observamos a mudança de fase de 

2
π que é propriedade básica da transformada de Hilbert. 

3.5.1 A integral de Cauchy 

A integral de Cauchy é um modo figurativo para motivar a transformada de Hil-

bert. Esta visão complexa nos ajuda a relacionar a transformada de Hilbert a algo mais con-

creto e compreensível.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7: Γ é  uma peça de amortecimento de contorno fechado em um domínio aberto . 

Considere uma integral no plano complexo Z na forma 

∫Γ −
dz

az

zf )(
, 

 
4.32 

Γ  

Ω  

Ζ  
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que é conhecido como uma integral de Cauchy.  

Se f  é analítico e Γ  é uma peça de amortecimento de contorno fechado em um domínio aberto, veja  

Figura 7. Então, o teorema da integral de Cauchy é aplicável como 





Γ
Γ

=
−∫Γ deforaestáase

dedentroestáaseaif
dz

az

zf

0

2 )()( π
. 

 
4.33 

 
Para obter um resultado quando a  está sobre Γ , temos que criar um contorno 'εΓ  

como é mostrado na Figura 8 onde 

)(
)(

aifdz
az

zf π2=
−∫Γ

. 
 

4.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: '
εΓ é  uma peça de amortecimento de contorno fechado em um domínio aberto . 

Se o raio ε  do semicírculo εγ  tende a zerar, a contribuição do semicírculo εγ  pa-

ra a integral ao longo de 'εΓ  se aproxima )(aifπ  de acordo com Lema 4.1 [38]. 

 
Lema 1.1. Se g  tem um pólo simples em az = e r  é o arco circular da Figura 9 

definidos por 

 ( )21 θθθγ θ ≤≤+= j
r reaz: .     4.35 

 
Então, 

Γ  

Ω  

Ζ

'
εΓ  

εγ  

a 
ε  
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∫ =→
−=

+
r

zgsidzzg
azr γ

θθ )(Re)()(lim 12
0

. 4.36 

 
A partir do Lema 4.1 e da definição do valor principal de Cauchy, podemos ob-

servar que 

)(
)(

lim
)()(

lim
'

aifdz
az

zf
dz

az

zf
dz

az

zf π
εε γεε

2
00

=
−

+
−

Ρ=
− ∫∫∫ →ΓΓ→
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4.37 

 
Desta maneira a integral do valor principal de Cauchy é 

)(
)(

lim
)(

aifdz
az

zf
dz

az

zf π
εε

=
−

≡
−

Ρ ∫∫ Γ→Γ 0
, 

 
4.38 

 
onde εΓ  é um contorno aberto sem o entalhe εγ . A partir de (4.38) podemos generalizar a 

definição do valor principal de Cauchy comparado a definição 4.2. 

 
 

 
 
 
 
 

   

 

Figura 9: εγ é um arco circular em torno de a . 

Uma identidade particularmente útil surge quando tivermos um contorno Γ  que é 

fechado pelo semicírculo Rγ  e o eixo real x . Se )(zf  é uma função analítica em uma região 

aberta que contém o meio-plano superior e tende a zerar no infinito numa tal taxa que a con-

tribuição do semicírculo Rγ  desaparece com ∞→R , então temos 

)(
)(

xifd
x

f πξ
ξ

ξ =
−

Ρ ∫
+∞

∞−

. 
 

4.39 

a  

r  

rγ  

21 θθ =  
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A integral sobre Rγ  desaparecerá quando ∞→R  se 

z

C
zf =)( , 

 
4.40 

 
para qualquer constante C positiva. O mesmo resulta se 

imzeCzf =)( ,  
4.41 

 
para m  positivo de acordo com Lema 4.2 [38]. 

Lema 4.2. (lema de Jordan) Se 0>m  e Q
P  é o quociente de dois polinômios tal 

que 

[ ] [ ] 1+≥ PgrauQgrau , 4.42 

então, 

∫ +
=

∞→ ρρ C

imzdze
zQ

zP
0

)(
)(

lim , 
 

4.43 

 
onde +

ρC  é o meio-círculo superior de raioρ . 

Se nós expressássemos )(xf como 

)()()( xihxgxf −= . 4.44 
 

Aplicando a expressão na equação (4.39) com argumentos no eixo real x e sepa-

rando as partes real e imaginária, obtemos para a real parte 

[ ])(
)(

)( xhHd
x

h
xg −=

−
Ρ−= ∫

+∞

∞−

ξ
ξ

ξ
π
1
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4.45 

 
E para parte imaginária 

[ ])(
)(

)( xgHd
x

g
xh −=

−
Ρ= ∫

+∞

∞−

ξ
ξ

ξ
π
1

. 
 

4.46 
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A partir da definição 4.1 temos que )(xh  na equação (4.46) é a transformada de 

Hilbert de )(xg  onde Η  é o operador da transformada de Hilbert. Notamos também que 

[ ])()( xhxg 1−Η=  com 1−Η  sendo o operador inverso da transformada de Hilbert. Observa-se 

que [ ] )(Im)(Re xfxf =Η , motivando a seguinte definição: 

 
Definição 1.3. Um sinal complexo f que atendem as condições precedentes na e-

quação (4.38) é chamado um sinal analítico forte.   

 
Acima temos apenas provado o seguinte teorema: 

 
Teorema 1.1. Para um sinal analítico forte )(xf  temos que 

[ ] )(Im)(Re xfxf =Η . 

3.5.2 A transformada de Fourier 

A transformada de Fourier é extremamente importante na teoria de processo si-

nais. Quando uma função f é real, temos somente que olhar no eixo de freqüência positivo 

porque contém a informação completa sobre a forma de onda no domínio do tempo. Então, 

não precisamos do eixo de freqüência negativo e a transformada de Hilbert pode ser usado 

para remover este eixo. Isto é explicado abaixo. 

Vamos definir a transformada de Fourier )(ωF  do sinal )(tf  por 

∫
+∞

∞−

= dtetfF iwt)()(ω . 
 

4.47 
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Esta definição faz sentido se ( )ℜ∈ 1Ltf )( ; isto é se ∫
+∞

∞−

dttf )(  existe. É importan-

te ser capaz para recuperar o sinal a partir de sua transformada de Fourier. Assim, define-se 

transformada inversa de Fourier como 

∫
+∞

∞−

= ωω
π

deFtf iwt)()(
~

2

1
. 

 
4.48 

 
Se ambos f  e F  pertencem a ( )ℜ1L , então f  é contínuo e limitado para todo 

real t e temos que )()(
~

tftf = , isto é [39] 

∫
+∞

∞−

= ωω
π

deFtf iwt)()(
2

1
. 

 
4.49 

 
Este resultado é uma forma do teorema da transformada inversa de Fourier. 

Uma outra variante do teorema da transformada inversa [40] é que se )(tf  per-

tence a ( )ℜ1L ; )(tf  é uma variação delimitada na vizinhança de t  e )(tf  é contínuo em t , 

então 

∫
+

−
∞→

=
T

T

iwt

T
deFtf ωω

π
)(lim)(

2

1
. 

 
4.50 

 
Isto significa que equação (4.49) é interpretada como um tipo de valor principal 

de Cauchy. Suplementamente, variantes mais genéricas do teorema da transformada inversa 

existem para ( )ℜ∈ 1Ltf )( , mas não é mencionado aqui. 

Também há uma teoria para a transformada de Fourier quando ( )ℜ∈ 2Ltf )(  [4]. 

Neste caso nós definimos a transformada de Fourier como: 

O limite médio é 
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)(lim)( ωω N
N

FF
∞→

= , 4.51 

 
Deve ser interpretado como 

0
2

=−
∞→

)()(lim ωω N
N

FF . 4.52 

 
Agora ( )ℜ∈ 2LF e os estados da fórmula inversa que 

∫
+

−
∞→

=
N

N

iwt

N
deFtf ωω

π
)(lim)(

2

1
. 

 
4.53 

 
Geralmente, precisamos considerar a transformada de Fourier de um sinal como 

não pertencendo nem a ( )ℜ1L  nem a ( )ℜ2L . A função delta é tal um exemplo. Uma relação 

útil é a fórmula de Plancherel. 

Teorema 4.2. Se f , g  e G  pertencem a ( )ℜ1L  ou se f e g  pertencem a ( )ℜ2L , 

então 

∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

= ωωω
π

dGFdttgtf )()()()( **

2

1
. 

 
4.54 

 
Prova 4.1. Para uma prova nós nos referimos a [40]. 

Se f é uma real função que pode ser representada por uma transformada de Fou-

rier inversa, então temos a seguinte relação no domínio de tempo 

∫

∫

∫

∞+

∞−

∞+

∞−

−

+∞
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)()(
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*

2

1

2

1

2

1

 

 
 

 
 

4.55 
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Isto nos leva a relação )()( * ωω −= FF  ou )()( * ωω FF =−  no domínio da fre-

qüência e vemos que F  para as freqüências negativas podem ser expressas por *F  para as 

positivas. 

Teorema 4.3. Se )(tf  é uma função real, então 

[ ]∫
+∞

− +=
02

1 ωωω
π

ωω deFeFtf titi )()()( *
 

 
        4.56 

 
Prova 4.2. Se aplicarmos a transformada de Fourier na função real )(tf , temos: 

[ ]∫

∫∫

∫∫
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π
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π
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π
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)()(

)()(

)()()(
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4.57 

 
Isto significa que os espectros de freqüência positivos são suficientes para repre-

sentar um sinal real. 

Deixem-nos definir uma função )(ωfZ ; isso é zero para todas as freqüências ne-

gativas e )(ωF2  para todas as freqüências positivas 

)()sgn()()( ωωωω FFZ f +=          4.58 

onde 









>+
=
<−

=
01

00

01

ω
ω
ω

ω
se

se

se

)sgn( . 

         
 
        4.59 

 
E )(ωF  é a transformada de Fourier da função real )(tf .  A transformada inversa 

de )(ωfZ  é desta maneira escrita como 
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∫∫
+∞+∞

∞−

==
0

1
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1 ωω
π

ωω
π

ωω deFdeZtz titi
ff )()()( , 

 
4.60 

onde )(tz f é uma função complexa na forma 

)()()( tigtftz f += . 4.61 

 
Mostraremos abaixo que )(tg  é real. A partir das equações (4.58) e (4.61) temos 

que 

)()sgn()()()( ωωω FFtigtf
F

+⇔+ . 
4.62 

A definição da transformada de Fourier nos diz que )()( ωFtf
F

⇔  e sabemos a 

partir da equação (4.62) que )()sgn( ωω F  é a transformada de Fourier de )(tig , assim 

( ))sgn()()( ωω iFtg
F

−⇔ . 
4.63 

 

O resultado padrão da transformada inversa de Fourier de )sgn(ωi− é igual a tπ
1  

, isto é 

[ ] )(ˆ)(
)(

*)()( tftfHd
t

f

t
tftg ==

−
Ρ== ∫

+∞

∞−

τ
τ

τ
ππ
11
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4.64 

 

E vemos que )(tg  pode ser escrita como )(ˆ tf  o qual é conhecido como transfor-

mada de Hilbert de )(tf .  



 71 

3.5.3 A mudança de fase de 2
π±  

A mudança de fase de 2
π±  é interpretada no domínio de freqüência como uma 

multiplicação pelo valor imaginário i± , assim, 
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)(ωH  não é infelizmente uma propriedade de transformada de Fourier, mas o problema pode 

ser resolvido expressando )(ωH  como um limite de uma função delimitada )(ωG , isto é 
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4.66 

onde 
)()(lim ωω

σ
HG =

→0
. 4.67 

 
É agora possível usar a transformada de Fourier inversa em )(ωG , desta maneira, 
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4.68 

 
onde )()( thtg →  quando 0→σ  e a transformada de Fourier inversa da resposta ao impulso 

de )(ωH  é 
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( ) tt

t
tgth

πσπσσ

1
2200

=
+

==
→→

lim)(lim)( . 
 

4.69 

 
Uma convolução entre )(tf e a resposta ao impulso )(th  nos resulta 

∫
+∞

∞− −
= τ

τ
τ

π
d

t

f
tf

)(
)(ˆ 1

. 
 

4.70 

onde )(ˆ tf  é conhecido como a transformada de Hilbert. Note que esta integral deve ser con-

siderada como um valor de integral corresponde ao limite da equação (4.67). Uma apresenta-

ção mais rigorosa poderia ser feita aplicando a teoria de distribuição. 
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4 DESENVOLVIMENTO MATEMÁTICO E IMPLEMENTAÇÃO DO ALGOR IT-
MO DE DETENÇÃO DO COMPLEXO QRS 

 Nas questões matemáticas não se compreende a incerteza nem a dúvida, assim 
como tampouco se podem estabelecer distinções entre verdades médias e verdades 
de grau superior. (Hilbert) 

4.1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos trinta anos, muitas técnicas de detecção de complexo QRS têm sido 

propostas para ser implementada nos sistemas computacionais de eletrocardiograma. O mode-

lo desenvolvido neste trabalho nasceu a partir do aprofundamento teórico dos diversos detec-

tores implementados até hoje, descritos no capítulo  2, e o estudo matemático das proprieda-

des transformada de Hilbert, consultar apêndice D. 

Primeiramente, faremos uma apresentação e explanação matemática da transfor-

mada de Hilbert sobre as wavelets e, em seguida, modelaremos um detector do complexo 

QRS baseando nessa técnica de filtragem. 
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4.2 A TRANSFORMADA DE HILBERT DE WAVELETS 

Recentemente, descobriu-se que a transformada de Hilbert de uma wavelet com-

pactamente suportada é também uma wavelet. Isto é, a transformada de Hilbert de wavelets 

são ortogonais para suas transladações, forma uma base para ( )ℜ2L  e define uma análise de 

multirresolução. Porém, a escalação da transformada de Hilbert e funções wavelets não tem 

suporte compacto. O suporte deles é todo ℜ .   

4.2.1 A Transformada de Hilbert sobre Wavelets 

A função de escala básica satisfaz uma relação de escala da forma 

∑
−

=

−=
1

0

2
N

k
k kxax )()( φφ . 

 
5.1 

 
É também verdade que a transformada de Hilbert de φ  é 

[ ] ∫
+∞

∞− −
= τ

τ
τφ

π
φ d

x
xH

)(
)(

1
, 

 
5.2 

 
É uma solução da mesma relação de escala. Embora φ  possa ter suporte compacto 

a transformada de Hilbert  tem suporte, numa linha real e descaimento com 1−y . A transfor-

mada de Hilbert da wavelet relacionada ψ  é também não-compacta e decai com 1−− py   onde 

0=∫ dxxxm )(ψ , 5.3 
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para 110 −= pm ..,.,, . Esperamos usar estas propriedades para obter soluções de wavelet-

Galerkin com o próprio comportamento no infinito. A definição da transformada de Hilbert 

nos dá 

[ ] ∫
+∞

∞− −
== τ

τ
τφ

π
φφ d

x
xHx

)(
)()(ˆ

1
. 

 
5.4 

 
É verdade que ( ) ( )ℜ→ℜ 22 LLH :  é um mapeamento isométrico e transformada 

de Hilbert de wavelets é um completo grupo de bases ortogonais em ( )ℜ2L . A transformada 

de Hilbert preserva a ortogonalidade de translação.  

nmdxmxnx δφφ =−−∫ )(ˆ)(ˆ . 5.5 

 
Preserva também a continuidade local (Libshutz). 

4.2.1.1 )(ˆ xφ  é uma função escala 

A função de escala básica satisfaz uma relação de escala da forma 

∑
−

=

−=
1

0

2
N

k
k kxax )()( φφ . 

 
5.6 

 
Aplicando a transformada de Hilbert à relação de escala anterior e usando a iden-

tidade 

)(ˆ
)(

kxd
x

k −=
−
−

∫
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∞−

2
21 φτ

τ
τφ

π
, 

 
5.7 

o qual é conseqüência da mudança da variável k−= ττ 2' . Desta maneira, )(ˆ xφ  verifica a 

relação de escala 



 76 

∑
−

=

−=
1

0

2
N

k
k kxax )(ˆ)(ˆ φφ . 

 
5.8 

 
Note que a transformada de Hilbert de )(xφ  existe como uma função bem defini-

da desde que )(xφ  seja integrável quadraticamente (tem suporte compacto). Na realidade, 

)(xφ é geralmente Lipshutz contínuo, implicando que )(ˆ xφ  é Lipshutz contínuo com aquele 

mesmo módulo [41]. 

4.2.1.2 Ortogonalidade de translação de )(ˆ xφ  

A ortogonalidade de translação de )(ˆ xφ  é uma conseqüência direta da identidade 

(distribucional) em ( )ℜ1L  [5,6] 

)(
))((

sd
sxx

−=
−−∫

+∞

∞−

τδτ
τπ

11
2

, 
 

5.9 

 
onde geralmente a integral é avaliada no senso de valor principal. Então, 

nmdxmxnxdxmxnx δφφφφ =−−=−− ∫∫ )()()(ˆ)(ˆ . 5.10 

4.2.1.3 Comportamento Assintótico de )(ˆ xφ  e )(ˆ xψ  

A equação do momento 

0=∫ dxxxm )(ψ , 5.11 

 
onde 110 −= pm ..,.,, , implica o comportamento assintótico. Como ∞→x  
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onde ∫= ττφτ dM p
j )(  para 1210 −= pj ,...,,,  são os momentos de )(xφ  e são conhecidos 

explicitamente. Desde que o momento de )(xψ   
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5.13 

 

onde ∫= ττφτ dC p )( . 

É fácil e direto mostrar que há combinações lineares de transladações de )(ˆ xφ  

com coeficientes que depende dos momentos que se decaem com jx−  para pj ,...,,21= . 

4.2.1.4 Um comentário na aplicabilidade da transformada de Hilbert de wavelets 

As funções  escalamento e wavelets de suporte compacto pode ser definida numa 

linha real, ℜ , ou no círculo (é periódica). As funções transformadas de Hilbert de escalamen-

to e wavelet não têm suporte compacto e é definida na linha real, ℜ . A transformada de Hil-

bert periódica é definida por um núcleo de )cot(x  [43]. É fácil ver que A transformada de 

Hilbert periódica, escalamento de compacto-suporte ou funções de wavelets não é uma solu-

ção periódica da relação de escala.  
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4.2.2 Evolução da transformada de Hilbert da função escamento )(ˆ xφ  

A transformada de Hilbert, )(ˆ xφ , verifica a mesma relação de escala de )(xφ . 
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k
k kxax )(ˆ)(ˆ φφ . 

 
5.14 

 

Se o valor de )(ˆ xφ  são conhecidos em inteiros, então os valores de )(ˆ xφ  são co-

nhecidos nos racionais diádicos j
mx

2
=  por recursão  

( ) ( )∑
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5.15 

 

( )10 −>< Nmmm ,)(φ̂  pode ser computada diretamente desde as intergrais são não singula-

res. A relação de escala pode ser usada para inferir certos valores de )(ˆ mφ  sem cálculos dire-

tos. Os valores ( )10 −<< Nmm)(φ̂  são definidos pelos valores principais de integrais singu-

lares [41]. Para evitar determinações diretas destas integrais, nós formulamos )(ˆ mφ , para 

[ ]10 −∈ Nm , , o sistema de equações 
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5.16 

 
A matriz recursão NL  que determina o vetor 
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é 



 79 

12 −−= jiji aL , , 5.18 

onde 

∑
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jii jaf
,

)(ˆ
1

12 1φ
r

. 5.19 

 

No caso de suporte compacto 0≡f
r

 e o sistema acima é um problema de autova-

lores. A determinação direta de φ
r

 envolve uma integral singular. A determinação direta de f
r

 

envolve uma integral não-singular. Desta maneira, calcula-se f
r

 e usa a matriz recursão para 

encontrar φ
r

. Porém, φ
r

 não é unicamente determinada pela equação da matriz recursão. Exis-

tem restrições em φ̂ , 

0=∑
+∞

−∞=m

m)(φ
r
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5.20 

 

Fixa-se a normalização de φ
r

 por esta restrição. A determinação numérica de φ
r

 

usando a fórmula de MacLaurin.  
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5.21 

 
As constantes sB'  são os números de Bernoulli, mR2 é o resto. A intergral na fór-

mula é não-singular e o resultado permite uma determinação única de φ̂ . 

4.3 MODELAGEM DO DETECTOR DE COMPLEXO QRS 

O modelo de detecção do complexo QRS baseando nas propriedades matemáticas 

da transformada de Hilbert de wavelets é divido em três etapas: filtragem através de uma wa-
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velets, aplicação da transformada de Hilbert e determinação temporal dos complexos QRS dos 

ECG’s em simulação. Antes de apresentar um detalhamento de cada bloco, ver Figura 10, 

faremos novamente uma abordagem matemática sintética, descritas com profundidade na se-

ção anterior, para melhor compreensão do algoritmo implementado neste trabalho. 

 

Figura 10:  Diagrama de bloco do algoritmo . 

 

Seja 1S  é a função de entrada do sistema (um registro de ECG). O sinal de eletro-

cardiograma passará pelo primeiro bloco e resultará em um sinal 2S  com os complexos QRS 

destacados, livre dos ruídos da rede elétrica (50 Hz ou 60Hz) e de seus harmônicos. Isso acon-

tece devido à combinação dos filtros passa-baixo e passa-alto da resultante da transformada de 

Hilbert sobre uma wavelet. 

( ) ( )∫ Ψ−=
ξ

τττ
0

12 dtSS                         5.22 

 

 Em que denota-se o tamanho dos arquivos por ξ  e ( )τΨ  é definida pela equação 

(9). Em seguida, é calculado o módulo da transformada de Hilbert do sinal 2S  e obtida a fun-

ção 3S  que apresenta os complexos QRS ainda mais destacados e as outras formas de ondas 

ainda mais atenuadas. 
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( )∫
+∞

∞− −
=

t

d
SS

τ
ττ

π 23

1
                          5.23 

 

Por fim, o sinal 3S  passa por um detector de picos e armazena seu resultado numa 

função denominada 4S . 

4.3.1.1 Escolha da base de Wavelet 

A função chapéu mexicano, ilustrada na Figura 11, é escolhida devida sua simila-

ridade com o complexo QRS e a sua ordem é determinada a partir da observação de seu es-

pectro de freqüência, ilustrada na Figura 12. Porém, veremos que no capítulo  de resultados e 

discussões se utilizam também outras bases num simulador de extração de parâmetros. 
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Figura 11: Função Chapéu Mexicano. 
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Figura 12: Espectro de freqüência da função Chapéu Mexicano (dB). 

 

O primeiro estágio do sistema proposto usa a função chapéu mexicano escolhida 

para convolver com o eletrocardiograma, como foi descrito matematicamente no inicio da 

subseção anterior. 

4.3.1.2 Transformada de Hilbert de uma base de Wavelet 

A motivação de usar a transformada de Hilbert [24,52,53] é devido sua proprieda-

de de distinguir as altas freqüências positivas das negativas. Uma simples demonstração da 

utilização de um par de um wavelets proposta neste trabalho será mostrada a seguir. Substitu-

indo a equação 5.21 na equação 5.22 e considerando a propriedade associativa da convolução, 

podemos reescrever a função 3S  como 

( ) ( )t
t

StS
t

S Ψ=Ψ= *
1

***
1

113 ππ
 

 

( ){ }tHSS Ψ= *13                                 5.24 
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Em [24,53] uma rigorosa demonstração foi desenvolvida sobre a transformada de 

Hilbert sobre uma base de wavelet. As conclusões destes trabalhos levaram a importante afir-

mação: “A Transformada de Hilbert de Wavelets são Wavelets”, como mostrado em detalhes 

na segunda seção deste capítulo . Logo, o termo ( ){ }tH Ψ  fornecerá uma outra base de wave-

let, ( )tΨ . Abaixo expressamos o par de bases no domínio da freqüência. 

( ){ }{ } ( ) ( )
( )




<Ψ−
≥Ψ+

=Ψ=Ψ
0

0

ωω
ωω

ω
j

j
tHF h  

 

Assim, a equação 5.24 pode ser interpretada como a convolução do ECG com 

uma wavelet, veja a equação 5.25. 

( )tSS hΨ= *13 .                             5.25 

4.3.1.3 Implementação do Detector 

Partindo da abordagem realizada nas subseções anteriores, tem-se o sinal 3S  re-

presentando as ondas R muito acentuadas, por isso a tarefa de detecção é facilitada. Assim, 

propõe-se um simples algoritmo baseado em duas condições: o tempo de ocorrência mínimo 

estimado entre dois complexos QRS consecutivos (QRSt∆ ) e o percentual de limiar de ampli-

tude ( the ) relativa à máxima.  Os valores iniciais das condições são escolhidos a partir da ob-

servação da primeira janela com 1024 amostras do ECG.  Uma função chamada detector foi 

criada usando o ambiente computacional MATLAB 6.5. Para a compreensão da lógica utili-

zada no algoritmo, mostra-se abaixo o código na linguagem portugol. 
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Função [IndexMax, Epeak] = detector(ECG,Emax) 

Eth= the *Emax; 

Epeak=Emax; 
IndexMax=índice(Emax); 
Enquanto diferente do fim do ECG faça 
    [Emax, index]= calcula a amplitude máxima e índice; 
  RR= diferença entre o índice atual e o anterior; 

Se  Emax >  Eth  e RR > QRSt∆  então 

   Epeak=[E Emax]; 
  IndexMax=[IndexMax index]; 
 Fim_Se 

Eth= the * média acumulada do vetor Epeak; 

Fim_Enquanto 
Fim_detector 

 

Onde ECG é o sinal a ser detectados os picos; Epeak é o vetor dos picos encontra-

dos pela função; IndexMax é o vetor dos índices de cada onda R; e Eth é o limiar de amplitu-

de atualizado a cada interação com a média acumulada do vetor Epeak. Essa rotina pode ser 

facilmente implementada usando os softwares MATLAB ou OCTAVE e assumir o papel do 

terceiro bloco na figura 5.4. 
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Figura 13:  Potência Espectral do registro 203 e do sinal S3 (QRS) usando o método do periodograma. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É verdadeiramente velho o homem que pára de aprender, quer tenha 20 ou 80 anos. 
(Henry Ford) 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos neste trabalho na detecção 

do complexo QRS para a determinação do intervalo RR, análise da variabilidade cardíaca e 

até mesmo na classificação dos batimentos que podem ser utilizados no reconhecimento de 

patologias. Eles são apresentados em forma de figuras e tabelas comparativas com outras me-

todologias abordadas no capítulo  de revisão da literatura e o estado da arte, além de trazer 

uma discussão e propostas de trabalho viáveis graças a excelente performance do método ba-

seado na transformada de Hilbert de wavelets. 

As informações sobre os registros de ECG’s, tipos de arritmias e propriedades ma-

temáticas das transformadas podem ser encontradas, respectivamente, nos apêndices A, B e 

D. 
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5.2 BANCO DE DADOS 

O banco de dados com registros contendo arritmias e ruído de estresse do Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts e o Hospital Beth Israel (MIT-BIH) [16] são utilizados para 

desenvolver, analisar e validar a performance do algoritmo proposto. Os registros são amos-

trados em 360 Hz com 11 bits de resolução, um ganho de sinal de 200 adu/mV (unidade ana-

lógica para digital por miliVolt) e linha base de 1024 adu. Geralmente, são utilizados os 48 

registros com arritmias para comparação dos resultados obtidos. Dentre os quais 24 arquivos 

apresentam com uma duração de 30 minutos e o restante uma duração de 5 minutos. Para 

maiores detalhes dos arquivos do traçado e as anotações, consultar o apêndice B. 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente, a figura de mérito usada na análise dos resultados é a razão de erros 

de detecção (RED), definida na equação abaixo: 

QRScomplexosdeTotal

Erros
RED =(%)             (15) 

A transformada de Hilbert de bases de wavelet apresenta uma alta performance na 

detecção do complexo QRS, sobretudo, devido à análise de multirresolução oferecido pelas 

wavelets e também integrada ao nosso método. Uma taxa da detecção de complexo QRS de 

99,92% é obtida para a base de dados com arritmias, ver Tabela 2. A tolerância a ruído do 

método proposto foi testada também usando registros padrão da base de dados MIT-BIH Noi-
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se Stress Test, ver Tabela 3.  A taxa da detecção do detector remanesce aproximadamente 

99,35% mesmo para as relações sinal-ruído (SNR) tão baixo quanto 6dB. 

A técnica de processamento desenvolvida neste trabalho apresenta uma melhor 

performance relativa aos outros métodos, pois o resultado da transformada de Hilbert sobre 

uma base de wavelet resulta numa combinação de filtros passa-baixo, eliminando os ruídos da 

linha base, e passa-alto, eliminando os ruídos de alta freqüência dos dispositivos de aquisição 

de eletrocardiograma. Além da eliminação de ruídos, o sistema atenua as ondas P e T. Desta 

maneira, a detecção do complexo QRS é facilitada. Esta característica pode ser observada no 

exame 100. O paciente deste registro é uma mulher de 69 anos e está medicada com Aldomet 

e Inderal. 

 

Figura 14: Processamento do registro 100 em cada etapa do método proposto. 

O maior número de erro na detecção de QRS é observado nos exames 201, 208 e 

210. O paciente do registro 201 é um homem de 68 anos e está medicado com Digoxin, Hy-

drochlorthiazide, Inderal e KCl. As PVC’s são uniformes e ciclos de retardo. Os batimentos 
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de escape juncionais ocorrem seguidos de episódios de trigemina ventriculares. O paciente do 

registro 201 é um homem de 89 anos e sem medicação. As PVC’s são multiformes. 

 

Figura 15: Processamento do registro 201 em cada etapa do método proposto. 

 

Figura 16: Processamento do registro 210 em cada etapa do método proposto. 
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5.3.1 Algoritmo referência na tolerância a ruído 

Em [20] é publicado um algoritmo de detecção do complexo QRS baseado so-

mente na transformada de Hilbert. Esse artigo servirá como referência para analisar a perfor-

mance de tolerância a ruído do algoritmo desenvolvido neste trabalho. O método se baseia na 

filtragem do eletrocardiograma através da primeira derivada 
( )

dt

ECGd
ty =)(  . No domínio 

discreto pode ser obtida por: 

( ) ( )[ ]11
2

1 −−+
∆

= nECGnECG
t

ty )( .            (6.1) 

Para 1210 −= mn ,...,,, . Onde m denota o número total de amostras do ECG e t∆  a 

freqüência de amostragem. Em seguida, é calculado a transformada de Hilbert h[n] da se-

qüência y[n] que representa a primeira derivada da forma de onda do ECG. E, o último está-

gio é realizada a detecção dos complexos QRS usando um detector de pico baseado num limi-

ar adaptativo na seqüência h[n]. O diagrama de bloco ilustrado na Figura 17 sintetiza a descri-

ção realizada acima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17:  Diagrama de bloco do algoritmo usado para comparação [14].  
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Tabela 2 – Razão de detecção de QRS da metodologia proposta: 

Registro Total de Batimentos 
QRSt∆  the  Falha de Detecção 

100 2273 0.3 0.215 0 
101 1865 0.3 0.215 0 
102 2187 0.3 0.215 0 
103 2084 0.3 0.215 0 
104 2229 0.4 0.3 0 
105 2572 0.4 0.3 2 
106 2027 0.3 0.215 0 
107 2137 0.3 0.215 0 
108 285 0.45 0.325 0 
109 433 0.45 0.325 0 
111 348 0.45 0.325 0 
112 428 0.45 0.325 0 
113 289 0.45 0.325 0 
114 275 0.45 0.325 0 
115 316 0.45 0.325 0 
116 395 0.45 0.325 0 
117 251 0.45 0.325 0 
118 2288 0.25 0.192 0 
119 1987 0.4 0.4 0 
121 303 0.4 0.4 0 
122 422 0.4 0.4 0 
123 249 0.4 0.4 0 
124 252 0.4 0.4 0 
200 2601 0.4 0.4 3 
201 2000 0.25 0.21 11 
202 2136 0.3 0.25 2 
203 2980 0.3 0.25 4 
205 2656 0.25 0.2 1 
207 - - - - 
208 2955 0.3 0.2 10 
209 3005 0.3 0.3 0 
210 2650 0.3 0.3 7 
212 2748 0.3 0.4 0 
213 3251 0.3 0.4 5 
214 2262 0.3 0.3 3 
215 3363 0.3 0.3 3 
217 2208 0.3 0.3 1 
219 381 0.3 0.3 0 
221 407 0.3 0.3 0 
222 367 0.3 0.3 0 
228 350 0.4 0.4 2 
230 397 0.4 0.4 0 
231 295 0.4 0.4 1 
232 295 0.4 0.4 1 
233 518 0.3 0.3 1 
234 462 0.3 0.3 0 
Total 68256 - - 57 
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Tabela 3  - Tolerância a ruído do detector de QRS proposto: 

Registro RED (%) RED (%)  Referência 
118e24 0.00 0.00 
118e18 0.05 0.22 
118e12 0.09 3.95 
118e06 0.13 14.53 
119e24 0.00 0.05 
119e18 0.00 0.25 
118e12 0.50 5.94 
118e06 4.88 16.16 

 

O registro 207 é excluído da análise devido a presença de flutter ventriculares, 

consultar apêndice A. Nas  Figura 19 e Figura 18 são mostrados o sinal resultante a medida 

que eletrocardiograma passa por cada bloco de processamento, consultar o capítulo  anterior 

para detalhes do diagrama de bloco.  

 

Figura 18: Processamento do registro 207 em cada etapa do método proposto. 

 

O paciente do registro 207 é uma mulher de 89 anos e está medicada com Digoxin 

e Quinaglute. O ritmo predominante é sinusal normal com bloqueio AV de primeiro grau e 
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bloqueio de ramo esquerdo. Existem períodos quando o bloqueio de condução muda para o 

padrão de bloqueio de ramo direito. As PVC’s são multiformas. O ritmo idioventricular apa-

rece seguido de longos episódios de flutter ventriculares.  

O paciente do registro 203 é um homem de 43 anos e está medicado com os medi-

camentos: Coumadin, Digoxin, Heparin, Hygroton e Lasix. As PVC’s são multiformas. Exis-

tem mudanças na morfologia do complexo QRS devido aos shifts dos canais. Ambos os ca-

nais estão consideravelmente contaminados com ruído, artefatos musculares e desvios na li-

nha base. Este é um exame complicado, até mesmo para um bom cardiologista. 

 

Figura 19: Processamento do registro 203 em cada etapa do método proposto.  

 

O sucesso da filtragem, realizada através da transformada de Hilbert e as bases de 

wavelets na detecção do complexo QRS, pode ser observada quantitativamente através dos 

resultados contidas nas tabelas acima e qualitativamente nos gráficos traçados nesta subseção. 

Observe que a filtragem proposta por este trabalho consegue isolar e detectar o complexo 
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QRS. Além do sinal 3S  apresentar, por exemplo, um padrão para as contrações prematuras 

(e.g. PVC).   

O exame 208 comprova a observação feita no parágrafo acima. O paciente deste 

registro é uma mulher de 23 anos e sem medicação prescrito pelo médico. As PVC’s são uni-

formes. Os casamentos, muitos do qual incluem a fusão de PVC, são freqüentemente visto em 

um padrão bigeminal.  Os tríplices consistem de duas PVC’s e uma fusão PVC. 

 

Figura 20: Processamento do registro 208 em cada etapa do método proposto. 

 

O capítulo  de revisão da literatura e estado da arte trouxe uma lista taxativa de 

detectores desenvolvidos nas últimas três décadas. A fim de colocar esta nova metodologia 

entre os algoritmos confiáveis conhecidos até hoje, usamos o resultado de detecção dos com-

plexos QRS para registro 105, ver Tabela 4. Este exame é largamente utilizado na compara-

ção de performance entre diferentes técnicas. 
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O paciente deste traçado de ECG é uma mulher de 73 anos e está medicado com 

digoxin, nitropaste e pronestyl. As PVC’s são uniformes. As características predominantes 

são a alta presença de ruídos e artefatos. Observe que mesmo no trecho de 22:20 e 22:40 mi-

nutos altamente contaminada com ruídos o algoritmo conseguiu isolar os picos de ondas R 

das demais. 

 

Figura 21: Processamento do registro 205 em cada etapa do método proposto. 

Tabela 4 - Comparação de performance com outros detectores para o registro 105 com ruído contendo 2572 
complexos QRS: 

Método RED (%) Ref. 
Detector Proposto 0.15  
Baseado na Transformada de Hilbert 0.35 [20] 
Neural baseado em filtragem adaptativa 0.54 [21] 
Transformada de Wavelet 1.09 [22] 
Mapeamento de Topologia 1.75  
Filtragem otimizada e limite de borda 2.18  
Filtragem Adaptativa Linear 2.41 [21] 
Filtragem Passa-Banda e Busca de Retorno 2.91  
Filtragem Passa-Banda 3.46  
Bancos de Filtros 3.22 [8] 
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Além da figura de mérito da razão de erro de detecção, os diversos algoritmos de 

detecção de QRS usam, geralmente, dois parâmetros para comparação de performance de 

detecção. São eles: 

a) Sensitividade: 
FNTP

TP
Se

+
= ; 

b) Preditividade Positiva:  
FPTP

TP
PP

+
= . 

Onde TP denota o número de verdadeiras detecções positivas, FN  o número de 

falsos negativos, e FP  o número de falsos positivos. Suplementamente, para alcançar resulta-

dos comparáveis e reproduzíveis, a determinação dos parâmetros é obtida a partir dos 48 re-

gistros de arritmias do MIT-BIH.   

A Tabela 5 apresenta os resultados de sensitividade e preditividade positiva média 

para todos os exames, fixada a ordem de escala da base de wavelet. Porém, numa análise de 

multirresolução se podem escolher, as escalas que resultam os melhores valores finais dos 

parâmetros observados e é desta maneira que a técnica ganha mais eficiência. 

Tabela 5 – Sensitividade e Preditividade Positiva Média do Banco de Dados de Arritmia do MIT-BIH : 

Ordem da Base 
de Wavelet 

Se (%) PP(%) 

3 99.66 99.71 
4 99.86 99.77 
5 99.90 99.82 
6 99.73 99.83 

Combinação 99.94 99.90 
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5.4 RECONHECIMENTO PADRÃO DE CONTRAÇÃO PREMATURA 

A Contração Prematura do Coração acontece quando um simples batimento cardí-

aco acontece prematuramente. Este fenômeno pode ser dentro dos limites normais ou repre-

sentar uma arritmia significantemente medicável. Por exemplo, uma contração ventricular 

prematura (CVP ou PVC) é normalmente causada por palpitações. Elas são semelhantes a 

batimento atrial prematuro desde ele distorça o ritmo cardíaco e resulte num pulso irregular, 

mostrado na figura x. Para maiores detalhes consultar o apêndice A. 

 

Figura 22: Contração Ventricular Prematura. 

O reconhecimento padrão apresentado nesta subseção está relacionado à mudança 

da morfologia do complexo QRS ao aplicar a técnica proposta neste trabalho. Além da topo-

logia, utiliza-se a pausa compensatória que ocorre depois de uma PVC podendo ser tão longa 

quanto uma contração atrial prematura. 

Como o objeto desse trabalho é o complexo QRS, concentramos nossa atenção na 

sua detecção e na extração de informação de cada batimento. Um simples algoritmo é desen-

volvido e testado com um grupo de registros do MIT-BIH para mostrar o custo de oportuni-

dade da metodologia da transformada de Hilbert de wavelets.  O resultado obtido é 99.94% de 

razão detecção de QRS e 93.5% de razão de classificação para os registros 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 119, 202, 209 e 210, ver Tabela 6. O padrão de reconhecimento pode ser observado 
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na Figura 23 e na Figura 24, respectivamente, a mudança da morfologia do QRS e a pausa 

compensatória. 

 

Figura 23: Mudança na morfologia do QRS, registro 208. 

 

Figura 24: Pausa Compensatória Padrão, registro 119. 
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O paciente do registro 119 é uma mulher de 51 anos e está medicada com pro-

nestyl. As PVC’s são uniformes. 

Tabela 6 – Razão de detecção de PVC da metodologia proposta: 

Registro Total de Batimentos Falha de Detec-
ção QRS 

Total de PVC Falha de Detec-
ção PVC 

100 2273 0 33 0 
101 1865 0 4 0 
102 2187 0 4 0 
103 2084 0 2 0 
104 2229 0 2 1 
105 2572 2 41 5 
119 1987 0 444 34 
202 2136 2 75 5 
209 3005 0 384 30 
210 2650 7 226 4 
Total 23088 14 1215 79 

 

Os exames 119 e 209 apresentam o maior número de PVC’s. O paciente do regis-

tro 209 é um homem de 62 anos e está medicada com Aldomet, Hydrodiuril e Inderal. As 

PVC’s são uniformes.  

 

Figura 25: Processamento do registro 209 em cada etapa do método proposto. 
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5.5 SIMULADOR DE EXTRAÇÃO DE PARÂMETROS EM ECG 

Este trabalho propõe uma ferramenta de monitoramento do eletrocardiograma a-

través da determinação exata do complexo QRS, possibilitando assim a análise da variabilida-

de cardíaca e até mesmo auxiliar no diagnóstico de doenças cardíacas. Como produto resul-

tante das seções acima, este estudo propõe um simulador didático para ajudar a compreensão 

do efeito da técnica desenvolvida para processamento de sinais médicos, particularmente, 

ECG. 

O objetivo deste simulador é criar um ambiente de investigação do comportamen-

to das diversas bases de wavelets (consultar o apêndice B), tais como, Chapéu Mexicano, Ha-

ar, Daubechies e DOGs (Derivação de Gaussiana) no processo de filtragem e extração auto-

mática de parâmetros em eletrocardiograma.  Além de ser uma referência na escolha da wave-

let-mãe, usada no método baseado na combinação das transformadas de Hilbert – Wavelet. 

O simulador de extração automática de parâmetros em Eletrocardiograma é im-

plementado usando a ferramenta GUI (Graphical User Interface) do MATLAB 6.5. Os even-

tos são associados aos dispositivos e mecanismos existentes na prática e, periodicamente, es-

tão sendo realizados ajustes no layout e na programação, a fim de gerar uma aplicação em 

tempo real na detecção de complexo QRS e no reconhecimento de padrão de patologias.   

O banco de dados com registros normais e com arritmias do Instituto de Tecnolo-

gia de Massachusetts e o Hospital Beth Israel (MIT-BIH) [7] são usados para desenvolver e 
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analisar o simulador. Os registros normais são amostrados em 128 Hz com 11 bits de resolu-

ção, um ganho de sinal de 200 adu/mV (unidade analógica para digital por miliVolt). 

O processamento em tempo real é simulado considerando-se as características dos 

traçados eletrocardiográficos (e.g. velocidade da agulha do aparelho seja 25 mm/s ou 50 

mm/s).  

A Figura 26 mostra a simulação para o registro normal 16773 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 50 mm/s; canal: 1, wavelet-mãe: chapéu mexicano; 

escala: 1; e Tempo: 10 segundos. 

  

Figura 26: Registro normal 16773. 

Os exames normais apresentam todas as ondas bem definidas e, por isso, não é o 

foco da nossa atenção neste momento, pois a maior vantagem desta metodologia é a perfeita 
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detecção do QRS na presença de anomalias no sinal. Apesar disso podemos observar a propri-

edade da atenuação das ondas P e T relativa às ondas R. 

A Figura 27 mostra a simulação para o registro patológico 104 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 50 mm/s; canal: 2, wavelet-mãe: quarta derivada da 

gaussiana; escala: 1; e Tempo: 6 segundos. 

 

Figura 27:Registro patológico 104. 

O paciente do exame 104 é uma mulher de 66 anos e está medicado com digoxin e 

pronestyl. As PVC’s são multiformes. A razão do ritmo de passo é próximo do ritmo sinusal 

deitado, resultante em muitas fusões de batimentos de marca-passo. Várias rajadas de ruídos 

musculares estão presentes nos canais, mas os sinais geralmente são de boa qualidade. 

A Figura 28 mostra a simulação para o registro patológico 101 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 25 mm/s; canal: 1, wavelet-mãe: Haar; escala: 4; e 
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Tempo: 5 segundos. O paciente deste traçado de ECG é uma mulher de 75 anos e está medi-

cado com Diapres. 

 

Figura 28:Registro patológico 101. 

O interessante de uma ferramenta amigável com este simulador é a calibração dos 

parâmetros baseado na tentativa e erro no preenchimento dos valores das variáveis de entradas 

do sistema. Até o momento já é possível verificar que a técnica proposta neste trabalho con-

segue filtrar diferentes morfologias de QRS e facilitar o processo de identificação deste grupo 

de ondas. 

A Figura 29 mostra a simulação para o registro patológico 118 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 50 mm/s; canal: 2, wavelet-mãe: quarta derivada da 

gaussiana; escala: 1; e Tempo: 6 segundos. O paciente deste traçado de ECG é um homem de 

69 anos e está medicado com Digoxin e Norpace. As PVC’s são multiformes. 
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Figura 29:Registro patológico 118. 

 

Figura 30:Registro patológico 103. 
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A Figura 30 mostra a simulação para o registro patológico 103 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 50 mm/s; canal: 1, wavelet-mãe: daubechies 2 (db2); 

escala: 6; e Tempo: 10 segundos.  O paciente deste registro é uma mulher de idade não identi-

ficada e está medicada com Diapres e Xyloprim. 

É importante lembrar que o simulador tem a opção de fazer seus traçados em dife-

rentes escalas e usar os métodos existentes para ajudar na análise das formas de ondas do 

ECG ou ainda na análise de doenças cardíacas. Esta combinação da transformada de Hilbert, 

wavelets e análise em multirresolução são inovadoras e abre caminhos para outras aplicações 

que dependem da confiável detecção do QRS. Para maiores informações teóricas consultar o 

capítulo 2 e 3 e o apêndice B e D. 

 

Figura 31:Registro normal 16265. 
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A Figura 31 mostra a simulação para o registro normal 16265 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 50 mm/s; canal: 1, wavelet-mãe: Haar; escala: 3; e 

Tempo: 90 segundos.   

 

Figura 32:Registro patológico 232. 

A Figura 32 mostra a simulação para o registro patológico 232 considerando a ve-

locidade do papel de registro do ECG: 25 mm/s; canal: 1, wavelet-mãe: DOG 4; escala: 5; e 

Tempo: 5 segundos. 

O paciente do exame 232 é uma mulher de 76 anos e está medicado com Aldomet 

e Inderal. As PVC’s são multiformes. Existe a presença de braquicardia sinusal, bloqueio AV 

de primeiro grau e freqüentes batimentos ectópicos atriais na razão de 80 a 90 bpm. Existem 

também numerosas pausas de até 6 segundos de duração. 
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6 CONCLUSÕES 

É melhor coxear pelo caminho do que avançar a grandes passos fora dele. Porque 
quem coxeia pelo caminho, embora avance devagar, aproxima-se da meta, enquanto 
que quem segue fora dele quanto mais corre mais se afasta. (Santo Agostinho) 

6.1 INTRODUÇÃO 

Na seção 7.2 deste capítulo são documentadas as conclusões dos resultados obti-

dos neste trabalho. Também é apresentada a conclusão do uso da Transformada de Hilbert 

sobre Wavelets na detecção do complexo QRS e no reconhecimento padrão das contrações 

prematuras ventriculares (PVC), além do simulador de extração de parâmetro discutido no 

capítulo  5. 

Na seção 6.3 se fez sugestões para trabalhos futuros com o intuito de dar continui-

dade à pesquisa de detecção de QRS, análise e classificação de arritmias, pois os resultados 

deste trabalho abrem horizonte para a exploração da segmentação confiável do eletrocardio-

grama, premissa básica de um sistema de classificação automática. 
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6.2 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

Um dos grandes obstáculos a ser superado para uma detecção confiável, a sensibi-

lidade do eletrocardiograma a diversas fontes de distúrbio, tais como, a interferência à rede 

elétrica, os artefatos do movimento, flutuação da linha base e o ruído dos músculos, foi parci-

almente vencida através da técnica proposta por este trabalho.  Dois ou mais canais do ECG 

estão sendo usados a fim de melhorar a confiabilidade na detecção dos complexos QRS pela 

redução dos impactos no desempenho do detector ao invés de usar apenas um canal com baixa 

qualidade de sinalização (baixa amplitude ou contaminação por ruído e artefatos).  

Os testes foram realizados com todos os 48 exames patológicos do banco de da-

dos do MIT/BIH. A transformada de Hilbert de bases de wavelet mostrou uma eficiência no-

tável no processo de detecção do complexo QRS, pois suas propriedades matemáticas viabili-

zação o desenvolvimento de um algoritmo capaz de distinguir as ondas R das demais (P, Q, S, 

T e U). Uma taxa da detecção de QRS de 99,92% foi conseguida para esses registros com 

arritmias. A tolerância a ruído também foi testada com registros padrão da base de dados 

MIT-BIH Noise Stress Test.  A taxa da detecção do método remanesce em aproximadamente 

99,35% mesmo para as relações sinal-ruído (SNR) tão baixo quanto 6dB. 

As propriedades da transformada de Hilbert sobre uma base de wavelet resultam 

no desenvolvimento equivalente de um sistema de filtragem passa-banda entre 5-40 Hz, faixa 

de freqüências características do complexo QRS obtendo um sinal resultante com as ondas R 

destacadas e, conseqüentemente, facilitando a tarefa de detecção do complexo QRS.  Aliada 

às vantagens já listadas acima, tem-se a análise em multirresolução oferecida pela as trans-
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formadas de wavelets que ajudaram a conseguir os excelentes resultados de sensitividade de 

99.94% e preditividade positiva de 99.90%. 

No capítulo  6, é descrito o reconhecimento padrão de contrações prematura ven-

triculares (PVC)  como um dos produtos resultantes da investigação de detecção do QRS u-

sando a transformada de Hilbert de wavelets. A simulação se concentra na detecção do com-

plexo e na extração de informação de cada batimento. O algoritmo é desenvolvido e testado 

com um grupo de registros do MIT-BIH para mostrar o campo de atuação desta ferramenta. 

Os padrões de reconhecimento são a mudança da morfologia do QRS e a pausa compensatória 

dos episódios de contrações prematura. O resultado obtido é 99.94% de razão detecção de 

QRS e 93.5% de razão de classificação para os registros 100, 101, 102, 103, 104, 105, 119, 

202, 209 e 210. 

Um segundo produto desta pesquisa é a criação do simulador de extração de pa-

râmetros como uma importante ferramenta na investigação das diversas bases de wavelets, 

tais como, Chapéu Mexicano, Haar, Daubechies e DOG’s no processo de filtragem e extração 

de automática de parâmetros em eletrocardiograma. Observe que o simulador representa a 

generalização do método para diferentes bases de wavelets, ao invés de usar somente a função 

chapéu de mexicana como foi feita no desenvolvimento do capítulo  5. Suplementamente, tem 

o papel fundamental na escolha da wavelet-mãe usada no método de detecção do complexo 

QRS baseado na combinação das transformadas de Hilbert – Wavelet.  

A fim de colocar esta nova metodologia entre os algoritmos confiáveis conhecidos 

até hoje, listados taxativamente no capítulo  de revisão da literatura e estado, usamos o resul-

tado de detecção dos complexos QRS para registro 105, ver Tabela 4. Este exame é largamen-

te utilizado na comparação de performance entre diferentes técnicas. O nosso resultado é 
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0.15% de erro de detecção contra 0.35% do melhor resultado entre as outras técnicas já publi-

cadas. 

6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Partindo dos ótimos resultados na identificação dos complexos QRS, pode-se de-

senvolver uma outra camada no sistema para o reconhecimento automático das ondas presen-

tes entre dois picos consecutivos de ondas R, intervalo RR. Isto é, este processo equivale a 

uma segmentação do eletrocardiograma. A idéia é utilizar a modelagem estatística no reco-

nhecimento padrão, por exemplo, redes bayesianas, teoria dos grafos e/ou Modelo de Markov 

Ocultos. Inicialmente, nosso estudo se concentra nos modelos de Markov. 

6.3.1 Resumo de Pesquisa para Trabalhos Futuros 

O Modelo de Markov Ocultos (HMM - Hidden Markov Models) é uma poderosa 

ferramenta para modelagem de séries temporais (e.g. sinais de eletrocardiograma ou voz). 

Eles têm sido usados praticamente em todos os sistemas de reconhecimento de voz, em muitas 

aplicações computacionais de biologia molecular, em compressão de dados, e em outras áreas 

de reconhecimento de padrão ou inteligência artificial ou aprendizagem de máquina. O HHM 

é uma modelagem estatística, o qual é muito sensível ao reconhecimento de ondas em eletro-

cardiograma, embora tenha sido desenvolvida principalmente para sistemas de reconhecimen-
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to de voz desde início da década de 70 [20]. A primeira aplicação de HMM em processamento 

de sinais de ECG foi desenvolvida por Coast D.A  e publicada em 1990 no IEEE [54]. 

6.3.1.1 Modelo Proposto 

Tipicamente, sinais de eletrocardiograma são compostos pelas ondas P’s, comple-

xos QRS’s e ondas T’s. A forma das ondas, a duração e a relação uma com as outras são os 

principais parâmetros para identificar a presença de algumas patologia cardíacas. Por exem-

plo, todas as irregularidades relativas ao batimento cardíaco são classificadas como arritmias. 

Desta maneira, propomos um modelo estatístico para o reconhecimento automático das ondas 

e segmentos do ECG.  A Figura 33, à direita, mostra um batimento cardíaco e, à esquerda, seu 

diagrama de estados com suas possíveis transições para ser implementada usando HMM a 

partir do toolbox BNET (redes bayesianas). 

   

Figura 33: Direita – ilustração de um batimento cardíaco com suas ondas e segmentos. Esquerda – diagrama de 
estados proposto para reconhecimento automático das ondas e segmentos do ECG. 

 
Observe que o modelo SEG agrupa os segmentos PQ, ST e a linha isoelétrica (ISO) 

num só modelo estatístico, pois esses mantêm estreitas relações biológicas. 
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Uma HMM necessita de um estágio de extração de características, por exemplo, a partir da 

transformada de wavelet para construir a seqüência de observação O. As escalas de wavelets 

apresentam uma mesma resolução temporal do sinal original, isto é, a seqüência de observa-

ção é composta de um vetortO de tamanho N (escalas)  para cada instante de tempo t. Ou seja, 

( )TOOOO K21= , onde T é o tamanho do sinal original. 

Em seguida, deve-se estimar um modelo de probabilidade a partir das seqüências de observa-

ção. Uma HMM é caracterizada através do seguinte conjunto de parâmetros [20]: 

)π,B,A(λ =  
                                             

onde A é a matrix das probabilidade de transição entre os estados, B representa as funções 

densidades contínuas das observações e π  é o vetor de probabilidade de estado inicial. As 

observações são modeladas pela mistura de gaussianas. 

A Figura 34 abaixo apresenta o resultado obtido de uma simples simulação consi-

derando somente as formas das ondas do ECG filtradas e normalizadas usando os algoritmos 

da transformada contínua de wavelet (CWT). Espera-se que ao adicionar os modelos de am-

plitudes e durações o reconhecimento ganhe precisão e possa ser usada na classificação auto-

mática de patologias. 
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Figura 34: Resultado da segmentação do ECG. 
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APÊNDICE A – ARRITMIAS CARDÍACAS 

A interpretação das arritmias cardíacas deve começar com o conhecimento da ana-

tomia e da eletrofisiologia do sistema elétrico do coração. Ele consiste de uma série de células 

marcapasso com descarga rápida, localizada proximamente, e células marcapasso mais lentas 

localizadas distalmente, que tem a finalidade de funcionar num sistema tipo cascata (despola-

rização no sentido de cima para baixo). Se as células marcapasso proximais disparam mais 

lentamente ou param de gerar estímulos, as células marcapasso mais distais passam a gerar 

estímulos e mantém a atividade elétrica do coração. Em condições normais o marcapasso do-

minante é o nódulo sinusal localizado na porção alta do átrio direito próximo da desemboca-

dura da veia cava superior, e que dispara estímulos com uma freqüência entre 60 e 100 BPM. 

Através de uma série de feixes internodais o impulso elétrico caminha para baixo até o nódulo 

atrioventricular, estrutura situada na porção baixa do átrio direito, próximo ao folheto septal 

da válva tricúspide (freqüência de disparo de 40-60 BPM). Após passar através do nó AV o 

estímulo elétrico penetra no feixe de Hiss, localizado no septo interventricular, passa pelos 

ramos direito e esquerdo do feixe de Hiss, pelas fibras de Purkinje e finalmente atinge o mio-

cárdio ventricular. A junção Punkinje-músculo tem células marcapasso que disparam estímu-

los com FC entre 20-40 BPM. 
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Figura 35: Relação entre o ECG e a anatomia do sistema de condução. 

 
As arritmias cardíacas podem ocorrer por alteração na formação do estímulo elé-

trico (ex: bradicardia e taquicardia sinusal), por alteração na condução do estímulo (ex: blo-

queios atrioventriculares) ou por alterações mistas de geração e condução (ex: fibrilação atri-

al). 

Os principais mecanismos geradores de arritmias são: automatismo, reentrado e 

atividade deflagrada. No automatismo as arritmias podem ser causadas, por exemplo, por alte-

rações na inclinação na fase 4 do potencial de ação,causadas pela ação do vago e do simpáti-

co. Atividade deflagrada são oscilações que ocorrem na fase 3 ou 4 do potencial de ação, 

chamados de pós-potenciais precoces ou tardios, e que se atingirem o potencial limiar, podem 
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disparar novos potenciais de ação.  E, finalmente, o principal mecanismo causador de arritmi-

as é a reentrada, onde para que ela ocorra são necessários a coexistência de 3 condições bási-

cas: presença de 2 vias, uma das vias com bloqueio unidirecional, e a outra via com  condução 

lenta. A maioria das extra-sístoles e das taquicardias supraventriculares e ventriculares são 

causadas por reentrada. 

 

 

Figura 36: Representação esquemática do potencial de ação das células marcapasso. 

 
A representação diagramática do mecanismo de reentrada. Os ramos de fibra de 

Purkinje que se ligam à fibra muscular são representados por A e B. A área sombreada em A 

representa a área de bloqueio unidirecional. 

 

 

Figura 37: Representação esquemática da Reentrada. 
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Além disto é importante à determinação de alguns conceitos que vão facilitar a 

discussão do ECG. Primeiro, a arritmia supraventricular é toda arritmia que necessite para sua 

manutenção de estruturas localizadas acima da bifurcação do Feixe de Hiss (nó sinusal,parede 

atrial, nó AV e feixe de Hiss).  Arritmia ventricular é aquela que necessita para sua manuten-

ção de estruturas localizadas abaixo da bifurcação do feixe de Hiss (ramos do feixe de Hiss e 

miocárdio ventricular). 

 
O PR normal tem duração de até 0.20 segs. 

 
O complexo QRS é normal quando sua duração tem até 0.12 segs, e largo quando 

sua duração ultrapassa 0.12 segs. 

Na análise do ECG com arritmia é muito importante a análise de  4 itens: 

 
a) Freqüência cardíaca 

 
• muito rápida (FC >  100 BPM);  
• muito lenta (FC <  60 BPM). 

 
b) Presença da onda P. 

c) Presença de complexos QRS. 

d) Relação entre onda P e o QRS. 

 
Tendo estes conceitos básicos em mente, vamos iniciar o estudo das principais ar-

ritmias cardíacas. 
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A 1.1 Taquicardia sinusal 

A taquicardia em geral com QRS estreito, precedidas por ondas “P”, sendo as 

mesmas positivas nas derivações D1, aVL, D2, D3, aVF e negativas na derivação aVR, e FC 

acima de 100 BPM e em geral abaixo de 200 BPM  em repouso. 

 
 

Figura 38:Taquicardia sinusal. 

A 1.2 Bradicardia sinusal 

A bradicardia sinusal geralmente apresenta FC abaixo de 60 BPM, tendo comple-

xos QRS precedidos de onda P, com PR normal. 

 

 
 

Figura 39: Bradicardia sinusal. 
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A 1.3 Arritmia sinusal 

A arritmia sinusal tem a presença de ritmo sinusal que varia em geral com os mo-

vimentos respiratórios (FC sobe na inspiração e desce na expiração), podendo também não ser 

relacionada aos movimentos respiratórios. 

 

 
 

Figura 40: Arritmia sinusal. 

A 1.4 Parada sinusal 

A parada sinusal tem presença e ritmo sinusal regular subitamente interrompido 

por pausa não acompanhadas da presença de ondas “P” e seguidas após certo tempo de bati-

mentos de escape ou substituição, podendo estes ser sinusais, juncionais ou ventriculares. 
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Figura 41: Parada sinusal. 

A 1.5 Ritmos de escape ou substituição 

Os ritmos de escape ou substituição: aparecem na presença de depressão no auto-

matismo do nó sinusal. Podem ser nodais (juncionais) ou ventriculares. 

São ritmos regulares, com FC <  60 BPM, não precedidos de onda “P” e seguidos 

de QRS estreito (juncional) e largo (ventricular). 

 

 
 

Figura 42: Ritmos de escape ou substituição. 
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A 1.6 Taquicardia atrial 

A taquicardia atrial apresenta ritmo com FC >  100 BPM, precedido por onda “P” 

com morfologia e polaridade diferentes da sinusal e seguidas de complexos QRS. 

 

 
 

Figura 43: Taquicardia atrial. 

A 1.7 Extra-sístoles supraventriculares 

As extra-sístoles por definição são batimentos precoces (ou antecipados) que ge-

ram irregularidade no ritmo cardíaco, podendo ser atriais, juncionais ou menos freqüentemen-

te hissianas. 

Por serem supraventriculares em geral apresentam complexos QRS estreitos. 

As atriais são precedidas por onda “P” e seguidas de QRS estreito. As juncionais e 

as hissianas são batimentos precoces, com complexo QRS estreito, não precedidos de onda 

“P”. 
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Figura 44: Extra-sístoles supraventriculares. 

A 1.8 Taquicardia paroxística supraventricular 

A taquicardia com QRS estreito, regular, sem ondas “P” precedendo o QRS e com 

FC entre 120 a 220 bpm. 
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A 1.9 Fibrilação atrial (FA) 

A fibrilação atrial tem tipicamente presença de intervalos R-R irregulares, ausên-

cia de ondas “P”, e serrilhado na linha de base, com freqüência atrial entre 400-600 bpm e 

ventricular variável, dependente da capacidade de condução no nó AV (FA com boa resposta 

FC média entre 60 a 130-140 bpm, baixa resposta FC abaixo de 60 bpm e alta resposta FC 

acima de 140 bpm). 

 

 
 

Figura 45: Taquicardia paroxística supraventricular. 
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Figura 46: Fibrilação atrial (FA). 

A 1.10 Flutter atrial 

A taquicardia com intervalos R-R regulares, ondas “F” de flutter negativas nas de-

rivações D2, D3 e AVF (imagem do dente de serrote) e positivas na derivação V1 (flutter co-

mum), com freqüência atrial de 300 bpm e tipicamente freqüência ventricular de 150 bpm. 

Deve-se sempre pensar em flutter atrial quando estamos frente a taquiarritimias cuja freqüên-
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cia ventricular seja de 150 bpm. Quando a condução pelo nó AV está deprimida, a freqüência 

ventricular em geral é mais baixa, podendo inclusive os intervalos R-R ficarem irregulares. 

 

 
 

Figura 47: Flutter atrial. 

A 1.11 Extra-sístoles ventriculares 

As extra-sístoles ventriculares são batimentos precoces, com complexos QRS tipi-

camente alargados, bizarros, não precedidos por onda “P”. Podem ser monomórficas, dimórfi-

cas ou polimórficas (três ou mais morfologias). Podem ocorrer isoladas, bigeminadas (bati-

mento normal seguido de extra-sístole/normal-extra-sístole), acopladas (dois batimentos jun-

tos) ou com taquicardia (três ou mais batimentos). 
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Figura 48: Extra-sístoles ventriculares. 

A 1.12 Taquicardia paroxística ventricular 

A taquicardia regular com QRS largo (>  0.12 segs), monomórfica, não precedida 

de ondas “P”, com dissociação AV presente, FC acima de 110 bpm. 

 

Figura 49: Extra-sístoles ventriculares. 
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A 1.13 BAV I grau 

O BAV I grau tem a presença de ritmo sinusal regular, com ondas “P” precedendo 

o QRS, porém com intervalo PR >  0.20 segs. Em geral o local onde se localiza o retardo na 

condução é o nó AV. 

 
 

Figura 50: BAV I grau. 

A 1.14 Fibrilação ventricular 

A fibrilação ventricular apresenta ritmo com ausência de onda “P” e de complexos 

QRS, apenas com ondulamento irregular na linha de base com maior ou menor amplitude. 

É o ritmo encontrado em 85% dos ECG’s registrados na parada cardíaca.
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APÊNDICE B – ANOTAÇÕES DO PHYSIOBANK 

A maioria das bases de dados disponíveis online pelos sites do MIT-BIH e do 

PhysioNet incluem um ou mais grupos de anotações para cada registro de eletrocardiograma 

(ECG).  As anotações são as etiquetas que apontam as posições específicas dentro de um re-

gistro e descrevem eventos naquelas posições.  Por exemplo, os registros do MIT-BIH Arrhy-

thmia Database contêm um arquivo “.ATR” com anotações que indicam os tempos da ocor-

rência e os tipos para cada batida individual do coração ("anotações de batimento a batimen-

to"). 

O conjunto padrão de códigos de anotação foi definido originalmente para ECG’s, 

e incluem  anotações de batimentos e outras informações referentes ao registro.  A maioria 

das bases de dados do PhysioBank usam os códigos descritos abaixo. 

Tabela 7 - Anotações de batimentos: 

Código Descrição 
N Batimento Normal 
L Batimento com bloqueio no ramo de feixe esquerdo 
R Batimento com bloqueio no ramo de feixe direito 
B Batimento com bloqueio no ramo de feixe (não-especificado) 
A Batimento Prematuro Atrial 
a Batimento Prematuro Atrial Aberrante  
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J Batimento Prematuro Nodal 
S Batimento Prematura ou Ectópico Supraventricular (atrial ou nodal) 
V Contração Ventricular Prematura 
r Contração Ventricular Prematura R-T 
F Fusão de Batimento Ventricular e Normal 
e Batimento de Escape Atrial 
j Batimento de Escape Nodal 
n Batimento de Escape Supraventricular (atrial ou nodal) 
E Batimento de Escape Ventricular 
/ Batimento Paced 
f Fusão de Batimento Paced e Normal 
Q Batimento não-classificável 
? Batimento não-classificado durante a aprendizagem 

Tabela 8 - Outras Informações: 

Código Descrição 
[  Começo de Flutter / Fibrilação Ventricular 
! Onda de Flutter Ventricular 
]  Final de Flutter / Fibrilação Ventricular 
x Onda P não-conduzida (APC obstruído) 
( Início da forma de onda 
) Final da forma de onda 
p Pico de onda P 
t Pico de onda T 
u Pico de onda U 
` Junção PQ 
' Ponto J 
 ̂ Artefato de Passa-marcador (não-capturado) 

| Artefato de Isolado QRS [1] 
~ Mudança na qualidade do sinal  [1] 
+  Mudança do ritmo [2] 
s Mudança do segmento ST [2] 
T Mudança da onda T [2] 
*  Sístole 
D Diástole 
=  Anotação de medida [2] 
" Anotação de comentário [2] 
@ Ligação a dados externos [3] 
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[1] Em anotações de mudança de qualidade do sinal, cada bit não-zero dos quatro 

bits menos significativos do campo subtyp da anotação indica que os sinais correspondentes 

contem o ruído (bits menos significativos correspondem ao sinal 0).  Os quatro bits mais sig-

nificativos, se não-zero, indicam que os sinais correspondentes são ilegíveis (por causa a am-

plitude muita elevada do ruído, amplitude muito baixa do sinal, perda do sinal, ou alguma 

combinação destes).  Estas anotações, onde elas existem, refletem os julgamentos dos anota-

dores (cardiologistas).  

[2] No ritmo, as anotações da mudança do segmento ST e ondas T, e nas anota-

ções de medida e do comentário, o campo auxiliar contêm uma string ASCII (com byte de 

contagem prefixada) que descrevem as mudanças do ritmo, do segmento ST, da onda T,  a 

medida, ou a natureza do comentário.  Por convenção, o caractere que segue o byte de conta-

gem no campo auxiliar a anotação + é "(". Os mais comuns strings de anotações são mostra-

dos na Tabela 9. 

Tabela 9 – Anotações de Arritmias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strings Descrição 
(AB Atrial  Bigêmeo 

(AFIB Fibrilação Atrial 
(AFL Flutter Atrial  

(B Ventricular Bigêmeo 
(BII Bloqueio Cardíaco de segundo grau 
(IVR Ritmo Idioventricular 
(N Ritmo Normal do Sinus 

(NOD Ritmo Nodal (junção A-V)  
(P Ritmo Paced 

(PREX Pré-excitação (WPW) 
(SBR Bradicardia do Sinus 

(SVTA Taquiarritmia Supraventricular 
(T Ventricular Trigêmeo 

(VFL Flutter Ventricular 
(VT Taquicardia Ventricular 



 135 

[3] Em alguns casos, outras strings foram usadas; caso seja necessário, consulte à 

documentação do banco de dados para maiores detalhes. 

B 1.1 Programas de Leitura 

As anotações podem ser examinadas usando diferentes programas disponíveis pe-

lo PhysioNet.  Entre estes são a Char-O-Matic, e as rdann-O-Matic, que podem ser usadas a 

partir de seu web browser; e muitos componentes do PhysioToolkit que podemos fazer livre-

mente o download e funcionar em seu próprio computador, incluindo o rdann, o WAVE, o 

GTKWave, o pschart, o psfd, e o WView.  Todos estes programas indicam os tipos de anota-

ção usando um conjunto comum dos códigos (mnemônica); muitos destes programas, e outros 

em PhysioToolkit, aceitam estes códigos como a entrada do usuário . 

A partir de um estudo de como os arquivos foram escritos e comparando os resul-

tados com os oferecidos pelo PhysioToolkit, criamos o nosso próprio código para leitura dos 

arquivos .ATR, .QT1, .QT2, .PU, .PU0, .PU1, .Q1C, e .Q2C. 

B 1.2 Código MATLAB:  

function [anotacao]=lerANOT(registro,path,tipo) 
 
switch tipo 
    case 'atr', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.atr']);       
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    case 'qt1', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.qt1']);      
    case 'qt2', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.qt2']);       
    case 'pu', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.pu']);        
    case 'pu0', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.pu0']);       
    case 'pu1', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.pu1']);       
    case 'q1c', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.q1c']);       
    case 'q2c', 
        atrd= fullfile(path, [registro '.q2c']);      
end 
 
fid3=fopen(atrd,'r'); 
A= fread(fid3, [2, inf], 'uint8')'; 
fclose(fid3); 
ATRTEMPO=[]; 
ANOT=[]; 
codigo=['NLRaVFJASEj/Q~| sT*D\"=pB^t+u?!{}en xf()r']; 
ta=size(A); 
taa=ta(1); 
i=1; 
while i<=taa 
    anoth=bitshift(A(i,2),-2); 
    if anoth==59 
        ANOT=[ANOT;bitshift(A(i+3,2),-2)]; 
        ATRTEMPO=[ATRTEMPO;A(i+2,1)+bitshift(A(i+2,2),8)+... 
                bitshift(A(i+1,1),16)+bitshift(A(i+1,2),24)]; 
        i=i+3; 
    elseif anoth==63 
        hilfe=bitshift(bitand(A(i,2),3),8)+A(i,1); 
        hilfe=hilfe+mod(hilfe,2); 
        i=i+hilfe/2; 
    else 
        ATRTEMPO=[ATRTEMPO;bitshift(bitand(A(i,2),3),8)+A(i,1)]; 
        ANOT=[ANOT;bitshift(A(i,2),-2)]; 
   end; 
   i=i+1; 
end; 
ANOT(length(ANOT))=[];        
ATRTEMPO(length(ATRTEMPO))=[];   
clear A; 
ATRTEMPO= (cumsum(ATRTEMPO)); 
ANOT=round(ANOT); 
anotacao.tipo=codigo(ANOT)'; 
anotacao.indice=ATRTEMPO; 
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B 1.3 Exemplos de Leituras de Etiquetas: 

As linhas de comandos mostrados abaixo ensinam ao usuário usar o código pro-

posto. O símbolo “>>” indica o ambiente do MATLAB (COMMAND WINDOWS) destinado 

digitação dos comandos. 

 
Exemplo 1: 
 
>> registro='100'; 
>> path= 'C:\Documents and Settings\Ivan de Oliveira\Documenti\Biomedica\Simulation\Arrhytmics_file';  
>> tipo='atr'; 
>>[anotacao]=lerANOT(registro,path,tipo); 
>>TIPO=anotacao. tipo(1:21) ' 
 
TIPO =  +NNNNNNNANNNNNNNNNNNN 
 
>> INDICE=anotacao. indice(1:21)' 
 
INDICE = 
  Columns 1 through 7  
 
          18          77         370         662         946        1231        1515 
 
  Columns 8 through 14  
 
        1809        2044        2402        2706        2998        3282        3560 
 
  Columns 15 through 21  
 
        3862        4170        4466        4764        5060        5346        5633 
 
 
Exemplo 2: 
 
>> registro='sel30'; 
>> path= 'C:\Documents and Settings\Ivan de Oliveira\Documenti\Biomedica\Simulation\QT Database'; 
>> tipo='q1c'; 
>>[anotacao]=lerANOT(registro,path,tipo); 
>>TIPO=anotacao. tipo(1:21) ' 
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TIPO = 
 
(p)(N)(t)(p)(N)(t)(p) 
 
>> INDICE=anotacao. indice(1:21)' 
 
INDICE = 
  Columns 1 through 7  
 
      150332      150350      150366      150385      150399      150409      150440 
 
  Columns 8 through 14  
 
      150473      150492      150566      150581      150597      150614      150629 
 
  Columns 15 through 21  
 
      150642      150674      150703      150728      150793      150811      150825 
 
Exemplo 3: 
 
>> registro='sel32'; 
>> path= 'C:\Documents and Settings\Ivan de Oliveira\Documenti\Biomedica\Simulation\QT Database'; 
>> tipo='pu1'; 
>>[anotacao]=lerANOT(registro,path,tipo); 
>> TIPO=anotacao.tipo(1:21)' 
 
TIPO = 
 
(p)(N)(t)(p)(N)(t)(p) 
 
>> INDICE=anotacao. indice(1:21)' 
 
INDICE = 
 
  Columns 1 through 14  
 
   236   246   258   261   281   293   336   358   382   415   429   440   452   464 
 
  Columns 15 through 21  
 
   476   523   539   570   598   613   624 
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APÊNDICE C – DECOMPOSIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E TIPOS DE WAVE-
LETS 

C 1.1 O Algoritmo de Decomposição e Reconstrução Wavelet 

Precisa-se obter uma descrição de )(tf  em diferentes escalas. É desejada a habili-

dade de se trafegar de uma aproximação de baixa resolução de )(tf  em direção às mais finas, 

onde mais detalhes estejam disponíveis (melhor resolução) e vice-versa, bem como ter acesso 

aos sinais em qualquer escala. A estrutura de referência da multirresolução, agora confinada 

entre o nível de mais alta resolução Jj =  e o de mais baixa 0=j , oferece o meio necessário 

para se implementar esse processamento. Neste esquema, as projeções de f(t) nos subespaços 

jV  e jW  para [ ]0,Jj ∈  (intervalo finito) são relacionadas por 11 −− ∆+= JJJ fff  , o que por 

iteração fornece 

0021 fffff JJJ +∆++∆+∆= −− ...  . C.1 
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Há uma relação íntima entre 0Vt ∈)(φ  e 12 Vkt ∈− )(φ  conhecida por relação entre 

duas escalas, a qual decorre diretamente do fato de 10 VVt ⊂∈)(φ . Esta relação é expressa por 

meio da equação de dilatação, também chamada de equação de refinamento, porque mostra 

)(tφ  num espaço mais fino 1V  

( )∑∑ −⋅=⋅=
n

j

n
nn ntnhht 22 2

1

1 φφφ )()( , .  
C.2 

 
Uma relação entre duas escalas semelhante também ocorre entre 0Vt ∈)(ψ  e 

12 Vkt ∈− )(φ , a qual dá origem à equação wavelet, decorrente de 10 VVt ⊂∈)(ψ  

( )∑∑ −⋅=⋅=
n

j

n
nn ntnggt 22 2

1

1 φφψ )()( , .  
C.3 

 
Destas relações, derivam duas novas seqüências: )(nh  e )(ng , que vêm a ser os 

coeficientes dos filtros associados respectivamente à função escaladora )(tφ  e à wavelet 

)(tψ . 

Imediatamente, segue-se que uma função 11 Vtf ∈)( , pode ser descrita como com-

binação de duas versões um nível de resolução abaixo, porque 001 WVV ⊕= . Isto, juntamente 

com as relações de duas escalas acima, leva às fórmulas de decomposição [1]: 

∑

∑

⋅==

⋅==

−−−

−−−

n
njknkjkj

n
njknkjkj

cgfd

chfc

,,,

,,,

,

,

211

211

ψ

φ
 , 

 

 
C.4 

onde kjd ,  são os coeficientes wavelet de )(tf . Definimos agora )(tf j  e )(tf j∆  como  

∑ ⋅=
k

kjkjj tctf )()( ,, φ  e ∑ ⋅=∆
k

kjkjj tdtf )()( ,, ψ , C.5 

 
onde jkj Vc ∈,  e jkj Wd ∈, . Sendo 11 −− ∆+= jjj fff , o algoritmo de reconstrução fica [44] : 
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[ ]∑ ⋅+⋅= −−+
n

njknnjknnj dgchc ,,, 221  , C.6 

 
Estas expressões são o cerne da decomposição (transformada direta) e reconstru-

ção (transformada inversa) wavelet, e pode ser esquematizada de forma análoga aos algorit-

mos piramidais e de codificação sub-banda, como na figura abaixo: 

 

Figura 1.13: Esquema de decomposição e reconstrução wavelet 

 
A figura sugere um esquema hierárquico para se obter todos os coeficientes wave-

let de um sinal eliminando a necessidade de se calcular o produto interno kjf ,, 1−ψ  para ca-

da kjd , . É a natureza recursiva deste algoritmo wavelet que o torna computacionalmente ve-

loz e eficiente, atraindo a atenção da comunidade de processamento de sinais. A introdução da 

teoria da multirresolução abriu o caminho para descobrir-se às conexões entre os algoritmos 

piramidais, as estruturas de codificação sub-banda, os filtros de espelhamento de quadratura 

(QMF) e a teoria wavelet.  

C 1.2 Implementação via banco de filtros 

Uma análise em multirresolução pode ser vista como um sistema de filtros, es-

quematizados num arranjo piramidal (em formato de árvore) como abaixo [47]: 
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Figura 51: Esquema de decomposição e reconstrução wavelet 

 
Um banco de filtros é um conjunto de filtros conectados por operadores amostra-

dores ou decimadores (2↓ ) e, em alguns casos, por módulos de atraso [47]. Os filtros H  e 

G  neste arranjo formam um banco de filtros, e podem ser escolhidos tal que realizem os algo-

ritmos de decomposição das equações (1.31) acima. 

O banco opera sobre um sinal de entrada jf  filtrando-o por dois canais distintos, 

geralmente um passa-alto (G) e outro passa-baixo (H ), e iterando-se o processo no canal pas-

sa-baixo, como mostra a figura acima. Em cada etapa geram-se 2 aproximações de jf  menor 

resolução: 11 −− ∈ jj Vf  e 11 −− ∈∆ jj Wf . 

Em implementações práticas, trabalhamos diretamente com os coeficientes kjc ,  e 

kjd , , representativos do sinal original, na árvore de filtros. Começamos com um nível Jj =  

suficientemente fino ( Jj ff = ), descrito na escala J−2 , ao nívelJ ) e descemos a árvore até o 

nível 0=j . Se o vetor de entrada kjc ,  tem extensão JN 2= , atingimos o nível 1=j  com 2  

elementos, quase no nível de resolução mais baixa da árvore. [47] 

H  é o canal passa-baixo, que computa suavizações (médias), gera os subespaços 

jV , e reduz a resolução da seqüência de entrada pela metade em cada etapa da decomposição. 

G  é o canal passa-alta, que extrai os detalhes (diferenças) em cada etapa e gera os subespaços 
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jW , os subespaços wavelet. Os passos de subamostragem ou decimação ( 2↓ ) selecionam os 

componentes pares da seqüência de entrada, e dobram a escala em cada etapa: 

( ) ( ) ( )kxkx 22 =↓    
C.7 

O processo de decimação, ao contrário da filtragem que é linear e invariante no 

tempo, é variante no tempo e não invertível. Seu uso em banco de filtros, entretanto, não pre-

judica as propriedades desse arranjo especial, entre as quais a sua invertibilidade ou capacida-

de de reconstrução perfeita. 

O banco de filtros implementa uma análise wavelet em multirresolução quando os 

coeficientes dos filtros H  e G  correspondem àqueles dos filtros associados às seqüências 

)(kh e )(kg  previamente apresentadas: os coeficientes dos filtros associados à função escala-

dora e wavelet. Análise em multirresolução porque o repetido reescalamento em cada etapa 

produz detalhes em todas as escalas/resoluções. Análise wavelet porque no limite do processo 

de filtragem do banco, a iteração do canal passa-baixo produzirá a função escaladora e a wa-

velet. Em outras palavras, a conexão entre o banco de filtros discretos e as wavelets contínuas 

está no limite da árvore de filtragem. 

A vantagem em se utilizar bancos de filtros para realizar uma análise wavelet em 

multirresolução está na facilidade da sua implementação na forma discreta, empregando se 

filtros digitais. Com a escolha apropriada dos filtros, o processo de filtragem passa a realizar 

na verdade uma transformação wavelet, decompondo o sinal de entrada em coeficientes kjd , , 

indexados pelos parâmetros escala (j ) e deslocamento (k ).  
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C 1.4 Tipos de Wavelets 

Existem vários tipos de wavelets citados na literatura. O uso de uma ou outra está 

associado à aplicação. Regras de construção de wavelets estão sendo propostas por vários 

pesquisadores, segundo as restrições e necessidades que cada aplicação específica impõe. Isto 

nos leva a concluir que podemos gerar uma infinidade de wavelets diferentes, e particular-

mente construir um conjunto de wavelets adequado ao processamento de um tipo de sinal ou 

aplicação específica, levando à obtenção de resultados melhores. 

Na Figura 1.4 mostra-se a wavelet de Haar, a mais simples das wavelets, introdu-

zida por Haar por volta de 1910. Mostram-se graficamente as operações essenciais de contra-

ção (dilatação) e deslocamento, gerando )( tW 2  e )( 12 −tW . 

   
)(tW  )( tW 2  )( 12 −tW  

Figura 52: Wavelet Haar. 

 

Figura 53: Wavelet Daubechies. 
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O próximo nível (não mostrado) contém )( tW 4 , )( 14 −tW , )( 24 −tW  e 

)( 34 −tW , de onde exprimimos uma forma geral para esta família de wavelets 

( ) Ζ∈−= kjktWtW j
j

kj ,)(, 22 2 . 
C.8 

 
Estas wavelets são contínuas por partes e constituem uma base para )(ℜ2L . Isto 

significa que as translações e deslocamentos de W  são mutuamente ortogonais para todos os 

j  e k  

( ) ( ) 02 =−⋅∫
+∞

∞−

dtktWtW . 
 

C.9 

 
Na figura 1.5 mostra-se uma wavelet ortonormal de suporte compacto de Daube-

chies (db2). 

As wavelets de Daubechies apresentam uma capacidade de análise e síntese muito 

mais efetiva do que as de Haar por possuírem maior regularidade (suavidade) e aproximarem 

melhores funções (suaves) em )(ℜ2L  [49]. No caso de Haar, funções regulares são aproxima-

das por uma função com severas descontinuidades, o que introduz efeitos e artefatos indeseja-

dos na representação do sinal [49]. 

As origens das wavelets de Daubechies estão ligadas a famílias de filtros com 

propriedades especiais. Dois canais de filtros existem nas implementações por banco de fil-

tros, um estando associado as wavelets e outro associado às funções escaladoras. Os filtros de 

Daubechies são ortogonais, e exibem máxima planura (maximum flatness) em 0=ω  e 

πω = , isto é, maximizam a suavidade nas funções escaladoras associadas maximizando a 

taxa de decaimento de suas transformadas de Fourier.  
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Se desejarmos que as wavelets sejam úteis para análise de sinais regulares e sua-

ves, é necessário impor condições sobre os filtros associados a elas além das exigências da 

capacidade de reconstrução perfeita e da preservação de energia. As condições impostas sobre 

o grau de regularidade da wavelet, sua taxa de decaimento no infinito e seu número de mo-

mentos nulos irão habilitá-las a melhor aproximarem e analisarem um maior número de clas-

ses de sinais e funções, bem como produzirem melhores resultados e desempenho. [49] 

O grau de regularidade da wavelet e a sua taxa de decaimento é governada pelo 

número de momentos nulos que apresenta. Esta propriedade é importante para deduzir as pro-

priedades de aproximação exibidas pela wavelet nos espaços de multirresolução. 

Os momentos nulos também impõem uma condição necessária para que as wave-

lets sejam N  vezes diferenciáveis, isto é, de classeCN . [50] 

As wavelets de Daubechies são numeradas em função do número de momentos 

nulos que possuem. O índice em si corresponde ao número de coeficientes que os filtros asso-

ciados possuem, que também é o número de derivadas nulas do filtro associado à função esca-

ladora em πω =  (o filtro tem um zero em πω =  de ordem 1−N ). Assim, a wavelet 2db  

possui 2  momentos nulos, e os filtros associados possuem 4 zeros em πω = , e 4  taps (4 coe-

ficientes). [50] 

As wavelets 8db  possuem 8  momentos nulos, e seus filtros associados têm 16  

coeficientes. A taxa de decaimento e grau de suavidade para esta wavelet são maiores do que 

para a 2db , e elas se mostram mais eficientes para representar sinais musicais que wavelets 

de menor regularidade. A Figura 9 abaixo mostra wavelets 2db  e 8db , juntamente com suas 

transformadas de Fourier. A wavelet 8db  exibe visivelmente uma forma de onda mais suave e 

uma melhor sintonia no espectro coberto que a 2db . 
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Figura 54: Wavelets de Daubechies 2db e 8db , e respectivas transformadas de Fourier (FFT's). 

 
As wavelets de Daubechies não possuem formas analíticas fechadas que as des-

crevam. Isso ocorre com muitas wavelets práticas inventadas e freqüentemente encontradas na 

literatura. 

Entre as wavelets mais celebradas, podemos citar: 

(1) Haar, que pode ser considerada como sendo uma 1db  (Daubechies 2): a pri-

meira wavelet, com um único momento nulo. A função Haar, ilustrada na figura 1.4, é defini-

da como: 
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(2) Daubechies, de suporte compacto e suavidade "regulável". A função Daube-

chies não tem uma expressão explícita, exceto para 1db , o qual é a wavelet Haar.  Entretanto, 

o valor do módulo ao quadrado da função transferência H  é explicita e claramente simples.  

Seja ∑
−

=

+−=
1

0

1
N

k

kkN
k yCyP )(  onde kN

kC +−1  denotam os coeficientes binomiais. Então, 
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cos)( 2
2

22 ωωω Pm
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C.11 

 

onde  ∑
−

=

−=
12

02

1 N

k

kw
ko eHm )(ω . 

(3) Chapéu Mexicano, de suporte compacto e suavidade "regulável". A função 

Chapéu Mexicano é proporcional a segunda derivada da função densidade de probabilidade 

Gaussiana, mostrada na figura 1.7, é definida como 

224

1 2

1
3

2 x

exx
−−

−












= )()( πψ .  

C.12 

 

Figura 55: Função Chapéu Mexicano. 
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(4) A família de derivadas da Gaussiana (DOG), ilustrada na figura 1.8, é constru-

ída pela p-ésima derivação da função 2

2x

eCxf p

−=)( . O inteirop é o parâmetro da família e o 

pC  é tal que 1
2

=)( pf . 

(5) Coiflets, projetada para satisfazer certo número de momentos nulos; [48] 

(6) Coifman, cujos "filtros foram projetados tais que tanto a wavelet quanto à 

função escaladora tenham momentos nulos"; [44,49] 

 

Figura 56: Oitava Derivada da Gaussiana (DOG8). 

 
(7) Meyer, que derivam das chamadas wavelets de Shannon, ou Sinc wavelets, 

que são suavemente enjaneladas na freqüência tal que o decaimento no tempo (t) possa ser 

mais rápido que qualquer potência de t ; [49] 
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Figura 57: Wavelet Meyer, funções )(tφ  e )(tψ , respectivamente. 

 
(8) wavelets biortogonais, para as quais a restrição da ortogonalidade é relaxada;  

(9) wavelets simétricas ou Simlets (symmlets), ou wavelets "menos assimétricas", 

de suporte compacto e número de momentos nulos variando de 4 a 10; 

 

   
( )φRe  ( )φIm  φ  

Figura 58: Wavelet B-Spline Complexa. 

(10) wavelets B-Spline Complexa é definida por 

xfi

m

b
b

ce
m

xf
sincfx πψ 2⋅















=)(  dependendo dos parâmetros m  (é uma ordem interira 1≥ ),  

bf  (é um largura de banda) e cf  (é a freqüência central da wavelet). 
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APÊNDICE D – PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE HILBERT 

Neste apêndice mostraremos algumas propriedades da transformada de Hilbert. 

Assume-se que )(ωF  não contém impulso em 0=t  e que )(tf  é uma função real. Algumas 

das fórmulas serão interpretadas num senso distribucional. 

D 1.1 Linearidade 

A transformada de Hilbert, que é uma função seguindo principio de Cauchy, é ex-

pressa na forma 

[ ] ∫ >−→ −
=

εε
τ

τ
τ

π tx
d

t

f
tfH

)(
lim)(

1
0

. 
 

D.1 

 
Se escrevesse a função )(tf  como )()( tfctfc 2211 +  onde a transformada de Hil-

bert de )(tf1  e )(tf2  existe, então 



 152 

[ ] [ ]
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D.2 

 
Esta é a propriedade da linearidade da transformada de Hilbert. 

D 1.2 Múltiplos da transformada de Hilbert e suas inversas 

Uma transformada de Hilbert aplicada duas vezes sobre uma função real nos re-

sulta uma mesma função real, porém com sinal invertido. 

[ ] ItfH −=)(2 , D.3 

 
com I  sendo o operador identidade. A transformada de Hilbert aplicada quatro vezes na 

mesma função real nos devolve a função original 

[ ] [ ] [ ] ItfHtfHtfH == )()()( 224 . D.4 

 
Uma propriedade mais interessante dos múltiplos da transformada de Hilbert sur-

ge se usarmos a transformada de Hilbert três vezes, assim, temos 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ])()()()()( tfHtfHItfHtfHtfH 1323 −=⇒== . D.5 

 
Isto nos diz que a partir dos múltiplos da transformada de Hilbert se pode calcular 

a transformada inversa de Hilbert. 

Como já visto antes, a transformada de Hilbert pode ser aplicada no domínio do 

tempo usando a definição. No domínio da freqüência, simplesmente, multiplica-se o operador 
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da transformada de Hilbert )sgn(ωi−  à função )(ωF .  Pela multiplicação do operador da 

transformada de Hilbert por si mesma, adquiri-se um método mais fácil para os múltiplos da 

própria, isto é 

[ ] [ ] )()sgn()( ωω FitfH nn −= , D.6 

 
onde n  é o número de transformadas de Hilbert. 

Exemplo D.1. Queremos calcular a transformada de Hilbert da função )(tf  usan-

do a propriedade dos múltiplos no domínio da freqüência. Primeiro, temos que obter a trans-

formada de  Fourier da função )(tf  

∫
+∞

∞−

= dtetfF iwt)()(ω . 
 

D.7 

 
E então, aplicar a transformada de Hilbert três vezes no domínio da freqüência 

[ ] [ ] )()sgn()( ωω FitfH 33 −= , D.8 

 
Finalmente, usamos a transformada de Fourier inversa 

[ ] [ ]∫
+∞

∞−

− = dteFHtfH iwt)()( ω31 . 
 

D.9 

 
A partir das exposições acima vemos que só devemos calcular duas integrais infi-

nitas no domínio da freqüência comparado as três integrais infinitas no domínio do tempo. 

Outra vantagem no domínio da freqüência é que podemos escolher formalmente o número de 

vezes desejadas para aplicar a transformada de Hilbert. 
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D 1.3 Derivadas da Transformada de Hilbert 

Teorema D.1. A transformada de Hilbert da derivada de uma função é equivalen-

te para a derivada da transformada de Hilbert de uma função que é 

)(ˆ)(' tf
dt

d
tf

H

⇔ . 
 

D.10 

 
Prova D.1. A partir da definição da transformada de Hilbert temos que 

∫
+∞

∞− −
Ρ= τ

τ
τ

π
d

t

f
tf

)(
)(ˆ 1

. 
 

D.11 

 
Se substituirmos τ  por st −  

∫
+∞

∞−

−Ρ= τ
π

d
s

stf
tf

)(
)(ˆ 1

. 
 

D.12 

 
E então, aplicando-se a derivada de t  em ambos os lados, obtemos 

∫
+∞

∞−

−Ρ= τ
π

d
s

stf
tf

dt

d )(
)(ˆ

'1
. 

 
D.13 

 
A substituição de τ−= ts  nos resulta que  

∫
+∞

∞− −
Ρ= τ

τ
τ

π
d

t

f
tf

dt

d )(
)(ˆ

'1
, 

 
D.14 

 
e a relação da equação (D.10) é válida. 

A partir da prova acima concluímos que a relação pode ser usada repetidamente. 

Observe o exemplo abaixo onde nós também fazemos uso dos múltiplos da transformada de 

Hilbert. 
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Exemplo D.2. Pela equação (D.10) podemos calcular a transformada de Hilbert 

da função delta )(tδ  e suas derivadas. Ao mesmo tempo nós adquirimos a representação da 

transformada de Hilbert da função de delta. Considere a transformada de Hilbert da função 

delta 

[ ]
t

tH
π

δ 1=)( . 
 

D.15 

 

A derivada da função delta é calculada a 

[ ]
2

1

t
tH

π
δ −=)(' , 

 
D.16 

 
e se aplicarmos a transformada de Hilbert em ambos os lados obtemos 








=
2

1

t
Ht

π
δ )(' . 

 
D.17 

 
A derivada da equação (D.16) é 

[ ]
3

2

t
tH

π
δ =)('' . 

 
D.18 

 
E quando aplicamos a transformada de Hilbert em ambos os lados obtemos 








−=
3

2

t
Ht

π
δ )('' . 

 
D.19 

 
Esse processo pode ser continuado. 
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D 1.4 Ortogonalidade 

A simetria encontrada de )(ωF  observada na seção da transformada de Fourier 

nos leva a seguinte definição. 

Definição D.1. Uma função complexa é chamada Hermitiana se sua parte real for 

par e sua parte imaginaria for impar. 

A partir disto temos que a transformada de Fourier )(ωF  de uma função real )(tf  

é Hermitiana. 

Teorema D.2. Uma função real )(tf  e sua transformada de Hilbert )(ˆ tf  são or-

togonais se )(tf , )(ˆ tf  e )(ωF  pertencem a ( )ℜ1L  ou se )(tf  e )(ˆ tf  pertencem a ( )ℜ2L . 

Prova D.2. A partir da propriedade do produto da função pelo conjugado, temos 

que 

( )

∫

∫

∫∫

∞+

∞−

∞+

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

=

=

−=

ωωω
π

ωωωω
π

ωωωω
π

dF
i

dFF
i

dFiFdttftf

2

2

2

2

1

)()sgn(

)()()sgn(

)()sgn()()(ˆ)(

*

*

. 

 
 

 
D.20 

 
onde )sgn(ω  é uma função impar e o fato que )(ωF  é uma função Hermitiana nos dá que 

2
)(ωF  é uma função par. 

0=∫
+∞

∞−

dttftf )(ˆ)( , 
 

D.21 

 
Desta maneira, uma função real e sua transformada de Hilbert são ortogonais. 



 157 

D 1.5 Aspectos de Energia da transformada de Hilbert 

A energia de uma função )(tf  é relacionada à energia de sua transformada de 

Fourier )(ωF . Teorema acima, com )()( tgtf = , é chamado o teorema de Rayleigh e isto nos 

ajuda a definir a energia de )(tf  e )(ωF como 

∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

== ωω
π

dFdttfE f

22

2

1
)()( , 

 
D.22 

 
Aqui é natural assumir que ( )ℜ∈ 2Ltf )(  significa que fE é finito. O mesmo teo-

rema é usado para definir a energia da transformada de Hilbert de )(tf  e )(ωF ; isto é 

∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

−== ωωω
π

dFitdtfE
f

22

2

1
)()sgn()(ˆ

ˆ , 
 

D.23 

 

onde 1
2 =− )sgn(ωi  exceto para 0=ω . Mas, desde que )(ωF  não contenha nenhum impul-

so na origem obtemos 
ff EE ˆ= . 

Uma conseqüência da equação (D.23) é que ( )ℜ∈ 2Ltf )(  induz que ( )ℜ∈ 2Ltf )(ˆ . 

A precisão da aproximação do operador da transformada de Hilbert pode ser medida compa-

rando a energia em (D.22) e (D.23). Porém, uma pequena diferença na energia sempre existe 

em aplicações reais devido a erros de considerações matemáticas inevitáveis. 
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D 1.6 Transformada de Hilbert de Sinais Analíticos Fortes 

A definição da transformada de Hilbert de um sinal analítico forte )(tz  é  

[ ] [ ] )()()(ˆ)(ˆ)()( tiztiftftfitfHtzH −=−=+= , D.24 

 
Teorema D.3. O produto de [ ] )()( tztzH 21  é idêntica com o produto de 

[ ] )()( tztzH 12  se )(tz1  e )(tz2  são sinais fortemente analíticos. 

Prova D.3. Desde que )(tz1  e )(tz2  são sinais fortemente analíticos, então, 

[ ] ( )( )
( )( )
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−+=
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++−=

+−=
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D.25 

 
onde nós fazemos uso da equação (D.24) na equação (D.25). 

Teorema D.4. O produto de )()( tztz 21  é idêntica a [ ] [ ])()()()( tzHtiztztziH 2121 =  

se )(tz1  e )(tz2  são sinais fortemente analíticos. 

Prova D.4. Desde que )(tz1  e )(tz2  são sinais fortemente analíticos, então 

( )( )
( )( )
[ ] [ ])()()()(

)(ˆ)()()(ˆ

)(ˆ)()(ˆ)()()(

tzHtiztztziH

tfitftiftfi

tfitftfitftztz

2121

2211

221121

==
+−−=

++=

. 

 
 

D.26 

 
A transformada de Hilbert do produto de dois sinais analíticos fortes nos dá o 

mesmo resultado como na equação (D.36). Para provar isto primeira precisamos mostrar que 

o produto de dois sinais analíticos fortes é forte analítico. 

Teorema D.5. O produto de dois sinais analíticos fortes é forte analítico. 
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Prova D.5. Considere )( ''tz1  e )( ''tz2 sendo sinais analíticos  de variáveis com-

plexas ittt +=''  no semi-plano superior aberto. Então )()( '''' tztz 21  é um sinal analítico na 

mesma região. Assumindo que )( ''tz1  e )( ''tz2  são decrescente numa tal razão que no infinito 

segue a discussão já realizada nesta dissertação e, então, é verdade que )( ''tz1  e )( ''tz2 são 

sinais analíticos fortes. Se )( ''tz1  e )( ''tz2  decrescem suficientemente rápido, então  

)()( '''' tztz 21  tem que decrescer mais rápido do que )( ''tz1  e )( ''tz2 que são decrescentes com 

uma menor razão. A partir disto temos que ( )[ ] ( ))()(Im)()(Re tztztztzH 2121 =  e que )( ''tz1  e 

)( ''tz2 são sinais analíticos fortes. 

Teorema D.6. [ ] )()()()( tztiztztzH 2121 −=  se )(tz1  e )(tz2  são sinais analíticos 

fortes. 

Prova D.6. Desde que )(tz1  e )(tz2  são sinais fortemente analíticos, então 

[ ] ( )( )
( )( )
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++=
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++−=

++=
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D.27 

 
onde fazemos uso do teorema D.5  na equação (D.27). 

Conseqüentemente, é possível aplicar a transformada de Hilbert ao produto de 

dois sinais analíticos fortes em diferentes maneiras. 

[ ] [ ] [ ] )()()()()()()()( tztiztzHtztztzHtztzH 21212121 −=== . D.28 
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Não importa em qual sinal analítico forte aplicamos a transformada de Hilbert. 

Concluímos que a transformada de Hilbert do produto de n  sinais analíticos fortes forma a 

equação 

[ ] [ ] )()()()( tiztztzHtzH nnn −== −1 . D.29 

D 1.7 Sinais Analíticos no domínio do Tempo 

A transformada de Hilbert pode ser usada para criar um sinal analítico de um sinal 

real. Em vez de estudar o sinal no domínio de freqüência, é possível olhar a um vetor giratório 

com uma fase instantânea )(tϕ e uma amplitude instantânea )(tA no domínio de tempo, isto é 

)()()(ˆ)()( tietAtfitftz ϕ=+= . D.30 

 
Esta notação é usualmente chamada de polar onde 

)(ˆ)()( tftftA 22 += , D.31 

e 

)(
)(ˆ

)(
tf

tf
t =ϕ . 

 
D.32 

 
Se expressarmos a fase como uma série de Taylor, então, 

Rttttt +−+= )()()()( '
000 ϕϕϕ , D.33 

 

onde R  é pequeno quando t  é próximo de 0t . O sinal analítico retorna 

( )Rttttiti etAetAtz +−+== )()()()( '

)()()( 000 ϕϕϕ . D.34 
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E observamos que )(' 0tϕ  tem regras de freqüência se R  é desprezado. Isto natu-

ralmente introduz a noção de freqüência instantânea, isto é 

dt

td
t

)(
)(

ϕω = . 
 

D.35 

 
Exemplo D.3. Temos uma função real e sua transformada de Hilbert 

( ) ( )ttfettf 00 ωω sen)(ˆcos)( == . D.36 

 
Juntas elas formam uma função analítica forte onde a amplitude instantânea é 

( ) ( ) 10
2

0
2 =+= tttA ωω sencos)( . D.37 

 
A freqüência instantânea é facilmente calculada a partir da fase tt 0ωϕ =)( , isto é 

0ωω =)(t . D.38 

 
Notamos que neste caso particular a freqüência instantânea é a mesma da freqüên-

cia real. 
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APÊNDICE E – EVOLUÇÃO DA ELETROCARDIOGRAFIA 

A história da Eletrocardiografia começou desde a observação dos fenômenos elé-

tricos pelo famoso cientista William Gilbert, criador da filosofia magnética, passando por 

quase quatro séculos teorias lançadas relativas ao eletromagnetismo até a sua consolidação 

pelo cientista alemão Einthoven autor da expressão eletrocardiograma. O esquema abaixo 

apresenta um breve histórico da evolução da eletrocardiografia. 

 
1600 

 

William Gilbert, médico da Rainha Elizabeth I, Pre-

sidente da Faculdade de Medicina Real, e criador da filosofia 

magnética introduz o termo “electrica” para objetos (isoladores) 

que armazena eletricidade estática. Ele derivou da palavra grego 

âmbar (electra). Desde os primórdios é conhecido que âmbar 

quando esfregado com alguns materiais produz uma carga está-

tica. Gilbert adicionou outros exemplos como enxofre e descre-

vou o que mais tarde tornou-se conhecido como 'eletricidade 

estática’. 
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1646 O médico Thomas Browne ainda escrevendo para dispersar a ignorância 

popular em muitos assuntos, é o primeiro em usar a palavra 'eletricidade'. Browne 

chama a força atraente "Eletricidade de um poder para atrair corpos pequenos ou de 

luz”. 

1668 

 

Swammerdam dedicou suas experiências em contra-

ção de músculo e condução de nervosa e demonstrou algumas 

figuras notáveis tal como o Grand-Duke Cosimo da Tuscana o 

qual estava visitando a residência do seu pai em Amsterdã. Um 

experimento suspendeu o músculo em um gancho de metal den-

tro de um tubo de copo com uma gotinha de água para detectar o 

movimento e o nervo irritado com um arame prateado. Isto pro-

duziu movimento do músculo e pode ter sido devido à indução 

de uma pequena descarga elétrica, embora Swammerdam teria 

sido desavisado disto.    

No diagrama ao lado: a) tubo de copo, b) músculo, 

c) arame de lasca, d) metais telegrafam, e) gota de água, e f) a 

mão de investigador.   

1745 

 

Físico holandês Pieter van Musschenbroek descobriu 

que um jarro em parte enchido com uma unha que projetada de 

cortiça em seu pescoço pode armazenar uma carga elétrica. O 

jarro é nomeado como o jarro de Leyden depois do lugar de sua 

descoberta. Ewald Georg von Kliestt de Pomerânia inventou o 

mesmo dispositivo independentemente.    
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Usando um jarro de Leyden em 1746, Jean-Antoine 

Nollet, o físico francês e tutor da família Real da França enviam 

uma corrente elétrica por 180 Guardas Reais durante uma de-

monstração ao Rei Louis XV. 

 
1780 

 

Anatomista italiano Luigi Galvani notou que a perna 

de uma rã dissecada se contrai quando tocada com um escalpelo 

de metal. Ele mostrou que o contato com o gerador elétrico ou o 

chão por um condutor elétrico conduziria a uma contração de 

músculo. Galvani também usou ganchos de metal que prende-

ram à espinha dorsal da rã e estavam suspensos de uma grade 

férrea em uma parte do jardim dele. Ele notou que as pernas das 

rãs se contraíram durante os relâmpagos das tempestades e tam-

bém quando o tempo estava bem. Ele interpretou estes resulta-

dos em termos de "eletricidade animal" ou a preservação no a-

nimal de "fluido elétrico-nervoso" semelhante ao de uma enguia 

elétrica. O nome de Galvani é dado ao galvanômetro o qual é um 

instrumento medidor (e registrador) de eletricidade - isto é es-

sencialmente a função de um ECG; um galvanômetro sensível. 

 
1792 

 

Alessandro Volta, cientista italiano e inventor, tenta 

contestar a teoria de Galvani de eletricidade animal, mostrando 

que a corrente elétrica é gerada pela combinação de dois metais 

dissimilares. A afirmação dele era que a corrente elétrica veio 
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dos metais e não os tecidos animais. Hoje sabemos que Galvani 

e Volta tinham razão. Para provar sua teoria, ele desenvolveu a 

pilha voltaic em 1800 (uma coluna de discos de metal revezados 

- zinco com cobre ou prata - separado por camadas de papel sa-

turado em salina) que pode entregar uma corrente significativa e 

fixa de eletricidade. Entusiasmo no uso de condutores de eletri-

cidade para tentar reanimação de mortos. 

 
1848 

 

Carlo Matteucci, Professor de Física na Universida-

de de Pisa, mostrou que uma corrente elétrica acompanha cada 

batida de coração. Ele usou uma preparação conhecida como 

uma “rã de rheoscopic” no qual o nervo cortado da perna de 

uma rã era usado como o sensor de eletricidade e contração do 

músculo era usado como um sinal visual de atividade elétrica. 

 
1843 

 

Fisiólogo alemão Emil Dubois-Reymond descreveu 

um "potencial de ação" que acompanha cada contração muscu-

lar. Ele descobriu o pequeno potencial de voltagem presente no 

músculo descansando e notou que isto diminuiu com contração 

do músculo. Para realizar isto ele tinha desenvolvido um dos 

galvanômetros mais sensível daquela época. O dispositivo dele 

teve um rolo de arame com quase 24,000 voltas - 5 km de ara-

me. 
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1872 

 

Guillaume Benjamim Amand de Duchenne Boulog-

ne, enquanto abrindo caminho neurofisiologia, descreveu a res-

surreição com eletricidade de uma menina se afogada na sua 

terceira edição de seu livro utilizado no ensino de eletricidade 

em medicina. Este episódio às vezes foi descrito como o primei-

ro “marcapasso artificial”, mas ele usou uma corrente elétrica 

para induzir electrophrenic em lugar de excitação de miocárdio. 

 
1887 Fisiólogo britânico Augustus D. Waller da faculdade de medicina de St. 

Mary, Londres publicou o primeiro eletrocardiograma humano. É registrado com um 

eletrométrico de capilária de Thomas Goswell, técnico no laboratório. 

 
1893 

 

Willem Einthoven introduz o termo “eletro-

cardiograma” em uma reunião da Associação Médica ho-

landesa. (Depois ele reivindica que Waller era primeiro a 

usar o termo). 

Einthoven, usando um sensível medidor de e-

letricidade e uma fórmula de correção desenvolvida inde-

pendentemente de Burch, distingue cinco desvios que ele 

nomeia P, Q, R, S e T. 

Por que PQRST e não ABCDE? 

 Os quatro desvios antes da fórmula de corre-

ção eram rotulados como ABCD e os 5 desvios derivados 

eram rotulados como PQRST. A escolha de P é uma con-
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venção matemática usando cartas da segundo a metade do 

alfabeto. N tem outros significados em matemática e O é 

usado para a origem das coordenadas Cartesianas. Na rea-

lidade Einthoven usou O... X para marcar a linha secular 

nos diagramas dele. P simplesmente é a próxima carta. 

Muito trabalho tinha sido empreendido para revelar a ver-

dadeira forma de onda elétrica do ECG eliminando o efei-

to umedecendo das partes comoventes nos amplificadores 

e usando fórmulas de correção. 

 
1901 Einthoven inventa um novo galvanômetro para produção de eletrocardio-

gramas que usam um fio de quartzo bem cobertos em prata baseado em idéias por 

Deprez e d'Arsonval (que usou um rolo de arame).  O seu "galvanômetro de fio" pesa 

600 libras. Einthoven reconheceu o sistema semelhante por Ader, mas depois (1909) 

calculou que o seu galvanômetro era na realidade muito mais sensível.   

 
1902 Einthoven publica o primeiro eletrocardiograma registrado em um galva-

nômetro de fio. 

 
1903 Einthoven discute a produção comercial de um galvanômetro de fio com 

Max Edelmann de Munique e Horace Darwin de Cambridge Companhia de Instru-

mentos Científica de Londres. 
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1906 Einthoven publica a primeira apresentação organizada de eletrocardio-

gramas normais e anormais registrada com um galvanômetro de fio. Hipermetrofia 

ventricular direita e esquerda, hipermetrofia atrial direita e esquerda, a onda U  (pela 

primeira vez), entalhando do QRS, batidas ventriculares prematuras, bigemina de 

ventricular, flutter atrial e completo bloqueio cardíaco são todos descritos. 

 
1924 Willem Einthoven ganha o prêmio de Nobel por inventar o eletrocardió-

grafo. 

 
1928 A companhia de Frank Sanborn (fundada em 1917 e adquirida por He-

wlett-Packard em 1961 e desde 1999, Sistemas Médicos Philips) converte a seu mo-

delo de máquina de eletrocardiograma na primeira versão portátil pesando 50 libras e 

alimentada por uma bateria de automóvel 6-volt. 

 
1931 

 

Dr. Albert Hyman patenteia o primeiro 'marcapasso 

cardíaco artificial' que estimula o coração usando uma agulha de 

transtoraxica. A sua pontaria era para produzir um dispositivo 

que era pequeno bastante ajustar na bolsa de um doutor e esti-

mular uma certa área atrial do coração com uma agulha adequa-

damente separada. Suas experiências eram realizadas em ani-

mais. A máquina original foi dada poder a por um eixo de mani-

vela (era um protótipo por uma companhia alemã, mas nunca 

tinha êxito). "Em 1 de março de 1932 o marcapasso artificial 

tinha sido usado aproximadamente 43 vezes, com um resultado 
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próspero em 14 casos". 

 
1949 

 

O médico Norman Jeff Holter desenvolveu uma mo-

chila de 75 libra que podia registrar o ECG e podia transmitir o 

sinal. O sistema dele, o monitor Holter, é reduzido grandemente 

em seu tamanho, combinado com fita / gravação digital e usado 

para registrar ECGs de ambulatório. 

1957 

 

Anton Jervell e Fred Lange-Nielsen de Oslo descre-

vem umasíndrome recessiva de longo intervalo QT, surdez e 

morte súbita depois conhecidas como a síndrome de Jervell-

Lange-Nielsen. 

 
1963 

 

O Robert Bruce e seus colegas descrevem o tread-

mill de multi-estágio exercitam teste conhecido mais tarde como 

o protocolo de Bruce. "Você nunca compraria um carro usado 

sem tirá-lo para um passeio e ver como a máquina executou en-

quanto estava correndo", o Bruce diz, "e o mesmo é verdade 

para avaliar a função do coração”. 

 
1993 

 

Robert Zalenski, Professor de Medicina de Emer-

gência, Universidade de Detroit, e os colegas publicam um arti-

go influente no uso clínico do 15-condutores ECG que habitu-

almente usa V4R, V8 e V9 na diagnose de síndromes coronárias 

agudas. Como a adição do 6 tórax de unipolar unificado conduz 
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em 1938 este aumento de condutores adicional a sensibilidade 

do eletrocardiograma em detecção de infração de miocárdio. 

 
2003 Michigan, Móbile Village, com parceria do Omni 

Provisão Médica, Inc. Negociante de provisão médica e um ven-

dedor preferido da VNAs (Associação de Enfermeiros Visitan-

tes), criarão o dispositivo móvel de diagnóstico de QRS para 

acompanhar os profissionais em campo. 

 
 

2004 

 

Uma companhia Européia criou uma "Camisa de 

ECG" no qual são embutidos alguns sensores de chapa construí-

dos no tecido para monitorar os batimentos cardíacos. É enviada 

atualização periódica o tempo todo por Bluetooth para sua cela 

telefônica onde pode ser armazenado ou pode ser enviado auto-

maticamente a seu profissional de saúde. 
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APÊNDICE F - O ELETROCARDIOGRAMA 

O Eletrocardiograma (ECG) é o registro dos fenômenos elétricos que se originam 

durante a atividade cardíaca, auxiliar valioso no diagnóstico de grande número de cardiopatias 

e outras condições patológicas (ex.distúrbios hidroeletrolíticos), ressalvando-se que algumas 

anomalias cardíacas não alteram o ECG. Esse registro é realizado através de um aparelho de-

nominado eletrocardiógrafo. O eletrocardiógrafo nada mais é do que um galvanômetro (apare-

lho que mede a diferença de potencial entre dois pontos) que mede pequenas intensidades de 

corrente que recolhe a partir de dois eletrodos (pequenas placas de metal conectadas a um fio 

condutor) dispostos em determinados pontos do corpo humano. 

F.1 NOÇÕES BÁSICAS DE ELETROFISIOLOGIA 

A célula em repouso (polarizada) é rica em potássio, e apresenta-se negativa em 

relação ao meio externo que é positivo e rico em sódio, veja a Figura 59. 

 

Figura 59: Célula Polarizada. 

Quando ocorre a ativação celular, ocorrem trocas iônicas e inverte-se a polaridade 

da célula. À medida que se propaga a ativação, mostrada na Figura 60, há uma tendência pro-

gressiva da célula a ser positiva, enquanto que o meio extracelular ficará gradativamente ne-
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gativo. A célula totalmente despolarizada fica com sua polaridade invertida. A repolarização 

fará com que a célula volte às condições basais. Veja a Figura 61. 

 

 

Figura 60: Ativação Celular. 

 

Figura 61: Estado Elétrico da Célula. 

 
Dipolo consiste em uma carga negativa e outra positiva adjacente. Com a estimu-

lação da célula, a atividade elétrica avança, sendo representada por um dipolo (- +) que se 

propaga ao longo da membrana celular e forma um limite móvel entre a parte estimulada e a 

parte ainda em repouso. Podemos representar o dipolo por um vetor que apresenta uma gran-

deza infinitamente pequena, uma direção (linha que une os dois pólos) e um sentido (seta ou 

farpa), que é dado pelo pólo positivo. 

Para o registro eletrocardiográfico destes fenômenos (despolarização e repolariza-

ção), aceita-se as seguintes convenções: 

a) Sempre que olharmos o pólo positivo, registraremos positividade; 

b) Sempre que olharmos o pólo negativo, registraremos negatividade. 

Em uma única célula, a despolarização e a repolarização começam no mesmo 

ponto. Mas, no coração como um todo, sucede que, apesar da despolarização começar no en-
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docárdio, é o epicárdio quem primeiro termina de se repolarizar. Dentre as explicações dadas 

para tal fenômeno, destaca-se que o endocárdio é mantido em regime de pressão mais alta que 

o epicárdio, enquanto que este é mais bem irrigado e apresenta temperatura ligeiramente supe-

rior a do endocárdio. 

F 1.1 A condução do impulso 

O sistema de condução do coração, mostrado na Figura 62, comporta a descrição 

do nódulo sinusal (NS), dos feixes internodais, da junção atrioventricular (NAV), do feixe de 

Hiss, dos ramos do feixe e da rede de Purkinje. 

 
a) O nódulo sinusal - se encontra na parede posterior do átrio direito, entre a veia 

cava superior e o apêndice atrial direito. É nutrido pela artéria do nódulo sinu-

sal, originada em 55% dos casos da artéria coronária direita e nos 45% restan-

tes da artéria circunflexa. É o local de maior automatismo no coração, sendo, 

portanto, quem deve comandar o ritmo cardíaco. A despolarização iniciada no 

NS se propaga pelo sistema de condução sinoatrial, ativando simultaneamente 

o endocárdio e epicárdio dos átrios. 

b) Os feixes internodais - ligam o nódulo sinusal ao nódulo atrioventricular. O 

feixe internodal anterior, o médio e o posterior. O feixe internodal anterior 

fornece um ramo que se dirige ao átrio esquerdo (Bachmann). 
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c) A junção atrioventricular ou o nodo atrioventricular está próximo ao óstio do 

seio coronariano. Por cima e por trás recebe fibras do miocárdio atrial e de su-

as margens anterior e inferior emerge o feixe de Hiss. É irrigado por uma arté-

ria que em 90% dos casos é ramo da artéria coronária direita e nos 10% restan-

tes ramo da artéria circunflexa.  Ao atingir o NAV a passagem do estímulo se 

faz mais lentamente (retardo fisiológico), permitindo, assim, que haja tempo 

para se fazer à sístole atrial mecânica.  Primeiramente ocorre a sístole atrial di-

reita, por estar mais próxima ao sistema de condução, de maneira que a pri-

meira parte da onda P corresponde ao átrio direito e a segunda parte a despola-

rização do átrio esquerdo.  No momento do retardo fisiológico ocorre a inscri-

ção do segmento PR. O espaço compreendido entre a onda P e o final do seg-

mento PR se chama intervalo ou espaço PR. 

 

 
AD – Átrio Direito 
AE – Átrio Esquerdo 
 
RD – Ramo Direito 
RE – Ramo Esquerdo 
 
NSA – Nódulo Sino-Átrio 
NAV  – Nódulo Átrio-Ventricular 
 
FIA  – Feixe Internodal Anterior 
FIM  – Feixe Internodal Médio 
FIP – Feixe Internodal Posterior 
 
VCS – Veia Cava Superior 
VCI  – Veia Cava Inferior 
VP – Veia Pulmonares 

Figura 62: Sistema de Condução do Coração. 
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d) Sistema Hiss-Purkinje, mostrado na Figura 63 – o feixe de Hiss dá origem a 

dois ramos - o direito e o esquerdo. O esquerdo dá origem a três fascículos - 

ântero-superior, póstero-inferior e medial. Estes se continuam por uma rede 

subendocárdica de fibras de Purkinje. As primeiras regiões a se despolariza-

rem se situam no septo esquerdo. O ventrículo esquerdo é posterior e o direito 

é anterior, assim se o estímulo parte da esquerda e de trás, caminha para a di-

reita e para frente (vetor 1). Nas porções inferiores do septo, a ativação decor-

rerá de estímulos provenientes tanto do ramo direito, quanto do ramo esquerdo 

do feixe de Hiss. A ativação da superfície septal direita começa próximo à ba-

se do músculo papilar anterior, dirigindo-se agora da direita para a esquerda e 

em direção a parede livre do ventrículo esquerdo (vetor 2). O ventrículo es-

querdo, eletricamente falando é dez vezes mais potente que o ventrículo direi-

to.  A ativação caminhará assim para a esquerda e para trás (vetor 3). Final-

mente, ativam-se as porções basais, cujo vetor resultante aponta geralmente 

para a direita e para cima. A resultante tenderá a ser para cima, para a direita 

(vetor 4). Com a despolarização ventricular inscreve-se o complexo QRS. A 

repolarização atrial não se registra no ECG porque ocorre ao mesmo tempo 

em que a despolarização ventricular que é um processo elétrico mais potente. 

Com a repolarização ventricular inscreve-se no ECG a onda T. 
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Figura 63: Sistema Hiss-Purkinje. 

F.2 REGISTRO ELETROCARDIOGRÁFICO 

O papel de registro eletrocardiográfico, ilustrado na Figura 64, é quadriculado e 

dividido em quadrados pequenos de 1mm. Cada grupo de cinco quadradinhos na horizontal e 

na vertical compreendem um quadrado maior, que é delimitado por uma linha mais grossa. 

No eixo horizontal, marca-se o tempo. Como o registro é realizado em uma velocidade de 25 

mm/seg, cada quadradinho equivale a 0,04seg. Portanto, cinco quadradinhos (um quadrado 

maior) equivalem a 0,20 s. No eixo vertical, marca-se a voltagem. Cada quadradinho equivale 

a 0,1 mVolt. Portanto 10 quadradinhos equivalem a 1 mVolt. 
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Figura 64: Papel de Registro Eletrocardiográfico e Tipos de Calibração, respectivamente. 

A calibração usual do aparelho deve ser feita para cada 10mm correspondem 1 

mVolt. Mas, por vezes, temos complexos ventriculares de grande amplitude, que não caberi-

am no papel de registro. Nesta circunstância deveremos fazer o registro N/2, isto é, cada 

mVolt passará a corresponder 5 mm. Alguns aparelhos permitem fazer o registro 2N, isto é, 

fazem o traçado dobrar de tamanho. Cada 1 mVolt valerá 20 mm. (indicado quando os com-

plexos são muito pequenos). Veja a Figura 64. 

F.3 DERIVAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS 

Na superfície do corpo existem diferenças de potencial, conseqüentes aos fenô-

menos elétricos gerados durante a excitação cardíaca. Estas diferenças podem ser medidas e 

registradas tendo-se uma noção satisfatória do tipo e da intensidade das forças elétricas do 

coração. Para isto são utilizados galvanômetros de tipo particular que constituem as unidades 

fundamentais dos eletrocardiógrafos. Nesse sentido os pontos do corpo a serem explorados 

são ligados ao aparelho de registro por meio de fios condutores (eletrodos). Dessa forma, ob-
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tem-se as chamadas derivações que podem ser definidas de acordo com a posição dos eletro-

dos. Ela é dita bipolar quando os dois eletrodos se encontram a mesma distância do ponto de 

vista elétrico do coração. Derivações unipolares são aquelas em que o traçado obtido se deve 

às variações de potencial recolhidas por um dos eletrodos dito explorador. O outro fica relati-

vamente muito mais distante do coração, situado num ponto de potencial zero denominado 

eletrodo indiferente. Eletrodo explorador e indiferente são também utilizados para as deriva-

ções bipolares, sendo o primeiro o eletrodo positivo e o segundo o eletrodo negativo.  Por 

convenção, registram-se curvas ditas positivas quando um dos eletrodos admitido como ex-

plorador está orientado para as áreas que se comportam como positivas em relação às que se 

encontram voltadas para o outro eletrodo (eletrodo indiferente). 

As derivações Eletrocardiográficas: 

a)  Plano Frontal: 

• Padrão: D1, D2 e D3; 

• Unipolares: aVR, aVL e aVF. 

b) Plano Horizontal: 

• Precordiais: V1, V2,... , V6. 

 
As derivações no Plano Frontal: 

a) D1: diferença de potencial entre braços esquerdo e direito. 

b) D2: diferença de potencial entre pernas e braço direito. 

c) D1: diferença de potencial entre pernas e braço esquerdo. 

 
As derivações no Plano Horizontal: 

a) V1: Quarto espaço intercostal, bordo direito externo. 
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b) V2: Quarto EI, bordo esquerdo externo. 

c) V3: entre V2 e V3. 

d) V4: Quinta EI, linha hemiclavicular. 

e) V5: Quinta EI, linha axilar anterior. 

f) V6: Quinta EI, linha axilar média. 

 

Figura 65 Derivações Eletrocardiográficas. 

 
Na eletrocardiografia prática, aceita-se como verdadeiras as seguintes proposi-

ções: 

a) O tronco humano é uma esfera condutora homogênea, de tamanho infinito; 

b) O coração está no centro, ocupando o tamanho de um ponto. 

 
Assim, o conceito de Triângulo de Einthoven pressupõe que a união das extremi-

dades (braços e perna) forma um triângulo eqüilátero, e que o coração considerado um ponto, 

ocupe o centro do triângulo e da esfera (tronco). 
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Figura 66: Triângulo de Einthoven. 

 
Desta forma, podemos aplicar algumas leis físicas de fluxo elétrico e assim obte-

mos: 

a) aVR, aVL e aVF são potenciais absolutos do BD, BE e perna em relação ao 

coração, que está no centro do triângulo;  

b) Traçando paralelas em relação às linhas do triângulo já desenhado. Inicialmen-

te em D1, depois em D2 e a seguir em D3. Repetindo o mesmo procedimento 

em aVR, aVL e aVF, respectivamente, veja o esquema na Figura 67. 
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Figura 67: Esquema de Potenciais Absolutos. 

 

 

Figura 68: Convenção de Derivações. 
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Como em D1, o braço esquerdo é o lado positivo, colocamos no desenho o lado 

esquerdo em D1 grifado (positivo) e o lado direito em linhas pontilhadas. E assim respectiva-

mente em relação a D2 (perna é positiva) e em D3 (perna positiva).  Quanto às derivações 

unipolares (aVR, aVL e aVF) fica óbvio que cada uma deve ter, respectivamente, BD,  BE e 

perna positivos. Agora, colocando os ângulos no desenho, temos por convenção a Figura 68. 

F.4 ELETROCARDIOGRAMA NORMAL 

 

Figura 69: Eletrocardiograma Normal. 

Dados de identificação do traçado: nome, data, hora do registro, sexo, idade, bio-

tipo, condição clínica e medicação em uso. 

Determinação do ritmo: normal é o sinusal (presença de onda P precedendo o 

QRS). 

Determinação da freqüência: normal é de 60 a 100. 
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Análise individualizada dos elementos que se seguem: 

 
CÁLCULO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 

a) 
1500

R
CF =.  por ritmo regular;  

b) =CF .  números complexos em 30 quadrados grandes (6 seg) x 10 , quando o 

ritmo for irregular ; 

c)  
seg em RR de média  distância

R
CF =. . 

 
Onda P: corresponde a despolarização dos átrios. A primeira parte corresponde a 

despolarização do átrio direito e a parte final a despolarização do átrio esquerdo. 

Características: 

a) Duração - varia conforme a idade e a freqüência cardíaca: normal 0,10 s em 

adultos e 0,09s em crianças até 10 anos. 

b) Morfologia - arredondada, monofásica, podendo apresentar pequenos entalhes 

desde que não ultrapasse 0,03 s. 

c) Amplitude - a voltagem máxima situa-se entre 0,25 a 0,3 mV (2,5 a 3 mm), 

medida em D2. 

d) Eixo elétrico - Normal entre + 30º e + 70º, podendo variar com a posição do 

coração no tórax. A orientação normal média é considerada como estando ao 

redor de + 60º, determinando o registro de onda P positiva em D1, D2 e D3, 

com maior voltagem em D2.  É sempre negativa em aVR e em aVF é variável 

(positiva, negativa ou isodifásica) Em V1 será isodifásica (fase positiva maior 

que negativa). 
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Figura 70: Onda P. 

 
O espaço ou intervalo PR: A condução do estímulo elétrico sai do NS e é relati-

vamente rápida (900 mm/seg), desacelera-se em nível do NAV (200 mm/seg) e novamente se 

acelera a partir do feixe de Hiss, atingindo no sistema de Purkinje 400 mm/seg, volta a dimi-

nuir sua velocidade na união das células de Purkinje com as fibras miocárdicas ventriculares. 

O espaço compreendido desde o início da ativação atrial até o início da ativação ventricular é 

denominado espaço ou intervalo PR. Este varia de acordo com a idade do paciente e a fre-

qüência cardíaca. 

 

 

Figura 71: Espaço PR. 

 
Complexo QRS: corresponde ao início da despolarização dos ventrículos, defle-

xão pequena e negativa. 
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Características: 

a) Duração - o período de tempo durante o qual se inscreve o complexo QRS, re-

presenta a duração total da despolarização dos ventrículos, desde o início da 

ativação septal (início da onda Q) até o final da despolarização das porções 

basais do septo e dos ventrículos (fim da onda S). Duração normal 0,05 a 

0,10s. O tempo de ativação ventricular que representa o momento da despola-

rização do músculo epicárdico é medido do início do complexo QRS ao prin-

cípio da deflexão negativa após a onda R (pico da onda R). O limite superior 

nas derivações precordiais direitas é de 0,03s e, nas precordiais esquerdas, é de 

0,04s.  

b) Morfologia - É extremamente variável conforme a derivação avaliada. 

• Plano frontal: varia com o eixo elétrico e as posições elétricas do cora-

ção no tórax; 

• Plano horizontal: de V1 a V6, tende a crescer a onda R e decrescer a 

onda S. 

c) Amplitude - variável. Existem critérios estabelecidos para baixa voltagem 

(amplitude menor que 5mm nas derivações bipolares e menor que 8 mm no 

plano horizontal). Os critérios para altas voltagens não são universalmente a-

ceitos e são estudados no capítulo de hipertrofias ventriculares. 

d) Eixo - O vetor médio do QRS está dirigido normalmente para baixo, para a 

esquerda e algo para trás, normalmente em torno de 60º, podendo variar de - 

30º até + 120º. 
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Figura 72: Morfologias do Complexo QRS e Ativação Ventricular. 

 
Segmento ST: Intervalo entre o final do QRS (ponto J) e o início da onda T. É 

normalmente isoelétrico e sua duração geralmente não é determinada, pois é avaliado englo-

bado ao intervalo QT. 

 

Figura 73: Segmento ST. 
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Onda T: É a primeira onda positiva ou negativa que surge após o segmento ST. A 

representa a repolarização ventricular com voltagem menor que a do QRS. 

Características: 

a)  Duração - A duração não é medida, e sim incluída na medida do QT. 

b) Morfologia - a onda T normal é assimétrica, com o ramo ascendente lento e o 

descendente rápido. 

c) Amplitude - Não há critérios para a amplitude normal de T. Geralmente menor 

que o QRS. 

d) Eixo - o vetor médio de T se dirige para baixo, para a esquerda e um pouco 

para diante. Variação média é de 0º a 90º. Será sempre positiva em D1, D2 e 

aVF, negativa em aVR e com polaridade variável em D3 e aVL, dependendo 

da posição elétrica do coração. No plano horizontal, situa-se a esquerda e um 

pouco para frente, quase paralela a V6, sendo obrigatoriamente positiva em 

V5 e V6, normalmente positiva ou bifásica ou até negativa em V3 e V4 e ex-

tremamente variável em V1 e V2. 

Onda U: Onda que se segue à onda T. não é constante. Quando normal é sempre 

positiva. Sua gênese ainda é discutida. Poderia representar um pós-potencial, a duração mais 

prolongada do potencial de ação do sistema de Purkinje e, finalmente a repolarização dos 

músculos papilares. Uma onda U negativa é sempre sinal de patologia. 

 

 

Figura 74: Ondas T e U. 
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Intervalo QT:  Medido do início do QRS até o final da onda T. Varia com a fre-

qüência cardíaca, sendo maior em mulheres. Corresponde a duração total da sístole elétrica 

ventricular.  O QTc corresponde ao intervalo QT corrigido para a freqüência cardíaca de 

60bpm. O valor médio da normalidade no homem é de 0,425s e na mulher 0,440s. 

 

 

Figura 75: Segmento QT. 

F.5 SOBRECARGA DE CÂMARAS 

Dizemos que uma câmara está sobrecarregada, quando ela realiza um trabalho a-

cima do normal, seja para mobilizar uma quantidade maior de sangue, seja para vencer uma 

maior resistência. 

Na interpretação eletrocardiográfica, usa-se o termo genérico de sobrecargas atrial 

e/ou ventriculares, para diagnosticar as modificações das ondas de despolarização e repolari-

zação dos átrios e/ou dos ventrículos conseqüentes a distúrbios hemodinâmicos. 
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F.5.1 Sobrecarga atrial direita 

O vetor médio do átrio direito aumenta de amplitude, deslocando-se mais para 

frente e para a direita. O vetor médio de P (resultante entre o do átrio direito e do átrio es-

querdo) se orientará também mais para frente e menos para a esquerda do que o habitual. Isto 

promoverá: 

 

Figura 76: Sobrecarga Atrial Direita. 

 
a) Duração: normal; 

b) Morfologia: forma pontiaguda na maioria das derivações; 

c) Amplitude: aumentada sendo maior que 2,5 mm em D2, D3 e aVF;  

d) Eixo: desvio do eixo médio de P para a direita (entre +70º e +90º). 
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F.5.2 Sobrecarga atrial esquerda 

O vetor médio do átrio esquerdo se deslocará mais para trás, para cima e para a 

esquerda o vetor médio de P também se desloca para cima e mais para a esquerda do que o 

habitual. Isto promoverá: 

 
a) Duração: aumentada maior que 0,11 s nas derivações bipolares; 

b) Morfologia: presença de entalhes - separados por mais de 0,03 s - principal-

mente em D1 e D2, podendo ocorrer a onda P bimodal (P mitral). Predomínio 

da fase negativa em V1; 

c) Amplitude - normal; \item eixo - desvio do eixo elétrico do vetor médio de P 

para a esquerda, entre - 30º e - 40º. 

 

 

Figura 77: Sobrecarga Atrial Esquerda. 
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F.5.3 Sobrecarga biatrial 

Ocorre associação dos sinais de sobrecargas atriais direita e esquerda, sendo que o 

eixo elétrico pode estar desviado para a esquerda, para a direita, ou estar na faixa normal. 

F.5.4 Sobrecarga ventricular direita 

Tem expressão eletrocardiográfica polimorfa, apresentando-se inúmeras varia-

ções, muitas vezes de difícil sistematização. 

Estas variações variam conforme o grau de sobrecarga desde muito discreta até 

muito acentuada, quando as pressões sistólicas do ventrículo direito ultrapassam as sistêmicas. 

 

Figura 78: Sobrecarga Biatrial. 
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Figura 79: SVD padrão sistólico. 

 
Complexo QRS: 

 
a) Duração: normal, porém o tempo de ativação ventricular em V1-V2 pode estar 

aumentado, acima de 0,03 s; 

b) Morfologia/amplitude: Ondas R amplas em V1 e V2, relação R/S maior que 1 

em V1-V2. Ondas S bem marcadas em precordiais esquerdas: V5 - V6. Padrão 

r/S em V5 - V6. Complexos RS em muitas precordiais; 

c) O eixo é desviado para a direita, geralmente para a direita e para baixo (entre 

+ 90º e + 180º) ou, menos freqüentemente, para a direita e para cima (entre - 

180º e - 90º).  Lembrar que pequenos desvios até + 120º podem ser compatí-

veis com normal. 

 
Segmento ST-T: 

 
Quando ocorre sobrecarga sistólica do ventrículo direito (ex. estenose pulmonar), 

em V1-V2 o segmento ST é convexo para cima com ou sem desnível e a onda T é negativa, 
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refletindo um padrão de sobrecarga de pressão.  Se existe sobrecarga diastólica do ventrículo 

direito (ex. comunicação interatrial) o padrão é semelhante ao Bloqueio de ramo direito. 

 

Figura 80: SVD padrão diastólico. 

F.5.5 Sobrecarga ventricular esquerda 

Como o ventrículo esquerdo tem um predomínio muscular nitidamente marcado 

sobre o ventrículo direito, o eletrocardiograma de qualquer indivíduo normal é um eletrocar-

diograma de ventrículo esquerdo. 

Poderá ocorrer aumento de amplitude do vetor I, vetor III e vetor IV. 

 
Complexo QRS: 

a) Duração: normal ou pouco alargado, com o tempo de ativação ventricular i-

gual ou maior que 0,05 s, em V5 - V6; 

b) Morfologia/amplitude: Ondas S profundas em V1 e V2. Ondas R amplas, au-

sência de onda s em V5-V6. Critério de Sokolow e Lyon que consiste em se 
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somar amplitude da onda S de V1 e a amplitude da onda R de V5 - V6, maior 

que 35 mm; 

c) Eixo: desviado para esquerda (acima de - 30º). 

 
ST - T em V5 - V6: 

a) Segmento ST supradesnivelado, com uma concavidade superior e onda T si-

métrica, alta e pontiaguda nas sobrecargas "diastólicas”; 

b) Segmento ST infradesnivelado, convexo quando visto de cima, onda T negati-

va com amplitude aumentada nas sobrecargas "sistólicas". 

 

 

Figura 81: SVE padrão sistólico. 
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Figura 82: SVE padrão diastólico. 

F.5.6 Sobrecarga biventricular 

O diagnóstico eletrocardiográfico de sobrecarga biventricular é bem mais difícil 

que o diagnóstico de sobrecarga de um dos ventrículos isoladamente. As forças opostas de 

ambos os ventrículos podem ser equivalentes, tornando o traçado eletrocardiográfico aparen-

temente normal, ou ocorrer o predomínio de um deles, em geral, do ventrículo esquerdo. 

Critérios diagnósticos: 

a) Ondas R amplas em V5 e V6 com eixo elétrico do QRS +90; 
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b) Ondas R amplas em V5 e V6 com ondas R amplas ou morfologia rSr’ em V1 

e V2 – especialmente se associadas com sinais de sobrecarga biatrial ou ritmo 

de fibrilação atrial;  

c) Complexos QRS dentro de limites normais associados a alterações da repola-

rização ventricular (depressão do segmento ST e onda T negativa), principal-

mente se o ritmo for fibrilação atrial; 

d) Onda S de pequena amplitude em V1 com onda S profunda em V2, onda R 

ampla em V5 e V6, desvio do eixo elétrico do QRS para a direita no plano 

frontal ou morfologia de S1, S2 e S3; 

e) Complexos QRS de alta voltagem em derivações precordiais intermediárias 

associadas a ondas R amplas em derivações precordias esquerdas. 

 

Figura 83: Plano horizontal de Complexos QRS - sinal Katz Wachtel. 
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F.6 DISTÚRBIOS NA CONDUÇÃO VENTRICULAR 

A denominação bloqueio de ramo, apesar de amplamente utilizada na prática clí-

nica, implica em erro comum de interpretação, quando na realidade o que ocorre é um atraso 

na condução. Esse atraso na condução de graus diferentes acarreta também diferentes altera-

ções na morfologia e duração do complexo QRS. De acordo com esse raciocínio, torna-se 

dispensável a caracterização como completo ou incompleto, convenientemente substituído por 

grau leve, moderado ou avançado. Iremos abordar somente os de grau avançado e os distúr-

bios de condução nos fascículos do ramo esquerdo. 

F.6.1 Bloqueio de Ramo Esquerdo de Grau Avançado ou Atraso na Condução pelo 

Ramo Esquerdo do Feixe de Hiss 

O atraso na condução desse ramo, superior a 0,06 segundos resulta na ativação 

precoce do lado direito do septo interventricular, ápice e parede livre do ventrículo direito, 

iniciada a partir do músculo papilar anterior, na região subendocárdica inferior da massa sep-

tal direita. 

Critérios diagnósticos: 

a) Duração do complexo QRS ≥  0,12 s; 

b) Ondas R alargadas e monofásicas, geralmente apresentando entalhes e empas-

tamentos em D1, V5 e V6 (clássico aspecto de torre); 

c) Ausência de ondas Q em D1, V5 e V6; 
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d) Complexos QRS polifásicos de pequena magnitude em D2, D3 e aVF; 

e) Aumento do tempo de ativação ventricular de 0,10 s em V5 e V6; 

f) Deslocamento do segmento ST e onda T na direção oposta à maior deflexão 

do complexo QRS.  

Com o atraso da condução pelo ramo direito, a ativação ventricular esquerda é re-

alizada normalmente. O septo interventricular também é ativado de maneira normal, da es-

querda para a direita. Dessa forma, a parte inicial do complexo QRS (geralmente 0,03 a 0,04 

s) não sofre modificações. Quando a ativação ventricular esquerda está próxima da finaliza-

ção, o impulso passa da esquerda para a direita através do septo interventricular (ativação 

transeptal transmiocárdica), desencadeando a ativação lenta e anormal do lado direito do septo 

interventricular e parede livre do ventrículo direito, alterando a parte final do complexo QRS. 

F.6.2 Bloqueio de Ramo Direito de Grau Avançado ou Atraso na Condução pelo Ramo 

Direito do Feixe de Hiss 

Os critérios diagnósticos: 

a) Aumento da duração do complexo QRS 0,12 segundos; 

b) Eixo do QRS variável: freqüentemente para a direita, frente e para baixo; 

c) As derivações precordiais direitas, principalmente V1, mostrando onda R’ a-

largada e entalhada, geralmente maior que a onda R inicial (rSR’ou rsR’) 

chamada em M; 
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d) Complexo QRS polifásicos (bi ou trifásico) de pequena magnitude em D2, 

D3, aVF e V2; 

e) Aumento do tempo de ativação ventricular com atraso da deflexão intrinsecói-

de em derivações precordiais direitas maior que 0,06 segundos; 

f) Onda S larga e espessada em derivações D1, V5 e V6; 

g) Onda T com direção oposta à deflexão terminal do complexo QRS.  

 

Figura 84: Bloqueio de Ramo Direito de Grau Avançado. 

F.6.3 Bloqueios Divisionais 

Os bloqueios, ou melhor, atrasos de condução pelos fascículos ou divisões do ra-

mo esquerdo do feixe de Hiss: anteriormente chamados de Hemibloqueios, pois se reportavam 
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a apenas duas divisões do ramo esquerdo – ântero-posterior e póstero-medial, atualmente são 

denominados Bloqueios divisionais pelo conhecimento do comportamento trifascicular do 

ramo esquerdo e divididos em: ântero-medial (BDAM), ântero-superior (BDAS) e póstero-

inferior (BDPI). 

F.6.4 Bloqueio da Divisão Ântero-Superior (BDAS) 

O transtorno da condução pela divisão ântero-superior do ramo esquerdo. O estí-

mulo atinge o ventrículo esquerdo pelas divisões póstero-inferior e ântero-medial, desencade-

ando o início da despolarização ventricular esquerda pelo endocárdio da parede posterior e o 

centro do septo interventricular esquerdo. 

 
a) Duração do complexo QRS discretamente aumentada, ainda em níveis nor-

mais, em torno de 0,10 s; 

b) Orientação do eixo de QRS para cima e para esquerda, geralmente com limite 

inferior mínimo de -45; 

c) Ondas R inicial em D2, D3 e aVF e onda Q em D1 e aVL; 

d) A onda T sofre modificações secundárias e seu eixo elétrico geralmente diri-

ge-se para baixo e discretamente para frente. 
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Figura 85: Bloqueio da Divisão Ântero-Superior. 

F.6.5 Bloqueio da Divisão Póstero-Inferior (BDPI) 

O estímulo atinge o ventrículo esquerdo pelas divisões ântero-superior e ântero-

medial, iniciando a despolarização pelo endocárdio da parede ântero-superior do ventrículo 

esquerdo e o centro da superfície do septo interventricular, de modo oposto ao do BDAS. 

Este bloqueio é raro e freqüentemente associa-se ao BRD. 

a) Duração do complexo QRS discretamente aumentada, em torno de 0,10 s; 

b) Orientação do eixo de QRS para baixo e para a direita. Em geral em torno de 

120 s; 

c) Onda Q inicial em D2, D3 e aVF. Onda r inicial em D1 e aVL. Onda Q em D3 

maior que a de D2; 
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d) Onda R de grande magnitude em derivações inferiores e a onda S em D1 e 

aVL. A onda R cresce de D2 para D3; 

e) A onda T sofre modificações secundárias, e seu eixo dirige-se geralmente para 

cima, para esquerda e discretamente para frente.  

 

Figura 86: Bloqueio da Divisão Póstero-Inferior. 

F.6.6 Bloqueio da Divisão Ântero-Medial (BDAM) 

Os atrasos da condução da divisão ântero-medial determinam real assincronismo 

de despolarização entre as duas regiões póstero-inferior e ântero-superior com as parasseptais 

anteriores esquerdas - localização do fascículo ântero-medial. Admitindo-se que duas divisões 

estejam íntegras, o estímulo passa para a região parasseptal anterior através da rede de Purkin-

je. Esse fenômeno ocorre entre as fases média e terminal da ativação ventricular. O estímulo 

atinge o ventrículo esquerdo pelas duas outras divisões, provocando a despolarização das pri-
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meiras áreas desta câmara, ou seja, endocárdio da parede posterior e da região ântero-

superior. 

 

Figura 87: Bloqueio da Divisão Ântero-Medial. 

a) Duração do complexo QRS discretamente aumentada, em torno de 0,10 s; 

b) O eixo do QRS não se modifica no plano frontal; 

c) Ondas Q ou R em D2, D3 e aVF.  Ausência de registro da onda R inicial em 

V1 e Q em V5 e V6; 

d) Ondas R em D2, D3 e aVF e D1; 

e) Ondas R amplas de V2 a V3. A onda R obrigatoriamente cresce da derivação 

V1 para V2 e V3 e decresce de V4 a V6; 
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F.7 ISQUEMIA E INFARTO DO MIOCÁRDIO 

F.7.1 O ECG e a Síndrome Coronariana Aguda 

Entende-se por Síndrome Coronariana Aguda (SCA) a situação em que há deses-

tabilização da placa aterosclerótica com conseqüente diminuição da luz do vaso e com reper-

cussão isquêmica para o músculo cardíaco. A SCA se apresenta como: 

a) Angina Instável – não há morte celular; 

b) Infarto sem supradesnivelamento de ST – observa-se elevação dos marcadores 

de necrose miocárdica; 

c) Infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST – há também 

elevação dos marcadores de necrose miocárdica. 

 

Figura 88: Síndrome Coronariana Aguda. 
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O espectro de mudança no traçado do ECG é muito variado. Na Angina Instável e 

no Infarto sem supra de ST o ECG pode ser normal, com infradesnivelamento de ST ou ape-

nas inversão da onda T. No Infarto com supra de ST ou transmural pode-se observar o supra 

de ST, onda Q e inversão de onda T. 

Calcula-se que a sensibilidade do ECG de repouso para detecção do Infarto em 

Unidades de Dor Torácica esteja em torno de 30%, se elevando para 50% quando se realizam 

ECG’s seriados. Portanto um traçado de ECG normal não exclui o diagnóstico de SCA e a 

comparação entre ECG’s seriados e, se possível, com traçados antigos, melhora a sensibilida-

de e especificidade do método. 

 
I. Alterações de ECG indicativas de Isquemia Miocárdica, podendo evoluir para 

infarto do Miocárdio: 

 
a) Pacientes com elevação do segmento ST: 

• Nova ou presumida elevação de ST no ponto J em duas ou mais deri-

vações acima de 0,2 mV para V1, V2 ou V3 e 0,1 mV em outras deri-

vações contíguas no plano frontal. 

b) Pacientes sem elevação de ST: 

• Depressão do segmento ST; 

• Somente anormalidades de onda T; 

 
II. Alterações de ECG em Infarto do Miocárdio Estabelecido: 

 
a) Qualquer onda Q de V1 a V3; 
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b) Onda Q maior ou igual a 30 ms em derivações DI, DII, aVL, aVF, V4, V5 ou 

V6 (precisa estar presente em duas derivações contíguas e ter profundidade de 

1mm ou mais). 

F.7.2 O Segmento ST e a Onda T na Isquemia 

I. Há mais de 100 causas de alterações de segmento ST e onda T, portanto, o di-

agnóstico de Infarto freqüentemente requer comparação com traçados prévios e com o quadro 

clínico do paciente e, às vezes, dados de laboratório (marcadores de necrose miocárdica). 

II. Isquemia miocárdica produz alterações variáveis no segmento ST e na onda T, 

dependendo da severidade da isquemia e do tempo de início do quadro clínico. 

III. A especificidade do segmento ST e da onda T decrescem principalmente na 

vigência de bloqueio de ramos esquerdo e hipertrofia do ventrículo esquerdo. 

IV. A especificidade do segmento ST para isquemia é também dependente de sua 

morfologia. 

V. Durante o exercício, 1 mm ou mais de depressão de ST a 80 ms do ponto J in-

dica resposta isquêmica ao exercício. 

VI. O infradesnivelamento de ST ocorre pela formação de um vetor que “foge” da 

derivação da parede isquemiada, por exemplo: infra de ST em D2, D3 e aVF sugere isquemia 

miocárdica de parede inferior. 

Formas de depressão do segmento ST e a sua especificidade para isquemia: 
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Figura 89: Especificação Crescente para Isquemia. 

 

Figura 90: Exemplo de Isquemia tipo Downsloping. 

 

 

Figura 91: Derivação II - faixa de ritmo obtido durante exercícios de estresse, segmento ST downsloping. 

 

 
 

Figura 92: Derivação II - faixa de ritmo para o mesmo paciente obtido depois de 10 minutos de exercício. 
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F.7.3 Infarto Agudo do Miocárdio 

1. Padrões de ECG no IAM: 

a) A zona de isquemia tipicamente produz depressão do segmento ST; 

b) A zona de lesão produz elevação do segmento ST, pois cria um vetor que vai 

de encontro às derivações daquela parede; 

c) A zona já infartada, com necrose celular, produz onda Q proeminente no com-

plexo QRS. 

 

Figura 93: Zonas de Isquemia, Infarte e Dano Miocardias no Coração. 

 
2. Gênese da Onda Q no Infarto do Miocárdio 

a) Situação normal: Na derivação D1, por exemplo, o complexo QRS se inicia 

por onda Q pequena, pois, o primeiro vetor a se formar é o da despolarização 

septal que “foge” de D1. Há então uma inscrição negativa, seguida de ampla 

inscrição positiva que é a onda R, formada por vetores de despolarização da 

parede inferior, lateral e anterior.  



 209 

 

Figura 94: Onda Q septal Normal na derivação D1. 

 
f) Situação de Infarto do Miocárdio: Se há Infarto lateral, por exemplo, os veto-

res da parede lateral são perdidos e há um desequilíbrio de forças entre os ve-

tores da despolarização. Como resultado há grande onda Q em D1, pela pre-

dominância do vetor de despolarização septal. 

 

Figura 95: Onda Q septal com infarte lateral na derivação D1. 
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F.7.4 A Evolução do Infarto e as Alterações do Traçado do ECG 

 

Figura 96: A Evolução do Infarto do Miocárdio. 


