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RESUMO
A cOMPressão de sinais digitais de ECG é desejável para
arMazenaMento e transMissão de dados via canais telefônicos. UMa
vantageM adicional é o Método utilizado perMitir a identifica~ão de
forMas de ondas úteis para análise e diagnóstico por cOMputador.
Neste trabalho, estuda-se a aplicabilidade do Método de alisaMento
exponencial siMPles para a iMPleMenta~ão de UM sisteMa de cOMPressão
de dados. Para UMa freqüência de aMostrageM de 200 Hz, foraM obtidas
taxas de cOMPressão de 4:1 e valor rMS do erro relativo da ordeM de
6%. A possibilidade de utiliza~ão do MeSMO algoritMo para extra~ão
das ondas P, T e cOMplexo QRS taMbéM foi investigada. Os resultados
encontrados MostraM a viabilidade de UM algortiMo único para a
cOMPressão e identifica~ão de pontos singulares do ECG.
INTRODUC~O

Diversos trabalhos eM processaMento de sinais biológicos têM sido direcig
nados para o desenvolviMento de Metodologias e sisteMas de análise autoMática
do sinal eletrocardiográfico. Grande parte das pesquisas teu-se voltado para a
solu~ão de probleMas relacionados COM a redu~ão de voluMe de dados e
COM a
detec~ão e deI iMita~ão de ondas do eletrocardiograMa. A representa~ão digital
COMpacta dos registros de ECG, seM no entanto haver perdas de inforMa~ões
iMPortantes do sinál, viabiliza Melhorias no arMazenaMento, transMissão e
diMinui~ão do teMPO de processaMento de longos trechos do sinal, enquanto
que
a identifica~ão de pontos singulares do eletrocardiograMa constitui tarefa
básica para a análise e interpreta~ão de batiMentos cardíacos.
Neste trabalho, apresenta-se UMa Metodologia única que realize cOMpactade dados e identifica~ão de pontos característicos do sinal eletrocardiográfico. Esta se baseia na descri~ã~o do ECO por UM Modelo local de Média
constante, a partir do qual, através da técnica de alisaMento exponencial
siMples, obtéM-se UM sinal transforMado, Sinal Monitor do Erro (S"E), que
perMite cOMPressão e identifica~ão de pontos e curvaturas locais.
~ão

MODELO LOCAL DE

M~DIA

CONSTANTE

Considerando o ECG COMO UM sinal descrito por UM Modelo local de Média
constante (Pinheiro, 1988), UM dos Meios de real iza~ão da predi~ão de UM valor
deste sinal é estabelecer que esta estiMativa seja UMa cOMbina~ão linear de
aMostras passadas, atribuindo a cada qual UM peso. Se estes pesos seguireM UMa
progressão geoMétrica e colocando alguns terMos eM evidência, a equa~ão de
recorrência da predi~ão fica:
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A equa~ão (1), referida COMO alisaMento exponencial siMPles, é fun~ão da
constante de alisaMento a, e, de acordo COM o valor que lhe for atribuído, a
predi~ão (R
) pode ser Mais ou Menos influenciada pelas aMostras Mais antigas ou Maig+~ecentes do sinal (x ). O Melhor valor para a é o que MiniMiza o
erro Médio quadrático entre a seqDência original e as predi~ões. PoréM, geralMente sua escolha não é crítica dentro de deterMinado intervalo próxiMo do va'PrOgraMa de Engenharia BioMédica, COPPE/UFRJ, Centro de Tecnologia, Bloco H,
sala 327 - Caixa Postal 68510 - CEP 21944 - Rio de Janeiro - RJ
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lor ótiMO. O Reso da estiMativa inicial sobre o k-ésiMo ponto
alisada é (l-a) (Brown. 1963).
GERAÇ~O
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SINAL MONITOR pE ERRO

A Monitora~ão de sisteMas preditivos é COMUMente utilizada COM base nos
erros de predi~ão. obtidos a partir da equa~ão (2). Estes são tão Maiores
quanto Mais distantes do Modelo básico estivereM as estiMativas.
e
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Sugerido eM Brown (1963). o SME é UMa forMa de Monitorar sisteMas preditivos. Baseia-se no fato de que quando a estrutura dos dados está estável. os
valores do SME encontraM-se excursionando dentro de liMites específicos.PoréM.
quando terMina a estabilidade do sisteMa. este sinal aSSUMe valores fora dos
liMites de controle (Gilchrist. 1977). A equa~ão (3) apresenta a Modifica~ão
de Trigg (1964) para o cálculo do SME. que contorna alguns probleMas da expressão desenvolvida por Brown. COMO por exeMPlo instabilidade •.
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~bsoluto. Estas duas últiMas variáveis são gadas respectivaMente
equa~ões (4) e (5).
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Dado que -MAO ie i+f'lAO • quanto Mais afastadas do Modelo estão as aMOStras, maiores são o~ v~loresNde erro, chegando-se, então. a um liMite em que
o Sf'lE fica igual a +1. quando existe 100X de probabilidade de estar ocorrendo UMa tendência no sinal (Lewis, 1971. Trigg. 1964). Cada valor do SME está
associado a UMa probabilidade de estar ou não havendo instabilidade nos dados.
A equa~ão (6) calcula o Indice de Probabilidade ponto a ponto da curva do Sf'lE.
IP

sign[Sf'lE ] x PAC[SME ,].
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onde IP é o Indice de Probabilidade da aMostra N; sign[SME ] é o sinal. positivo ouNnegativo. do Sinal f'lonitor do Erro para a N-ésiMa aUostra; e PAC[Sf'lE ]
é a probabilidade aCUMulada referente a deterMinado valor de Sf'lE •
N
N

MATERIAIS E

M~TOOOS

Descrevendo localMente o ECG COM UM Modelo de Média constante. espera-se
que nos segmentos Monotônicos o Modelo se adeqüe beM. ocasionando valores de
baixa amplitude do SME. A Medida que o Modelo não Mais se adapte ao sinal (ondas P e T e COMPlexo QRS), o Sf'lE aSSUMe valores próxiMOS de ±1. AfirMa-se.
dentro de UM intervalo de confian~a estatístico. que está ocorrendo o COMe~o
de UMa tendência iMPortante do sinal. indicando. assiM, o seu ponto de início.
Quando o Sf'lE retorna ao controle. adMite-se que houve o fiM de UMa tendência.
Desta forMa. vários pontos de interesse podeM ser identificados no ECG.
Subdividindo-se o Sf'lE eM faixas, teM-se que, enquanto este sinal estiver
excursionando entre dois liMites consecutivos'. o eletrocardiograMa pode ser
representado por amplitude e dura~ão. Quando o Sf'lE ultrapassar outro liMiar. o
valor correspondente do ECG é guardado. assiM COMO o núMero de aMostras sucessivas existentes nesta faixa. para forMar o sinal COMPriMido (figura 1>.
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EM vez de sereM ~sados os resultados obtidos de distribul~ões estatí.tlcas teóricas (Thal-Thlen-Nghla. 1977). estudou-se o cOMPortaMento do 9"E a
partir do banco de dados de ECG utilizado para este trabalho. Este banco de
dados é COMPOStO por registros eletrocardiográficos de 34 pacientes (duas
deriva~ões para cada UM). obtidos durante prova de e.for~o. Os sinais foraM
digitalizados eM 200 Hz e 9 bits e foi realizado procediMento de Média coerente. para redu~ão de ruído. a cada 20 batiMentos consecutivos. Cada Média é
<CoMPosta por 200 pontos (1 segundo de ECG). Para a sIMula~ão. são escolhidos
aleatoriaMente 200 Médias. perfazendo UM total de 40000 pontos (Pinheiro.
1988). Os valores de a e ~ utilizados são todos os arranjos de 2 dos valores
0.01. 0.05. 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 0.9. 0.95 ~ 0.99.
COMpressão
Para analisar a cOMPressão do ECa. foraM estudadas duas forMas eMPíricas:
usando o S"E <Método 1) e o IP (Método 2). todos os dois sinais divididos
uniforMeMente eM liMiares.
São escolhidos aleatoriaMente 100 trechos de 1 segundo. para avaliar as
Metodologias de cOMPressão utilizadas e são calculados taxa de cOMpressão (TC)
e valor rMS do erro relativo (R"SER). apresentado pela equa~ão (7) e utiliza~
do eM Reddy e "urthy (1986).
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representa o sinal original. e y • o sinal reconstruído.
I

Identificaião de pontos característicos do ECG
Nesta fase do trabalho. é utilizado o Indice de Probabilidade. a partir
do qual é desenvolvido o algoritMo de identifica~ão das ondas de iMPortância
do eletrocardiograMa. Para tanto. é IMPleMentado UM detector de liMiar COMparativo e fixo. estabelecendo assiM UM algoritMo básico bastante siMPles. que
possibilita a identifica~ão de várias Morfologlas diferentes do sinal eletrocardiográfico. O algoritMo de detec~ão faz uso do Indice de Probabilidade eM
vez do Sinal "anitor do Erro. por aquele apresentar de forMa explícita a probabilidade de existência de tendência a cada ponto. facilitando. assiM a deterMina~ão do
valor utilizado para o liMiar LI" e interpreta~ão de outros
valores. O Início de tendência é avaliado de forMa eMPírica através do aUMento
do Módulo da derivada da curva do Indice de Probabilidade. O fiM da tendência
é indicado quando o Indice de Probabilidade COMe~a a apresentar valores baixos
deterMinados pelo liMiar LI". sugerindo que o sinal tornou a acoMPanhar o
Modelo constante.
RESULTADOS E

DISCUSS~O

As análises das duas Metodologias descritas neste trabalho
foraM
realizadas eMPirica.ente subdividindo-se o S"E e o IP eM 10 faixas de taManhos
iguais.
O Sinal "onitor do Erro e o Indice de Probabilidade funcionaM COMO UM aMplificador não-linear. aproxiMando eM valor os picos das ondas de interesse do
ECa. Diferentes valores de a não produzeM altera~ões significativas nas
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Mas de onda do SME e IP. O contrário ocorre COM ~; que, COM valor igualou
Maior que 0.2, COMe~a a produzir satura~ões nas curvas. Para a<0.3, no caso de
~=0.01,
as curvas apresentaM-se Muito alisadas. Mantendo-se a fixo, quanto
Menor for ~ (SME e IP Mais alisados), Maior será a TC (Maior dura~ã~o do sinal
entre dois liMiares consecutivos). Entretanto, Maior é a deteriora~ão da Morfologia do sinal reconstruído (figura 2). O efeito inverso é conseguido para
Maiores valores de ~. AUMentando-se o núMero de liMiares, reduz-se a TC e o
erro entre o sinal original e o reconstruído. A figura 2 COMparaM os dois Métodos e as varia~ões de taxa de cOMpressão e RMSER para o conjunto de valores
de a e ~. Nota-se que as taxas de cOMPressão MostraM Maior varia~ão quando se
altera ~ e não a.
Os ECGs escolhidos apresentaM COMO características principais: freqüência
cardíaca elevada e norMal, ondas P e T de baixas aMPlitudes e ruído. Sinais
COM Treqüência cardíaca norMal produzeM TC Mais elevadas que os COM trechos de
taquicardia, já que nestes é reduzida a quantidade de regiões Monotônicas do
sinal, que são as que geraM 'Maiores TC. COMO a Maior parte do banco de dados é
COMPosta por sinais COM freqüência cardíaca aciMa de 120 batiMentos/Minuto
(cerca de 80? do banco de dados), na realidade, para sinais eletrocardiográficos COM freqüência cardíaca norMal, as taxas de cOMPressão serão superiores às
encontradas neste trabalho, que apresentaM-se eM torno de 4. A figura 3
apresenta dois trechos de ECG e as reconstru~ões segundo os Métodos 1 e 2.
Reunindo, agora, as análises Morfológicas e de taxas de cOMPressão e
RMSER Médios, observa-se que, de UM Modo geral, as forMas de cOMPressão eMpregadas reconstróeM as várias ondas do ECG. As Melhores reconstru~ões, para o
Método 1, são para ~=0.1. O Método 2 reconstrói todas as'forMas de onda lentas
para 0.01i~io.05, poréM produz pequenas distor~ões do pico do QRS, alisando-o.
A tabela 1 Mostra algUMas das técnicas de cOMPressão Mais encontradas na
literatura juntaMente COM anota~ões sobre TC, RMSER, freqüência de aMostrageM
e núMero de bits/aMostra do sinal digitalizado (Pinheiro, 1988). COMParando as
técnicas que utilizaM sinais aMostrados eM 200 Hz, COMO
é o caso deste
trabalho, teM-se que a AZTEC (Cox et al.,1968) é a que produz taxas de
cOMPressão Maiores, poréM são os Mais elevados RMSER. As técnicas CORTES
(Abenstein e TOMPkins, 1982) e a desenvolvida neste trabalho ofereceM taxas de
cOMPressão beM próxiMas à da AZTEC, aléM de produzireM erros relativos beM
Menores. LeMbra-se, ainda, que CORTES é UMa cOMbina~ão da AZTEC COM "turning
point", sugerindo que o teMPO de processaMento desta técnica possa ser
superior ao da desenvolvida neste trabalho. Nada se pode afirMar quanto à
qualidade clínica dQs sinais reconstruídos. Analisando os dados sobre a Metodologia 2 anotados na tabela 1 e os cOMParando COM os da técnica de predi~ão
linear, interpo1a~ão e "encoding" CRuttiMann e Pipberger, 1979), teM-se que
este produz taxas de cOMpressão 50? Mais elevadas que as daquele. No entanto,
a representa~ão do dado cOMPactado não favorece análises diretas dos MeSMOS,
necessitando de decodificadores. AléM disto, não há na tabela valor referente
ao erro produzido eM cOMPacta~ão de eletrocardiograMas, assiM COMO taMbéM para
as técnicas baseadas eM transforMadas ortogonais, COMO as transforMadas
discreta do cosseno e de KarhuneM-LoE!Ve (AhMed et aI., 1975).
Identifica~ão

de pontos singulares

A figura 4 apresenta resultados da aplica~ão do algoritMO de detec~ão. As
barras verticais indicaM o ponto singular detectado pelo algoritMO. EM alguns
dos gráficos, houve Marca~ão de dois pontos singulares sobre UMa MeSMa
aMostra. Este fato está representado por UMa barra deliMitadora Maior que as
deMais. Os gráficos apresentados MostraM os resultados obtidos de curvas de
Indice de Probabilidade calculadas usando a=0.3 e ~=0.05. O liMiar foi estabelecido eMPiricaMente eM LIM=O.l, ou seja, abaixo deste liMite existe UMa
probabilidade de lO?, ou Menor, de estar ocorrendo UMa tendência no si'"al.
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o algoritMo indicou eM todos os registros observados, quando ocorre UMa
Morfologia de iMPortância do ECG, MeSMO eM sinais possuindo ondas de baixa
aMPlitude, aléM de não ter sido observado Marca~ão falso-positiva. Apesar de
não deterMinar exataMente, eM várias das vezes, os pontos de infcio e fiM de
tendência, o algoritMo deterMinou eM todos os registros eletrocardiográficos
observados o intervalo onde ocorria UMa onda do ECG.
CONCLUSOES
A técnica utilizada é de siMPles iMPleMentà~ão e possibilita o desenvolviMento de UM algoritMO único para realiza~ão das tarefas de cOMPressão e
identifica~ão de pontos singulare~ do ECG. O Método apresenta flexibilidade,
podendo produzir taxas variadas de cOMPressão e variada qualidade do sinal
reconstrufdo, dependendo do conjunto de constantes de alisaMento utilizadas.
UMa forMa de aUMentar-se a taxa de cOMPressão e ainda Melhorar a visualiza~ão
dos sinais reconstruídos é substituindo pataMares consecutivos de curta dura~ão
(1 a 3 aMostras) por segMentCYde reta. Outra Maneira de Mehorar a forMa
visual do sinal reconstruído é usando filtrageM digital, de forMa a alisar as
reconstru~ões, asseMelhando-as Mais ao sinal original.
UM algoritMO de càMPara~ão por liMiar fixo pode ser eMPregado, dada a
característica do Método de aMPlifica~ão não-linear. UM liMiar de valor constante torna Mais siMPles a iMPleMenta~ão do algoritMO, aléM de reduzir o teMpo
de processaMento necessário para esta tarefa. PoréM, o algoritMO deve ainda
ser testado usando, COMO por exeMplo o MIT-BIH Arrh~thMia Data Base. Contudo,
a avalia~ão do algoritMO teM de ser feita visualMente, o que deMandaria UM
tarefa extreMaMente laboriosa, já que o banco de dados não possui inforMa~ões
quanto às Marca~ões de todas as ondas do eletrocardiograMa.
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Figura 1 . Esquema demónstrativo da compressão de um sinal genérico e respectivo
sinal comprimido reconstruído.
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Tabela 1 - ResuMo de alguMas técnicas de cOMPressão de dados (Pinheiro,1988)
T~CNICA

AZTEC
"Turning point ll

CORTES
Código delta
P.red. I inear, i nterpol.,encoding

TC

RMSER(7.) Freq am (Hz) bits/aMost.

10
5

-28

500
200

12
8

2

5

200

8

4.54

7

200

8

4

--

--

--

7.8
3.6

3.5

500
200

8
8

400

--

--

--

KLT dupla

12

----

Fourier

7.4

7

250

12

6.0
4.1

200
200

9
9

OCT,KLT

SME

e IP

*Ilétodo 1
'!I'létodo 7

3

*4.40
!2.27
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Figura 3 . Reconstruções de 2 trechos de ECG, segundo as metodologias 1 e 2,~O.3
e ~=O.01. a)TC~3.83 e RMSER=4.40j b)TC=2.17 e RMSER=4.51; c)TC=5.45 e
RMSER=2.36j d)TC=2.61 e RMSER=3.59.
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Figura 4 . Identificação de pontos singulares do ECG, para a=O.3,
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DATA

CD"PRESSrON

ANO EXTRACTION OF SINGULAR POINTS ON THE ECG
USING EXPONENTIAL S"OOTHING

SIGNAL

ABSTRACT -- Co.pression of digital signals is suitable for storage
and data trans.ission over tefephone channels. An additional asset is
that the syste. allows wavefor. identification for co.puterized
analysis and diagnostico The ai. of this work is to studY the
feasibility of using the si.ple exponential sMoothing technique to
i.pleMent a data cOMPression syste•• At the saMpling rate of 200 Hz,
4:1 cOMPression rates are attained with a reI ative root Mean squared
error of 67.. The possibility of extracting P, T and QRS cOMPlex using
the sa.e algorithM Nas also investigated. The results show the
feasibility of a single algorith. to perforM data reduction and
identification of singular points on the ECG.
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