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 “Depois de tantos anos de trabalho e experiência, descobri que as idéias surgem em 

conseqüência do intenso desejo de concebê-las. Provocada por esse desejo, a 

mente se torna uma espécie de torre de observação à espreita de incidentes que 

possam exercitar a imaginação – música, crepúsculos, qualquer coisa, enfim, pode 

ser a imagem capaz de gerar uma idéia.” (Charles Chaplin)  
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Resumo  
 

 

A ocorrência de transientes em sinais de eletrocardiograma (ECG) é um 
indicativo de um fenômeno elétrico externo ao coração, sendo a identificação de 
transientes a metodologia mais utilizada na análise médica desde que o 
eletrocardiógrafo (dispositivo responsável pelo aferimento dos sinais de 
eletrocardiograma) foi inventado. Existem poucos trabalhos relacionados a esse 
assunto, o que motiva a criação de uma arquitetura para fazer o pré-processamento 
desse sinal em busca da identificação de transientes. O presente trabalho propõe um 
método baseado na energia do sinal da transformada Hilbert de eletrocardiograma, 
sendo uma alternativa aos métodos baseados em morfologia do sinal. Essa 
informação determinará a formação de Quadros do protocolo PM-AH responsável 
por transmitir os sinais de ECG através de uma rede de computadores do tipo IEEE 
802.3 até um dispositivo computacional. Que por sua vez poderá realizar um 
processamento para fazer a classificação automática do sinal ou apresentá-lo para 
um médico realizar essa classificação de forma manual. 

 

Palavras chaves: Transiente, ECG, Transformada Hilbert, PM-AH. 
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Abstract  
 
 

 The occurrence of transients in electrocardiogram (ECG) signals indicates an 
electrical phenomenon outside the heart. Thus, the identification of transients has 
been the most-used  methodology in medical analysis since the invention of the 
electrocardiograph (device responsible for benchmarking of electrocardiogram 
signals). There are few papers related to this subject, which compels the creation of 
an architecture to do the pre-processing of this signal in order to identify transients. 
This paper proposes a method based on the signal energy of the Hilbert transform of 
electrocardiogram, being an alternative to methods based on morphology of the 
signal. This information will determine the creation of frames of the MP-HA protocol 
responsible for transmitting the ECG signals through an IEEE 802.3 network to a 
computing device. That, in turn, may perform a process to automatically sort the 
signal, or to present it to a doctor so that he can do the sorting manually. 
 

Key words:.Transient, ECG, Hilbert Transform, PM-AH 
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Capítulo 1 
 

1. Introdução  

 

 

 

Os avanços na área da eletrônica digital têm contribuído para a crescente 
demanda por aplicações distribuídas que se utilizam de dispositivos dotados de 
capacidade de processamento (Smart Devices)[1]. Essa descentralização da 
computação é uma tendência em sistemas de automação industrial, os quais estão 
convergindo para um ambiente distribuído[2]. 

 
Não somente na automação, mas em outros campos da ciência, as aplicações 

distribuídas estão ganhando espaço, dentre essas áreas podemos citar o 
monitoramento cardiológico[3], alvo da pesquisa dessa dissertação. 

 
O monitoramento cardiológico busca principalmente pela identificação de 

patologias, para esse finalidade existem diversos trabalhos[4-11], porém, todos 
esses trabalham analisam os dados na sua totalidade, nenhum tipo de pré-
processamento é feito, são poucos os trabalhos na área de pré-processamento de 
sinal de ECG[12-13] e todos eles se baseiam em alterações na morfologia do sinal 
de ECG. Essa dissertação pretenderá mostrar que outra abordagem pode ser 
tomada usando a energia do sinal para fazer o pré-processamento dos dados. 

 

Transiente é um termo utilizado em diversas áreas do conhecimento: 
 

 Engenharia elétrica: Representa um surto de tensão que ocorre em um 

intervalo de tempo muito pequeno. È a maior causa de queima de 
equipamentos eletrônicos. 

 Acústica: È um sinal de curta duração que causa um artefato na fase de um 

som ou uma palavra falada. 

 Astronomia: È um fenômeno ou objeto astronômico que pode ser observado 

por um curto período de tempo. 

 Engenharia química: Um sistema está em um estado transiente quando uma 

variável é alterada e o sistema ainda não alcançou um equilíbrio dinâmico. 

 Engenharia civil: È um termo usado para designar uma onda de pressão de 

curta duração, por exemplo, em uma tubulação ocorre quando uma válvula ou 
bomba é repentinamente fechada. 
 

A partir dessas definições, generaliza-se transiente como um evento de curta 
duração que altera o funcionamento de um sistema. No eletrocardiograma, 
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transientes ocorrem devido a eventos externos ao funcionamento do coração que 
altera sua forma de onda, como por exemplo, ruídos e marca-passos. 

 

1.1. Objetivo 
 

Especificar uma arquitetura utilizando computação distribuída para realizar 
um pré-processamento em um sinal de eletrocardiograma em busca da identificação 
de transientes. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho descrevem as metas a serem 
alcançadas, tendo em vista o objeto de estudo dessa dissertação de mestrado, para 
tanto, estão previstos os seguintes pontos: 

 

 Especificar a arquitetura para identificação de transientes. 

 Definir uma ferramenta matemática para analisar a energia entre os 
parâmetros previamente extraídos. 

 Especificar novos Quadros para o protocolo PM-AH para dar suporte a 
confirmação de uma mensagem sobre a ocorrência de transientes em tempo-
real. 

 Emular a identificação de transientes usando o software Matlab®, a escolha 
desse software deu-se por ele ser o software mais utilizado no processamento 
de sinais. 

 Provar matematicamente a viabilidade dos novos Quadros do protocolo PM-
AH. 
 

1.3. Organização do trabalho 

 

Na seqüência, esta dissertação encontra-se dividida da seguinte forma: 
 

 Secção 2 apresenta o objeto de estudo dessa dissertação, o 
eletrocardiograma. 

 Secção 3 apresenta a fundamentação teórica do trabalho, a ferramenta 
matemática e o protocolo de comunicação. 

 Secção 4 apresenta a arquitetura propriamente dita e todo seu 
funcionamento. 

 Secção 5 apresenta os resultados do trabalho, tanto a emulação da 
arquitetura como a demonstração matemática. 
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 Secção 6 apresenta as considerações finais e propostas para trabalhos 
futuros. 
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Capítulo 2 
 

2. Objeto de estudo: Eletrocardiograma 

 

2.1. O coração 

 

O coração é um órgão compreendido por um músculo (chamado de 
miocárdio) cuja contração ritmada é responsável pela circulação do sangue com uma 
pressão razoável para percorrer todo o corpo e retornar. O sangue é um líquido 
responsável por transportar oxigênio e nutrientes que são necessários para todas as 
células que sustentam a atividade orgânica, bem como, retirar da célula gás 
carbônico e restos da respiração celular. 

 
O coração se localiza um pouco a esquerda do centro do tórax, no sentido 

Antero-posterior, sendo que o ápice do coração é acentuadamente deslocado para a 
esquerda[14]. Ele é dividido em duas partes, a metade direita também conhecida 
como coração direito, é constituída por duas cavidades. O átrio direito é a cavidade 
superior que recebe o sangue do corpo, que está cheio de gás carbônico sendo 
chamado de sangue venoso, provindo da veia cava superior e inferior e passa o 
sangue para a outra cavidade, o ventrículo direito. O ventrículo direito então bombeia 
o sangue para os pulmões, onde a troca gasosa é realizada e o sangue se torna rico 
em oxigênio, passando a ser conhecido como sangue arterial [15]. A metade 
esquerda do coração é conhecida como coração esquerdo e assim como o coração 
direito também é constituído por duas cavidades, a cavidade superior é conhecida 
como átrio esquerdo e recebe o sangue arterial provindo veias pulmonares e o 
repassa para o ventrículo esquerdo, de onde então é bombeado para o resto do 
corpo. 

O átrio na verdade é uma bomba de escorva (bomba auxiliar com finalidade 
de manter outra bomba sempre preenchida com fluído), pois 75% do sangue flui 
diretamente do átrio para o ventrículo antes que a contração do músculo ocorra. Em 
outras palavras apenas 1/4 do sangue é efetivamente bombeado pelo átrio. [16]. 

 
O átrio direito ou esquerdo se comunica respectivamente com o ventrículo 

direito ou esquerdo através dos orifícios aurículo-ventriculares. Os átrios são 
separados pelo septo interauricular e os ventrículos são separados pelo septo 
interventricular. 

 
Entre o átrio direito e o ventrículo direito se encontra a válvula tricúspide e 

entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe a válvula bicúspide ou mitral, 
Essas válvulas tem com função impedir o refluxo sanguíneo, ou seja, impedir que o 
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sangue flua do ventrículo para o átrio, garantindo assim que o fluxo seja unidirecional 
somente do átrio para o ventrículo. Existem também válvulas entre os ventrículos e 
as artérias para impedir que o sangue retorne ao coração. A válvula localizada entre 
o ventrículo direito e a artéria pulmonar é conhecida como válvula pulmonar e a que 
se localiza entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta é chamada de válvula 
aórtica. 

 
Uma visualização da anatomia do coração e os elementos que o compõe 

podem ser feita na Figura 2.1. 
 

 
 

Figura 2. 1 – Componentes fisiológicos do coração [17] 

 

       
Cada uma dessas quatro cavidades ou câmaras (átrio direito, átrio esquerdo, 

ventrículo direito e ventrículo esquerdo) pode se encontrar em dois estados. Um 
estado de contração (ou sístole) ou um estado de relaxamento (ou diástole). 

 
Antes de cada batida, uma corrente elétrica passa por todo o coração. Essa 

corrente é responsável por ativar a contração do miocárdio. O padrão de propagação 
da onda não é um evento randômico, mas coordenado para gerar uma sístole 
eficiente. Como resultado, uma mudança de potencial pode ser aferida. Esse sinal 
amplificado e filtrado é conhecido como eletrocardiograma (ECG, ás vezes EKG). 

 
Um grande número de fatores pode afetar o ECG, incluindo anormalidades 

na condução elétrica das fibras, anormalidades metabólicas como isquemia (Falta de 
oxigenação do tecido miocárdio) e anomalias macroscópicas como uma mudança na 
geometria do coração. A análise do ECG é parte da rotina de uma avaliação médica. 
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O coração tem papel importante na saúde humana e o ECG é uma maneira não-
invasiva de gravar e analisar dados provindos do coração. 

 
Para uma compreensão adequada do ECG é necessário o entendimento de 

três fenômenos. A eletrofisiologia de uma célula. A base física do eletrocardiograma 
e a aquisição do sinal. 

 
 

2.2. Eletrofisiologia de uma célula 

 
A diferença de potencial entre o meio intracelular e o meio extracelular em 

uma célula cardíaca depende do gradiente de concentração de íons através da 
membrana da célula. Devido a diferença de concentração, os íons tendem a entrar 
ou sair da célula, porém a permeabilidade da célula impende esse fluxo, gerando 
portanto uma diferença de potencial. No Quadro 2.1 podemos ver essas 
concentrações de uma típica célula cardíaca expressa em milimoles e o potencial de 
equilibro expresso em milivoltz. 

 

Ìon Contração 
Extracelular 

(mM) 

Contração 
Intracelular (mM) 

Potencial de 
Equilíbrio (mV) 

Na+ 145 10 72 

K+ 4 135 -95 
Ca++ 2 10-4 134 

 

Quadro 2. 1 – Concentração dos íons de sódio, potássio e cálcio nas células cardíacas. [18] 

 
A permeabilidade da célula também pode ser expressa através de um 

modelo elétrico conforme é mostrado na Figura 2.2, onde a condutância representa a 
permeabilidade da célula para cada íon, as baterias representam a voltagem de 
equilíbrio e Cm representa a capacitância da membrana que armazena a diferença 
do potencial de ação (também chamado de potencial de transmembrana) da célula, 
uma simples análise de circuito revela que a corrente de um íon X é dada pela 
Equação 2.1: 

 
Ix = Gx (Vm - Ex) 

 

Equação 2. 1 

Onde: 

 Ix = Corrente gerada pelo íon X. 

 Gx = Condutância de transmembrana para o íon X 

 Vm = Potencial de membrana 

 Ex = Bateria formada pelo íon X. 
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Se a condutância de transmembrana para um determinado íon for 
aumentada, a diferença do potencial de ação se moverá em direção à bateria do íon. 
Por exemplo, Se Gna for subitamente aumentada, o potencial de membrana Vm se 
“moverá” em direção a Ena (+70mV), é isso o que ocorre durante o potencial de 
ativação quando o transiente de Gna aumenta. 

 

 
Figura 2. 2 – Modelagem de uma célula através de um circuito elétrico 

 
 

O potencial de ativação é responsável por cada batida do coração, esse 
potencial se origina do marca-passo dentro do coração e é conduzido rapidamente 
para todo o órgão originando uma contração coordenada. Como outros tecidos que 
são ativados eletricamente (Ex. nervos e músculos esqueléticos), as células do 
miocárdio tem como valores típicos do potencial de ação, em torno de -80 a -90 mV 
com relação ao meio extracelular. Esse valor se deve principalmente ao potássio, 
pois se acredita que a membrana é consideravelmente mais sensível ao potássio 
que aos outros íons. 

 
A passagem de íons pela membrana da célula se dá através de canais 

específicos para cada íon, esses canais podem abrir (se tornando ativos) ou fechar 
(se tornando inativos) e essa abertura ou fechamento se dá como resposta há uma 
mudança de voltagem (canais controlados por voltagem) ou através de receptores 
químicos (canais controlados por receptores). 

 
A variação de condutância da membrana se deve, portanto a abertura e 

fechamento desses canais, causando uma variação no potencial de ação sobre o 
domínio do tempo. O curso de tempo desse potencial de ação é mostrado na Figura 
2.3 com cinco fases convencionais. Na fase 0 ocorre uma abertura abruta dos canais 
de sódio, os íons de sódio entram no meio intracelular e causam um aumento do 
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potencial até atingir um valor positivo (~20 mV), após essa rápida fase de 
despolarização, há um retorno lento e gradual do potencial intracelular, essa fase de 
repolarização é geralmente dividida em quatro fases. Na fase 1 ocorre um rápido 
período inicial de repolarização provocado pelo fechamento dos canais de sódio e 
pela abertura dos canais de potássio e íons de potássio migram para a superfície 
externa da membrana, na fase 2, um período estável (chamado de platô) de 
repolarização, pois nesse ponto ocorre um equilíbrio iônico entre o meio intercelular e 
extracelular na fase 3 ocorre a repolarização de forma lenta e gradual, na fase 4 a 
célula volta para sua condição de repouso. 

 

 
Figura 2. 3 – Potencial de ação de uma célula de miocárdio. Figura adaptada de [19] 

 
Essa repolarização ocorre devido há um mecanismo na membrana celular 

conhecido como bomba de sódio. Na fase de despolarização esse mecanismo é 
suprimido devido ao gradiente de sódio que entra na célula de forma abrupta, porém 
no período de repolarização, esse mecanismo é responsável por retirar os íons de 
sódio do meio intracelular e retirar íons de potássio do meio extracelular (por esse 
motivo que esse mecanismo também é chamado de bomba de sódio-potássio). Há 
de se observar que essa movimentação ocorre no sentido contrário do gradiente de 
concentração, portanto essa ação exige o gasto de energia sob a forma de ATP 
(Trisfofato de adenonisa)[20]. 

 
Depois da fase 0, um conjunto de células e processos moleculares 

conhecidos como acoplamento excitação-contração (Excitation-contraction coupling): 
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A despolarização da célula leva um componente celular conhecido com retículo 
sarcoplasmático a liberar uma grande quantidade cálcio para o meio extracelular, 
essa liberação provoca a contração do músculo, após esse evento o cálcio é 
bombeado de volta para o retículo sacoplasmático, onde permanece armazenados 
até que ocorra um novo potencial de ação, essa remoção de cálcio do meio 
extracelular põe fim a contração. Os acontecimentos físicos podem ser vistos na 
Figura 2.4. 

 

 
Figura 2. 4 - Potencial de ação geral na célula cardíaca e seus principais canais iônicos[21] 

 
Antes de cada potencial de ação se propagar ele tem inicializado no marca-

passo, que são células cardíacas que possuem a propriedade de automaticidade, 
isto é, essas células são capazes de se despolarizarem espontaneamente gerando o 
potencial de ação que se propagará para as outras células, essas células se 
localizam no nódulo (ou nodo ou nó) sinoatrial (ou sinusal ou Keith e Flack), ele se 
situa na parede lateral superior do lado átrio direito imediatamente abaixo do orifício 
da veia cava. A fibra do nodo sinusal são 3 a 4 vezes menores que as fibras atriais 
circundantes aos quais estão diretamente conectadas, assim qualquer impulso 
elétrico gerado pelo NSA se propaga imediatamente para todas as regiões do átrio 
em uma velocidade de aproximadamente 1m/s, uma via especial (faixa miocárdica 
interatrial anterior) conduz o impulso do NSA diretamente para o átrio esquerdo. A 
onda de impulsos prossegue inferiormente diretamente para o nodo átrio ventricular 
(NVA), considerada normalmente a única via de condução entre os átrios e os 
ventrículos. 

 
As células do marca-passo apresentam uma fase 4 instável apresentando 

uma espontânea despolarização, o potencial de ação dessas células crescem de 
maneira devagar em direção ao zero devido a entrada ponderada de sódio pelos 
canais iônicos, quando o potencial atingi o limiar, a célula desenvolve o potencial de 
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ação similar a fase 0 descrita anteriormente, porém a troca de cálcio ocorre de 
maneira muito mais lenta, o potencial então retorna ao nível de inicial e o ciclo 
repete. Além das células do nodo sinusal, existem outras células cardíacas que 
apresentam automaticidade, as células do nodo AV e células ventriculares. 

 
As células do nodo sinusal têm uma taxa de batimento de 60 a 100 vezes 

por minuto enquanto que as células do nodo AV têm uma taxa de 40 a 50 vezes por 
minuto e as células ventriculares numa taxa de 20 a 40 vezes por minuto. Em 
condições normais o nodo AS determina a taxa de batimento do coração, as células 
de batimento mais lentas são resetadas durante cada ciclo cardíaco. Entretanto sob 
algumas condições patológicas a taxa de batimento das outras células pode 
ultrapassar o batimento do marca-passo e conduzir o batimento do coração, ou em 
contrapartida, o batimento do marca-passo diminuir e as outras células assumir o 
batimento do coração [22]. 

 
As células do miocárdio têm a propriedade da propagação do potencial de 

ação de uma célula para outra de uma maneira muito eficiente, de fato, os cientistas 
até 1954 pensavam que as células do miocárdio não eram separadas. Mas o 
microscópio eletrônico mostrou as membranas celulares e que, portanto as células 
são fortemente ligadas e apresentam uma baixa resistência e a transmissão de 
corrente e tensão ocorre de célula para célula. Uma vez que ocorra um impulso ele é 
propagado para todo o coração. Os marca-passos artificiais introduzem um impulso 
que provoca a despolarização através de um eletrodo de cateter usualmente inserido 
no ventrículo direito resultando em uma efetiva contração mecânica. 

 
A propagação célula a célula do miocárdio não apresenta uma velocidade 

de propagação adequada e existem fibras especializadas para essa função de 
condução em que o potencial de ativação viaja com uma velocidade maior, 
determinadas doenças debilitam essas fibras e somente o miocárdio é responsável 
pela propagação prolongando assim o tempo de dispersão do potencial de ativação 
pelo coração. Uma falta de sincronização entre esses dois meios de propagação 
pode debilitar a eficiência do batimento. Em contraponto as fibras condutoras existem 
também as fibras isolantes para impedir a passagem do potencial de ação do átrio 
para o ventrículo, somente no nódulo AV é que essa passagem é permitida, e o nodo 
AV tem a função de provocar um atraso no sinal. Dessa forma a contração do 
ventrículo só inicia depois da contração total do átrio 

 

2.3. Base física do eletrocardiograma  
  

Como resultado da atividade elétrica das células, uma corrente flui através 
do corpo e uma diferença de potencial é estabelecida na superfície da pele e pode 
ser mensurada com um equipamento adequado. A gravação desse gráfico na 
superfície da pele como uma função do tempo produz o eletrocardiograma. Um 
modelo matemático simples que pode ser utilizado para compreender como o 
coração gera uma diferença de potencial na superfície da pele é o modelo dipolo. 
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Embora ele não represente perfeitamente a realidade ele dá um bom entendimento 
do que ocorre. A Figura 2.5 representa esse dipolo. 

 

 
Figura 2. 5 - Dipolo de propagação. Figura adaptada de [22] 

 
O modelo dipolo tem dois componentes, a representação da atividade 

elétrica do coração (o dipolo em si) e a geometria das propriedades elétricas. No 
meio intracelular, o potencial de ação se propaga através das células do miocárdio, 
ocorre então uma corrente na direção de propagação na interface entre o tecido que 
está sendo despolarizado e o tecido em descanso, essa é corrente de dipolo que é a 
fonte elétrica elementar para o ECG. No meio extracelular também ocorre uma 
corrente, porém, em sentido contrário para que ocorra a conservação da carga. 
Todos os loops de corrente no meio condutor fecham em direção de si mesmos, 
formando o campo do dipolo. A atividade elétrica total do coração em qualquer 
instante de tempo pode ser representada por uma distribuição dos dipolos ativos, em 
geral eles decaíram na superfície irregular entre os limites entre os tecidos 
polarizados e não polarizados. 

 
Em uma abordagem mais primitiva onde se analisa o coração como o todo, 

percebe-se que todos os dipolos podem ser vistos como um dipolo equivalente, ou 
seja, toda a atividade elétrica do coração pode ser representada pontualmente como 
um vetor, onde sua direção e sentido sumarizam todos os dipolos. Esse momento 
dipolo normalmente é chamado de “vetor coração”(Heart Vector) M(t) que muda de 
direção e sentido conforme o espalhamento das correntes de despolarização. 
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2.4. Aquisição do sinal 
 
                O eletrocardiograma é um dispositivo eletrônico que registra os sinais 
elétricos gerado pelo coração. São conectados eletrodos ao corpo do paciente para a 
aferição desse sinal e o registro do mesmo através de uma escala voltagem versus 
tempo onde uma deflexão ascendente indica um potencial positivo e uma deflexão 
descendente indica um potencial negativo. 
 
                Os sinais que o equipamento capta não são sine qua non, ou seja, não são 
capazes por si só de fazer uma análise clinica completa. Em determinados casos, 
uma patologia pode não se manifestar nos sinais capturados pelo equipamento, bem 
como, sinais alterados de ECG podem ser aferidos sem que nenhuma patologia 
exista. 
 
Existem dois tipos de equipamentos para a aquisição do sinal: [23] 
 

 Galvanômetro de corda: Registra os sinais em um papel fotográfico que 

precisa então ser revelado. È um dispositivo de difícil manuseio, pois a corda 

valiosa é bastante frágil. 

 Amplificador de rádio: Manuseio mais fácil e apresenta os resultados de uma 

forma imediata, pois apresenta o sinal em uma tela fluorescente 

(equipamentos mais atuais apresentam o sinal em monitor de vídeo). Podendo 

mostrar várias derivações. 

Gravadores podem ser ligados ao equipamento para o registro adequado do 
sinal. 

 

2.4.1. Derivações Bipolares clássicas 

 
Eletrodos são conectados ao BE (Braço Esquerdo), BD (Braço Direito) e PE 

(Perna Esquerda) juntamente com pasta para obter um contato melhor com a pele. 
Os eletrodos podem ser colocados em qualquer parte do membro, usualmente 
coloca-se acima dos pulsos e tornozelos, caso algum membro tenha sido amputado 
pode-se colocar o eletrodo no coto. Em pacientes com tremores melhores resultados 
são obtidos colocando-se os eletrodos na parte superior dos membros. 

 
 Esses eletrodos geram respectivamente as derivações unipolares BE, BD e 

PE. Existem também um eletrodo para a perna direita que é utilizado como fio-terra. 
 
As derivações bipolares representam a diferença entre duas derivações 

unipolares da seguinte forma: 
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 Derivação I – É a diferença entre as derivações unipolar BE e BD (BE - BD). 

 Derivação II - È a diferença entre as derivações unipolar PE e BD (PE - BD). 

 Derivação III - É a diferença entre as derivações unipolar PE e BE (PE - BE). 

Segundo a Equação de Einthoven, temos que a derivação II é igual a soma 
vetorial da derivação I com a derivação III, como pode ser visto pela Figura 2.6. 

 
Figura 2. 6 - Derivações bipolares 

 
A Equação de Einthoven é baseada nas equações de Kirchoff. De fato, se a 

derivação II fosse invertida, ou seja, se a derivação II fosse a diferença entre BD e 
PE, teríamos que o somatório das três derivações seria igual a zero. 

  
Antigamente, os médicos realizavam o que se chamava derivação bipolar 

torácicas, onde era um eletrodo era colocado no tórax e a diferença entre ele e a PE 
era medida, pois se acreditava que pela distância da perna para o coração o eletrodo 
PE poderia ser considerado como eletrodo “indiferente”, ou seja, um terra, porém 
hoje se sabe que os potenciais das extremidades podem alterar significativamente o 
padrão das derivações torácicas. 
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2.4.2. Derivações unipolares  

 
As derivações unipolares surgiram em 1932, são denominadas VR, VL, VF 

(Potencial unipolar do braço direito, braço esquerdo e perna esquerda 
respectivamente) e apresentam uma relação matemática com as derivações I, II, III.  

 

 
3

III
VR


  

 3

IIII
VL




 

 
3

IIIII
VF


  

Tecnicamente, as derivadas unipolares são derivadas bipolares, no entanto, 
ao invés de utilizar um eletrodo “indiferente” ela se utiliza de três eletrodos (BD, BE e 
PE) e aplicando as leis de kirchoff temos que BD + BE + PE = 0 e colocando-se um 
eletrodo extra, por exemplo, no BD afere-se o “verdadeiro” valor de BD, pois temos 
que BD – 0 = BD. Dessa forma obtêm-se o VR. O mesmo pode ser feito com BE e 
PE para obter o VL e VF. Esse tipo de derivações é chamado de não aumentadas. A 
Figura 2.7 exemplifica esse método para o braço direito, no caso VR. 
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Figura 2. 7 - Derivação unipolar VR 

 
 Uma pequena modificação na técnica descrita acima pode obter um 

aumento de 50% na amplitude do sinal e por isso recebe o nome de derivação 
torácica aumentada aVR, aVL e aVF. Todos os eletrodos “indiferentes” são ligados e 
um eletrodo extra é ligado na extremidade que vai ser aferida, porém o eletrodo 
“indiferente” dessa extremidade é desligado, conforme pode ser visto na Figura 2.8. 
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Figura 2. 8 - Derivação unipolar aumentada aVR 

2.4.3. Derivações unipolares precordiais 

 
Na anatomia, precórdio é a região do tórax sobre o coração e à esquerda da 

porção inferior do esterno. È a região onde se localiza os eletrodos desse método. 
 
As derivações do eletrodo “indiferente” permanecem ligadas as três 

extremidades, porém múltiplos eletrodos são ligados na região precordial, o que gera 
múltiplas derivações torácicas. As posições desses eletrodos podem ser visto na 
Figura 2.9. 
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Figura 2. 9 - Derivações unipolares precordiais [19] 

 
V1 – Quarto espaço intercostal à direita da borda esternal. 
V2 – Quarto espaço intercostal à esquerda da borda esternal. 
V3 – Posição eqüidistante de V1 e V4. 
V4 – Quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, todas derivações 
subseqüentes são tomadas no mesmo plano horizontal de V4. 
V5 – Linha axiliar anterior. 
V6 – Linha hemiaxiliar 
 
O sinal capturado pelo ECG tem a seguinte forma de onda conforme mostra a Figura 
2.10. 
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Figura 2. 10 - Sinal de ECG [24] 

 

 Onda P – A primeira onda do ECG normal. Ocorre em todos os ciclos 

cardíacos, é uma onda arredondada, simétrica, de pequena amplitude (menor 

que 2,5 mm) e duração menor que 110ms. Em condições normais a onda P é 

positivas nas derivações I, II, aVF, V2 a V6 e negativa em aVR. Fisicamente 

corresponde a despolarização dos átrios. 

 Segmento PR – Segmento de linha que conecta a onda P ao QRS. Deve estar 

no nível da linha de base do traçado. 

 Intervalo PR – Intervalo de tempo medido entre o início da OP e o início do 

QRS. Varia de 120ms a 200ms, mantendo-se constante. 

 Complexo QRS – A segunda onda do ECG normal. Deve-se identificar o 

complexo QRS em todos os ciclos cardíacos, observando sua morfologia: 

deflexão espiculada, estreita, com duração entre 60ms e 100ms e amplitude 

variada. Denomina-se Q a primeira deflexão negativa, R a primeira deflexão 

positiva e S a deflexão negativa que segue R. R‟ è a deflexão positiva que 

segue S e S‟ é a deflexão negativa que segue R‟. Nas derivações D1 até aVF, 

existem diferenças nas morfologias dos QRS entre os indivíduos em razão 

das rotações cardíacas. O padrão aproximado em V!/V2 é RS (r minúsculo/S 
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maiúsculo) e em V3/V4, RS (R maiúsculo /S maiusculo), em V5/V6, qRs (q 

minúsculo/ R maiúsculo / S minusculo). Fisicamente corresponde a 

despolarização dos ventrículos. Nesse período ocorre também a repolarização 

dos átrios, porém esse evento é mascarado pela despolarização dos 

ventrículos. 

 Ponto J e segmento ST – Ponto J é o ponto de junção entre o final do QRS e 

o início do segmento ST e situa-se no nível da linha de base. Segmento ST é 

o segmento de linha que une QRS à onda T e corresponde à fase inicial da 

repolarização ventricular. A sua morfologia não é em linha reta, mas algo 

curvo, côncavo para cima. 

 Onda T – A terceira onda do ECG normal corresponde à repolarização 

ventricular em sua quase totalidade. Onda algo arredondada e assimétrica, 

com a fase ascendente mais lenta e a descendente mais rápida. Amplitude 

variável, menor que o QRS. Polaridade positiva em I-II-aVF-V2 a V6 e 

negativa em aVR. Fisicamente corresponde a repolarização ventricular. 

 Intervalo QT – Intervalo de tempo medido entre o início do QRS ao final do 

OT. Corresponde à sístole elétrica total ventricular. Intervalo QT varia 

inversamente em relação à freqüência cardíaca. 

 Onde U – Ocasionalmente pode ser identificada a onda U, quarta onda do 

ECG, vindo logo após a onda T: onda arredondada, de curta duração, de 

pequena amplitude e de mesma polaridade da onda T precedente. Aparece 

em algumas doenças cardíacas. 

 
Uma idéia de como o potencial de ação de cada parte do coração contribui para 
formar a onda do ECG pode ser tida na Figura 2.11. 
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Figura 2. 11 - Noção temporal das despolarizações e repolarização dos componentes do coração[25] 

  
 

2.5. Ruídos e artefatos no ECG 

 
Infelizmente, o ECG é freqüentemente contaminado com ruídos e artefatos que 
podem estar dentro da banda de freqüência que está sendo analisada, podendo se 
manifestar com a morfologia do próprio ECG. As manifestações que afetam o ECG 
podem ser classificadas nas seguintes categorias. 
 

1. Interferência da rede elétrica: Se situa na freqüência de 60 ou 50 Hz 

(Dependendo do país onde se esteja) com uma amplitude acima de 50%  

máxima deflexão de fundo de escala (FSD, do inglês) do ECG pico-a-pico. 

2. Ruído de contato: A perda de contato entre o eletrodo e a pele se manifesta 

com mudanças na forma.com saturações no FSD por períodos acerca de 1 

segundo no ECG (normalmente se deve ao fato do eletrodo estar 

parcialmente ou totalmente desplugado) 

3. Artefatos provocados pela movimentação do paciente: Movimentos do 

eletrodo na área de contato com a pele leva há uma mudança de impedância 

entre o eletrodo e a pele causando variações no potencial do ECG e 
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normalmente se manifestando como rápidos (mas contínuos) deslocamentos 

na linha de base ou completa saturação. 

4. Ruído de eletromiografia: Atividade elétrica devido a contração do músculo 

durando em volta de 50 ms entre o nível dc e 10.000 Hz com uma amplitude 

média de 10% acima do FSD. 

5. Flutuação da linha de base: Normalmente ocorre por causa da respiração com 

uma amplitude em torno dos 15% em torno do valor máximo de freqüência 

flutuando entre 0,15 e 0,3 Hz. 

6. Ruídos devido ao dispositivo de coleta de dados: Artefatos gerados pelo 

processamento de sinal pelo hardware como saturação do sinal. 

7. Ruído eletrocirúrgico: Ruído gerado por outro equipamento médico presente 

no ambiente de monitoração do paciente com uma freqüência entre 100 kHz e 

1 MHz, durando aproximadamente de 1 a 10 segundos. 

8. Ruído de quantização e mascaramento 

9. Artefatos de processamento de sinais (ex: oscilações de gibbs)  

 
Embora cada uma dessas contaminações possa ser reduzida pelo uso 

adequado de hardware e ajuste experimental, é impossível de remover todas as 
contaminações. Entretanto, é importante quantificar a natureza do ruído em um 
conjunto particular de dados e escolher um algoritmo apropriado de acordo com os 
requisitos da aplicação. 
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Capítulo 3 
 

3. Fundamentação teórica  

 

3.1. Transformada Hilbert 

 
A transformada de Fourier é adequada para avaliar as freqüências que 

compõe um sinal de energia (ou em determinados casos, de um sinal de potência). 
Sendo, portanto, indicada na análise matemática e o projeto de filtros seletivos de 
freqüência para fazer uma separação do sinal utilizando como parâmetro a 
freqüência. 

 
Existe outro método para a separação de sinais, onde se utiliza os desvios 

por fase para fazer a separação de sinais, sendo chamado de seletividade por fase. 
Um deslocamento simples que podemos pensar é o de 180° que provoca uma 
inversão na polaridade de um sinal senoidal. O transformador matemático capaz de 
realizar essa operação é chamado de transformador ideal. Outro deslocamento de 
fase interessante é o de ±90°, quando isso ocorre para todos os componentes de um 
determinado sinal, a função de tempo resultante é conhecida como transformada 
Hilbert do sinal[26]. 

 
Considerando, portanto um sinal no tempo g(t) (com transformada de Fourier 

G(t)). A transformada de Hilbert de g(t) indicada por ĝ(t) é definida por (3.1): 

 

 
 

Equação 3.  1                          

 
A transformada de Hilbert de g(t) é uma operação linear. Existe também uma 

operação inversa no qual o sinal g(t) é recuperado de ĝ(t). Essa operação é chamada 
de transformada de Hilbert inversa. Ela é definida por: 

 

 
 

Equação 3.  2 
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As funções g(t) e ĝ(t) são chamadas de par de transformadas de Hilbert[27]. 
 
A transformada Hilbert é uma integral imprópria, pois, ela não está definida 

em todos os pontos (devido ao pólo em t = τ), existe uma técnica da análise 
matemática conhecida como valor principal de Cauchy que consegue aumentar o 
número de funções onde essa integral existe. 

 
A função ĝ(t) pode ser interpretada no domínio do tempo como sendo a 

convolução do sinal g(t) com a função de tempo 1/πt. A partir do teorema da 
convolução sabemos que a convolução de duas funções no domínio do tempo é a 
transformada da multiplicação dessas funções no domínio da freqüência, ou seja, a 
transformada de Fourier dessas funções. 

 
A transformada de Fourier de 1/πt[28] pode ser vista em (3.3): 

 

 
 

Equação 3.  3 

 
A função sgn (f) é chamada de função sinal definida no domínio da 

freqüência por (3.4): 

 
 

Equação 3.  4 

 
A transformada Fourier Ĝ( ) de ĝ(t) é dada por (3.5): 

 

 
 

Equação 3.  5 

 
A Equação (3.5) define o transformador de Hilbert[29], onde para obter a 

transformada de Hilbert ĝ(t) de um sinal g(t) é necessário apenas provocar um 
deslocamento de + 90 graus nos componentes de freqüência negativo e – 90 graus 
para todos os componentes de freqüência positiva. Entretanto a amplitude de todos 
os componentes não é afetada. 
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3.1.2. Propriedades da transformada Hilbert 

 
As propriedades da transformada Hilbert só têm validade para os pontos em 

que a função é definida[27], portanto, para uma função g(t), essa propriedade não se 
aplica para t = 0 

. 

3.1.2.1. Linearidade 

 
A transformada de Hilbert é um problema do valor principal de Cauchy 

expressado por (3.6): 
 

 
 

Equação 3.  6 

 
Se a função g(t) for escrita como c1g1(t) + c2g2(t), onde a transformada de 

Hilbert existe para g1(t) g2(t) como mostrado em (3.7): 
 

  
 

Equação 3.  7 

 

3.1.2.2. Transformada de Hilbert múltipla e suas inversas 

 
Se a transformada Hilbert for usada duas vezes no mesmo sinal real, o sinal 

permanece o mesmo, porém com sinal trocado como mostrado em (3.8): 
 

 
 

Equação 3.  8 
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 Com I sendo o operador identidade. Se a transformada Hilbert for usada 
quatro vezes, o sinal resultante é igual ao sinal original, como mostrado em (3.9). 

 

 
 

Equação 3.  9 

 
Uma propriedade interessante que pode ser observada é se a transformada 

de Hilbert for usada três vezes. Onde podemos obter a transformada inversa, de 
acordo com (3.10). 

 

 
 

Equação 3.  10 

 
Ou seja, é possível utilizar múltiplas transformadas de Hilbert para o calculo 

da transformada inversa. 
 
A transformada de Hilbert como demonstrado anteriormente pode ser feita no 

domínio do tempo através da sua definição (Equação 3.1). No domínio da freqüência, 
a transformada é dada pela simples multiplicação do sinal no domínio da freqüência 

com o operador - jsgn ( ), para se obter a transformada múltipla basta elevar o 

operador - jsgn ( ) n vezes, de acordo  com (3.11). 

 
 

Equação 3.  11 

 

3.1.2.3. Ortogonalidade 

 
Uma função complexa é chamada de Hermitiana[29] quando sua parte real é 

par e sua parte imaginária é impar. A partir disso temos que G( ) de uma função real 
g(t) é uma função Hermitiana. 

 
Uma função g(t) e sua transformada Hilbert ĝ(t) são ortogonais se g, ĝ e G 

pertencerem a L1(R), ou seja, se a integral da função de - ∞ a + ∞ for um número 
definido. Ou se g e ĝ pertencerem a L2(R), ou seja, se a integral da função ao 
quadrado de - ∞ a + ∞ for um número definido em (3.12). 
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Equação 3.  12 

                         

Onde sgn( ) é uma função impar e o fato de G( ) ser Hermitiana faz com 

que |G( )|2 seja uma função impar. Pode-se concluir de acordo com (3.13) que: 
 

 
 

Equação 3.  13 
 

 

3.1.2.4. Aspectos da energia da transformada de Hilbert 

 

O teorema de Rayleigh afirma que se g(t) e G( ) pertencem a L1(R) e g(t) 
pertence a L2(R)[29], de acordo com (3.14): : 

 

 
 

Equação 3.  14 

 

Se g(t) for uma função real, então ela pode ser representada pela 
transformada inversa de Fourier e a seguinte relação pode ser obtida no domínio da 
freqüência, de acordo com (3.15): 
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Equação 3.  15 

 

Isso nos dá a relação G( ) = G*( ) ou G( ) = G*( ) no domínio da freqüência 
e pode-se observar que as freqüências negativas podem ser expressas como o 
conjugado das freqüências positivas. 

 

O teorema de Rayleigh ajuda a definir a energia de g(t) e G( ) como em 
(3.16): 

 

 
 

Equação 3.  16               

 

È importante que g seja L2(R) para que | | tenha um valor finito. O mesmo 
teorema é usado para demonstrar a energia da transformada de Hilbert para o tempo 
e freqüência, como em (3.17): 

 

 
 

Equação 3.  17 

 

Onde |-jsgn( )|2 = 1 exceto em  = 0. Mas, desde que G( ) não contenha 
nenhum impulso na origem temos que Eg = Eĝ. 

 
Uma conseqüência de (3.16) é que g  L2(R) induz que ĝ  L2(R). A precisão 

da aproximação da transforma da Hilbert pode ser comparado a energia em (3.15) 
com (3.16). Entretanto, uma diferença pequena sempre existe em aplicações reais 
devido a erros inevitáveis de truncamento. 

 

3.1.3. Sinal analítico 

 
Um sinal analítico[27] ou pré-envoltória de um sinal real g(t) pode ser descrito 

como mostra (3.18): 
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Equação 3.  18 

 
O sinal analítico de uma função g(t) é, portanto definido como sendo g(t) a 

parte real e a transformada de Hilbert dessa função como sendo a parte imaginária. 
Assim como o uso de fasores simplifica a manipulação de correntes e funções 
alternadas, sinal analítico g+(t) facilita a manipulação de sinais e sistemas do tipo 
passa-faixa. 

 
Uma característica importante de um sinal analítico g+(t) é a sua 

transformada de Fourier G+( ) da função g+(t), que pode ser escrita como (3.19): 
 
 

 
 

Equação 3.  19 

 
A partir do qual se descobre facilmente, como mostrado em (3.20): 
 

 
 

Equação 3.  20                                          

 
Por (3.19) pode-se observar que o sinal analítico não tem conteúdo de 

freqüência para as freqüências negativas. Para um sinal g(t) podemos determinar 
seu sinal analítico de duas formas: 

 
1 – Determinar a transformada de Hilbert ĝ(t) e então utilizar a formula (3.18) 

para obter o sinal analítico. 
 

2 – Determinar a transformada de Fourier G( ) do sinal g(t) e usando a 

formula (3.19) para determinar a G+( ) e depois calcular a transformada inversa de 

G+( ) para obter (3.21): 
 

 
 

Equação 3.  21 

 
A escolha por um desses métodos irá depender da transformada de Fourier 

de G( ) de um sinal g(t). 
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A Equação (3.17) define o sinal analítico g+(t) para freqüências positivas. 
Simetricamente pode ser feito o sinal analítico para freqüências negativas, como em 
(3.22) 

 
. 
 

 

 
 

Equação 3.  22 

 
Os dois sinais analíticos são simplesmente o complexo conjugado mutuo 

como é mostrado por (3.23): 
 

 
 

Equação 3.  23 

 
O sinal g+(t) é diferente de zero somente para freqüências positivas 

enquanto que g-(t) é diferente de zero somente para freqüências negativas como é 
mostrado em (3.24): 

 

 
 

Equação 3.  24 

 
Sendo assim, os sinais g+(t) e g-(t) constituem um par complementar do 

valor real, observando que  a soma de g+(t) e g-(t) é exatamente o dobro do sinal g(t) 
original. 

 

3.1.3.1. Amplitude instantânea 
 

A transformada de Hilbert utilizada sob a forma do sinal analítico pode ser 
utilizada como alternativa para a transformada de Fourier no estudo de sinais[16]. 
Isso porque ela permite que a função seja visualizada como um vetor com fase 
instantânea e freqüência instantânea, como mostrado em (3.25): 

 

 
 

Equação 3.  25                       
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Essa notação geralmente é chamada de notação polar onde a amplitude 
instantânea pode ser calculada como (3.26): 

 

 
 

Equação 3.  26 

 
Portanto, se uma função real for g(t) = cos(ω0t) com transformada Hilbert ĝ(t) 

= sen(ω0t), teremos que sua amplitude instantânea será como mostrado em (3.27): 
 

 
 

Equação 3.  27 

 
A função A(t) é chamada de envoltório do sinal. 
 

3.1.3.2. Fase instantânea 

 
A fase instantânea de um sinal analítico pode ser calculada pelo arco 

tangente da função g(t)[29] e sua transformada de Hilbert ĝ(t), como mostrado em 
(3.28). 

 

 
 

Equação 3.  28 

 

A freqüência angular instantânea pode ser calculada pela derivada da fase 
instantânea, como mostrado em (3.29): 

 
 

Equação 3.  29 

 

3.2. O protocolo PM-AH 

 
Esta seção aborda o protocolo PM-AH (Protocolo Multiciclos para automação 

hospitalar) que utiliza o conceito de segmentação de grupos para o ambiente 
hospitalar[30].Por protocolo entende-se como um acordo entre as partes  que se 
comunicam, estabelecendo como se dará a comunicação[31]. Ele se utiliza das 
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funcionalidades do Protocolo IP e da tecnologia de redes Multicast. O PM-AH 
associa um leito hospitalar na UTI a um grupo Multicast e um grupo Multicast a vários 
dispositivos de monitoramento e atuação na redes, os chamados nós na rede, de 
forma a passar para o usuário um segmentação de rede transparente e também cria 
um vinculo associativo entre mensagens e pacientes, de forma que uma mensagem 
enviada por um leito no N só será recebida por aqueles que estiverem interessados 
nela, os demais não receberão isso faz com que a rede apresente um melhor 
desempenho, o chamado fator de utilização da rede, pois a estratégia promove um 
mecanismo que torna mais eficiente o processo de distribuição das mensagens, pois 
evita redundância no envio de dados. Que é a principal característica das 
transmissões Multicast. 

 
A Figura 3.1 exibe a arquitetura do PM-AH, ilustrando uma visão geral do 

contexto descrito nesta seção, onde o PM-AH divide um ciclo em duas janelas de 
tempo: uma síncrona e outra assíncrona. As janelas de mensagens síncronas são 
utilizadas para transmissão de mensagens de controle e de dados. As janelas de 
mensagens assíncronas são utilizadas para disparo de alarmes e mensagens de 
controle. 

 

 
Figura 3. 1 - Visão geral da arquitetura do PM-AH[30] 

 
Ainda na Figura 3.1 (cenário de transmissão de dados no leito 03) é 

observado o envio de dados através de endereçamento multicast, permitindo que o 
dado seja enviado uma única vez para todo o grupo. Essa característica contribui 
para redução no custo de comunicação do protocolo. A opção no PM-AH pela 
tecnologia Ethernet ocorre em função seu alto desempenho, baixo custo, e 
expressiva interoperabilidade[32]. Outra característica que motiva adoção do padrão 
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Ethernet no PM-AH é que a maioria dos ambientes hospitalares tem a sua rede 
dados baseado neste padrão. Desta forma o custo de implantação será reduzido 
devido a utilização da infraestrutura de rede já existente. 

 
A coordenação de rede do PM-AH é fundamentada em uma estrutura 

mestre-escravo e n o conceito de multiciclos. A estrutura mestre-escravo é baseada 
na passagem de token e impõe cenários onde não existe disputa ao meio de 
transmissão, criando um ambiente determinístico na rede. Sobre a perspectiva de 
multiciclos, o PM-AH cria vários ciclos independentes e paralelos que não geram 
interferência, nem concorrência com dispositivos que fazem parte de ciclos distintos. 
Com isso, o PM-AH permite otimizar os ciclos temporais, pois os ciclos não crescem 
em função da quantidade de nós que fazem parte da rede, e sim, em função da 
quantidade de nós inscritos em cada grupo (leito hospitalar). Desta forma, 
melhorando o desempenho da rede, pois, a segmentação lógica baseada em 
multicast cria ciclos menores, permitindo assim, um envio mais rápido das 
mensagens em cada grupo. No PM-AH, um ciclo tem o seu tempo de vida 
determinado pelo somatório dos slots de tempo utilizados para as transmissões das 
mensagens no mesmo. O mestre tem o papel de coordenar os ciclosgerados em seu 
grupo (leito), garantindo a sincronização dos nós de rede e conseqüentemente os 
respectivos períodos para envio das mensagens de cada nó. 

 

3.2.2. Elementos do PM-AH 
 

3.2.2.1. Provedor de Serviços (PS) 
 
 

O PM-AH é composto basicamente de quatro elementos: Provedor de 
Serviços (PS),Mestre, Ciclos e Mensagens. 

 
O papel do PS no PM-AH é prover serviços essenciais à rede 

(iniciação,verificação de comunicabilidade e reindexação de nós) e capturar as todas 
as mensagens trocadas na rede. A captura das mensagens tem como objetivo 
fornecer dados para o Supervisório, permitindo que equipes médicas possa 
monitorar os pacientes. No PM-AH,a iniciação e a formação dos grupos multicast é 
realizada por meio de tabelas de associação. Na Figura 3.2 é possível verificar a 
estrutura da tabela de armazenamento criada no PM-AH. 

 
Um fator importante na estruturação dos dados é a tabela de endereços (leito 

Multicast) que associa um leito a um grupo multicast. É a partir desta tabela que 
oprovedor de serviço informa a um nó em qual grupo multicast ele deve estar inscrito 
antes de enviar suas mensagens de dados. 

 
A tabela grupos (leito dispositivo) ilustrada na Figura 8 é montada 

dinamicamente a partir da inscrição dos nós na rede. Um aspecto que pode ser 
verificado nesta tabela são os campos: Mestre: campo que indica se o nó é ou não 
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mestre de um grupo (1 – Mestre, 0 - Escravo); Índice: este campo mostra a 
seqüência de inscrição dos nós em grupo (leito). Esta informação serve para indicar 
ao mestre a quem deve ser passado o token. 

 
A tabela de dispositivos (dispositivo porta) faz uma associação do 

dispositivo a uma porta de comunicação para troca de dados entre dispositivos afins 
de um mesmo grupo. 

 

 
Figura 3. 2 - Tabelas de apoio do PM-AH[30] 

 

3.2.2.2. Mestre 

 

O mestre de grupo no PM-AH é indicado pelo provedor de serviços. O  
processo de definição de mestre tem início no envio de uma mensagem de 
solicitação de inscrição em grupo multicast (msigm). Ao ser iniciado, o nó envia uma 
msigm ao provedor de serviços e nesta é informado o número do leito e se o mesmo 
é habilitado a ser mestre. O provedor de serviço ao receber uma msigm, verifica se já 
existe algum nó associado ao leito com status de mestre. Caso não exista, o 
provedor envia uma mensagem de confirmação de inscrição em grupo multicast 
(mcigm) confirmando sua inscrição no grupo e informado ao nó que ele é mestre do 
grupo. O nó mestre sempre recebe índice 1 e os demais receberão o índice anterior 
mais 1. 
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O nó Mestre tem o papel de coordenar os ciclos de seu grupo (leito) 
multicast. Para tanto, o mestre conhece os dispositivos que fazem parte do seu 
grupo. O nó, ao ser indicado como mestre recebe uma mensagem relativa aos 
índices dos nós presentes em seu leito. Esta coordenação é realizada através da 
passagem de token, o qual é passado de acordo com o índice de cada dispositivo e 
somente um dispositivo por vez recebe o token. Os tokens são enviados através de 
uma mensagem de passagem de token (mpt) que indica qual dispositivo terá a posse 
do meio físico. A partir de então, o dispositivo enviará uma mensagem de dado (md) 
para o seu grupo multicast e provedor de serviço. 

 
A coordenação da rede através do mestre utilizando o conceito de multiciclos 

e de passagem de token contribui da seguinte forma: Evita problemas de 
enfileiramento de pacotes no switch, deste modo, eliminando problemas contenção 
da rede; Garante o determinismo da rede, pois o fluxo de dados é controlado; 
Aumenta a escalabilidade da rede; Otimiza os tempos do ciclo, haja vista que não 
existirá slot de tempo ocioso na rede. 

 

3.2.2.3. Ciclo Temporal: Janela Síncrona e Assíncrona 
 
O PM-AH é um protocolo que trabalha sobre ciclos de tempo, um ciclo no 

PM-AH é divido em duas janelas de tempo: síncrona e assíncrona. O inicio e termino 
de um ciclo no PM-AH é marcado quando o nó mestre envia uma mensagem de 
inicio de janela síncrona aos elementos de seu grupo. 

 
O tempo de uma um ciclo no PM-AH é igual ao tempo da janela síncrona 

mais o tempo da janela assíncrona. A Equação 1, mostra como deve ser feito o 
cálculo do tempo da janela síncrona ( Tjs ). 

 

 
 
 

q = Quantidade de nós inscritos no grupo (considerando o nó mestre); 
Tpm = Tempo de propagação da mensagem no meio físico: 
d = distancia que a mensagem vai percorrer; 
c = velocidade da luz; 
β= fator determinado em função do meio de transmissão; 
Tv = Tempo de transmissão da mensagem em função da vazão da rede: 
L = comprimento da mensagem e 
R = Taxa de Transmissão. 
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3.2.3. Mensagens 

 

3.2.3.1. Mensagens Assíncronas 

 
As mensagens assíncronas são as mensagens que são as mensagens que 

são transmitidas na janela assíncrona, eles podem ser de dois tipos: 
 

 Mensagens de alarme: São disparadas quando ocorre alguma 
anomalia nos dispostivos. 

 Mensagem de controle: São mensagens enviadas do PS para o 
dispositivos a fim de verificar o estado de disponibilidade de 
comunicação dos dispositivos 
 

3.2.3.1.1. Mensagem de Alarme (IAM – Indication Alarm 
Message)  

 
A mensagem de alarme IAM é uma mensagem gerada pelos dispositivos 

quando alguma coisa de anormal no seu funcionamento ocorre, sua finalidade é 
indicar ao PS que o funcionamento do  dispostivo está comprometido. O Quadro da 
mensagem IAM é mostrado na Figura 3.3 e seus campos são detalhados no Quadro 
3.1. 

 
Figura 3. 3 - Formato de uma mensagem IAM[30] 

 
 

Campo Tamanho Descrição 

Tipo 8 bits 

Campo destinado a 
armazenar o tipo da 
mensagem que está 
sendo enviada. 

Tipo Alarme 8 bits 

Este campo identifica o 
tipo de alarme enviado 
pelo dispostivo. Os 
alarmes são sempre 
enviados para o provedor 
de serviço. Neste é 
armazenado um valor 
descriminado pelo 
fabricante que indica o tipo 
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de alarme ocorrido. 

Endereço 32 bits 

Nesse campo é 
armazenado o endereço 
multicast para envio de 
alarmes. Apenas o PS 
está associado a esse 
grupo. 

Porta 16 bits 

Nesse campo é 
armazenado a porta 
padrão para receber as 
mensagens do alarme. 

 

Quadro 3. 1 – Campos de uma mensagem IAM[30] 

 

3.2.3.1.2. Mensagem de Controle (RCM – Request Control 
Message)  

 

A mensagem de controle RCM é uma mensagem gerada pelo PS a fim de 
testar a disponibilidade do dispositivo em busca de falhas, o formato do seu Quadro 
é mostrado na Figura 3.4 e seus campos são detalhados no Quadro 3.2. 

 

 
Figura 3. 4 - Formato de uma mensagem RCM[30] 

 
 

Campo Tamanho Descrição 

Tipo 8 bits Campo destinado a 
armazenar o tipo da 
mensagem que está 

sendo enviada. 

Endereço 32 bits Neste campo é 
armazenado o endereço 

multicast do grupo que vai 
receber uma mensagem 

assicrona (RCM ou CCM) 

Porta 16 bits Neste campo é 
armazenado a porta 

padrão para receber as 
mensagens assicronas 

ID 8 bits Neste campo é 
armazanado o id do 

dispostivo que vai ser 
testado com relação a 



 

 

49 

falta de comunicação 
 

Quadro 3. 2 – Campos de uma mensagem RCM[30] 

 

3.2.3.1.3. Mensagem de Controle (CCM – Confirmation 
Control Message) 

 
As mensagens CCM são mensagens geradas pelos dispositivos em 

confirmação há uma mensagem RCM. O PS aguarda até no máximo o fim da janela  
assíncrona do próximo ciclo (esperando portanto, duas janelas assíncronas). Caso 
não receba o PS marca o nó como removido das suas associações e envia uma 
mensagem RMN ao só mestre do grupo ao qual o dispositivo foi testado. O formato 
e os campos são so mesmos das mensagens RCM. 

  

3.2.3.2. Mensagens síncronas 
 

As mensagens sincronas são as mensagens enviadas na janela síncronas, e são 
responsáveis pela entrada e retira de um dispositivo em um grupo multicast bem 
como pela transmissão de dados entre o dispositivo e o PS. 
 

3.2.3.2.1. Mensagem de Solicitação de Inscrição em Grupo 
Multicast (RMJ – Request Message Join) 

 
As mensagens de solicitação de inscrição em grupo multicast (RMJ) são 

mensagens que são disparadas pelos dispositivos ao serem iniciados. Estas 
mensagens são enviadas a cada 1 segundo, até que o nó que a enviou receba a 
primeira mensagem de confirmação de inscrição em grupo multicast (CMJ). O 
formato da mensagem é ilustrado na Figura 3.3 e descrito no Quadro 3.1 

 

 
Figura 3. 5 - Formato de um RMJ[30] 
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Quadro 3. 3 – Campos de uma mensagem RMJ[30] 

 
 

3.2.3.2.2. Mensagem de Confirmação de Inscrição em 
Grupo Multicast (CMJ – Confirmation Message Join) 

 

As mensagens de confirmação de inscrição em grupo multicast (CMJ) são 
enviadas pelo provedor de serviço como resposta às RMJ. Uma CMJ confirma o 
grupo em qual o dispositivo está inscrito, informa o índice do dispositivo no grupo e 
indica se o dispositivo é o mestre do grupo. O formato da mensagem é ilustrado na 
Figura 3.6 e descrito no Quadro 3.4. 

 

 
Figura 3. 6 - Formato de uma mensagem CMJ[30] 
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Quadro 3. 4 – Campos de uma mensagem CMJ[30] 

 

3.2.3.2.3. Mensagem de Reindexação de Nós (RMN – 
Reindexing Message Node) 

 

As mensagens de reindexação de nós (RMN) são enviadas pelo provedor de 
serviço ao nó mestre de cada grupo. Esta mensagem indica para o mestre quais nós 
estão ativos no seu grupo. Portanto, não haverá passagem de token para nós que 
não estejam ativos, o que contribui para melhorar o fator de utilização na rede. As 
mensagens de RMN  têm o campo LN (lista de nós) de 128 bits que representam 
quais dispositivos estão ativos ou inativos. O índice do bit indica o dispositivo e seu 
valor indica o status do nó. Bits com valores iguais a „0‟ indicam nós inativos e bits 
com valor „1‟ indicam nós ativos. A Figura 3.7 ilustra o formato de uma RMN e o 
Quadro 3.5 descreve os campos. 

 

 
Figura 3. 7 - Formato de uma RMN[30] 
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Quadro 3. 5 – Campos de uma mensagem RMN[30] 

 

3.2.3.2.4. Mensagem de Dados (DM – Data Message) 
 

As mensagens de dados MD são enviadas em janelas síncronas por 
qualquer dispositivo para o grupo multicast que este esteja inscrito. Os nós que 
estiverem associados à porta da mensagem irão processá-la. Um fator importante 
incluído nas mensagens de dados é a redundância temporal implementada através 
do campo DA (Dado Anterior). Este campo armazena o dado da mensagem do 
período anterior. O formato de uma mensagem de dados é ilustrado na Figura 3.8 e 
descrito no Quadro 3.6. 

 

 
Figura 3. 8 - Formato de uma Mrn[30] 

 

 
 

Quadro 3. 6 – Descrição do formato de uma mensagem de dados DM[30] 
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Capítulo 4 
 

4. Arquitetura online para detecção de transientes  

 

Um dispositivo de eletrocardiografia usado para a transmissão de dados em 
uma rede de computadores do tipo Ethernet usando o protocolo PM-AH funciona em 
modo store-and-foward, digitalizando o sinal analógico, armazenando-o em sua 
memória e em seguida transmitindo os dados pela rede de computadores. 

 
Essas operações são pouco custosas computacionalmente para um 

dispositivo de processamento de informações como, por exemplo, um 
microcontrolador. Tendo em vista que o sinal de eletrocardiograma é um sinal muito 
lento pois informações relevantes ocorrem somente até os 100Hz, e pelo teorema de 
Nyquist uma freqüência de amostragem de 200Hz é suficiente para se obter um sinal 
de boa qualidade. Como será mostrado na secção de resultados, isso representa 
apenas 5% do tempo de processamento de um microcontrolador. 

 
A arquitetura proposta no presente trabalho aproveita esse tempo ocioso no 

microcontrolador para realizar um pré-processamento nos dados e enviá-los ao 
Provedor de Serviços que poderá realizar um processamento digital nos dados ou 
encaminhá-lo a um dispositivo computacional que realize esse processamento 
digital. O objetivo desse processamento varia de acordo com a aplicação, que pode 
visar descobrir patologias ou descobrir a ocorrência de ruídos e qual a natureza 
deles ou identificar a ocorrência de batimentos oriundos de marca-passo. A função 
do pré-processamento é descartar dados desnecessários. Uma visão geral da 
arquitetura é vista na Figura 4.1. 
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Figura 4. 1 - Visão geral da arquitetura 

 
O primeiro passo da arquitetura é fazer uma extração dos parâmetros do 

sinal de ECG, de forma que cada batimento possa ser identificado de maneira única. 
Os principais parâmetros do ECG são os pontos finduciais (ondas P,Q,R,S,J,T,U), o 
primeiro passo da arquitetura é escolher um desses pontos para fazer a 
identificação. 

 
Depois é feita uma avaliação da energia entre os parâmetros do sinal de 

ECG, essa operação busca pela identificação de transientes que causa alteração na 
energia do sinal.  

 
 
A última parte da arquitetura é a criação de Quadros do PM-AH específicos 

para sinais de eletrocardiograma, dentro do Quadro gerado deverá indicar a 
ocorrência do batimento e se ele é normal ou contêm algum transiente. A utilização 
dos Quadros PM-AH irá evitar um processamento de uma enorme quantidade de 
dados desnecessários, pois o transiente, de acordo com a definição é um evento que 
tem a freqüência de ocorrência muito baixa, o que não justifica um processamento 
computacional custoso por parte do equipamento de processamento. 

 

  

4.1. Algoritmo para extração de parâmetros 
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O primeiro passo da arquitetura é fazer a identificação de um batimento 
cardíaco, para isso é necessário extrair um parâmetro do sinal de ECG de forma que 
um batimento possa ser diferenciado de outro batimento. Nos sinais de ECG os 
parâmetros mais utilizados para fazer diagnósticos são os pontos finduciais. Existem  
diversos algoritmos para fazer a identificação desses pontos[34-40], e dentre eles a 
onda R é ponto finducial mais largamente pesquisado por possuir uma amplitude alta 
em relação aos outros pontos. 

 
Uma vez decidido o ponto finducial, foi necessário decidir entre criar um 

algoritmo para fazer a identificação da onda R ou utilizar um algoritmo já existente. 
Decidiu-se por utilizar um algoritmo já existente, o algoritmo desenvolvido por 
Hamilton e Topinks[35] pelos seguintes motivos: 

 

 Clássico na literatura – Foi desenvolvido há mais de 20 anos do 

presente momento desse documento sendo bastante referenciado por 
outros artigos. 

 Tempo-Real – O algoritmo identifica uma onda R dentro de um limite 

de tempo após a sua ocorrência. 

 Alto desempenho – Possui uma sensibilidade (capacidade de 

identificar a ocorrência de um evento) de 99,69% e uma predição 
positiva (capacidade de identificar a não-ocorrência de um evento) de 
99,77%.  

 Baixo custo computacional – O algoritmo é implementado utilizando 

ferramentas matemáticas de baixo custo computacional como: 
derivada, raiz quadrada, somatório e mediana. 

 
O algoritmo funciona em duas etapas, a primeira etapa é responsável por 

pré-processar os dados realizando uma filtragem linear e não-linear no sinal e 
gerando um vetor de eventos e a segunda etapa é responsável por analisar esse 
vetor e decidir se uma onda R foi encontrada ou não. Uma visão geral do algoritmo 
pode ser visto na Figura 4.2. 

 
 

 
 

Figura 4. 2 - Visão geral do algoritmo para detecção de QRS. Adaptado de [35] 

 
 



 

 

56 

4.1.1. Pré-processamento 

 
O pré-processador é responsável por fazer filtragem linear e não-linear, ele 

também é responsável por fazer a detecção de picos. A filtragem linear é feita por um 
filtro passa-baixa, um filtro passa-alta (em conjunto funcionando como filtro passa-
faixa) seguido de uma derivação. A filtragem não-linear é feita elevando cada 
amostra do sinal ao quadrado seguido de uma média no tempo. Conforme pode ser 
visto na Figura 4.3. 

 
 

 
 

Figura 4. 3 - Filtragem linear e não-linear do preprocessador. Adaptado de [35] 

  

 

O filtro passa-faixa é formado por um filtro passa-alta, seguido por um filtro 
passa-baixa. Esse procedimento é feito para retirar fatores de interferência como a 
rede elétrica na faixa de 60 Hz, as flutuações na linha de base e interferências da 
onda T. A faixa de banda que ele permite passar é de 5 a 15Hz pois é onde 
encontra-se a maior parte da energia do complexo QRS[41]. 

 
Depois de filtrado o sinal é derivado para obter informações sobre a 

inclinação do sinal. Após isso, cada ponto do sinal é elevado ao quadrado para que 
todos os dados se tornem positivos e realize uma amplificação não-linear 
predominando as altas freqüências (onde se encontra as informações sobre o 
complexo QRS no sinal derivado). 

 
Em seguida, é aplicada a média temporal móvel, a finalidade dessa 

operação é obter uma forma de onda característica relacionada com a inclinação da 
onda R. Essa operação é dada pela Equação 4.1. 

 

 
 

Equação 4. 1 

 

Onde N é o tamanho da janela em que atuará a média temporal móvel, esse 
valor depende da freqüência de amostragem do sinal que se esteja trabalhando, de 
forma que o tamanho da janela seja de 160 ms que é o tamanho do complexo QRS, 
podendo ser calculado pela Equação 4.2. 

 

 
 

Equação 4. 2 



 

 

57 

 

Onde Fam é a freqüência de amostragem do sinal. A Figura 4.3 mostra o 
resultado de cada etapa do processo de filtragem. 

 

 
Figura 4. 4 – Processo de filtragem do alogirtmo de detecção de picos. (a) ECG não-filtrado. (b) saída do 

filtro passa-banda. (c) saída após o filtro passa-banda, derivação e elevação ao quadrado. (d) sinal final 

após a aplicação da média temporal móvel. [35] 

 

4.1.2. Detecção de picos 
 

Uma análise superficial do sinal resultante da média temporal móvel pode 
levar a acreditar que o complexo QRS seja representado por um pico largo. No 
entanto, um algoritmo simples, baseado em um limiar, para a identificação desses 
picos gerará erros devido às flutuações (ripples) que ocorrem neles, conforme pode 
ser visto na Figura 4.5. 
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Figura 4. 5 – Ocorrência de flutuações na forma de onda. Adaptado de [35] 

 

Um algoritmo simples, portanto, contará picos redundantes. Outro fato é que 
nem todos os picos são gerados por complexos QRS podendo ser gerados por ruído 
ou pela onda T. O algoritmo então identifica unicamente todos os picos do sinal e em 
seguida, utilizando regras de decisão classifica esses picos como complexo QRS ou 
não. 

 
Para a identificação unívoca, o algoritmo proposto pelos autores armazena o 

maior valor de encontrado no sinal desde a última detecção de pico. Quando o sinal 
atingir um valor menor que a metade do valor máximo, o pico será identificado 
voltando no tempo um valor w que é o tamanho da janela da média móvel, isso a 
ocorrência da onda R, caso o pico tenha sido gerado por um complexo QRS. Como 
pode ser visto na Figura 4.6. 
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Figura 4. 6 – Relação entre o complexo QRS e a saída da média móvel temporal. (a) Sinal não-filtrado. (b) 

Sinal após a saída da média móvel temporal. O valorw equivale ao tamanho da janela. Adaptado de [35] 

 
Às vezes, uma onda T proeminente ocorre e no sinal de saída da media 

temporal móvel acaba ocorrendo à junção das duas ondas formando uma única 
longa onda. Com base em [35] para evitar que esse evento prejudique a 
identificação, um gatilho é estabelecido de forma a não passar mais de 175ms[35] 
desde que o valor máximo foi estabelecido. 

 

4.1.3. Tomada de decisão sobre o vetor de picos 
 
Quando a etapa de preprocessamento termina, é gerado um vetor de picos. 

Cada elemento desse vetor pode ser um ponto fiducial ou não. È necessário fazer 
uma classificação desses picos. 

 
O algoritmo decide se é o pico é um complexo QRS com base em um valor 

de limiar, caso o pico seja maior que esse valor de limiar, ele é considerado um 
complexo QRS, caso contrário, não. Depois do estudo de várias abordagens, 
fazendo uma análise quantitativa de diversos fatores como média, mediana e um 
limiar adaptativo[35], a escolhida pelos autores para o limiar foi caso o valor do pico 
atual seja maior que 0,1825 do valor da mediana dos 8 pontos passados mais 
recentes. A constante 0,1825 embora não tenha sido a de melhor desempenho, foi 
escolhida por ser o número mais próximo do ponto ótimo teórico (i. e, 1,89) que é 
implementado em uma aritmética binária. 

 
Depois da ocorrência de um complexo QRS existe um perídio onde é 

fisiologicamente impossível a ocorrência de outro batimento, o algoritmo, portanto, 
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inicia um período refratário de 200ms onde a busca por novos complexos é 
interrompida para evitar múltiplas detecções e detecções da onda-T ou ruído. 

 
Outro critério avaliado pelo algoritmo é a busca retrógrada, para isso se 

avalia o tempo do intervalo entre as ondas R (intervalo RR), mais precisamente, a 
mediana dos 8 últimos valores (novamente foi feita uma analise quantitativa de 
fatores como média, mediana e limiar adaptativo) e caso ultrapasse 150% desse 
tempo, o algoritmo retorna ao ponto do último complexo QRS encontrado e realiza 
uma nova busca sobre o que antes ele havia classificado como ruído e utiliza um 
limiar reduzido a metade do valor original. 

 
 Um último critério avaliado é com relação as onda-T, caso seja encontrado 

um pico entre os 200ms do período refratário e 360ms é necessária uma verificação 
da derivada desse pico no sinal não-filtrado, caso a derivada seja maior que a 
metade do último complexo QRS encontrado, esse pico é classificado como um 
complexo QRS, caso contrário, é classificado como ruído. 

 

4.2. Avaliação de energia entre os parâmetros 

 
O passo seguinte na arquitetura é utilizar uma ferramenta matemática para 

detectar transientes no ECG entre as ondas R detectadas previamente. A 
metodologia escolhida para esse fim foi a análise de energia entre as ondas R. 
Porém a energia na função do tempo não é satisfatória, a energia do envelope (o 
módulo do sinal analítico, como pode ser visto na formula 3.25) do sinal é mais 
adequado. 

 
Pela Figura 4.7 pode-se observar que o envelope tem uma sensibilidade 

maior a pequenas mudanças no sinal do tempo. Tornando-a mais adequada para a 
detecção de transientes. 

 
Isso ocorre devido às propriedades inerentes ao envelope[42], perto de um 

máximo local ele possui a mesma inclinação e magnitude do sinal original, 
decorrente da sua formula infere-se que o sinal será sempre positivo e quando o 
sinal no tempo estiver próximo a zero, a contribuição da transformada Hilbert será 
máxima. 

 
Porém a propriedade mais importante é o fato de a transformada Hilbert ser 

uma função impar. Isso implica dizer que ela cruzará o eixo-x toda vez que ocorrer 
um ponto de inflexão. Conseqüentemente,  nesse momento tanto função no tempo 
como a transformada Hilbert irão contribuir com picos para a formação do envelope. 
Assim um ponto de inflexão no sinal no tempo será atenuado no envelope. 
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Figura 4. 7 – Comparação entre um sinal no tempo e sua transformada Hilbert. A) Um sinal de ECG. B) 

Seu envelope equivalente. C) Vários sinais de ECG. D) Seu envelope equivalente. E) Vários sinais de ECG 

com pequeno ruído. F) Seu envelope equivalente. 

 
 
    
Esse evento pode ser visto na Figura 4.7, a ocorrência de um ruído em alta 

freqüência fez com que o valor do envelope aumentasse. Logo a energia entre as 
duas ondas R onde esse fenômeno ocorre será maior que a energia entre duas 
ondas R onde esse fenômeno não ocorre.Isso pode ser visualizado na Figura 4.8. 
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Figura 4. 8 – Energia do envelope entre as ondas R 

 
A Figura 4.8 foi formada por 30 minutos do paciente 101 do MIT-BIH 

Arrhythmia Database, nesse sinal existe a ocorrência de dois ruídos, representado 
pelos dois maiores picos. Os demais picos são provocados por fenômenos não 
estacionários do coração ou por erro no algoritmo de detecção de ondas R. 

 
A Figura 4.9 foi gerada a partir do paciente 104 do MIT-BIH Arrhythmia 

Database e faz uma comparação entre o envelope e o sinal no tempo. Percebe-se 
que existe uma flutuação menor no envelope devido a contribuição da transformada 
Hilbert que faz uma compensação na energia, sendo assim, mais adequado para se 
utilizar um limiar que seja capaz de detectar uma anomalia na energia. 
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Figura 4. 9 – Comparação entre o envelope (Figura 4.8A) e o sianl no tempo (Figura 4.8B) 

 
Para obter melhores informações sobre o sinal realiza-se a operação da 

derivação, uma vez que a alteração da energia provocada por um transiente é maior 
que a alteração provocada por erro na identificação das ondas R, 
consequentemente, a inclinação provocada por transientes é maior que a inclinação 
provocada por erros na identificação feita pelo algoritmo de identificação das ondas 
R e em seguida elevá-lo ao quadrado para acentuar a diferença entre os picos e o 
sinal ordinário, dessa forma, obtêm-se a Figura 4.10. 
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Figura 4. 10 – Comparação entre o envelopedo sinal e o sinal do envelope derivado e elevado ao quadrado. 

 

 
Com esse novo sinal é possível estabelecer um limiar para determinar a 

ocorrência de transientes, o limiar proposto é definido como sendo dez vezes o valor 
dos oitos primeiros intervalos. 

 

4.3. Formação de Quadros do protocolo PM-AH 

 
Quando um batimento é identificado pelo o algoritmo de extração de 

parâmetros, calculado sua energia e comparado com o limiar para descobrir se 
houve ou não transiente no respectivo batimento, é chegado o momento de noticiar 
ao provedor de serviços a ocorrência desse batimento e se esse batimento contém 
ou não um transiente. 

 
Para esse fim, foi criado um novo Quadro para o protocolo PM-AH, o 

BEAT_MESSAGE (Mensagem de batimento) ou BM que tem o formato mostrado na 
Figura 4.11 com seus campos detalhados no Quadro 4.1. 
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8 40 56 64 

Tipo Endereço Porta Atraso 

 

Figura 4. 11 – Formato de uma BEAT_MESSAGE. 

 

 

Campo Tamanho Descrição 

Tipo 8 bits 
Tipo de mensagem que 
está sendo enviada 

Endereço 32 bits 

Endereço multicast do 
grupo que vai receber a 
mensagem de 
confirmação 

Porta 16 bits 
Campo que identifica o 
dispositivo que está 
aguardando a resposta 

Atraso 8 bits 
Indica a quantidade de 
ciclos desde que ocorreu o 
último batimento 

 

Quadro 4. 1 – Campos de uma mensagem BEAT_MESSAGE. 

 
O campo atraso indica a quantidade de ciclos que ocorreram desde que o 

batimento foi identificado pelo algoritmo de extração de parâmetro até o momento do 
envio do BEAT_MESSAGE. Esse atraso ocorre naturalmente devido a janela móvel 
usado pelo algoritmo de extração de parâmetro e pelo atraso computacional gerado 
pelo calculo de energia e comparação com o limiar. 

 
Como essa mensagem não ocorre a todo ciclo, somente quando um 

batimento é identificado e levando em consideração que a freqüência de ocorrência 
de batimentos é baixa comparada com a quantidade de dados enviados. Torna a 
BEAT_MESSAGE inadequada para ser utilizada no ciclo síncrono, porém ela é 
adequada para o ciclo assíncrono, visto que esporadicamente ela terá de ser enviada 
para o provedor de serviços.  

 
O protocolo PM-AH é um protocolo de tempo-real que não é orientado a 

conexão porque isso ocasiona um não-determinismo na rede. O protocolo então 
contorna esse problema com o envio sucessivo de mensagens até que ocorra uma 
confirmação do recebimento delas. 

 
Quando um BEAT_MESSAGE é enviado, existe a necessidade de uma 

confirmação dessa mensagem, pois não é admissível para a arquitetura a perda 
desse tipo de informação diferentemente da perda de um Quadro de dados, por 
exemplo, que é tolerável embora não seja desejável. 
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A solução encontrada é a confirmação através de uma mensagem enviada 
no próximo ciclo assíncrono do provedor de serviços para o dispositivo, essa 
mensagem é chamada BEAT_CONFIRM_MESSAGE ou BCM, caso essa mensagem 
não seja recebida no ciclo assíncrono seguinte, uma nova BEAT_MESSAGE é 
enviada no terceiro ciclo assíncrono com o campo “atraso” acrescido de dois 
(Relativo ao ciclo assíncrono da confirmação não recebida e ao ciclo atual) e uma 
mensagem BEAT_CONFIM_MESSAGE é aguardada no próximo ciclo assíncrono. 
Essa operação é repetida até que a confirmação seja recebida. O funcionamento é 
mostrado na Figura 4.12. 

 

 
Figura 4. 12 – Funcionamento das mensagens de BEAT_MESSAGE e BEAT_CONFIRM_MESAGE 

 
 
A mensagem BEAT_CONFIRM_MESSAGE é mostrada na Figura 4.13 e seu 

campo é explicado no Quadro 4.2. 
 

8 40 56 

Tipo End Porta 

 

Figura 4. 13 – Formato de uma BEAT_CONFIRM_MESSAGE 
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Campo Tamanho Descrição 

Tipo 8 bits 

Campo destinado a 
armazenar o tipo de 
mensagem que está 
sendo enviado 

Endereço 32 bits 

Endereço multicast do 
grupo que vai receber a 
mensagem de 
confirmação 

Porta 16 bits 
Campo que identifica o 
dispostivo que está 
aguardando a resposta 

 

Quadro 4. 2 – Campos de uma mensagem BEAT_CONFIRM_MESSAGE 

 
Como a mensagem de confirmação é dada do provedor de serviços para um 

dispositivo em particular, existe a necessidade de indicar o grupo e o dispositivo ao 
qual a mensagem está sendo encaminhada. 
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Capítulo 5 
 

5. Resultados  

  

Essa secção tem como objetivo mostrar um embasamento quantitativo para 
o uso da arquitetura nas suas diferentes etapas. A etapa de extração de parâmetros 
não foi realizada e já apresenta uma análise quantitativa realizada. 

 
Na etapa de avaliação de energia dos parâmetros, foi analisado o 

desempenho da transformada Hilbert na determinação da energia que será avaliada 
pelo limiar. Nessa etapa a transformada Hilbert foi submetida entre os parâmetros 
previamente extraídos (ondas R) e calculado a sua energia, em seguida esses 
valores foram comparados com o limiar e aqueles que ultrapassaram o limiar foi 
observado o tempo de ocorrência e comparado com o tempo de ocorrência dos 
transientes definidas pelos dados. 

 
Na etapa de formação de Quadros do PM-AH, foi avaliado a viabilidade de 

uma mensagem BEAT_MESSAGE e BEAT_CONFIRM_MESSAGE ocorrerem dentro 
de uma janela assíncrona garantindo a consistência do protocolo. 

5.1. Desempenho da avaliação de energia na detecção de 
transientes 

 

Para realizar a análise de desempenho da transformada Hilbert na detecção 
de transientes foi utilizado o MIT-BIH Arrythimia Database, um dos mais antigos 
bancos de dados de sinais de ECG e o padrão de facto para validação de 
processamento de sinais de ECG. Nessa base de dados, além de fornecer os dados 
de ECG, ela também fornece o tempo de ocorrência de eventos cardiológicos de 
interesse de acordo com dois especialistas da área. 

 
Para realizar os testes foram utilizados 20 pacientes desse banco de dados, 

esse pacientes foram escolhidos por apresentar eventos catalogados como 
“Noise”(ruído), “Artifact” (Artefato) e “paced” (eventos decorrente de marca-passo). 
Não foi utilizado o banco de dados em sua totalidade, pois os demais pacientes não 
apresentam transientes apenas alterações na morfologia dos sinais. Os pacientes 
selecionados são de ambos os sexos e de diferentes idades. 
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A tabela 5.1 mostra o desempenho da arquitetura 
 

Paciente QBTrI QBToI QR QRCC DA 

101 34 1831 2 2 0,9814 

102 154 2167 3 3 0,9289 

104 42 2178 2 2 0,9807 

105 369 2083 6 6 0,8229 

107 60 2333 1 0 0,9743 

109 12 2432 2 2 0,9951 

111 357 1851 4 4 0,8071 

119 15 1680 2 1 0,9911 

200 41 1751 2 2 0,9766 

203 175 2071 3 3 0,9155 

208 25 2409 3 2 0,9896 

209 180 2827 2 2 0,9363 

210 39 2395 2 2 0,9837 

212 76 2044 2 2 0,9628 

215 0 2579 1 0 1 

217 141 2409 2 2 0,9415 

221 14 2171 1 0 0,9936 

222 118 2329 1 1 0,9493 

228 678 1854 3 3 0,6343 

234 227 2730 2 1 0,9168 
 

Tabela 5. 1 – Dados dos pacientes avaliados 

 
Onde: 
 

 QBTrI: Quantidade de batimentos transientes identificados 

 QBToI: Quantidade de batimentos totais identificados 

 QR: Quantidade de ruídos 

 QRCC: Quantidade de ruídos corretamente classificados 

 DA: Desempenho da arquitetura (1 - QBTrI/QBToI) 
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Da tabela 5.1 podemos tirar as seguintes conclusões como mostra a tabela 
5.2. 

 

Característica Valor 

Total de Transientes 46 

Total de transientes detectados 40 

Percentagem de transientes detectados 86,95% 

Desempenho médio da arquitetura 93,40%  

Mediana do desempenho da arquitetura 96,85%  

Pior desempenho da arquitetura 63,43% 

Melhor desempenho da arquitetura 100% 
 

Tabela 5. 2 – Características da análise de desempenho 

 
Outro Fato importante a ser observado é que em 17 casos dos 20 o 

desempenho da arquitetura foi > 90% como mostra o histograma da Figura 5.1. 
 

 
Figura 5. 1 – Histograma do desempenho da arquitetura 
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5.2. Viabilidade dos Quadros BEAT MESSAGE e BEAT 
CONFIRM MESSAGE 
 

Um aspecto importante na criação de um novo Quadro em um protocolo de 
comunicação é a garantia de que novas funcionalidades sejam acrescentadas e seu 
funcionamento não seja prejudicado. No caso do PM-AH é fundamental que a 
característica de ser um protocolo de tempo-real seja mantida. 

 
O Quadro BEAT_MESSAGE, assim como o Quadro 

BEAT_CONFIRM_MESSAGE, utilizam a janela assíncrona do protocolo, portanto, a 
consistência do ciclo tem que ser mantida, em outras palavras, o tamanho das 
mensagens tem que respeitar o tamanho máximo da janela. 

 
De acordo com [30] o tamanho do ciclo assíncrono é dado pela Equação 5.1 
 

 
 

Equação 5. 1 

Onde: 
 

 Tja = Tempo de janela assíncrona 

 Tjs = Tempo de janela síncrona 

 α = Fator de ajuste 
 

A fórmula 5.1 define o tempo de janela assíncrona como sendo o tempo de 
janela síncrona modificada por um valor de ajuste, por padrão, esse valor é definido 
como 1, o que torna o tempo de janela assíncrona igual o tempo de janela síncrona. 
E o tempo de janela síncrona é dado pela fórmula 5.2. 

 

 
 

Equação 5. 2 
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Onde: 
 

 Tjs = Tempo de uma janela síncrona 
o q = Quantidade de nós inscritos no grupo (considerado o nó mestre) 
o m = Mensagem enviada 

 AP = Atraso de propagação do sinal no meio físico 
o d = Distância do enlace 
o vpmf = velocidade de propagação no meio físico 

 AT = Atraso da transmissão 
o L = Comprimento da mensagem (em bits) 
o R = Banda do enlace (taxa de transmissão em bits/s) 

 
Considerando o pior caso possível, ou seja, em que no grupo multicast exista 

somente um nó. O tempo de janela síncrona tem que garantir que uma mensagem 
de dados seja enviada. Esse cenário representa o menor tempo possível de uma 
janela síncrona. O tamanho de uma mensagem de dados é de 88 bits e uma 
mensagem BEAT MESSAGE e uma BEAT CONFIRM_MESSAGE tem 
respectivamente 64 bits e 56 bits, portanto, são menores que uma mensagem de 
dados. O único fator a ser analisado é o tamanho das mensagens porque os demais 
parâmetros permanecem os mesmo (ou praticamente os mesmos) para ambas as 
janelas. 

 
Ainda analisando a pior situação possível, considerou-se a possibilidade de 

uma BEAT MESSAGE e uma BEAT CONFIRM_MESSAGE ocorrerem no mesma 
janela assíncrona, mas considerando o tamanho de ambas (65 bits + 56 bits = 121 
bits) número de bits maior que a quantidade de bits de uma mensagem de dados, só 
que nesse cenário ainda tem o fator agravante do atraso computacional gerado pelo 
Provedor de Serviços e pelo atraso de propagação gerado por duas mensagens na 
mesma janela. Portanto, optou-se por em uma janela assíncrona o dispositivo 
mandar uma mensagem BEAT MESSAGE para o Provedor de Serviços e na janela 
assíncrona seguinte o Provedor de Serviços enviar uma BEAT CONFIRM 
MESSAGE. 
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Capítulo 6 
 

6. Discussão  

 

6.1. Considerações Finais 

  

Essa dissertação propôs a detecção de transientes em sinais de 
eletrocardiograma através de um método baseado na energia da transformada 
Hilbert do sinal entre duas ondas R, além disso, foi proposto a criação de dois novos 
Quadros para o protocolo PM-AH de forma que uma mensagem particular possa ser 
confirmada através de uma troca de mensagens na janela assíncrona do protocolo. 

 
Toda essa arquitetura tem como objetivo criar um sistema distribuído para 

pré-processar os dados de um eletrocardiograma de forma que um dispositivo 
computacional não tenha que processar dados que não contém informações 
relevantes. 

 
Para demonstração dessa arquitetura, usou-se: 
 

o Análise de desempenho da energia da transformada Hilbert entre 
ondas R na detecção de transientes. 
 

o Demonstração matemática da viabilidade de utilização dos Quadros 
propostos pelo trabalho para o protocolo PM-AH. 

 
 

As contribuições do presente trabalho foram: 
 

o Propôs um sistema distribuído para pré-processamento de sinais de 
ECG. 

o Propôs a análise da energia de um sinal de ECG para a detecção de 
alterações em um sinal de ECG, o único outro método encontrado na 
literatura é baseado em morfologia. 

o Propôs dois novos Quadros para o protocolo PM-AH que fazendo uso 
da janela assíncrona permitem a confirmação de uma informação 
presentes nos dados que estão sendo enviados. 
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6.2. Trabalhos em perspectiva 

 
 

Nessa subsecção são propostos trabalhos para serem desenvolvidos em 
futuras dissertações de mestrados e teses de doutorados. 

 
 

6.2.1. Otimização do valor do limiar para a detecção de 
transientes 

 

O valor atual do limiar foi estabelecido após experimentação exaustiva, o que 
não cobre todas as possibilidades possíveis e não garante que o valor utilizado foi o 
melhor valor possível. 

O estudo matemático para otimizar o valor do limiar irá garantir um melhor 
desempenho para a arquitetura. 

 

6.2.2. Uso da transformada Hilbert-Huang em detrimento da 
transformada Hilbert 
 

A transformada Hilbert-Huang é mais um algoritmo que um método 
matemático propriamente dito e assim como a transformada Hilbert, ela calcula a 
freqüência instantânea. Porém ela foi desenvolvida para dados não-lineares e não-
estocásticos, características de um sinal de eletrocardiograma. Um estudo 
comparativo entre as duas transformadas seria interessante para fazer a avaliação 
da energia e uma eventual substituição da transformada Hilbert pela transformada 
Hilbert-Huang. 

 

6.2.3. Uso da arquitetura na automação industrial 
 
Um estudo sobre a utilização dessa arquitetura em um cenário de automação 

industrial parece ser interessante, desde que o dispositivo emita um sinal 
razoavelmente periódico  e que seja possível extrair algum parâmetro dele. Assim a 
energia entre dois sinais podem ser comparadas. 

 
O protocolo PM-AH pode ser utilizado no cenário industrial, embora tenha 

sido desenvolvido para o ambiente hospitalar, nada impede que ele seja utilizado no 
ambiente industrial. 
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