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Resumo- As cardiopatias são uma das maiores causadoras de mortes prematuras
no mundo. Dentre as formas de detectar problemas cardíacos, destaca-se a análise
de exames de eletrocardiogramas, os ECGs. Este trabalho tem como objetivo o re-
conhecimento e classificação de cardiopatias comuns através da análise de eletrocar-
diogramas. Amostras de ECGs, disponíveis no banco de dados da Physionet, serão
processadas no MATLAB e os resultados comparados com os diagnósticos prévios,
de forma a validar a eficiência do algoritmo.
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1 Introdução

O coração é o principal órgão do sistema circulatório humano. Sua função é
bombear sangue para todo o corpo de forma a nutrir as células e permitir a eliminação
de excreções metabólicas (HEART, 2018). Contudo, este órgão fantástico está sujeito
à diversas falhas, como por exemplo o infarto do miocárdio, hipertrofia, arritmias e
bloqueios.

As doenças cardiovasculares são umas das maiores causadoras de mortes no
mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças isquêmicas
do coração e derrames cerebrais lideram a listagem de mortes, totalizando cerca de
15,2 milhões de óbitos em 2016 (WHO, 2018).

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), um organismo internacional
dedicado a melhorar as condições de saúde pública dos países da América, enfatiza



a necessidade de ser realizado o diagnóstico e o tratamento precoce das pessoas
com doenças cardiovasculares ou com alto risco cardiovascular (devido à presença
de um ou mais fatores de risco como hipertensão, diabetes, hiperlipidemia ou doença
já estabelecida) (OPAS, 2017). Dentre as possíveis formas de detectar problemas
cardíacos, destaca-se a análise do eletrocardiograma, também conhecido como ECG
ou simplesmente eletro.

O eletrocardiograma é o exame mais utilizado pelos médicos cardiologistas. Sua
grande difusão ocorre pelo fato de que além de ser um procedimento não invasivo, é
simples de ser realizado, indolor, barato e não provoca riscos à saúde do paciente. No
ECG, eletrodos são posicionados em pontos específicos do corpo do paciente para
realizar a leitura dos sinais elétricos gerados pelo coração (BUENO, 2006), sendo
possível visualizar o ritmo, frequência cardíaca e o tempo de propagação dos im-
pulsos elétricos dentro do órgão. O ECG é também muito utilizado na avaliação de
cardiopatias como pericardite, doenças das válvulas cardíacas, arritmias, bloqueios,
cardiomiopatia e sequelas cardíacas da hipertensão arterial.

O sinal de ECG é composto pela repetição sucessiva de cinco ondas que repre-
sentam um ciclo cardíaco. Estas ondas são nomeadas como P, Q, R, S e T. Cada uma
destas ondas possui uma faixa normal de amplitude e duração, e a aferição de valores
fora desta faixa pode indicar que o paciente possui algum tipo de doença cardíaca
(SILVA; SOARES; SOTOMAYOR, 2015).

Apesar do ECG ser um exame realizado rapidamente, sua interpretação precisa
ser feita visualmente por um médico especialista. A automação do diagnóstico não é
comum aos equipamentos disponíveis atualmente, porém programas podem auxiliar
o médico a realizar esta tarefa, localizando os indícios de cardiopatias de difícil de-
tecção. O objetivo deste trabalho é justamente implementar um algoritmo capaz de
reconhecer e classificar, através de sinais do ECG, alguns tipos de cardiopatias mais
comuns, de forma a auxiliar o médico a conseguir o diagnóstico mais preciso.

2 Metodologia

2.1 Estudo e análise dos padrões em sinais de eletrocardiograma

Nesta etapa será realizado um estudo acerca dos padrões em sinais de ECG, o que
cada forma de onda significa no tempo e que informações podemos coletar com elas.
É uma etapa importante visto que é necessário adquirir o conhecimento biológico
necessário para compreender os sinais de ECG.

2.2 Especificação da Base de Dados

Nesta etapa será especificada e avaliada a Base de Dados a ser utilizada. As bases
de dados são disponibilizadas pelo site www.physionet.org.



2.3 Realização do pré processamento do sinal

Nesta etapa diferentes filtros digitais e decomposições Wavelets serão testados a fim
de obter um sinal de ECG com menos ruído. Será preciso encontrar métodos de
eliminar o máximo de ruído possível sem alterar as características importantes do
sinal original.

2.4 Localizar pontos específicos do ECG

Esta fase consiste em identificar os principais pontos do sinal de ECG. No primeiro
momento, o foco será localizar o complexo QRS devido a sua importância para o
cálculo da frequência cardíaca e detecção de bloqueios. Também buscar-se-á imple-
mentar um algoritmo para localizar as ondas P e T, que são importantes na detecção
de diversas outras doenças.

2.5 Processamento dos pontos encontrados

A partir dos pontos encontrados, realizar a detecção e classificação das cardiopatias
e comparar com os diagnósticos prévios, de forma a validar a eficiência do algoritmo.

2.6 Escrita da monografia

Um relatório final será confeccionado, contendo todas as atividades realizadas, junta-
mente com todos os resultados obtidos no decorrer deste trabalho de conclusão de
curso.

3 Resultados Parciais

Uma parte do trabalho proposto já foi implementada com sucesso. O pré-proces-
samento do sinal, a localização do complexo QRS e o algoritmo de medição de
frequência cardíaca já apresentam um bom resultado para alguns exemplos de si-
nais. Ainda é necessário a realização de um número maior de testes, com diversos
sinais, para validar a real eficiência do algoritmo.
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