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BIOELÉTRICOS SOBRE PONTOS DE

ACUPUNTURA
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Resumo

Ao longo do século XX o uso da acupuntura passou a se disseminar no

mundo Ocidental como prática complementar de saúde. Este fato tem mo-

tivado a comunidade cient́ıfica internacional a investir em pesquisas que

buscam compreender por que a acupuntura funciona. Nesta dissertação

comparamos estatisticamente a flutuação de voltagem de sinais bioelétricos

captados sobre a pele em um ponto de acupuntura (IG 4) e outro ponto

próximo de não-acupuntura. A aquisição desses sinais foi realizada uti-

lizando uma interface eletrônica com um computador, a qual foi baseada

em um amplificador de instrumentação projetado com as especificações

adequadas a este fim. Sobre os sinais coletados de uma amostra de 30

voluntários calculamos as estat́ısticas relevantes e as submetemos ao teste

t-pareado com ńıvel de significância α = 0, 05. Estimamos para o sinal

bioelétrico as seguintes grandezas: desvio padrão, assimetria e curtose.

Além disso, calculamos a função de auto-correlação que foi ajustada por

uma curva exponencial. Observamos que o sinal decai mais rapidamente

no não-acuponto do que no acuponto. Tal fato é um indicativo da presença

de informação no acuponto.
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Abstract

In the 20th century, the acupuncture has spread on occident as a comple-

mentary practice of heath care. This fact has motivated the international

scientific community to invest in research that seek to understand why

acupuncture works. In this work we compare statistically voltage fluctua-

tion of bioelectric signals caught on the skin at an acupuncture point (IG

4) another nearby on acupuncture point. The acquisition of these signals

was performed utilizing an electronic interface with a computer, which was

based on an instrumentation amplifier designed with adequate specifica-

tions to this end. On the collected signals from a sample of 30 volunteers

we have calculated major statistics and submitted them to pairing t-test

with significance level α = 0, 05. We have estimated to bioelectric sig-

nals the following parameters: standard deviation, asymmetry and curtose.

Moreover, we have calculated the self-correlation function matched by on

exponential curve we have observed that the signal decays more rapidly

from a non-acupoint then from an acupoint. This fact is an indicative of

the existence of information in the acupoint.
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1.5 Śıntese do Caṕıtulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 Pesquisas F́ısicas em Acupuntura 21

2.1 Equivalentes Elétricos dos Acupontos . . . . . . . . . . . . 21

2.2 Propriedades Elétricas dos Meridianos . . . . . . . . . . . 23
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Ressonância Magnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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3.3 Rúıdos e a Captação dos Sinais Bioelétricos . . . . . . . . 48

3.4 Amplificadores e Processamento de Sinal . . . . . . . . . . 51

3.4.1 Amplificadores Operacionais . . . . . . . . . . . . . 52

3.4.2 Comparando o Amp-op Ideal com o Real . . . . . . 54

3.4.3 Amplificador de Instrumentação . . . . . . . . . . . 56

3.4.4 Amplificador de Instrumentação com 3 Amp-Ops . 59

3.5 Redução de Interferências . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.6 Considerações Gerais Sobre o Circuito Utilizado . . . . . . 63
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Introdução

Nos últimos anos temos assistido um interesse crescente pelas chamadas

práticas complementares ou alternativas de saúde. Entre elas destacam-

se o uso de plantas medicinais, a homeopatia e a acupuntura, que estão

sendo cada vez mais utilizadas na prevenção e tratamento de diversas enfer-

midades. Com o crescimento da procura destes tratamentos por parte da

população, cresce também o interesse da comunidade cient́ıfica em compro-

var, ou não, as propriedades terapêuticas de cada uma destas práticas de

saúde. Nesta dissertação vamos nos ater ao estudo de uma destas práticas

de medicina complementar, a acupuntura.

A acupuntura é um dos componentes fundamentais da Medicina Tradi-

cional Chinesa, sendo utilizada no tratamento de diversas afecções. Esta

prática consiste em um conjunto de procedimentos terapêuticos que visam

estimular, geralmente pela inserção de agulhas, certos locais anatomica-

mente definidos, os pontos de acupuntura ou acupontos. O objetivo

é, através desta estimulação, obter do organismo a recuperação global da

saúde ou a prevenção da doença.

A acupuntura tem se provado efetiva como tratamento isolado, ou coad-

juvante, de várias doenças e agravos à saúde, sendo uma prática aceita pela

Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Agência de Fiscalização e
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Controle do Alimento e Medicamento dos Estados Unidos (Food and Drug

Administration).

Apesar do uso crescente da acupuntura, a compreensão da forma como

a estimulação dos acupontos leva à cura ou prevenção da saúde é pouco

satisfatória. Para esclarecer esta questão há duas linhas básicas de pesquisa

cient́ıfica: a pesquisa cĺınica, que diz respeito à eficácia dos procedimentos,

e a pesquisa básica, que se divide em duas grandes áreas de atuação: a

neurofisiologia da acupuntura e a biof́ısica da acupuntura.

Na biof́ısica da acupuntura, área de concentração desta dissertação,

procura-se, basicamente, a determinação da existência ou inexistência de

diferenças nas propriedades biof́ısicas, especialmente as bioelétricas, entre

os acupontos e os não acupontos. Nesta pesquisa estudamos a biof́ısica

da acupuntura e, mais especificamente, propriedades estat́ısticas de sinais

bioelétricos medidos em um acuponto em comparação com tais sinais medi-

dos em um não-acuponto. Usamos uma amostra de 30 indiv́ıduos, fazendo

uma análise estat́ıstica para determinar posśıveis diferenças e semelhanças

entre os sinais captados.

Organizamos esta dissertação em seis caṕıtulos além desta Introdução.

No Caṕıtulo 1 discorremos sobre os prinćıpios históricos e filosóficos

da acupuntura, realçando sua fundamentação conceitual, caracteŕısticas

e serventia. Também discutimos brevemente a construção das linhas de

pesquisa envolvendo acupuntura.

No Caṕıtulo 2 realizamos uma resenha cŕıtica dos trabalhos publicados

sobre biof́ısica da acupuntura, com especial ênfase nos artigos que descre-

vem as propriedades elétricas dos acupontos e meridianos.

No Caṕıtulo 3 descrevemos o equipamento eletrônico usado na filtragem,
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amplificação e captação do sinal bioelétrico. A coleta de sinais bioelétricos,

a intervenção e eliminação dos rúıdos e a redução de interferências, os

amplificadores operacionais e suas combinações dedicadas à captação dos

sinais bioelétricos, e a aquisição e o processamento dos sinais são os temas

que permeiam a discussão sobre a instrumentação. Trata-se de um longo

processo começa com a escolha dos eletrodos, e termina com o sinal digi-

talizado armazenado no computador.

O Caṕıtulo 4 constitui uma descrição detalhada do processo de medidas.

Faz-se uma caracterização da amostra, com informações a respeito dos seus

elementos, os indiv́ıduos voluntários de quem foram coletados os dados

na forma dos sinais bioelétricos. O envolvimento destes voluntários na

pesquisa, seguindo critérios ŕıgidos de seleção, foi aprovado pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da instituição, e este aspecto é também exposto em

pormenores. Uma explicação dos procedimentos de coleta dos dados é feita,

especialmente do ambiente em que foram tomadas as medidas. Também

iniciamos uma análise preliminar dos sinais bioelétricos registrados.

No Caṕıtulo 5 apresentamos os resultados da nossa pesquisa, comple-

mentados por uma análise e discussão detalhadas sobre o perfil das es-

tat́ısticas calculadas. Em especial, fazemos uso sistemático da testagem de

hipótese utilizando o teste t-pareado com ńıvel de significância α = 0, 05

sobre as estat́ısticas relevantes.

Finalmente explicitamos, no Caṕıtulo 6, as conclusões advindas da ca-

racterização estat́ıstica dos sinais bioelétricos do ponto de acupuntura (IG

4) e de um outro ponto em sua vizinhança que não é um ponto de acupun-

tura.

3



Caṕıtulo 1

Acupuntura

Para estudar a acupuntura, mesmo pelo ponto de vista da f́ısica

(biof́ısica), faz-se necessário o conhecimento de alguns conceitos da me-

dicina tradicional e da antiga cultura chinesa. Vamos explanar brevemente

sobre estes conceitos nas secções deste caṕıtulo.

Nos últimos anos temos assistido um interesse crescente pelas chamadas

práticas complementares ou alternativas de saúde. Entre elas destacamos

o uso de plantas medicinais, a homeopatia e a acupuntura, que são cada

vez mais utilizadas para prevenção e tratamento de diversas enfermidades.

Com o crescimento da procura destes tratamentos por parte da população,

cresce também o interesse da comunidade cient́ıfica em comprovar ou não

as propriedades terapêuticas de cada uma destas práticas de saúde.

Nesta dissertação de mestrado vamos lidar com uma destas técnicas,

a acupuntura, que é uma especialidade médica há muito tempo recon-

hecida e fomentada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A acupun-

tura também já se acha regulamentada em termos da sua utilização pelas

unidades de saúde brasileiras pela portaria no
¯ 971/2006 do Ministério da

Saúde.
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1.1 Medicina Tradicional Chinesa

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) abrange uma vasta ordem de

práticas populares. Caracteriza-se por um sistema médico integral, ori-

ginado há pelo menos quatro mil anos na China. Utiliza linguagem

que retrata simbolicamente as leis da natureza e que valoriza a inter-

relação harmônica entre as partes visando à integridade. Como funda-

mento, aponta a teoria do Yin-Yang, divisão do mundo em duas forças

ou prinćıpios fundamentais, interpretando todos os fenômenos em opostos

complementares. As ‘forças’ Yin e Yang são reguladas por um prinćıpio

chamado Tao (caminho) (MANN, 1971; YAMAMURA, 1993).

Segundo o taóısmo, há uma interação dinâmica entre essas duas forças

ou ‘energias’, e a saúde seria a expressão do equiĺıbrio entre ambas. Uma

não deve se sobrepor à outra de forma intensa e prolongada, sob pena de

se configurar um estado de desequiĺıbrio no qual surgem condições para a

deflagração do processo de adoecimento (ERNST & WHITE, 2001).

O objetivo das práticas da MTC é obter meios de equilibrar essa duali-

dade. Também inclui como fundamento a teoria dos cinco movimentos que

atribui a todas as coisas e fenômenos, na natureza, assim como no corpo,

uma das cinco energias (madeira, fogo, terra, metal e água) (MACIOCIA,

1996; YAMAMURA, 1993).

O mais antigo livro que sistematiza os conhecimentos e usos da MTC é o

Huang Ti Nei Jing (Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo),

escrito na forma de um diálogo entre o lendário Imperador Amarelo (Huang
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Di) e seu ministro, Qi Bai, tratando de medicina, durante Estados Com-

batentes (475-221 a. C). Outros textos clássicos surgiram posteriormente

(CHONGHUO, 1993).

A intervenção por meio da acupuntura se justificaria para restabele-

cer o equiĺıbrio do conjunto dessas energias, ou seja, do Qi (pronuncia-se

chi). Entre os fatores que podem causar o desequiĺıbrio do Qi, destacam-

se: condições climáticas extremas, emoções excessivas (alegria, tristeza ou

raiva), alimentação não balanceada, excesso de trabalho, sedentarismo,

atividade f́ısica extenuante, excesso ou falta de sexo, etc (BANNERMAN,

1979; CHONGHUO, 1993).

A MTC sustenta que a energia vital do corpo (Qi) circula através de

trajetos, conhecidos como meridianos ou canais, que possuem ramificações

conectadas aos órgãos e sistemas do corpo (AUTEROCHE & NAVAILH,

1992; ROSS, 1994; DING, 1996; MACIOCIA, 1996; ROSS, 2003). Esses

meridianos não têm uma relação integral com nenhum sistema reconhecido

pela anatomia cient́ıfica Ocidental.

Um conjunto de terapias tem sido historicamente utilizado para atin-

gir o equiĺıbrio do corpo preconizado pela MTC (YAMAMURA, 1993).

Na China, a acupuntura é quase sempre associada a outras terapias que

integram a MTC. Dentre essas terapias, além da acupuntura, destacam-

se a moxabustão (queima de ervas, especialmente Artemisia vulgaris, nos

acupontos), Do-in (pressão nesses pontos), Tui-na, Reiki e Shiatsu (mas-

sagens terapêuticas), Chi-Gung (exerćıcios respiratórios), Shu-shieh (orien-

tações nutricionais) e a farmacopéia chinesa (medicamentos de origem ani-

mal, vegetal e mineral) (CHONGHUO, 1993; ALTMAN, 1997).
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A cultura Ocidental só veio a ter acesso ao conhecimento da MTC,

especialmente sobre acupuntura, cerca de quatro milênios depois da sua

disseminação no mundo Oriental. Somente ao longo do século XX é que a

acupuntura se difundiu gradualmente no Ocidente, embora sujeita a pre-

conceitos, pois há ainda profissionais que a consideram mı́stica e sem base

cient́ıfica. Dáı a dificuldade da medicina formal de assimilar sua lógica e

linguagem (BLAND, 1979; ROSS, 1994).

A partir da segunda metade do século XX, a acupuntura tem sido assi-

milada pela medicina contemporânea, e graças às pesquisas cient́ıficas em-

preendidas em diversos páıses, tanto no Oriente como no Ocidente, seus

efeitos terapêuticos foram reconhecidos e têm sido paulatinamente expli-

cados em artigos publicados em respeitados periódicos especializados.

1.2 Acupuntura

A acupuntura é um dos componentes fundamentais da Medicina Tradi-

cional Chinesa, sendo utilizada para o tratamento de diversas afecções.

Essa terapia foi introduzida na Europa nos séculos XVI e XVII pelos

jesúıtas, após retornarem de viagem pioneira à China. A palavra acupun-

tura deriva do latim acus, que significa agulha, e pungere, que significa

picada ou punção. Em chinês a acupuntura é denominada de Zhen-Jiu.

Esses dois termos significam literalmente agulha e calor (pelo uso da moxa),

e não apenas agulha como na tradução latina. No entanto, o termo acupun-

tura ficou consagrado pelo uso.
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Os documentos importantes mais antigos, o Huang Di Nei Jing Su Wen,

o Huang Di Nei Jing Ling Shu (cerca de 200 a. C) e o Nan Jing (cerca

de 100 d. C.), são reverenciados como as primeiras fontes de acupuntura e

têm sido comentados por vários autores ao longo dos séculos (UNSCHULD,

1986; SIVIN, 1987; MA, 1992). Para muitos acupunturistas, esses textos,

ainda hoje, são tidos em grande consideração e estudados.

A acupuntura pode ser entendida como um conjunto de procedimentos

terapêuticos que visam introduzir est́ımulos, geralmente pela inserção de

agulhas filiformes metálicas, em certos lugares anatomicamente definidos,

os pontos de acupuntura ou acupontos, a fim de obter do orga-

nismo, em resposta, a recuperação global da saúde, ou a prevenção da

doença, através de incremento dos processos regenerativos, de normaliza-

ção das funções orgânicas de regulação e controle, de modulação da imu-

nidade, de promoção de analgesia, de harmonização das funções endócrinas,

autonômicas e mentais (WEN, 1989; JAGGAR, 1992; SCHOEN, 1993;

NASIR, 2002). Os acupontos situam-se ao longo de percursos espećıficos

chamados meridianos.

A medicina tradicional Chinesa prescreve que há uma relação entre os

órgãos e os pontos de acupuntura no corpo humano. Estimulando apro-

priadamente um particular acuponto, é posśıvel tratar o correspondente

órgão no corpo.

As punções na acupuntura acompanharam o desenvolvimento tec-

nológico da humanidade. Desde o uso de pedras pontiagudas, na An-

tiguidade, até as modernas agulhas de aço inoxidável, houve uma espeta-

cular evolução. Estas últimas são maciças e flex́ıveis, com pontas ovais,

alongadas, não cortantes e de diâmetros muito finos, caracteŕısticas que
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diferem das agulhas ocas comumente usadas para medicações injetáveis ou

transfusões de sangue. O diâmetro varia de 0,20 mm a 0,30 mm e o com-

primento, de 15 mm a 70 mm. A fim de evitar infecções, a esterilização

industrial das agulhas para uso único (descartável) é realizada com óxido

de etileno. A prática de reutilização de agulhas, sob qualquer pretexto,

não é recomendável devido ao grande risco de contaminação por microor-

ganismos, tais como bactérias, v́ırus da hepatite e da Aids, entre outros

(CHONGHUO, 1993).

A acupuntura tem se provado efetiva, como tratamento isolado ou coad-

juvante, de várias doenças e agravos à saúde, tais como odontalgias pós-

operatórias, náuseas e vômitos pós-quimioterapia ou cirurgia em adultos,

dependências qúımicas, reabilitação após acidentes vasculares cerebrais,

dismenorréia, cefaléia, epicondilite, fibromialgia, dor miofascial, osteoar-

trite, lombalgias e asma, entre outras. Pode também aliviar a ansiedade,

desordens do pânico e insônia (OMS, 2006). O exerćıcio da acupuntura

exige a elaboração de diagnóstico, prognóstico e estabelecimento de pro-

cedimento terapêutico invasivo (ERNST & WHITE, 2001).

A OMS recomenda a acupuntura aos seus Estados-Membros, tendo pro-

duzido várias publicações sobre sua eficácia e segurança, capacitação de

profissionais, bem como métodos de pesquisa e avaliação dos resultados

terapêuticos das medicinas complementares e tradicionais (OMS, 2006).

No Brasil, a acupuntura está inserida no Sistema Único de Saúde (SUS)

desde o ano de 1988, quando foi implantado o atendimento por Acupun-

tura nos Serviços Públicos de Atendimento a Saúde (Resolução 05/88 –

CIPLAN, de março de 1988). CIPLAN é a sigla para a Comissão Intermi-

nisterial de Planejamento e Coordenação. Em agosto de 1995 a acupuntura

9



foi reconhecida como especialidade médica.

Em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela Sistema de In-

formações Ambulatoriais (SIA/SUS) do Sistema Único de Saúde a consulta

médica em acupuntura (código 0701234), o que permitiu, por exemplo,

acompanhar a evolução das consultas por região e em todo o páıs.

Em 2006, o Governo Federal através do Ministério da Saúde emitiu

a Portaria no
¯ 971, de 3 de maio de 2006, implantando a Poĺıtica Na-

cional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema

Único de Saúde. A expressão Práticas Integrativas e Complementares é a

forma oficial de nomear a Medicina Tradicional e Complementar ou Me-

dicina Não-convencional. Dentre as especialidades contempladas por esta

portaria consta a acupuntura. Acha-se ainda em pleno debate sua im-

plementação, devido à oposição, levantada pelas entidades profissionais

médicas no âmbito nacional e de vários estados, motivada pela possibi-

lidade, permitida por esta portaria, de que pessoas leigas (não-médicos)

poderão, no SUS, diagnosticar doenças, prescrever e realizar tratamentos

em Homeopatia e Acupuntura, especialidades médicas reconhecidas que

exigem formação espećıfica.
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1.3 Acupontos e Meridianos

A base da teoria da acupuntura remonta à antiga crença de que em

nosso corpo existem meridianos, ‘canais’ inviśıveis, pelos quais circula a

energia vital, Qi. Cada um deles possui vários pontos, chamados pon-

tos de acupuntura ou acupontos (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992;

CHONGHUO, 1993; ROSS, 1994; DING, 1996; MACIOCIA, 1996; ROSS,

2003).

Quando os meridianos se obstruem, não deixando fluir o Qi, a saúde

f́ısica, mental e espiritual do corpo é prejudicada. Na acupuntura estimula-

se esses pontos, pela inserção das agulhas, para desbloquear a corrente

de energia e reeqüilibrar o organismo. Os acupontos podem também ser

estimulados por calor (LU et al., 1980), corrente elétrica (CHONGHUO,

1993), pressão (ALTMAN, 1997), luz laser (WHITTAKER, 2004) ou ondas

de choque (EVERKE, 2005).

Geralmente os pontos de acupuntura coincidem com depressões in-

terósseas, saliências ósseas, articulações ou nódulos tipo fibroso. Alguns

destes pontos tornam-se dolorosos à pressão ou espontaneamente quando

apresentam patologias, o que facilita o diagnóstico (AUTEROCHE &

NAVAILH, 1992; ROSS, 1994; DING, 1996; MACIOCIA, 1996; ROSS,

2003).

Os pontos de acupuntura foram descobertos no decorrer do tempo pela

prática milenar da Medicina Tradicional Chinesa e receberam denomina-

ções baseadas principalmente na sua localização ou nas suas funções. Cada

um dos pontos identificados tem caracteŕısticas e funções bem definidas.
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Os meridianos são denominados de acordo com o sistema de órgãos da

MTC. São doze os principais e cada um recebe o nome de um órgão (Zang,

que incorpora Coração, Baço-Pâncreas, Pulmão, Rim e F́ıgado) ou de uma

v́ıscera (Fu, que incorpora Intestino Delgado, Estômago, Intestino Grosso,

Bexiga e Veśıcula Biliar). É estabelecida entre eles apenas uma interrelação

funcional. Esta organização não tem correspondência com a anatomia e as

funções do sistema de órgãos da medicina Ocidental (ROSS, 1994).

O sistema Zang-Fu tem a responsabilidade de manter uma relação har-

moniosa entre o corpo e o meio externo. Isto se dá com a função deste

acoplamento de “órgãos e v́ısceras” de captar o ar, os alimentos e os ĺıquidos

do meio externo e transformá-los em Substâncias Vitais e produtos resi-

duais. Estes são excretados e aqueles circulam para abastecer todas as

estruturas do corpo (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992; YAMAMURA,

1993; ROSS, 1994; DING, 1996; MACIOCIA, 1996).

As Substâncias Vitais (Qi, Xue, Jing, Shen e Jin Ye) são responsáveis

pelas funções do corpo e da mente. O Qi é aproximadamente traduzido

como ‘energia’, e tem como funções mover, aquecer, transformar, proteger,

reter e nutrir . O Xue ou ‘sangue’ nutre e umedece. Jing, ‘essência’, ativa

transformações e controla o crescimento, desenvolvimento e reprodução.

Shen ou ‘esṕırito’ tem a função de vitalizar o corpo e a consciência (YA-

MAMURA, 1993; ROSS, 1994). Para a MTC as desarmonias que sucedem

na fisiologia do sistema Zang-Fu, causadas por fatores internos, externos ou

mistos são responsáveis pelo processo de geração da doença (AUTEROCHE

& NAVAILH, 1992; MACIOCIA, 1996; DING, 1996). Estas ‘substâncias’

não têm uma relação absoluta com a medicina ocidental, tornando-se dif́ıcil

uma transposição adequada para a linguagem cient́ıfica do Ocidente. (MA-
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CIOCIA, 1996).

Para facilitar a memorização por parte dos que não conhecem a ĺıngua

chinesa, em 1995, a Academia de Acupuntura de Beijing adotou para os

acupontos uma nomenclatura alfabética associada a uma numeração. Esta

é a nomenclatura seguida em muitos páıses, inclusive no Brasil. Cada

meridiano tem o nome do seu órgão abreviado, seguido de um número

cardinal. Por exemplo, Hegu é o quarto ponto do meridiano do Intestino

Grosso (IG), por isso passou a ser conhecido como IG 4. Kunlun (B 60)

é o sexagésimo ponto do meridiano da Bexiga (B) (CHENG, 1987; DING,

1996; LIAN et al., 1996; MACIOCIA, 1996; ROSS, 2003). Nas figuras 1.1

(visão frontal do corpo) e 1.2 (visão dorsal do corpo) são mostrados os

meridianos e seus principais acupontos.

Um meridiano em que estamos particularmente interessados é o meri-

diano do Intestino Grosso (IG), representado na figura 1.3. Este se inicia

na margem ungueal radial do segundo dedo da mão, segue entre o primeiro

e segundo metacarpos, continua pela face ântero-lateral do antebraço e

lateral do cotovelo, continua a face lateral ao passar pelo braço e ombro.

Passa pela margem anterior do acrômio e pela margem superior da escápula

e segue trajeto interno na parte inferior do processo espinhoso da sétima

vértebra cervical. Torna-se superficial novamente na fossa supraclavicular,

onde se ramifica em dois trajetos: um sobe ântero-lateralmente o pescoço,

atravessa a mand́ıbula e penetra a gengiva, margeando o lábio. O ou-

tro ramo penetra a cavidade toráxica, conecta-se aos pulmões, passa pelo

diafragma e se dispersa no Intestino Grosso, terminando enfim na perna

(CHENG, 1987; DING, 1996; LIAN et al., 1996; MACIOCIA, 1996; ROSS,

2003).
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Figura 1.1: Visão frontal dos principais meridianos do corpo.
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Figura 1.2: Visão dorsal dos principais meridianos do corpo.
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Figura 1.3: Meridiano do intestino grosso (IG) (LIAN et. al, 1996).

O quarto ponto deste canal (IG 4) localiza-se no dorso da mão, lateral à

metade do segundo metacarpo, no músculo adutor do polegar. Este ponto

está na saliência muscular que surge quando se realiza a adução do polegar

(figura 1.4).

Figura 1.4: Meridiano do intestino grosso (IG) na mão (LIAN et. al., 1996).
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O IG 4 é um dos pontos de acupuntura que tem a maior atribuição de

efeitos. A literatura clássica da MTC afirma que em associação a outros

pontos é capaz de reanimar o estado de inconsciência, atuar em quadros

álgicos em geral, ter ação na cefaléia, amigdalite, dor de dente, rinite,

obstrução nasal, faringite, torcicolo, paralisia facial, afonia, dores oculares,

depressão, mania, parto prolongado, urticária, dor e paralisia de membros

superiores. É capaz de tratar dor, inflamação ou perda da função em

qualquer parte do canal do Intestino Grosso. Em casos de hemiplegia se

utiliza a função de relaxar a tensão muscular em junção com a capacidade

de fortalecer os músculos fracos e atrofiados (MACIOCIA, 1996; ROSS,

2003).

Este é um dos principais pontos geralmente escolhidos para estudo das

propriedadeds f́ısicas dos pontos de acupuntura e é o acuponto em relação

ao qual será feito nosso trabalho.

1.4 Linhas de Pesquisa Envolvendo Acupuntura

Este caṕıtulo objetiva situar a presente dissertação no contexto mais

amplo da pesquisa envolvendo Acupuntura.

Grosso modo, podemos afirmar que existem duas grandes linhas de

pesquisa: a pesquisa cĺınica e a pesquisa básica. A primeira diz respeito

à eficácia dos procedimentos de acupuntura nos cuidados preventivos e

no tratamento de enfermidades, enquanto a segunda busca responder a

questão: por que a acupuntura funciona? A pesquisa básica pode ser assi-

milada em duas grandes áreas de atuação: a pesquisa em neurofisilogia da

acupuntura e a pesquisa em biof́ısica da acupuntura.
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Nosso estudo se concentrará na pesquisa em biof́ısica da acupuntura.

No caṕıtulo 2, detalhamos uma ampla diversidade representativa de ini-

ciativas de pesquisa em biof́ısica da acupuntura, dispońıveis na literatura,

compondo nossa revisão bibliográfica.

Por sua vez, a pesquisa cĺınica em acupuntura se concentra nos seguintes

tópicos: dor crônica, osteoartrite, fribomialgia, dor de dente aguda, náusea,

cefaléia e asma. As meta-pesquisas realizadas sobre o vasto conjunto de

estudos randomizados controlados mostram a eficácia da acupuntura no

tratamento de náusea, vômitos, fibromialgia, dor pós-operatória, dor de

dente aguda e outras enfermidades (STUX & HAMMERSCHLAG, 2005).

Destacamos também longa tradição de uso da acupuntura em procedimen-

tos veterinários (ALTMAN, 1997), o que contrapõe a objeção simplista de

que esta atividade cĺınica é eficaz apenas devido ao efeito placebo.

Em relação a neurofisiologia, no estágio atual de compreensão, ainda

não existe um consenso sobre o papel dos próprios nervos, do sistema ner-

voso central, ou dos potencias de ação, no processo de aĺıvio da dor ou da

regulação do sistema homeostásico do organismo, produzidos pela acupun-

tura.

Numerosas evidências, contudo, apontam para uma participação do sis-

tema nervoso neste processo. Citamos as seguintes linhas de investigação

que corroboram este fato (ERNST, 2001; PAI, 2005):

a) Anestésicos locais suprimem o efeito da analgesia induzida por

acupuntura;

b) O trajeto das vias nervosas nas pernas e nos antebraços praticamente

coincidem com trajetos dos meridianos; pode-se dizer que em alguns

trechos os trajetos dos nervos são os meridianos;
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c) Alguns trechos dos trajetos dos meridianos coincidem com o trajeto

da dor desencadeada por um est́ımulo em ponto gatilho (também

chamado de ponto doloroso);

d) A maioria dos trajetos dos meridianos chega à cabeça (o que não é

trivial, pois na medicina tradicional chinesa a sede do esṕırito é o

coração);

e) Observa-se que pacientes com lesão medular ou cerebral apresentam

baixa resposta ao tratamento de acupuntura;

f) Pacientes com lesão no sistema nervoso periférico (devido a diabetes)

também apresentam baixa resposta ao tratamento com acupuntura;

g) A quase totalidade dos pontos de acupuntura apresenta uma concen-

tração maior do que a média de terminações nervosas;

h) Os pontos de acupuntura apresentam uma quantidade aumentada de

mastócitos (células de regulação do sistema imunológico);

Isto é tudo quanto discorreremos nesta dissertação a respeito da pesquisa

básica da perspectiva da área de atuação da neurofisiologia da acupuntura.

Caso haja interesse em saber mais, recomendamos aprofundamento a partir

da referência (PAI, 2005).

1.5 Śıntese do Caṕıtulo

O objetivo deste caṕıtulo foi dar uma visão geral sobre a Medicina Tradi-

cional Chinesa como uma ampla diversidade de técnicas preventivas e cu-

rativas, da qual a acupuntura se destaca como uma das mais disseminadas

no mundo moderno. Visamos principalmente dar uma visão panorâmica
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sobre esta técnica, destacando particularmente sua fundamentação teórica

apoiada na filosofia do taóısmo, bem como o papel desempenhado pelos

pontos e meridianos de acupuntura.

Ressaltamos a utilização eficaz da acupuntura integrada a outras te-

rapias da Medicina Tradicional Chinesa. Ressaltamos também as dificul-

dades enfrentadas pela acupuntura para se disseminar no mundo Ocidental

e descrevemos sucintamente seu status institucional global e nacional.

No mundo, a Organização Mundial de Saúde tem desempenhado um

relevante papel na valorização da acupuntura. No Brasil, o Ministério

da Saúde acompanha esta valorização quando baixa Portaria, ainda que

polemizada, determinando a prática de modalidades de medicina tradi-

cional e complementar, dentre as quais se inclui a acupuntura, nas unidades

de saúde.

Por fim, foi feita uma tentativa de conceituar a compartimentalização ar-

tificial constrúıda com fins didáticos, que se faz usualmente para abordar os

diversos aspectos de pesquisa envolvidos na acupuntura. Nesta discussão,

ficou claro que a pesquisa empreendida nesta dissertação de mestrado se

enquadra no contexto amplo da pesquisa sobre acupuntura pela abordagem

da biof́ısica.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 2

Pesquisas F́ısicas em Acupuntura

Neste caṕıtulo vamos descrever suscintamente diversos trabalhos pu-

blicados na literatura especializada sobre medidas biof́ısicas envolvendo

acupontos e meridianos. Biof́ısica aqui deve ser entendida como a aplicação

de conceitos, métodos e procedimentos da f́ısica ao mundo da biologia e

dos cuidados com a saúde.

2.1 Equivalentes Elétricos dos Acupontos

Embora tenham sido desenvolvidos dispositivos comerciais destinados

à aplicação cĺınica (SAITA, 1973; BORSARELLO, 1971; TILLER, 1972;

MATSUMOTO & HAYES, 1973), que buscam aproveitar a propriedade

dos pontos de acupuntura de exibirem resistência elétrica CC, da pele, lo-

calmente diminúıda, ainda existem pesquisadores céticos quanto à validade

desta propriedade. Este ceticismo induz, nesses pesquisadores, para estabe-

lecer os pontos de acupuntura, a consideração de critérios demasiadamente

fortes para sua determinação.
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Tal foi o caso, por exemplo, de Noodergraaf e Silage (1973), que re-

lataram que nenhum mı́nimo absoluto de resistência podia ser localizado

sobre os dedos, quando fosse tomado cuidado para evitar mecanismos de

pressionar os eletrodos. Dáı, eles conclúıram que não podiam achar qual-

quer evidência para a existência objetiva de quaisquer pontos de acupun-

tura.

Acontece que para estabelecer a existência desses pontos basta garantir

que eles são mı́nimos de resistência elétrica em relação ao tecido circun-

dante. Não é necessário mostrar que esses pontos são mı́nimos absolutos de

resistência. Ademais, Noodergraaf e Silage (1973) confirmaram seu estudo

em pontos de acupuntura sobre os dedos e seus resultados possivelmente

não se aplicam a outras áreas anatômicas.

Em vista da importância e escassez de informação dispońıvel,

Reichmanis et al. (1975), decidiram reexaminar a questão, objetivando

determinar se a resistência CC dos pontos de acupuntura realmente difere

daquela do tecido circundante. Para este fim, empregaram um circuito

ponte de Wheatstone para medir a condutância da pele sobre pontos de

acupuntura reconhecidos no meridiano do intestino grosso e do pericárdio,

que situam-se entre as juntas metacarpofalangeais e o cotovelo.

Os resultados foram comparados àqueles obtidos de locais anatomica-

mente similares destitúıdos de pontos de acupuntura. Na maior parte dos

acupontos sobre a maioria dos sujeitos, houve maiores máximos de con-

dutância elétrica do que nos locais de controle.
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2.2 Propriedades Elétricas dos Meridianos

O modelo padrão das propriedades elétricas da pele foi proposto por

Rosendal nos anos de 1940 (ROSENDAL, 1945). Desde então, as pro-

priedades elétricas dos pontos de acupuntura têm sido extensivamente

estudadas (ROSENDAL, 1943; NAKATANI, 1956; NIBOYET, 1958;

PROKHOROV et al., 2000).

Tem sido mostrado que mais do que 90% dos pontos da pele que são

biologicamente ativos em resposta a est́ımulos elétricos, ou seja, pontos de

condutividade particularmente alta, coincidem com os pontos tradicionais

da acupuntura (ZHU, 1981; REICHMANIS et al., 1975; REICHMANIS et

al., 1976).

No modelo primordial de Rosendal, o Stratum Corneum combinado com

a epiderme é representado por um capacitor e um resistor conectados em

paralelo: um circuito RC independente da freqüência. Esta associação

se conecta em série a outro resistor que representa a derme. Estudos adi-

cionais incrementaram detalhes ao modelo, mas este permaneceu essencial-

mente o mesmo, contendo somente elementos passivos, os quais não podem

descrever adequadamente a atividade dos organismos vivos. Ademais, é

muito razoável supor que a corrente elétrica atravessa outros tecidos, além

da pele. Por não incluir um mecanismo de resposta do acuponto medido,

pode apenas elucidar respostas em que a função do meridiano não é um

aspecto relevante.

Chen (1996) construiu um novo modelo, baseado numa conceitualização

sistemática, que incluiu os elementos ativos achados nos organismos vivos.

O resultado foi um modelo que pode gerar posśıveis correntes de resposta
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que se ajustam qualitativa e quantitativamente a todos os dados cĺınicos

conhecidos. Nesse modelo, a premissa básica foi que respostas ativas são

envolvidas e que a corrente passa através de muitas partes do corpo. De

fato, um fraco est́ımulo elétrico CC evoca três mecanismos no corpo: dois

de caráter f́ısico, a condução elétrica e a polarização dielétrica; e um de

caráter biológico, a auto-regulação por um sistema de defesa orgânico.

Este modelo não somente explica muitos dos fenômenos da acupuntura,

em geral, mas pode também ser usado para explicar todas as posśıveis

leituras nos testes eletrodérmicos de triagem médica (conhecido pela sigla

EDST do Inglês, electrodermal screening test). Esses testes, bem como

os dispositivos e sistemas correlatos, foram tecnologicamente desenvolvi-

dos como desdobramentos das descobertas cient́ıficas relacionadas às pro-

priedades elétricas dos pontos de acupuntura.

2.3 Dependência da Impedância com a Freqüência

em Acupontos

Em função das pesquisas realizadas para se determinar as propriedades

elétricas dos acupontos (e já citadas nesta dissertação), aceita-se que pontos

sobre os meridianos de acupuntura têm resistência ou impedância elétrica

mais baixa do que os pontos em suas vizinhanças. Muitas pesquisas atuais

visam estudar o comportamento da impedância em função da freqüência

do sinal CA.

Em 1999, Zhang et al. mediu a impedância do pericárdio no ponto Quze

(PC3) e em pontos de controle usando um método de quatro eletrodos
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(WOO, 1992) que tem várias vantagens comparado ao método de dois

eletrodos (WEBSTER, 1992). Eles acharam que a impedância do Quze à

frequência de 5 kHz é cerca de 20% mais baixa do que a dos pontos de

controle.

Johng et al. (2002), mediram neste mesmo ponto Quze (PC3) e em pon-

tos de controle vizinhos as impedâncias para freqüências na abrangência

de 100 Hz a 14 kHz. Seu objetivo principal era investigar um modelo de

circuito equivalente para caracterizar as propriedades elétricas de uma pes-

soa. Eles compararam seus resultados com outros publicados e verificaram

razoável concordância, considerando a dependência senśıvel sobre várias

condições experimentais. Para descrever a dependência com a freqüência

das impedâncias medidas eles estenderam o modelo de circuito proposto

por COLE (1966), o qual consistia de um simples circuito RC em paralelo.

O modelo de circuito de Johng et al. simplesmente conecta esta associação

a um capacitor C ′ em série.

O circuito equivalente dos três parâmetros, R, C e C ′ mostrado na figura

2.1, é útil para caracterizar as propriedades elétricas de uma pessoa porque

pode fornecer todas as impedâncias na abrangência de freqüências e pode

prover ind́ıcios para compreender os processos fisiológicos.

Também, é posśıvel extrapolar a curva |Z(f)|, da magnitude da

impedância Z em função da freqüência f , para predizer as impedâncias

fora da abrangência de freqüência medida. Tal circuito equivalente é único

no sentido de que outros circuitos com três elementos não se ajustaram aos

dados de impedância.
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Figura 2.1: Modelo do circuito equivalente para caracterizar as

propriedades elétricas da pele (JOHNG et al., 2002).

Os resultados obtidos mostram claramente que o acuponto tem

impedância consistentemente mais baixa do que o ponto de controle em

todas as freqüências, o que acha-se em acordo com os outros resultados

prévios medidos a uma freqüência fixa (ZHANG et al., 1999; CHEN, 1996).

Foi obtido também um resultado inusitado: a constante de tempo car-

acteŕıstica τ = RC mostrou-se aproximadamente constante, cerca de 0,16

ms, para toda a abrangência de freqüência e é a mesma tanto nos pon-

tos de acupuntura quanto nos pontos de controle vizinhos. Isto é notável

porque a impedância Z e a resistência R são mais baixas nos pontos de

acupuntura. Assim τ pode representar algum mecanismo comum tanto aos

pontos de acupuntura quanto aos pontos vizinhos, enquanto a diferença na

impedância representa a unicidade da estrutura meridiana, ainda desco-

nhecida.

Por fim, verificou-se que τ é menos variável de pessoa para pessoa en-

quanto R e C são, separadamente, bastante distintos para algumas pessoas.

Isto sugere que a constante τ é um parâmetro eletrofisiológico básico inde-

pendente dos caracteres constitucionais variáveis de pessoa para pessoa.
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2.4 Impedância Elétrica nos Tecidos Conectivos As-

sociados aos Meridianos

Acredita-se, comumente, que os pontos de acupuntura e os meridianos

possuem propriedades elétricas únicas.

Uma explanação disseminada, mas ainda controversa, para os meri-

dianos de acupuntura, envolve a atividade elétrica. Na comunidade de

acupuntura acredita-se largamente que os acupontos e meridianos são dota-

dos de propriedades elétricas únicas. Isto constitui a suposição subjacente

ao uso de localizadores de pontos elétricos comuns na pesquisa e prática

cĺınica. As evidências experimentais que apoiam esse uso foram, em geral,

limitadas por amostras de pequeno tamanho, desenho da pesquisa, de-

scrições procedimentais deixando a desejar, e/ou ausência de análise es-

tat́ıstica rigorosa. Ademais, a maior parte dos estudos fez uso de eletrodos

de superf́ıcie, os quais podem causar confundimentos diversos. Estas são

algumas razões pelas quais as associações entre pontos de acupuntura ou

meridianos e certas propriedades elétricas têm permanecido controvertidas.

Estudos recentes constrúıram uma outra explanação para pontos e me-

ridianos de acupuntura, a qual envolve o tecido conectivo. Essas pesquisas

mostraram que os acupontos apresentam uma resposta biomecânica di-

ferentes às aguilhoadas por agulhas, comparados com os pontos de não

acupuntura (LANGEVIN, et al., 2001a). Mostraram também que esta res-

posta biomecânica envolve o tecido conectivo (LANGEVIN, et al., 2001b;

LANGEVIN, et al., 2002). Por fim, demostraram que a rede formada pe-
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los meridianos de acupuntura pode corresponder à rede de âmbito corporal

formada pelo tecido conectivo (LANGEVIN & YANDOW, 2002).

Enquanto permanece obscura a significação fisiológica desta associação

anatômica, alguns pesquisadores têm proposto que o conteúdo de colágeno

interior ao tecido conectivo é o que transmite as propriedades elétricas con-

dutivas (HO & KNIGHT, 1998; OSCHMAN, 2000). Estes autores também

sugeriram que o tecido conectivo pode atuar como o meio através do qual as

comunicações elétricas viajam dentro da malha dos meridianos de acupun-

tura.

Em recente artigo (AHN et al., 2005) acha-se um estudo cujo objetivo

é combinar as mensurações de impedância do tecido com avaliação por

ultra-som a fim de examinar as propriedades elétricas de planos do tecido

conectivo associados aos meridianos. O ponto de partida foi a hipótese

de a impedância elétrica ser mais baixa ao longo de dois meridianos de

acupuntura associados com planos bem definidos do tecido conectivo (entre

músculos ou entre músculo e osso) viśıvel por ultra-som, comparada com

a de não-meridianos.

A fim de superar as limitações associadas com estudos eletrodérmicos

prévios, foram usadas agulhas de acupuntura recobertas com ouro inseri-

das no interior dos tecidos em vez de eletrodos de superf́ıcie e adotada uma

técnica de quatro eletrodos com aquisição digital de dados para medir a

impedância elétrica do tecido. Nesta técnica, quatro eletrodos são coloca-

dos em linha reta, uma corrente alternante (CA) de amplitude constante

é passada entre os dois eletrodos externos enquanto a voltagem é medida

entre os dois eletrodos internos, e a impedância elétrica é calculada como

a razão das amplitudes de voltagem e corrente.
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2.5 Mapeando as Propriedades Elétricas da Pele

As propriedades elétricas da pela humana são largamente dependentes

da parte do corpo, condições ambientais e o sistema de medida (MARTIN-

SEN et al., 1997; MARTINSEN et al., 1999).

As variações são extensivas não apenas entre partes do corpo, mas

também no âmbito de uma pequena área sobre a pele. Vários instrumen-

tos para medidas elétricas sobre pequenas áreas têm sido desenvolvidos

(YAMAMOTO et al., 1988; PANESCU et al., 1993).

Mais recentemente, apareceu na literatura (MARTINSEN et al., 2001)

uma proposta de um instrumento veicular com 16 eletrodos para mapea-

mento da admitância elétrica bidimensional da pele humana. Este sistema

foi desenvolvido para investigar variações locais na admitância da pele, in-

clusive o mapeamento dos assim chamados pontos de baixa impedância ou

baixa resistência.

Ademais, linhas caracterizadas por uma epiderme mais delgada, e dáı

de baixa impedância, são reinvindicadas como existentes na pele. Essas

linhas supostamente coincidem com as “linhas meridianas” da MTC, re-

latadas como detectáveis via medidas elétricas (REICHMANIS et al., 1977;

REICHMANIS et al., 1979; ZHU & HAO, 1989; CHEN, 1996).

Foi investigado se algum desses padrões de linhas poderia ser detectado

por medidas elétricas. Nenhum padrão de linhas foi achado neste estudo,

concordando com estudos anteriores (GRIMNES, 1984).
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Na mesma publicação saiu posteriormente comentário sobre este artigo

(LIN et al., 2002) alertando que as linhas meridianas não se situam com-

pletamente sobre a superf́ıcie da pele, conforme ZHU & HAO (1989) cuja

fonte foi o clássico “Cânone do Imperador Amarelo da Medicina Interna”

(NEIJING, 1999).

Ressalta também que não é fácil detectar os meridianos via mera medida

de impedância da epiderme. Há, também citada, limitação do uso de

apenas uma freqüência fixa, em particular 418 Hz. Lin et al. (2002), acham

que resultados diferentes podem ser obtidos com diferentes freqüências.

Destacam ainda aspectos que podem levar a detecção indireta das linhas

meridianas.

2.6 Caracterização Eletrof́ısica dos Acupontos e da

Pele

A caracterização eletrof́ısica de pontos biologicamente ativos e da pele

humana circundante foi feita por Prokhorov et al. (2000a) utilizando me-

didas in vivo de impedâncias.

Neste trabalho, as medidas de impedância dos pontos biologicamente

ativos (BAPs, na sigla em Inglês), identificados como os pontos de acupun-

tura, e da pele humana circundante, feitas a uma distância de 5 mm a 10

mm dos BAPs, foram levados a efeito in vivo em 36 jovens saudáveis com

idades entre 18 a 28 anos.

Os resultados das medidas mostraram que:

i) a resistência dos pontos biologicamente ativos é mais baixa e a ca-
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pacitância é mais alta do que os correspondentes parâmetros da pele;

isto pode resultar da diferença morfológica dos BAPs em relação à

pele circundante;

ii) os espectros de impedância dos pontos biologicamente ativos diferem

daqueles da pele não somente quantitativamente, mas também qua-

litativamente: os primeiros consistem de dois semićırculos no plano

complexo da impedância, enquanto estes últimos têm apenas um.

2.7 Comparação de Caracteŕısticas Elétricas dos

Acupontos e da Pele

Uma pesquisa parecida com a descrita na secção anterior, mas indepen-

dente, foi realizada por Lee et al. (2003), que confirmaram que os pontos

biologicamente ativos, BAPs, têm mais baixa resistência e mais alta ca-

pacitância do que os da pele circundante.

Ademais, avançando além dos resultados de Prokhorov et al. (2000b),

eles acharam que os BAPs têm freqüência caracteŕıstica mais alta que os da

pele circundante e que seus espectros de impedância “algumas vezes” têm

dois semićırculos no plano de impedância complexo. Eles propõem uma

modelagem da pele, em termos de circuito equivalente, mais apropriada

aos pontos biologicamente ativos do que o correspondente circuito pro-

posto por Prokhorov et al. (2000a), e este circuito descreve os resultados

experimentais deles suficientemente bem.
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2.8 Comparação da Resistência da Pele entre BAPs

das Mãos com Diferentes Pressões de Contato

A simetria bilateral é um importante conceito da MTC, o qual pressupõe

que o estado de saúde é devido ao equiĺıbrio de energia do corpo (JONAS

& LEVIN, 1999). De acordo com a MTC, o sistema de meridianos tem

simetria bilateral, a qual é perturbada quando há patologia unilateral no

corpo.

Embora alguns pesquisadores tenham achado que os pontos de acupun-

tura que são ipsilaterais ao local de desconforto corporal apresentam uma

resistência elétrica mais baixa do que os correspondentes pontos nos meri-

dianos contralaterais do corpo (OLESON et al., 1980), ainda não está claro

que existe uma distribuição bilateral e simétrica das propriedades elétricas

sobre pontos de acupuntura em pessoas saudáveis e uma distribuição uni-

lateral e assimétrica dessas propriedades sobre os acupontos em pessoas

não saudáveis.

Medidas da resistência elétrica da pele são importantes para uma análise

quantitativa das suas propriedades elétricas. Acontece que esta quantidade

f́ısica, quando medida nos BAPs, resulta uma função dos estados f́ısico,

fisiológico e, mesmo, psicológico da pessoa, assim como de outros fatores

ambientais.

Ainda mais, Fang et al. (2004) afirmam que, de acordo com sua ex-

periência, a pressão da mensuração afeta em muito a leitura da medida.

Isto significa que, se o fator pressão não é levado em conta, então os resul-

tados de duas medidas sem o controle da pressão de contato são virtual-

mente incomparáveis. Por isso, eles partiram para comparar a simetria da
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resistência elétrica da pele sobre os BAPs entre as mãos esquerda e direita

com várias pressões de contato.

Escolheram onze BAPs bem reconhecidos e aceitos de cada mão e tra-

balharam com cinco sujeitos, duas mulheres e três homens.

Os pontos selecionados foram identificados com o aux́ılio de um atlas

de acupuntura e a ajuda de acupunturistas profissionais. Uma mola com

parâmetro k = 392 kg/s2 foi usada para exercer várias pressões de contato,

associadas a várias elongações. Uma fonte de voltagem CC e um eletrodo

de latão foram usados nesta experiência.

Os resultados preliminares de Fang et al. permitem concluir que existe

uma simetria bilateral da resistência da pele sobre os BAPs correspondentes

das mãos esquerda e direita para todos os sujeitos testados, dentro de

uma abrangência de pressões de contato. Eles verificaram também que há

uma relação linear entre as leituras de resistência da pele e as pressões

de contato. Conhecer esta relação ajudará a remover o fator pressão e

padronizar as medidas.

2.9 Distribuição Espacial das Correntes Meridianas

Lu et al. (1999) usaram 80 sujeitos saudáveis para estudar a simetria

ou direção preferencial de condução elétrica em meridianos humanos.

Foi medida a diferença de condutância para diferentes direções direta

e reversa em que a voltagem é aplicada, tanto em acupontos simétricos

quanto assimétricos dos membros.
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Os pontos de acupuntura simetricamente emparelhados são identificados

e localizados de acordo com os critérios clássicos da MTC:

i) de Wai–Kuan para Wai–Kuan (meridianos do triplo-aquecedor);

ii) de Ta–Ling a Ta–Ling (meridianos do Pericárdio);

iii) de Kung–Tsui a Kung–Tsui (meridianos do pulmão).

Os pontos de acupuntura assimétricamente emparelhados são:

i) Wai–Kuan direito para Tien–Ching esquerdo;

ii) Ta–Ling direito para Kung–Tsui esquerdo; e

iii) Ta–Ling esquerdo para Kung–Tsui direito.

As distâncias entre os acupontos bilateralmente simétricos são maiores

do que entre os pares assimétricos sobre a pele. Ao contrário, as resistências

dos pares simétricos são menores que as dos assimétricos, não interessando

como a direção da voltagem é aplicada. Isto implica que os acupontos

simétricos devem ter uma maior condutância do que os assimétricos. A

distância de separação não parece ser um fator que reduz sua condutância.

O prinćıpio básico da “Grande Acupuntura”, uma habilidade opcional

de acupuntura que usa acupontos bilateralmente simétricos para tratar

pacientes, em lugar de pontos sobre seu lado enfermo, era desconhecido

até a obtenção dos resultados de Lu et al. (1999).

Foi mostrado que o uso opcional da acupuntura nas cĺınicas é razoável

por causa da maior condutância que existe entre acupontos bilateralmente

simétricos.
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2.10 Resposta Biomecânica às Agulhas de Acupun-

tura

Durante os tratamentos com acupuntura, as agulhas são manipuladas

para propiciar a reação caracteŕıstica ‘de Qi ’, amplamente reconhecida

como essencial ao seu efeito terapêutico. A reação ‘de Qi ’ tem uma com-

ponente sensória percebida pelo paciente como uma dor ou um peso na área

que envolve a agulha e uma componente biomecânica, que ocorre simul-

taneamente, que pode ser percebida pelo acupunturista (CHENG, 1987;

DENMEI, 1990; HELMS, 1995; EZZO et al., 2000).

Langevin et al. (2001) chamam esta componente biomecânica de

domı́nio da agulha (needle grasp) e a quantifica medindo a força necessária

para puxar uma agulha de acupuntura para fora da pele.

A pesquisa foi realizada em população de 60 indiv́ıduos. As agulhas de

acupuntura foram inseridas, manipuladas e puxadas utilizando um instru-

mento controlado por computador em oito pontos de acupuntura e oito

pontos de controle.

A força necessária para retirar a agulha foi, em média, 18% maior nos

pontos de acupuntura do que nos pontos de controle. Esse resultado lhes

permitiu concluir que o domı́nio da agulha é portanto um fenômeno bio-

mecânico mensurável associado com a manipulação de agulhas de acupun-

tura.
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2.11 Liberação de Neuropept́ıdeos por Estimulação

Elétrica

Há muito tempo, existe o sonho de curar as doenças por medidas

não-invasivas que ativem mecanismos de auto-cura, sem usar drogas ou

operações cirúrgicas. As funções cerebrais são reguladas por mensageiros

qúımicos que incluem neurotransmissores e neuropept́ıdeos.

Estudos recentes têm mostrado que acupuntura ou estimulação elétrica

em freqüências espećıficas aplicadas a certos śıtios corporais, especialmente

aos pontos de acupuntura (dáı, a expressão ‘eletroacupuntura’), podem fa-

cilitar a liberação de neuropept́ıdeos espećıficos no sistema nervoso central,

propiciando efeitos fisiológicos e até mesmo ativando mecanismos de cura.

Em recente artigo de revisão HAN (2003) apresenta evidência que

demonstra que é posśıvel facilitar a liberação de certos neuropept́ıdeos

no sistema nervoso central por meio de estimulação elétrica periférica.

A grande vantagem da estimulação elétrica periférica da pele ou de es-

truturas mais profundas é que ela ativa várias estruturas cerebrais e/ou

a espinha dorsal via percursos neurais espećıficos. Este não é o caso, por

exemplo, com a estimulação magnética, que estimula apenas áreas super-

ficiais do cérebro, como por exemplo, o córtex (MELMUTH, 2001).
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2.12 Investigação da Acupuntura Utilizando Imagea-

mento por Ressonância Magnética

As técnicas de obtenção de imagem na medicina vivenciaram uma

autêntica revolução nas últimas décadas. O advento de técnicas seguras e

senśıveis de varredura, de natureza óptica e outras, tais como a tomografia

computadorizada (CT ), a tomografia por emissão de pósitron (PET ), a

tomografia computadorizada por emissão de fótons isolados (SPECT ) e a

imagem de ressonância magnética (fMRI ), resultou numa efetiva substi-

tuição da técnica de raios X, de resolução relativamente baixa e com risco

biológico.

Aplicadas à obtenção de imagens cerebrais, estas técnicas revelam in-

formações diagnósticas cŕıticas de doenças, tais como acidente vascular

cerebral (AVC), esclorose múltipla e mal de Parkinson, além de elucidações

fundamentais sobre como experimentamos, reagimos e até pensamos sobre

o mundo (CHO et al., 2005).

Essas avançadas tecnologias de imageamento, as quais permitem ob-

servação não invasiva do cérebro humano, podem ser utilizadas de diversas

formas relacionadas à acupuntura. Por exemplo, as varreduras da tomo-

grafia computadorizada (CT scans) podem ser usadas eficazmente para

prognosticar se pacientes com AVC são propensos a se beneficiar de trata-

mento com acupuntura (NAESER et al., 1992). Em geral, admite-se que

essas técnicas têm evidente potencial para corroborar com a analgesia por

acupuntura mediada por vias cerebrais identificadas.

Em um estudo piloto de cinco pacientes com dor crônica utilizou-se

a SPECT para examinar padrões do fluxo sangǘıneo cerebral em várias
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regiões do cérebro, antes e depois de tratamento com acupuntura (ALAVI

et al., 1996). A descoberta mais impressionante foi que quatro de cinco

pacientes apresentavam uma marcada assimetria esquerda/direita no pré-

tratamento do fluxo sangǘıneo do tálamo, local principal da integração

neuronal da sensação da dor. Após tratamento com acupuntura, que re-

sultou no aĺıvio da dor para os cinco pacientes, a assimetria talâmica foi

fortemente reduzida. Os pacientes sob controle não apresentaram assime-

tria no fluxo sangǘıneo antes ou após a acupuntura.

O uso recente de imagem de ressonância magnética funcional (fMRI ) e

de tomografias PET e SPECT na investigação da acupuntura, para testar

essa teoria médica oriental, propiciou verificar inequivocamente a existência

de correlação entre os pontos de acupuntura e os correspondentes córtices

cerebrais (CHO et al., 1998). Ademais, constatou-se uma forte correlação

entre a estimulação de pontos de acupuntura espećıficos e a ativação cor-

tical como resposta (CHO et al., 1999).

Vários estudos que investigam bases anatômicas para os pontos de

acupuntura e os meridianos apóiam a possibilidade de que estes sejam

amplamente relacionados com os nervos periféricos. Eles ratificam o fato

de que os pontos de acupuntura situam-se ao longo dos nervos periféricos

(CHAN, 1984; CHIANG et al., 1973; HEINE, 1988; ROHEN et al., 1987).

Dáı, a hipótese foi levantada (CHO et al., 2005) de que os sinais de acupun-

tura projetam-se para o cérebro por intermédio da medula espinal, da co-

luna vertebral e do tronco encefálico. Esses sinais poderiam chegar nas

áreas subcorticais, e muitos deles, provavelmente, alcançam as áreas corti-

cais superiores, incluindo o córtex sensorial.
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As relações entre os pontos de acupuntura e o córtex cerebral foram

descritas na literatura da acupuntura Oriental (FILSHIE & WHITE, 1998;

LIU, 1996; STUX & POMERANZ, 1987) e observadas por acupunturistas

experientes. Mais especificamente, levantou-se a hipótese de que o trata-

mento de doenças mediante pontos de acupuntura pode ter correspondência

cortical somatotópica ou sensorial, como ilustra esquematicamente a figura

2.2.

CÉREBRO

fMRI

C
on

he
ci

m
en

to M
apeam

ento

fMRI

ÓRGÃOS
PONTOS DE

ACUPUNTURA

Acupuntura
(Conhecimento Empírico)

Figura 2.2: As relações conceituais do cérebro, órgãos e acupon-

tos (examináveis por fMRI ) sugerem interações funcionais entre os

acupontos e as áreas corticais relacionadas com o tratamento de

doenças por cada acuponto.

CHO et al. (2005) testou experimentalmente essa hipótese mediante uti-

lização da fMRI para monitorar a atividade cerebral cortical em áreas fun-

cionalmente relacionadas com doenças sensoriais, classicamente tratadas
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pela utilização de pontos de acupuntura espećıficos. Esses estudos detec-

taram atividade nos lobos cerebrais visual e auditivo durante introdução

de agulhas em pontos de acupuntura distais, na perna e no pé, selecionados

pela medicina tradicional para tratar disfunções nos olhos e nos ouvidos.

A figura 2.3 ilustra a relação est́ımulo de acuponto versus resposta,

como detectada pela fMRI, no córtex visual. Neste estudo, observou-se

que est́ımulos visuais provocam um certo padrão metabólico no cérebro

que é visualizado em fMRI. O est́ımulo dos acupontos clássicos VB 37 e

B 67 – b(II) e b(III) – relacionados a doenças oculares geram um padrão

cerebral semelhante ao produzido pelo est́ımulo visual b(I). Em b(IV) é

mostrado o est́ımulo de um não-acuponto.

Os pesquisadores conclúıram que esses ind́ıcios dos mecanismos básicos

subjacentes a várias práticas milenares da acupuntura são revelados pelas

técnicas cient́ıficas modernas de imagem como PET e fMRI.
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Figura 2.3: Relações entre o est́ımulo de ponto de acupuntura e a ativi-

dade fMRI no córtex visual (CHO et al., 2005). a) Dois pontos de

acupuntura relacionados com os olhos e um não-ponto de acupuntura

que se projeta no sistema nervoso. b) Mapas de ativação do cérebro

devido a (I) est́ımulo direto na retina por flash de luz, (II) est́ımulo por

acupuntura do B 67, (III) est́ımulo por acupuntura do VB 37 e (IV)

est́ımulo de acupuntura em um não-ponto de acupuntura.

41



2.13 Śıntese do Caṕıtulo

Certamente esta pequena revisão bibliográfica está, em número, longe

de esgotar a quantidade de documentos sobre o tema que acham-se corre-

tamente publicados nos periódicos especializados. Esse conjunto constitui

tão somente uma amostra representativa do que é publicado.

Entretanto, do ponto de vista qualitativo, é suficiente para mostrar

que as pesquisas cient́ıficas que buscam uma fundamentação teórica para

a acupuntura acham-se num estágio de desenvolvimento bastante inci-

piente, em que pese alguma compreensão sobre as propriedades elétricas

de acupontos e meridianos.

A utilização de novas técnicas de pesquisa, seguras e senśıveis em

varredura, tais como CT, PET, SPECT e fMRI, afastou a necessidade

de uso de raios X, de baixa resolução e alto risco biológico, propiciando

imagens ńıtidas, de alta resolução, obtidas por procedimentos não inva-

sivos. Essas técnicas estão trazendo mudanças de paradigmas para a con-

strução do conhecimento sobre os mecanismos envolvidos nos processos da

acupuntura.

Se muito valor tem o conhecimento cient́ıfico acumulado até hoje sobre

a acupuntura, mais certo é que o que está para ser conhecido, no intuito

de responder à pergunta “Por que a acupuntura funciona?”, muito mais

valerá do ponto de vista do progresso cient́ıfico e do aprimoramento de um

conhecimento milenar sobre os cuidados com a saúde.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 3

Instrumentação Eletrônica

Para a realização de nossa pesquisa precisamos medir a flutuação de

voltagem em um ponto de acupuntura (IG 4) e em um não-acuponto, ambas

em relação a um ponto de referência. Para a realização de tais medidas,

precisamos levar em consideração alguns fatores e conceitos ligados aos

sinais bioelétricos, bem como aos circuitos e seus principais componentes

que influenciaram direta ou indiretamente neste projeto.

Deste modo, este caṕıtulo tem como objetivo revisar conceitos relevantes

à instrumentação assim como apresentar o diagrama esquemático da placa

utilizada para medir os sinais e o programa utilizado na sua coleta.

3.1 Sinal em Eletrônica

Um sinal é uma quantidade f́ısica de natureza elétrica (voltagem ou

corrente ou magnitude de campo) cuja modulação representa informação

codificada acerca da fonte da qual se origina.

Essa modulação viabiliza a transmissão da informação através de
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uma onda portadora variável. As variações podem ser de amplitude ou

freqüência ou fase da onda portadora. De uma forma mais geral, podemos

nos referir a um sinal eletrônico como qualquer quantidade variável no

tempo.

Em muito do que nos interessa, as variações consistem de funções es-

calares do tempo, as chamadas formas de onda, mas podem ser funções

vetoriais, bem como funções de quaisquer outras variáveis independentes

relevantes.

O conceito de sinal é amplo, dif́ıcil de definir precisamente, pois é comum

ter significado espećıfico em cada um dos sub-campos da engenharia eletro-

eletrônica, das comunicações e da área de processamento de sinais.

Os sinais podem ser classificados de diversos modos. A distinção mais

comum é entre os espaços discretos e cont́ınuos sobre os quais as funções

são definidas, por exemplo, domı́nios de tempo discretos e cont́ınuos. Os

sinais discretos no tempo são geralmente referidos em outros campos como

séries temporais, enquanto os sinais cont́ınuos no tempo são freqüentemente

referidos como sinais cont́ınuos, mesmo quando as funções do sinal não são

cont́ınuas; um exemplo é um sinal de onda quadrada.

Uma segunda distinção importante é entre os valores assumidos pela

função, se discretos ou cont́ınuos. Os sinais digitais são de valores discre-

tos, mas são freqüentemente derivados de um processo f́ısico subjacente de

valores cont́ınuos.

Nesta dissertação os sinais que foram usados correspondem a sinais

bioelétricos, obtidos a partir de organismos vivos, em particular, seres

humanos. A seguir, descrevemos resumidamente um sistema de instru-

mentação biomédica generalizado para lidar com este tipo de sinal.
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3.2 Os Sinais Bioelétricos do Corpo Humano

Os sinais bioelétricos são obviamente de origem biológica e são produzi-

dos por todos os seres vivos desde o ńıvel celular. Estes sinais podem

ter origem estritamente elétrica, mas também mecânica ou qúımica. As

unidades geradoras dos sinais bioelétricos são as células nervosas e muscu-

lares. Entretanto, estas não funcionam individualmente, mas em grandes

agrupamentos.

Sinais bioelétricos estão associados a variáveis fisiológicas e, portanto,

refletem as condições do meio de condução de informações no interior do

organismo. Os efeitos acumulados de todas as células ativadas em uma

vizinhança produzem um campo elétrico que se propaga no volume do

condutor constitúıdo pelos vários tecidos do corpo. A atividade de um

músculo ou de alguma rede neuronal pode, portanto, ser medida através

de eletrodos posicionados, por exemplo, na superf́ıcie da pele (GUYTON,

1997) .

Os potenciais bioelétricos são produzidos como um resultado da ativi-

dade eletroqúımica de certa classe de células, conhecidas como células ex-

citáveis, que são componentes de tecido nervoso, muscular ou glandular.

Eletricamente, elas apresentam um potencial de repouso e, quando apro-

priadamente estimuladas, um potencial de ação, como se explica adiante.

A célula excitável individual mantém uma diferença de potencial elétrico

estacionária – o potencial de repouso – entre seus ambientes externo e

interno. O potencial de repouso do meio interno situa-se na abrangência

45



de -50 a -100 mV, relativo ao meio externo.

Toda onda de descarga elétrica que se propague através das membranas

celulares é chamado um potencial de ação. Constitui, por excelência,

o que é conhecido como um sinal bioelétrico. Servindo para transportar

com rapidez as informações entre os tecidos e dentro deles, tornam-se assim

essenciais para a vida animal.

Os potenciais de ação podem ser gerados por muitos tipos de células,

mas são utilizados mais intensamente pelo sistema nervoso, para comu-

nicação entre neurônios e para transmitir informação dos neurônios para

outro tecido do organismo, como os músculos ou as glândulas. Em geral,

nos humanos, como em outros animais, para concretizar o potencial de

ação são usados primariamente ı́ons de potássio e sódio nessa transmissão

de informação.

Potenciais de ação são mensageiros essenciais para a linguagem neu-

ronal. Provêem controle rápido e centralizado, além de coordenação, de

órgãos e tecidos. Eles podem guiar a maneira em que a anatomia vai

evoluir.

Na área médica, o registro de sinais bioelétricos é de grande importância.

Um sinal biológico pode ser considerado como uma atividade elétrica no

tecido vivo produzido por uma diferença de potencial elétrico pasśıvel de

medição (sinal bioelétrico).

Alguns órgãos, como músculos, olhos, coração e cérebro emitem sinais

bioelétricos que podem ser registrados por aparelhos espećıficos, resultando

uma variedade de diagramas, tais como:

• eletroencefalograma – EEG (ondas elétricas do cérebro);

• eletroneurograma – ENG (velocidade de condução dos nervos);
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• eletrooculograma – EOG (movimentos dos olhos);

• eletroretinograma – ERG (transdução da luz em sinais elétricos aos

cérebro);

• eletromiograma – EMG (tensão muscular);

• eletrocardiograma – ECG (ondas elétricas do coração);

• pneumograma (movimentos respiratórios e a oxigenação do sangue).

Invariavelmente, todos estes sinais bioelétricos são de magnitudes muito

pequenas, quando comparadas aos sinais envolvidos em nosso cotidiano.

Ou seja, muitas das ordens de magnitude dos parâmetros medidos são no-

tavelmente mais baixas quando comparadas com parâmetros não-médicos.

Por exemplo, o sinal CA da rede elétrica que utilizamos é de 220 V.

Na tabela 3.1, que apresenta para algumas variáveis biológicas as

abrangências t́ıpicas de variação de valores, bem como o método de

transdução da medida, fica claro que os biosinais são muito menores do que

este valor, os mais elevados dentre eles situando-se cerca de cinco ordens

de grandeza menores. Muitas voltagens associadas a sinais bioelétricos são

da ordem de microvolts (1 μV = 10−6 V).

As pressões também são relativamente baixas (por exemplo, 100 μPa

no limiar da fonocardiografia). No que diz respeito à freqüência, muitos

sinais contêm CC ou então freqüências muito baixas (1 – 100 Hz). Essas

caracteŕısticas gerais de parâmetros biomédicos limitam a escolha prática

dispońıvel para os designs de todos os aspectos de instrumentação.

A maioria dos sinais biológicos se manifesta a partir de suas fontes na

forma cont́ınua. É assim no caso da voltagem através da excitação de

membranas do nervo e fibras musculares, da pressão do fluido em um vaso
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Tabela 3.1: Parâmetros médicos e fisiológicos.

Parâmetro Faixa de variação Faixa de Método de transdução

freqüência, Hz

Eletrocardiografia (ECG) 0,5 – 4 mV 0,01 – 250 Eletrodos de pele

Eletroencefalografia (EEG) 5 – 300 μV dc–150 Eletrodos no couro cabeludo

Eletromiografia (EMG) 0,1 – 5 μV dc–104 Eletrodos tipo agulha

Eletrocorticografia (ECOG) 10 – 5000 μV dc–150 Eletrodos de superf́ıcie

Fonocardiografia (PCG) Abrang. dinâmica 8 dB, 8 – 2000 Microfone

limiar cerca de 100 μPa

Resposta galvânica 1 – 500 kΩ 0,01 – 1 Eletrodos de pele

da pele (GSR)

Potenciais neurais 0,01 – 3 mV dc–104 Eletrodos tipo agulha

ou de superf́ıcie

Fonte: Table1.1 in Webster J. G., Editor: Medical Instrumentation, Aplication and Design. Wiley, 1998.

∗Sigla em inglês para Linear Variable Differential Transformer.

sangǘıneo e da concentração de vários constituintes qúımicos do plasma

sangǘıneo. Sendo sua obtenção e armazenamento feitas de modo cont́ınuo

(como em um gráfico) a representação da realidade biológica subjacente

corresponde a um sinal cont́ınuo.

3.3 Rúıdos e a Captação dos Sinais Bioelétricos

Durante a aquisição dos sinais bioelétricos, há associado um grande

número de interferências das mais diversas origens. Isto é, sua obtenção

vem permeada de uma variedade de sinais espúrios. Por exemplo, junto a

um sinal coletado como EEG tais interferências se configuram como rúıdos,

que infestam toda a abrangência do sinal coletado.
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O termo rúıdo é geralmente usado para sinais espúrios indesejados, que

aparecem durante o processo de medição e podem interferir com o sinal

de interesse sendo medido. Existem dois tipos básicos de rúıdo: o de

interferência, que ocorre devido à interação entre campos magnéticos ou

elétricos externos com o sistema de medida, (por exemplo, rúıdo produzido

pela rede CA) e o aleatório (artefatos eletromecânicos) que é devido ao

movimento aleatório de elétrons e outros portadores de carga nos próprios

órgãos, e em componentes e sistemas eletrônicos.

Devido à pequena amplitude dos sinais bioelétricos, suas medidas neces-

sitam de amplificação. A utilização de filtros também se faz necessária a

fim de excluir (ou atenuar) os rúıdos e interferências que possam mascarar

os sinais. Cuidados de design precisam ser tomados a fim de não modificar

as caracteŕısticas dos sinais de interesse.

Na figura 3.1 é ilustrado em blocos a aquisição de sinais bioelétricos.

Amplificador

Isolador Filtros

A/D

Amplificador

de Ganho

Programável

Conversor

Analógico/Digital

Eletrodo

Eletrodos

Figura 3.1: Diagrama em blocos da aquisição de sinais bioelétricos.

A captação dos sinais bioelétricos é feita através de eletrodos. Estes

são dispositivos de entrada e sáıda de corrente em um sistema elétrico,

constituindo-se na interface entre o corpo e o sistema de aquisição dos

dados. Existem diferentes tipos de eletrodos, porém em sua forma con-

vencional estes podem ser vistos como componentes de metal presos de
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encontro à pele ou ao escalpo com um gel condutor entre eles e fios conec-

tados que conduzem os sinais bioelétricos às entradas dos amplificadores.

Após serem captados pelos eletrodos, os sinais passam por um amplifi-

cador isolador, que tem a função de amplificar os sinais deles provenientes,

para aumentar o ganho na detecção e fazer a segurança dos equipamen-

tos médicos para a prevenção de acidentes que possam afetar a saúde do

paciente, como por exemplo prevenir choque elétrico.

Saindo do amplificador, os sinais bioelétricos são submetidos a um

processo de filtragem para excluir componentes indesejadas.

Devido às diferentes ordens de grandeza das amplitudes dos sinais

bioelétricos, torna-se necessário o uso de um amplificador para aumen-

tar o ganho destes sinais que possa ter o seu ganho controlado, essa é a

função do amplificador programável.

Por fim o sinal é então submetido a um conversor A/D que transforma os

dados analógicos em uma informação digital através de um procedimento

de amostragem. Este processo consiste em gerar uma seqüência de números

que representam com máxima fidelidade posśıvel o sinal analógico. Os

principais parâmetros do conversor A/D são (TAVARES, 1997):

• taxa ou velocidade de conversão, que define a quantidade de amostras

tomadas do sinal anaógico por unidade de tempo. É expressa em

amostras por segundo, ou seja, em hertz (Hz);

• resolução, que define a descontinuidade mı́nima detectável na volta-

gem de entrada. É expressa em número de d́ıgitos binários (bits).

Uma discussão similar à nossa, mas com um forte viés sobre os aspectos

de filtragem dos sinais, acha-se em Born (2000).
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Nas seções que seguem, discutiremos os elementos essenciais à interface

de aquisição de dados que interconecta o corpo do voluntário ao sistema

de medidas. Isso inclui uma discussão sobre a placa de aquisição de dados

com seus constituintes eletrônicos, tais como amplificadores operacionais.

3.4 Amplificadores e Processamento de Sinal

A maioria dos sinais bioelétricos é de pequena amplitude e requer ampli-

ficação. Amplificadores são usados também para interfacear sensores que

detectam movimentos, temperatura e concentrações qúımicas do corpo.

Além da simples amplificação, esses dispositivos podem também modi-

ficar o sinal para produzir filtragem de freqüência ou efeitos não lineares.

Temos de dar uma ênfase especial ao amplificador operacional, o qual tem

revolucionado o design de circuitos eletrônicos.

A maior parte dos designs de circuito antigamente era composta com

componentes discretos, requeria cálculos laboriosos, muitos componentes

e altos custos. Hoje em dia, um amp-op de cerca de R$ 1,00 (um real),

uns poucos resistores e um conhecimento da lei de Ohm é tudo quanto é

necessário.

Faremos uma breve cobertura sobre algumas caracteŕısticas deste tipo

de amplificador encontradas na literatura, a fim de chegarmos à con-

figuração adotada para o projeto do amplificador de instrumentação, peça-

chave da nossa interface.
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3.4.1 Amplificadores Operacionais

O termo amplificador operacional (geralmente abreviado“amp-op”)

refere-se a uma classe de amplificadores diferenciais acoplados CC de alto

ganho, com duas entradas e uma única sáıda, como mostrado na figura 3.2.

+

-

V1

2

Vs

Entrada Saída
não inversora

Entrada

inversora V

Figura 3.2: Śımbolo de um amplificador operacional.

Todas as espécies de amplificadores podem ser representadas por este

śımbolo universal acima, onde as entradas (+) e (-) operam como se espera:

a sáıda Vs resulta positiva quando a entrada não-inversora (+) está mais

positiva do que a entrada inversora (-) e vice-versa. Os śımbolos (+) e (-)

não significam que tenha que se manter uma entrada positiva com respeito

à outra, ou algo similar; elas indicam mesmo é a fase relativa da sáıda.

Os amplificadores operacionais são dispositivos eletrônicos muito

versáteis. Damos aqui uma amostragem das espécies de dispositivos os

quais podem ser criados com um único amp-op.

Compondo uma ampla variedade de amp-ops, apenas citamos as espécies

de dispositivos comumente encontrados na prática da instrumentação

eletrônica: amplificador inversor, amplificador não-inversor, seguidor de

voltagem, amplificador I para V, amplificador V para I, diodo de precisão,

integrador, diferenciador, amplificador somador, amplificador de diferença,

amplificador diferencial, comparador.
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A moderna versão em circuito integrado (CI) é tipificada pelo famoso

amp-op 741. Algumas das caracteŕısticas gerais da versão em CI são:

• alto ganho, da ordem de um milhão (106);

• alta impedância de entrada, baixa impedância de sáıda;

• usado com fonte de separação (split supply), usualmente ±15 V;

• usado com realimentação, com ganho determinado pela malha corres-

pondente.

Suas caracteŕısticas freqüentemente aproximam aquelas do amp-op ideal

e podem ser compreendidas com a ajuda das regras de ouro (golden rules).

O amplificador de instrumentação, tipo que será adotado em nosso sis-

tema de aquisição de dados, constitui uma versão aperfeiçoada do ampli-

ficador diferencial. Este, por sua vez, é uma configuração muito comum

usada para amplificar a diferença em voltagem entre dois sinais de entrada.

No caso ideal a sáıda é inteiramente independente dos ńıveis dos sinais in-

dividuais – somente a diferença interessa. Quando ambas as entradas

variam seus ńıveis de voltagem conjuntamente, tem-se uma variação de

entrada chamada de modo comum. Uma variação diferencial é chamada

modo normal. Um bom amplificador diferencial tem uma alta razão de

rejeição de modo comum (CMRR), a razão da resposta para um sinal de

modo normal para a resposta a um sinal de modo comum da mesma am-

plitude. A CMRR é usualmente especificada em decibéis. A abrangência

de entrada de modo comum é o ńıvel de voltagem sobre o qual as entradas

podem variar.

Os amplificadores diferenciais são importantes nas aplicações onde sinais

fracos são contaminados por rúıdos casuais, tais como o da rede elétrica, e
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outros rúıdos diversificados. Os conceitos de amplificador diferencial e da

CMRR estão na base da construção e aperfeiçoamento do nosso amplifi-

cador de instrumentação.

3.4.2 Comparando o Amp-op Ideal com o Real

O melhor modo de aproximar o design de um circuito que usa amplifi-

cadores operacionais é primeiro supor que o mesmo é ideal. Após o design

inicial, o circuito é checado a fim de determinar se as caracteŕısticas não

ideais do amp-op são importantes. Caso contrário, o design está completo;

se elas são importantes, outra checagem de design é feita, a qual pode

requerer componentes adicionais.

O amp-op em versão CI chega tão perto da performance ideal que é útil

afirmar as caracteŕısticas de um amplificador ideal sem considerar o que

está no interior da compactação. Destacamos as seguintes caracteŕısticas

de um amp-op ideal:

• ganho de voltagem infinito;

• impedância de entrada infinita;

• impedância de sáıda nula;

• largura de banda infinita (sem limitações na resposta de freqüência)

e sem deslocamento de fase (phase shift);

• voltagem de compensação nula (nenhuma offset voltage) na entrada e

Vs = 0 (i.e., exatamente zero na sáıda, se V1 − V2 = 0 na entrada).
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Prontamente dispońıveis e baratos, os amp-ops em versão CI têm carac-

teŕısticas as quais são aproximações razoáveis de um amp-op ideal (SIMP-

SON, 1987) como mostrado na tabela 3.2:

Parâmetro Amp-op ideal Amp-op T́ıpico

Ganho de voltagem diferencial A ∞ 105 – 109

Ganho de voltagem de modo comum 0 105

Largura de banda x ganho f ∞ 1 – 20 MHz

Resistência de entrada Re ∞ 106 Ω (bipolar)

109 – 1012 Ω (FET)

Resistência de sáıda Rs 0 100 – 1000 Ω

Tabela 3.2: Comparação de caracteŕısticas de amplificadores operacio-

nais: ideal versus reais.

Estas caracteŕısticas do amp-op ideal conduzem às regras de ouro. Elas

permitem deduzir logicamente a operação de qualquer circuito contendo

amp-op.

Embora amp-ops comuns e baratos como o 741 cheguem notavelmente

próximo ao amp-op ideal, existem limitações práticas as quais desempen-

ham um papel no design de circuito. Algumas das coisas que causam

problemas são:

• a corrente de entrada não é exatamente nula;

• a corrente de compensação de entrada não é exatamente nula, tam-

pouco;

• a impedância de entrada não é infinita;

• há uma abrangência limitada para a voltagem de modo comum;

• a impedância de sáıda não é nula;
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• há limitações de ganho de voltagem incluindo deslocamentos de fase

(phase shifts);

• há uma voltagem de compensação na entrada que é finita;

• há uma taxa de variação (slew rate) finita;

• há alguma dependência sobre a temperatura.

3.4.3 Amplificador de Instrumentação

A configuração de um amplificador de instrumentação, também conhe-

cido por amp-in é um elemento essencial em qualquer sistema de aquisição

de sinais de pequena amplitude. Para amplificar os sinais e excluir as inter-

ferências e rúıdos utiliza-se geralmente um amplificador de instrumentação,

que é um amplificador operacional de alto ganho e com alta rejeição de

modo comum.

A principal distinção deste tipo de amplificador, em relação ao ampli-

ficador operacional convencional, é ser capaz de rejeitar sinais de modo

comum a uma taxa de −90 dB, aproximadamente. Outro contraste mar-

cante é que os amp-ins são estruturas intrinsecamente realimentadas (opera

sempre em malha fechada), ao contrário dos amplificadores operacionais,

os quais carecem da incorporação de uma malha de realimentação a fim de

operarem de forma controlada.

Born (2000) destaca as aplicações dos amp-in: na instrumentação

biomédica, quando se necessita medir sinais provenientes de certos órgãos,

tais como os sinais de eletroencefalograma (EEG) ou os nossos sinais em
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pontos de acupuntura, ou como condicionadores de sinais coletados, por

exemplo, de termopares, pontes resistivas ou outros tipos de sensores.

Na origem do nome acha-se uma caracteŕıstica básica dos amp-ins: exe-

cutam uma conversão de um sinal diferencial na entrada para um sinal

de sáıda simples (single-ended) com um ganho precisamente definido. O

esquema básico de um amplificador de instrumentação acha-se mostrado

na figura 3.3.
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-
A

-

-

-
-+

+
+

+

Vref

Vs

V1

V2

Rg

Rs

Figura 3.3: Diagrama de um amplificador de instrumentação.

Sua expressão de ganho “precisamente definido” corresponde à razão

das resistências e é dado por:

A =
Vs − Vref

V1 − V2
=

Rs

Rg
(3.1)

Desta maneira, um amplificador de instrumentação pode ser esquema-

tizado como mostra o diagrama da figura 3.3, representando um circuito

em cujas entradas se aplicam respectivos sinais de voltagem (V1 e V2) e

que disponibiliza em sua sáıda a diferença entre estes dois sinais ampliada

por um ganho A. Este sinal de sáıda Vs pode ser tanto flutuante como
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referenciado ao terra, bastando neste caso apenas conectar o sinal Vref ao

terra do circuito.

Um amplificador de instrumentação perfeito deve ter a capacidade de

atuar apenas sobre sinais de um modo diferencial, o que quer dizer que

amplifica apenas a diferença entre os sinais de entrada. Deste modo realiza

uma conversão ideal: entrada diferencial =⇒ sáıda simples.

Para tanto, a componente de modo comum aos sinais de entrada deve ser

completamente rejeitada. Esta é a caracteŕıstica essencial e indispensável

a um amplificador de instrumentação, sendo conhecida como razão de

rejeição de modo comum. Assim o termo razão de rejeição de modo

comum, ou simplesmente CMRR (Commom Mode Rejection Ratio), des-

creve quantitativamente esta caracteŕıstica do amplificador. A CMRR,

normalmente expressa em decibéis (dB), e dada pela razão entre o ganho

do amplificador para sinais diferenciais (Amd) e o ganho para sinais de

modo comum (Amc), como expresso a seguir:

CMRR =
Amd

Amc
(3.2)

Em decibéis:

CMRR(dB) = 20 log

(
Amd

Amc

)
(3.3)

Ganho de modo comum é a razão entre a variação na voltagem de sáıda e

a variação na voltagem de modo comum na entrada, Amc; e ganho de modo

diferencial é a razão entre a variação na voltagem de sáıda e a variação na

voltagem de modo diferencial na entrada, Amd. Portanto quanto maior a

CMRR, melhor é o amplificador de instrumentação. Em geral, para ser
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definido como amplificador deste tipo, um amplificador deve apresentar

uma CMRR superior a 80 dB, ou seja, um ganho para sinais diferenciais

pelo menos 104 do ganho para sinais de modo comum. Isto significa que

na leitura de um sinal de amplitude de 1 mV na presença de um sinal de

modo comum com 1 V de amplitude, um amplificador de instrumentação

apresentando uma CMRR = 100 dB, cometerá um erro de 1% na medida.

3.4.4 Amplificador de Instrumentação com 3 Amp-Ops

Um amplificador de instrumentação constrúıdo a partir de amplifi-

cadores operacionais é baseado numa estrutura conhecida como amplifi-

cador diferencial ou subtrator, mostrada na figura 3.4.
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A
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+
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Vref

Vs

V1

V2

R3

R1

R4

+

Figura 3.4: Diagrama de um amplificador diferencial.

Aplicando-se o teorema da superposição neste circuito, chega-se à

seguinte expressão:
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Vs − Vref = −R2

R1
V1 +

⎛
⎜⎝1 + R2

R1

1 + R3

R4

⎞
⎟⎠ V2 (3.4)

Se R1 = R3 = Rg e R2 = R4 = Rs, então a expressão (3.4) reduz-se a:

Vs − Vref =
R2

R1
(V2 − V1) =

Rs

Rg
(V2 − V1) (3.5)

Pela equação (3.5) verifica-se que o ganho do subtrator é dado por uma

razão de resistências e que se os sinais V1 e V2 forem iguais, a sáıda será

nula. Porém, isto requer um casamento muito bom entre os resistores R1

e R3 e entre R2 e R4, nem sempre posśıvel na prática. Outra imperfeição

desta estrutura é que as entradas V1 e V2 apresentam impedâncias baixas

e desiguais. Isto prejudica a rejeição de modo comum do circuito, visto

que para uma determinada voltagem aplicada igualmente nas entradas,

diferentes correntes escoarão por elas produzindo uma voltagem não nula

de sáıda.

Assim, faz-se necessário que as entradas de um amplificador de instru-

mentação apresentem impedâncias elevadas e ajustadas entre si. Um modo

de implementar tais caracteŕısticas, tornado padrão, é a estrutura clássica

baseada em três amp-ops como ilustrado na Figura 3.5.

O circuito desta figura pode ser visto como apresentando dois estágios:

o primeiro, formado pelos amplificadores A1 e A2 e pelas resistências R2 e

Rg; e o segundo, nada mais é do que o subtrator da figura 3.4 operando

com ganho unitário para sinais de modo diferencial (todas as resistências

são iguais). O estágio de entrada apresenta impedâncias altas e casadas

nas suas entradas, caracteŕısticas essas conferidas pelos amplificadores A1

60



+

-

A3

-

-

+

+

Vref

Vs

R1 R1

R1 R1

R2

R2

Rg

+

-

A1

+

-
A2

-

+
V2

-

+
V1

Figura 3.5: Diagrama de um amplificador de instrumentação for-

mado por três amp-ops.

e A2. Quando um sinal diferencial Vid é aplicado entre as entradas do

circuito, a voltagem Vid é imposta sobre a resistência Rg e, portanto, passa

para o segundo estágio com um ganho dado pelo fator 1 + 2(R2

Rg
).

Já para sinais de modo comum, as voltagens nas extremidades de Rg

serão iguais e não haverá corrente escoando por essa resistência. Portanto,

os amp-ops disponibilizarão para o segundo estágio o sinal de entrada de

modo comum com ganho unitário. Cabe ao segundo estágio rejeitar este

sinal, passando para a sáıda somente sinais de modo diferencial. É assim

que funciona o amplificador de instrumentação.

3.5 Redução de Interferências

O registro de alta qualidade de sinais bioelétricos é tema bem consoli-

dado na literatura (RIJN et al., 1990). Tais registros são frequentemente

perturbados por um ńıvel excessivo de interferência. Embora sua origem,

em quase todos os casos, seja clara – a voltagem CA da rede elétrica –
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a causa da pertubação não é inteiramente óbvia porque em muitos casos

usa-se equipamento muito sofisticado.

Aparentemente, o uso de equipamento com especificações muito boas

não garante registros livres de interferência. De fato, para conseguir uma

redução significativa no ńıvel de interferência, o contexto global da men-

suração tem que ser analisado.

Na maioria das medidas bioelétricas, um ńıvel de interferência de 1 a

10 μV pico-a-pico (menor do que 1% do valor pico-a-pico de um ECG) é

aceitável. Na medida em que o rúıdo de um eletrodo t́ıpico é também vários

μV pico-a-pico, na maioria das circunstâncias 10 μV pico-a-pico pode ser

aceito como o ńıvel superior de referência.

No que concerne á origem das interferências sobre sinais bioelétricos,

podemos distinguir:

• correntes de interferência através do corpo;

• correntes de interferência para dentro do amplificador;

• correntes de interferência para dentro dos cabos de medida;

• interferência magneticamente induzida.

Uma vez constatada a presença de interferência, sua influência deve ser

avaliada qualitativa e quantitativamente e, sendo relevante, procedimentos

devem ser desenvolvidos visando reduźı-la. Para o tipo a ser utilizado

nesta dissertação , chamado amplificador de instrumentação, o parâmetro

caracterizador crucial é a CMRR, a qual constitui uma figura de mérito

relevante. Por exemplo, sabe-se que um valor acentuado da voltagem de

modo comum pode causar interferência. Há dois modos pelos quais isto

ocorre:
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• se a CMRR do amplificador é limitada;

• quando há diferenças nas impedâncias do eletrodo e/ou de entrada

as quais convertem a voltagem de modo comum numa voltagem de

entrada diferencial.

O mecanismo do primeiro modo tem deixado de ser problemático com

os amplificadores diferenciais modernos, com CMRR na abrangência de

80 a 90 dB. O mecanismo do segundo modo – efeito divisor de potencial

– é a principal razão por que é importante reduzir a voltagem de modo

comum tanto quanto posśıvel. A CMRR é formalmente definida na seção

3.4.3.

A técnica mais efetiva de redução da voltagem de modo comum pode

ser viabilizado com um circuito de perna direita acionada, através do qual

se implementa a reinjeção do sinal.

Pode-se também obter considerável aperfeiçoamento na susceptibilidade

de sistemas de amplificadores a interferência, combinando técnicas de es-

cudagem (blindagem) com técnicas de proteção (guarda), a fim de previnir

correntes de interferência nos cabos de medida.

3.6 Considerações Gerais Sobre o Circuito Utilizado

Como ilustrado na figura 3.6, o voluntário é conectado a dois canais

de aquisição idênticos de seus sinais bioelétricos, sendo um no ponto de

acupuntura selecionado (IG 4) e o outro fora do ponto, na pele circun-

vizinha da mão direita. Ambos os canais utilizam o mesmo ponto de re-

ferência, em particular, um não-acuponto situado no antebraço.

63



Figura 3.6: Diagrama esquemático do sistema de instrumentação espećıfico para aquisição

de sinais bioelétricos em pontos de acupuntura.
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Nesses três pontos as agulhas descartáveis de acupuntura são utilizadas

como eletrodos. Há ainda um ponto na perna direita do voluntário conec-

tado ao sistema instrumental para servir de contato de reinjeção do sinal

(realimentação). Esse contato foi feito em todos os voluntários com

eletrodo convencional do tipo Ag/AgCl, também descartável, contendo

eletrólito (gel condutor) para garantir que o contato elétrico com a pele

traduza a corrente iônica subjacente que escoa nos tecidos. Esta reali-

mentação é requerida a fim de eliminar um sinal indesejável, dito de modo

comum.

No contato existente entre a agulha de acupuntura e a estrutura fi-

siológica do corpo, foi medida uma impedância da ordem de 50 kΩ. No

circuito utilizado nesta instrumentação a impedância de entrada é de 1

MΩ, portanto o ganho não será afetado.

Cada um dos canais de aquisição compõe-se de um amplificador de ins-

trumentação, um dispositivo de filtragem de freqüência e um amplificador

de sáıda. Antes de escoar pelos canais de aquisição os sinais são reunidos ao

de realimentação através de um amplificador somador-inversor, separado

dos dois canais por ‘buffers’ que rejeitam o sinal de modo comum.

O amplificador de instrumentação é a melhor alternativa para solucionar

o problema das interferências inerentes aos sinais bioelétricos, devido às pe-

quenas amplitudes envolvidas nesses sinais e a capacidade desse dispositivo

de lidar com sinais com estas magnitudes.

O amp-in utilizado nesta instrumentação foi o INA-111, cujas carac-

teŕısticas podem ser encontradas na planilha de dados emitida pelo fabri-

cante Born & Braun, 2007.
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A faixa de freqüência dos sinais biológicos no corpo humano que podem

trazer informações relevantes aos nossos interesses é de 40 a 100 Hz, de

acordo com as discussões mencionadas no caṕıtulo 2. Em freqüências muito

baixas, tais como CC, os sinais são da ordem de centenas de mV e podem

saturar o amplificador de instrumentação de entrada do circuito. Para

minimizar este efeito usamos um baixo ganho deste amplificador, da ordem

de seis.

Nos eletrocardiógrafos, freqüências tão baixas são descartadas mediante

a correção da linha de base (corte de baixas freqüências).

Em nosso circuito, após o amplificador de instrumentação de entrada,

cortamos as freqüências em 100 Hz para provermos um ganho considerável

ao sinal CA – ganho total de 2820 vezes: este estágio dá uma amplificação

de 470 (6 x 470 = 2820). A preservação de tão baixas freqüências seria

esforço inútil, uma vez que o conversor A/D da placa de som do computador

o faria em 40 Hz. As freqüências acima de 100 Hz foram cortadas por um

filtro RC, passa baixas, implementado no último amplificador.

A impedância de entrada dos dois circuitos é a associação em paralelo

entre a impedância de entrada do CI INA 111 com o resistor de 2 MΩ que

serve de polarização do amplificador. O parâmetro CMRR, praticamente

uma propriedade caracteŕıstica do circuito integrado, é cerca de 120 dB. No

circuito, é a impedância de sáıda própria do CI LM 324, que é responsável

pela entrega do sinal diretamente à placa de som do computador.

A isolação entre o circuito e o computador foi garantida via aterramento

adequado, de modo que todo o circuito envolvendo computador e monitor

atendesse às exigências de segurança dos voluntários.

A fim de analisar a performance do circuito realizamos vários testes,
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medindo e tomando o sinal card́ıaco como referência, para ambos os canais.

Obtivemos 8 mV pico-a-pico sem a interferência do sinal de 60 Hz (da rede).

Isto comprovou a eficiência do circuito. As interferências foram ainda mais

reduzidas consideravelmente pela utilização da técnica da realimentação

do sinal, para isso utilizamos o contato via eletrodo convencional na perna

direita do voluntário.

Entretanto, nos sinais coletados, há tanto rúıdo de interferência quanto

rúıdo aleatório, pois houve variações de voltagem na rede elétrica durante

a coleta de dados, em alguns casos causando a necessidade de reaquisição

do sinal, assim como também os sinais foram afetados pelo estado de

tensão (estresse) dos voluntários, cujos movimentos afetavam os músculos

e, por conseguinte, os eletrodos, pois os movimentos espúrios causavam

mais rúıdo.

Os sinais capturados nessa pesquisa possivelmente são a resultante dos

sinais clássicos presentes no corpo humano, tais como o sinal card́ıaco, a

atividade muscular e possivelmente algum resqúıcio da atividade cerebral,

além dos rúıdos inerentes ao ambiente e ao sistema de captação. O objetivo

deste trabalho não é a identificação da natureza dos sinais, mas sim, a sua

diferença de padrão no acuponto e fora dele.

A alimentação do circuito é simétrica (+9 V, −9 V) e feita através de

duas baterias de 9 V, para um completo isolamento da rede elétrica. Para

que o computador possa armazenar e processar os sinais, é necessário que

estes sejam antes convertidos para a forma digital. Utilizamos as placas de

som do computador por possúırem um circuito conversor analógico-digital

(A/D).
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Depois de digitalizados, os sinais são visualizados com o programa Gold-

wave que salva os sinais em arquivo de texto (.txt). Esta ferramenta, Gold-

wave, está dispońıvel em <http://www.goldwave.com>.

A figura 3.7 mostra o sinal captado pelos dois canais de aquisição, tal

como é visto no aplicativo Goldwave.

Figura 3.7: Análise do sinal com o Goldwave.

Foi importante especificar três informações antes de armazenarmos os

arquivos em extensão .txt, são elas:

• a taxa de amostragem (por exemplo: 6 kHz);

• a precisão da amostra (por exemplo: 16 bits);

• o número de canais (por exemplo: 2).

Essas informações resumem as principais caracteŕısticas de um arquivo
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digitalizado. A taxa de amostragem 6 kHz indica que a digitalização foi

feita com 6000 amostras por segundo. A precisão da amostra é de 16 bits,

isto significa que para cada amostra realizada foi gerado um número inteiro

de 16 bits. Finalmente, utilizamos dois canais (estéreo).

Vale salientar que todos os computadores modernos possuem circuitos

de som. Esses circuitos podem estar embutidos na própria placa de CPU,

neste caso chamado de som on board.

3.7 Śıntese da Instrumentação

Neste caṕıtulo discutimos a instrumentação eletrônica envolvida em

nossa pesquisa. Inicialmente discorremos a conceituação sobre sinais,

deixando claro que os de nosso interesse são expressos através de uma volta-

gem. Discutimos também os sinais bioelétricos, os quais são a essência dos

nossos dados, e salientamos a presença inerente de interferências diversas

e rúıdos nos sinais coletados.

A captação dos sinais bioelétricos foi explicada do ponto de vista do

diagrama de blocos do sistema, desde a fixação dos eletrodos sobre a pele,

nos pontos de acupuntura e fora deles, até a disponibilização dos dados na

tela do computador.

Em seguida, aspectos espećıficos da instrumentação eletrônica, tal como

o amplificador de instrumentação, com sua mais relevante figura de mérito,

a CMRR, foi discutido e contextualizado no âmbito do sistema eletrônico

instrumental que utilizamos.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 4

Aquisição e Processamento dos

Dados

Neste caṕıtulo, damos uma idéia geral sobre a obtenção dos dados de

nossa pesquisa. Descrevemos o processo, desde a autorização pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da instituição até uma breve explicação sobre o

conteúdo dos dados colhidos, bem como da análise preliminar a que foram

submetidos.

Passamos agora a descrever como foi organizado e realizado o processo

de aquisição de dados para a nossa pesquisa.

4.1 Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em

Pesquisa

Não é do costume dos f́ısicos submeterem projetos ao julgamento de

comitês de ética em pesquisa, até porque na maior parte dos sistemas es-

tudados não há esta necessidade. Como o nosso projeto envolve medidas
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de sinais bioelétricos em voluntários humanos, torna-se imprescind́ıvel con-

tarmos com aprovação prévia do comitê de ética, a fim de evitar eventuais

questionamentos sobre os procedimentos envolvendo tais sujeitos.

Inicialmente, submetemos nosso projeto de pesquisa à aprovação pelo

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN). Este Comitê é a instituição local integrante

do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que faz parte de

uma comissão do Conselho Nacional de Saúde (CNS), criado através da

Resolução 196/96 (BRASIL, 1996).

A submissão do projeto se concretizou com o preenchimento do Proto-

colo de Pesquisa, seguindo as instruções em vigor. Em seguida efetuamos

seu cadastramento no Sistema Nacional de Informação sobre Ética Envol-

vendo Seres Humanos (SISNEP).

Por meio do Sistema CEP/CONEP se desenvolve o processo de avaliação

e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo

seres humanos, tendo como fundamento básico a proteção da integridade

f́ısica e mental e a dignidade dos sujeitos das pesquisas. Este sistema foi de-

senvolvido, ainda, com o objetivo de agilizar a tramitação dos projetos de

pesquisa e tornar mais transparente o processo aos próprios pesquisadores,

garantindo à população mecanismos para exercer o controle social no

campo da ciência.

Nosso processo junto ao CEP/UFRN foi protocolado sob o no
¯ 086/06

em 18 de outubro de 2006. Este número é único e corresponde ao Cer-

tificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) que é o identifi-

cador do projeto em todos os ńıveis: no SISNEP; no Comitê de Ética em

Pesquisa; na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa; e, inclusive, nas re-
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vistas de publicação cient́ıficas ou congressos, assim como nesta dissertação

de mestrado.

Como resultado do julgamento pelo CEP/UFRN não houve qualquer

restrição aos procedimentos propostos para a pesquisa, especialmente

àqueles envolvendo os voluntários, os quais foram selecionados de acordo

com critérios a serem explicados junto com os procedimentos nas secções

a seguir.

A cópia da aprovação do projeto pelo CEP/UFRN e o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido, estão no Apêndice A desta dissertação.

4.2 Ambiente e Material Utilizado

Todos os procedimentos de medida envolvendo seres humanos foram

realizados no Laboratório de Biof́ısica do Centro de Biociências da UFRN.

Esse foi especialmente preparado com salas climatizadas e em excelentes

condições.

A preparação consistiu em disponibilizar uma maca flex́ıvel adequada-

mente preparada e coberta com lençóis, onde os voluntários eram deitados

ao som de música relaxante.

Um estojo completo com os acessórios essenciais estava dispońıvel e foi

plenamente utilizado. Este estojo constitúıa-se dos seguintes componentes:

• algodão hidrófilo;

• álcool ĺıquido a 70%, para fazer a limpeza dos locais onde estavam

situados os pontos a serem puncionados;
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• agulhas de acupuntura importadas e descartáveis de dimensões 0,25

mm x 30 mm;

• eletrodos descartáveis usados em eletrocardiografia do tipo Ag/AgCl

para monitoração;

• fitas adesivas anti-alérgicas;

• luvas cirúrgicas descartáveis; e

• tesouras respectivas para cortar algodão e fita adesiva.

4.3 Voluntários

Foi estudada uma população de quarenta indiv́ıduos (N = 40) igual-

mente distribúıdos por sexo, pertencendo ao grupo etário de 20 a 30 anos

e recrutados entre estudantes e funcionários da comunidade universitária.

O contato com esses indiv́ıduos foi estabelecido pessoalmente e o con-

vite para ser voluntário foi feito após uma explicação breve sobre o sig-

nificado, objetivos e procedimentos da pesquisa. Ao aceitarem participar

como voluntários, todos os candidatos receberam e assinaram um impresso

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido pelo Comitê de

Ética em Pesquisa, antes de se submeterem aos procedimentos. Agendamos

o comparecimento seqüenciado ao ambiente do Laboratório de Biof́ısica do

Centro de Biociências devidamente preparado para a realização do experi-

mento.
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O critério de inclusão adotado para esta pesquisa foi considerar mulhe-

res e homens adultos, sendo todos assintomáticos em relação a qualquer

doença, com faixa etária de 20 a 30 anos e ser voluntário para se submeter

aos procedimentos. Além disto, estes sujeitos não podem ser usuários de

drogas; nem estarem submetidos a nenhum tipo de tratamento na área de

saúde e/ou apresentar queixas cĺınicas, pois indiv́ıduos com algum destes

sintomas poderiam produzir um viés de confundimento na pesquisa.

Os voluntários tinham a liberdade de se retirar da pesquisa a qualquer

momento sem nenhum prejúızo ou penalidade, mas isto não ocorreu em

nenhum caso.

4.4 Procedimentos da Pesquisa

Os procedimentos de realização da pesquisa começaram, como relatado

na secção anterior, com a explicação sobre o projeto e critérios de seleção

dos candidatos que, ao tomarem ciência dos mesmos e ao assinarem o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tornaram-se nossos voluntá-

rios.

Cada voluntário, por ocasião dos atos de medidas, foi puncionado por

três agulhas de acupuntura em pontos distintos, os quais foram estabele-

cidos pelo acupunturista da equipe desta pesquisa. Destes pontos, apenas

um pertence a um meridiano de acupuntura, o acuponto IG 4.

Por ordem de chegada, o voluntário foi convidado a ficar deitado em

posição supina durante aproximadamente dez minutos, tempo necessário

para uma relaxação satisfatória e subsequente captura dos sinais.
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A acupunturista da equipe localizava o ponto de acupuntura pré-

estabelecido (IG 4, na mão direita, segundo a definição dos meridianos

pela Acupuntura Clássica Chinesa), procedia a sua higienização utilizando

algodão embebido em álcool e, em seguida, nele fazia penetrar a primeira

agulha.

A higienização é realizada com o intuito de minimizar a influência da

impedância pele/eletrodo, para obter melhor qualidade de aquisição do

sinal por parte dos eletrodos. Deste modo, certos cuidados devem ser

tomados, tais como limpeza da pele, remoção dos pelos e leve abrasão para

remoção de células mortas (WINTER, 1990; HERMENS et al., 2000).

Todas as agulhas utilizadas eram importadas, esterilizadas por radiação

gama, descartáveis e de calibre fino (0,25 mm x 30 mm). Elas serviram

como eletrodos para as medidas bioelétricas. A profundidade das inserções

variou conforme a anatomia da região mas, no geral, foi da ordem de 1 mm

e, portanto, não ofereceu risco a saúde dos voluntários.

A segunda agulha foi inserida em um ponto próximo ao IG 4, fora do

meridiano, igualmente submetido previamente à higienização. A terceira

foi puncionada no antebraço, em um ponto igualmente higienizado, que não

era um ponto de acupuntura, e por conseguinte, não pertencia a qualquer

meridiano. Sua função era servir de referência à medida de voltagem nos

dois pontos precedentes.

Havia ainda um eletrodo descartável (tipo Ag/AgCl), que foi colocado

no tornozelo direito e através do qual foi feita a rejeição do sinal de 60 Hz,

como explicado no caṕıtulo 3. Para a colocação deste eletrodo de superf́ıcie

realizou-se também os procedimentos de higienização.
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Utilizamos eletrodos do tipo Ag/AgCl associado a um gel condutor,

pois o mesmo promove uma transição estável com relativo baixo rúıdo,

possuindo, desta forma, um comportamento estável em função do tempo

(reações qúımicas em sua interface com a pele) (HERMENS et al., 2000).

Toda a população estudada foi submetida ao mesmo protocolo experi-

mental de medida.

Nas fotos mostradas nas figuras 4.1 e 4.2 temos duas visualizações do

posicionamento das agulhas nos braços dos voluntários. Estas fotos foram

tomadas instantes antes do ińıcio da aquisição de dados.

Figura 4.1: Posicionamento da agulha

de acupuntura no braço direito de um

dos voluntários masculinos.

Figura 4.2: Posicionamento da agulha

de acupuntura no braço direito de um

dos voluntários femininos.

As medidas de voltagem foram então coletadas pelo sistema de aquisição

desenvolvido como parte do trabalho em equipe (descrito no Caṕıtulo 3) e

armazenadas em mı́dia digital. A aquisição de dados foi realizada ao longo

de um único dia, Terça-feira, 9 de Janeiro de 2007. A partir dáı demos

ińıcio ao processamento e análise dos dados coletados.
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Vale salientar que as correntes elétricas induzidas no processo de me-

dida foram da ordem de nanoampère (10−9A), muito menores do que as

correntes as quais o corpo humano é capaz de perceber, que são da ordem

de miliampère (10−3A). Desta forma, não havia nenhum risco de choque

elétrico ou dano aos participantes da pesquisa.

4.5 Dados

Como dissemos, os dados foram coletados ao longo de um único dia.

Esses consistem de amostras de sinais elétricos (flutuações de voltagem

coletadas entre pares de agulhas) dos voluntários participantes da pesquisa.

De cada voluntário submetido aos procedimentos, foi medida a flutuação

de voltagem do acuponto (IG 4) e de um não-acuponto, ambos em relação

a um ponto de referência no antebraço.

Submetemos os sinais medidos dos voluntários a uma análise preliminar

visando selecionar apenas sinais sem anomalias evidentes. Estas anomalias

nas medidas foram, provavelmente, causadas por distúrbios externos, tais

como inquietação e nervosismo do voluntário, queda de energia que efeti-

vamente ocorreu e outras causas, que poderiam interferir impondo viéses

desnecessários e prejudiciais em nossa análise estat́ıstica.

O paciente deve se encontrar suficientemente relaxado para que a mus-

culatura do braço se encontre não tensionada. A tensão muscular gera

atividade elétrica que altera visivelmente os resultados da medida. A con-

tração da musculatura da mão, por exemplo, é detectada imediatamente

como aumento de flutuação de atividade elétrica nos eletrodos. À guisa
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de informação, o procedimento médico que avalia a atividade elétrica dos

músculos para fins de diagnóstico se chama miografia.

O procedimento escolhido para esta seleção dos sinais foi calcular o

desvio padrão amostral (S) da medida de voltagem em relação ao seu

valor médio, tanto para o sinal medido no acuponto como para o medido

fora dele.

Nas tabelas B.1 e B.2, do Apêndice B, são mostrados os dados referentes

à análise preliminar dos sinais dos 40 voluntários (para cada volutário, no

acuponto, o primeiro sinal, e no não-acuponto, o segundo sinal) e de um

sinal puramente card́ıaco, medido pelos dois canais de aquisição, com o

respectivo desvio padrão, calculado para cada sinal pelo programa Xmgrace

do sistema operacional Linux. Para cada sinal verificamos também se havia

a presença de uma componente card́ıaca, bem como contamos o número

de picos que se sobressaiam visualmente ao sinal como um todo.

Nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostramos, como exemplo, a forma de três

sinais medidos pelos canais de aquisição de dados. Na figura 4.3 temos o

sinal card́ıaco t́ıpico; na figura 4.4 um sinal obtido do acuponto, que contém

uma componente card́ıaca; e na figura 4.5 temos um sinal obtido também

do acuponto, mas sem componente card́ıaca. A escala dos gráficos destas

figuras foi ampliada para se observar apenas os 10 primeiros segundos de

aquisição.
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Figura 4.3: Amostra de sinal medido pelos canais: sinal puramente

card́ıaco.
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Figura 4.4: Amostra de sinal medido pelos canais: sinal com

componente card́ıaca.
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Figura 4.5: Amostra de sinal medido pelos canais: sinal sem

componente card́ıaca.

Para os exemplos das figuras 4.3 a 4.5 temos que o número de picos e o

desvio padrão amostral de cada sinal são dados por:

Figura 4.3: 0 picos e S = 0, 257 mV.

Figura 4.4: 0 picos e S = 0, 0472 mV.

Figura 4.5: 2 picos (1 acima e 1 abaixo) e S = 0, 0206 mV.

Na figura 4.6 representamos graficamente a distribuição dos valores de

S mostrados nas tabelas B.1 e B.2 para os dois tipos de sinais de todos os

voluntários.

A partir deste gráfico percebemos uma clara ausência de uniformidade

entre os voluntários com alguns valores de S divergindo muito em relação à

média. Os sinais com valores de S muito discrepantes foram sumariamente
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Distribuição do Desvio Padrão Amostral dos Sinais
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Figura 4.6: Valores em ordem crescente do desvio padrão amostral (S) das

voltagens medidas para os dois tipos de sinais de todos os voluntários.

exclúıdos de nossa amostra. Permanecemos, assim, com 75% dos sinais

(30 voluntários). Este tipo de procedimento estat́ıstico é de praxe em

bioestat́ıstica (VIEIRA, 2004).

O gráfico da figura 4.7 mostra a distribuição de S apenas para os 30

voluntários selecionados. E a tabela 4.1 corresponde a estes sinais. Para

esta tabela valem todas as explicações concernentes às tabelas B.1 e B.2,

do Apêndice B.

Vale ressaltar que, ao excluirmos 25% dos sinais originalmente medidos,

permanecemos com 30 medidas. De fato, o número 30 é o limite estatis-

ticamente aceito para que a amostra ainda seja considerada de pequeno
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Distribuição do Desvio Padrão Amostral dos Sinais
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Figura 4.7: Valores em ordem crescente do desvio padrão amostral (S) das vol-

tagens medidas para os dois tipos de sinais de todos os voluntários selecionados

para o estudo.

tamanho. Com 30 elementos a distribuição correspondente aos dados deve

ser ajustada pela distribuição t de Student, que é apropriada a um número

pequeno de dados (até 30), embora admitindo uma distribuição normal

no âmbito da população, o que é estabelecido pelo teorema do limite cen-

tral, que garante que um conjunto independente de dados aleatoriamente

escolhidos pode ser descrito por uma distribuição normal (gaussiana).

Na nossa análise estat́ıstica usamos a distribuição de Student pois a

mesma é mais rigorosa nesse limite de tamanho amostral.

A fim de atender os requisitos do Comitê de Ética em Pesquisa da

UFRN, bem como as normas nacionais relativas ao uso e armazenamento
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Tabela 4.1: Dados referentes à análise preliminar dos dois tipos de sinais obtidos dos 30

voluntários selecionados.

Sinal S (mV) Card́ıaco No. picos Sinal S (mV) Card́ıaco No. picos

Selec.1-1 0.0183 Não 2 Selec.16-1 0.0200 Não 11

Selec.1-2 0.0171 Não 2 Selec.16-2 0.00859 Não 35

Selec.2-1 0.00829 Não 5 Selec.17-1 0.00891 Não 11

Selec.2-2 0.00681 Não 7 Selec.17-2 0.00778 Não 10

Selec.3-1 0.0268 Não 4 Selec.18-1 0.0155 Sim 2

Selec.3-2 0.0201 Sim 3 Selec.18-2 0.0269 Não 3

Selec.4-1 0.0240 Não 5 Selec.19-1 0.0184 Sim 0

Selec.4-2 0.0211 Sim 4 Selec.19-2 0.0143 Sim 14

Selec.5-1 0.0206 Não 2 Selec.20-1 0.0226 Não 12

Selec.5-2 0.0192 Não 4 Selec.20-2 0.0183 Não 16

Selec.6-1 0.0344 Não 2 Selec.21-1 0.0193 Sim 1

Selec.6-2 0.0259 Não 3 Selec.21-2 0.0220 Não 2

Selec.7-1 0.0226 Sim 6 Selec.22-1 0.0249 Não 9

Selec.7-2 0.0352 Não 6 Selec.22-2 0.0183 Não 23

Selec.8-1 0.0108 Não 0 Selec.23-1 0.0159 Sim 0

Selec.8-2 0.00765 Não 0 Selec.23-2 0.0472 Não 6

Selec.9-1 0.0143 Não 9 Selec.24-1 0.0128 Sim 14

Selec.9-2 0.0289 Não 10 Selec.24-2 0.0412 Sim 17

Selec.10-1 0.0325 Não 12 Selec.25-1 0.0469 Sim 2

Selec.10-2 0.0443 Não 11 Selec.25-2 0.0259 Sim 20

Selec.11-1 0.00627 Sim 0 Selec.26-1 0.0175 Não 15

Selec.11-2 0.0154 Não 5 Selec.26-2 0.0176 Não 7

Selec.12-1 0.0390 Não 2 Selec.27-1 0.0207 Não 9

Selec.12-2 0.0228 Não 2 Selec.27-2 0.0452 Não 7

Selec.13-1 0.0165 Sim 4 Selec.28-1 0.0220 Sim 1

Selec.13-2 0.0337 Não 7 Selec.28-2 0.0157 Não 8

Selec.14-1 0.0137 Sim 0 Selec.29-1 0.0404 Não 12

Selec.14-2 0.0255 Não 1 Selec.29-2 0.0343 Não 8

Selec.15-1 0.0491 Não 10 Selec.30-1 0.0243 Sim 2

Selec.15-2 0.0365 Não 6 Selec.30-2 0.0329 Não 3
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dos dados, todo o material e informações coletadas ficarão guardados em

meio digital (dentro de um computador) por um tempo mı́nimo de 5

anos na sala do professor responsável pela pesquisa no Departamento de

Biof́ısica e Farmacologia do Centro de Biociências da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte.

A análise f́ısica e a correlação entre o sinal no ponto de acupuntura e

fora dele serão descritas no caṕıtulo seguinte desta dissertação.

4.6 Śıntese do Caṕıtulo

O objetivo deste caṕıtulo foi dar uma idéia geral de como foi realizada

a obtenção dos dados de nossa pesquisa. Iniciamos com a descrição dos

procedimentos realizados para aprovação deste projeto no Comitê de Ética

em Pesquisa, descrevemos suscintamente o ambiente e materiais utilizados

bem como mostramos os critérios de inclusão e exclusão dos voluntários e

detalhamos os procedimentos da pesquisa.

Em seguida, apresentamos os dados captados dos voluntários na forma

de gráficos e tabelas e realizamos uma análise preliminar em termos da

obtenção do padrão dos elementos da amostra.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 5

Resultados – Análise e Discussão

O nosso problema de pesquisa fundamental é contribuir para responder

de alguma forma à pergunta colocada na secção 1.4, ou seja, “Por que

a acupuntura funciona?”. Dentre as posśıveis abordagens, optamos pela

análise de propriedades elétricas, especialmente através da caracterização

estat́ıstica dos sinais bioelétricos captados de acupontos, comparando com

os correspondentes sinais captados de não-acupontos.

Podemos então colocar nosso problema nos seguintes termos: Podem os

pontos de acupuntura exibirem propriedades elétricas diferenciadas quando

comparados aos pontos circundantes sobre a pele (não-acupontos)? Com

esta compreensão, devemos então transpor esta questão para a linguagem

estat́ıstica, em termos dos conceitos envolvidos na testagem de hipótese.

Por conseguinte, buscamos estabelecer nossa afirmação com base em forte

apoio pelos dados da amostra. Em nosso caso, tal amostra, constitúıda dos

dados obtidos de voluntários, foi caracterizada na secção 4.3.

Neste caṕıtulo apresentamos os dados obtidos na forma de sinais

bioelétricos coletados de um determinado acuponto (IG 4) e de um ponto

na sua vizinhança, também sobre a pele, o qual não é um acuponto. Tais
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pares de sinais foram coletados dos voluntários, selecionados de acordo com

os critérios estabelecidos no caṕıtulo 4. São mostradas tabelas e gráficos

desses dados, bem como os parâmetros testados das estat́ısticas calculadas

a partir deles.

5.1 Dados Obtidos dos Voluntários Selecionados

A partir dos dados coletados inicialmente para 40 voluntários, efetuamos

uma análise preliminar com o intuito de excluir dados contendo eventu-

ais anomalias, tais como desvios causados por flutuações na rede elétrica,

contrações musculares do voluntário durante o processo de aquisição, etc.

Foram assim selecionados dados correspondentes a 30 voluntários, o que se

caracteriza como uma amostra de pequeno tamanho. Portanto, para nos-

sas análises, devemos recorrer às facilidades propiciadas pela distribuição t

de Student, se quisermos construir inferências realistas sobre a população.

A visualização primordial dos dados foi feita na tela do computador

através do uso do software gráfico Goldwave. Esses espectros dos sinais

bioelétricos foram armazenados digitalmente ao serem sistematicamente

gravados em arquivos de extensão .txt. Esses arquivos foram então im-

portados pelo Xmgrace – um software livre associado so sitema operacio-

nal Linux – com a finalidade de realizar o processamento anaĺıtico dos

dados, o qual consistiu do cálculo das estat́ısticas utilizadas com fins de

caracterização amostral e populacional. Dentre estas estat́ısticas, além do

desvio padrão amostral, assimetria e curtose, se inclui também uma carac-

terização da função de auto-correlação dos sinais, discutida adiante ainda
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nesta secção. Foi também através desse software que foram constrúıdos os

gráficos dos sinais bioelétricos conforme medidos.

As figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram resultados t́ıpicos dos sinais bioelétricos

diretamente coletados de voluntários espećıficos. Estes sinais representam

as flutuações de voltagem em função do tempo, ao longo de 10 segundos,

e foram registrados tanto em um acuponto quanto em um não-acuponto.

Nesses gráficos constata-se uma similaridade na ordem de magnitude desses

sinais, não apenas do acuponto em relação ao não-acuponto, como também

de um voluntário comparado a outro.
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Figura 5.1: Sinais bioelétricos representativos conforme cole-

tados do acuponto e fora do acuponto (não-acuponto).
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Figura 5.2: Sinais bioelétricos representativos conforme cole-

tados no acuponto e não-acuponto.
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Figura 5.3: Sinais bioelétricos representativos conforme cole-

tados do acuponto e não-acuponto.

Nosso próximo passo consistiu em construir os histogramas para os in-

div́ıduos da amostra, comparando aqueles provenientes do acuponto com

os correspondentes oriundos do não-acuponto.
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Num histograma, a base de cada retângulo justaposto corresponde a

um intervalo de classe e a altura à respectiva frequência. As figuras 5.4,

5.5 e 5.6 ilustram histogramas t́ıpicos obtidos de indiv́ıduos da amostra,

provenientes de sinais no acuponto e no não-acuponto.
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Figura 5.4: Histogramas dos sinais bioelétricos representa-

tivos conforme coletados do acuponto e não-acuponto.
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Figura 5.5: Histogramas dos sinais bioelétricos representa-

tivos conforme coletados no acuponto e não-acuponto.
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Figura 5.6: Histogramas dos sinais bioelétricos representa-

tivos conforme coletados do acuponto e não-acuponto.
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Nesses histogramas ressalta-se o ńıvel de variabilidade dos sinais, tanto

dos provenientes do acuponto em relação aos do não-acuponto, quanto

de um indiv́ıduo para outro. Nos histogramas mostrados, o intervalo de

voltagem é sempre [−0, 15; 0, 15] mV, e o número de “bins” (intervalo de

classe, “caixinhas”) é 450. Através de inspeção comparativa de todos os

histogramas foi posśıvel constatar diferenças qualitativas entre aqueles de

um mesmo indiv́ıduo oriundo do acuponto, em relação ao do não-acuponto.

Entretanto, tornou-se necessário a realização de análise inferencial a fim de

verificar a existência de diferenças com o rigor cient́ıfico necessário. Esta

necessidade se justifica principalmente pela ausência de um padrão bem

definido dos sinais coletados, sinais bioelétricos t́ıpicos de ordem de 1 mV

ou menor.

Da totalidade dos histogramas foi claramente percebida não apenas pela

inspeção visual, mas também através do cálculo formal, que em geral a

assimetria se mostra mais pronunciada fora dos pontos de acupuntura do

que nesses pontos, enquanto a curtose é mais forte para os acupontos do

que para os não-acupontos. Esses comportamentos genéricos, entretanto,

não exibem a presença eventual das situações opostas, como ilustrado nas

figuras 5.4 a 5.6.

5.2 Formulação da Hipótese Estat́ıstica

A hipótese de pesquisa que desejamos estabelecer, haja vista os ind́ıcios

relevantes no caṕıtulo 2, é que há, efetivamente, uma distinção notável

nas propriedades elétricas dos acupontos, quando confrontadas às dos não-
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acupontos. A hipótese oposta, a qual invalida a hipótese de pesquisa,

corresponde à impossibilidade de distinguir sinais elétricos, sejam eles ori-

undos de acupontos ou de não-acupontos. A hipótese pretendida como

válida é comumente chamada em estat́ıstica de hipótese alternativa, H1.

Em contraponto, a afirmação oposta é chamada de hipótese nula, H0.

A partir dos dados amostrais (30 voluntários) podemos construir a

afirmação do nosso problema. Em primeiro lugar, podemos formulá-lo de

um modo t́ıpico como aparece informalmente na afirmação de um problema

prático: “Há forte evidência que apóie nossa hipótese de pesquisa?”. Mas é

preciso aperfeiçoar essa pergunta, contextualizando-a no referencial teórico

da estat́ıstica: “Há forte evidência para rejeitar H0?”. Esta segunda versão

é a que acha-se fortemente enraizada na condução do teste estat́ıstico que

vamos levar a efeito.

Em nosso problema de caracterização dos pontos de acupuntura, a for-

mulação da hipótese estat́ıstica é feita, seguindo a discussão anterior, ex-

pressando a comparação (ou diferença) das médias de diversas estat́ısticas

das flutuações de voltagem associadas aos sinais bioelétricos coletados de

um ponto próximo que não é um ponto de acupuntura e de um ponto de

acupuntura. Assim podemos expressar sintetizando:

H0 : μD ≡ (μna − μa) = 0

H1 : μD ≡ (μna − μa) �= 0

onde μna representa a média de alguma estat́ıstica das flutuações de vol-

tagem correspondente ao não-acuponto, enquanto μa representa tal média

correspondente ao ponto de acupuntura. Se essas médias forem iguais

aceita-se a hipótese nula, H0(μD = 0) e rejeita-se a hipótese alternativa
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H1(μD �= 0). Caso contrário, rejeita-se a hipótese nula e toma-se como

válida a hipótese de pesquisa H1.

As tabelas 5.1 e 5.2 mostram os dados dos histogramas convertidos

para as estat́ısticas relevantes através das prescrições formais da teoria es-

tat́ıstica, conforme explicadas no Apêndice C desta dissertação. São elas:

o segundo, terceiro e quarto momentos da distribuição medida, bem como

os parâmetros caracterizadores da função de auto-correlação. O segundo

momento refere-se ao desvio padrão amostral (S), o terceiro corresponde

à assimetria (M3) e o quarto à curtose (M4). Nos cálculos realizados uti-

lizamos efetivamente para M3 o seu valor absoluto ou módulo, | M3 |, pois

não nos interessava o sinal da assimetria, mas tão somente se esta existia

ou não. E para M4 utilizamos o log M4, devido à grande variabilidade

desta estat́ıstica em particular. Para cada um desses momentos foi obtido

o valor referente ao ponto de acupuntura (IG 4) e a outro ponto próximo

que não é de acupuntura.

Com o intuito de averiguar o conteúdo de informação do sinal obtido,

f(ti), estudamos a função de auto-correlação C(τ). Define-se C(τ) por

C(τ) =
1

N

N−τ∑
i=0

f(ti + τ)f(ti) (5.1)

para o peŕıodo τ .

Como o sinal é discreto, C(τ) é definida através de um somatório, de fato

uma média sobre todos os produtos da função por ela mesma deslocada por

um peŕıodo τ . Tipicamente a função de auto-correlação decai no tempo,

pois a função se descorrelaciona.
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Selecionado Sa (mV) Sna (mV) M3a (mV) M3na(mV) M4a (mV) M4na (mV)

Selec.1 0.0171 0.0183 -0.00210 0.00530 4.72 6.35

Selec.2 0.00681 0.00829 0.00380 0.00240 4.94 3.96

Selec.3 0.0201 0.0268 0.0947 0.204 204 438

Selec.4 0.0211 0.0240 0.0881 -0.328 160 655

Selec.5 0.0192 0.0206 0.00670 0.00960 4.46 8.93

Selec.6 0.0259 0.0344 -0.00120 -0.00610 2.73 2.60

Selec.7 0.0352 0.0226 0.00190 0.00120 3.30 3.19

Selec.8 0.00765 0.0108 0.000201 0.00280 2.99 3.29

Selec.9 0.0289 0.0143 -0.0143 0.0270 14.8 61.9

Selec.10 0.0443 0.0325 0.125 0.234 75.1 238

Selec.11 0.0154 0.00627 -0.00190 0.000801 3.68 3.70

Selec.12 0.0228 0.0390 -0.159 -0.393 610 353

Selec.13 0.0337 0.0165 0.00880 -0.00130 3.62 3.42

Selec.14 0.0255 0.0137 0.00910 -0.00140 4.94 3.71

Selec.15 0.0365 0.0491 -0.00600 0.00401 3.07 3.12

Selec.16 0.00859 0.0200 -0.00150 0.404 3.92 920

Selec.17 0.00778 0.00891 0.0223 0.0562 125 462

Selec.18 0.0269 0.0155 -0.00190 -0.000800 5.49 2.28

Selec.19 0.0143 0.0184 0.00860 0.00870 2.54 3.53

Selec.20 0.0183 0.0226 -0.000500 -0.00130 2.86 3.09

Selec.21 0.0220 0.0193 0.00480 0.0111 4.97 14.3

Selec.22 0.0183 0.0249 -0.0136 -0.00770 5.67 4.10

Selec.23 0.0472 0.0159 0.00950 -0.00610 2.57 2.55

Selec.24 0.0412 0.0128 0.0464 0.0114 6.06 6.08

Selec.25 0.0259 0.0469 -0.00920 -0.0158 3.00 2.84

Selec.26 0.0176 0.0175 0.00430 0.00300 3.32 3.04

Selec.27 0.0452 0.0207 -0.00480 -0.00640 1.89 1.90

Selec.28 0.0157 0.0220 -0.000700 -0.00140 3.14 3.06

Selec.29 0.0343 0.0404 -0.00800 -0.0330 4.53 285

Selec.30 0.0329 0.0243 0.120 -0.248 154 433

Tabela 5.1: Momentos estat́ısticos calculados.
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Selecionado A0a(×10−5) A0na(×10−5) κa(×10−5) κna(×10−5)

Selec.1 4.77 8.48 -0.910 -3.84

Selec.2 1.46 1.54 -1.81 -1.81

Selec.3 11.7 5.52 -0.355 -0.375

Selec.4 6.46 0.557 -0.623 -1.39

Selec.5 0.993 1.16 -1.01 -1.02

Selec.6 20.6 34.8 -0.203 -0.197

Selec.7 5.13 4.46 -0.238 -0.517

Selec.8 1.03 0.957 -2.23 -2.24

Selec.9 12.5 3.32 -0.681 -0.653

Selec.10 2.92 2.62 -1.44 -1.64

Selec.11 0.717 0.185 -0.951 -2.19

Selec.12 4.46 11.6 -0.517 -1.24

Selec.13 12.5 2.37 -0.903 -0.940

Selec.14 1.45 1.04 -0.101 -3.51

Selec.15 39.5 54.9 -0.541 -0.545

Selec.16 2.39 3.93 -0.835 -0.516

Selec.17 0.570 0.265 -0.780 -0.694

Selec.18 22.4 10.5 -1.06 -1.04

Selec.19 8.30 11.3 -1.35 -1.30

Selec.20 7.52 6.84 -0.356 -0.387

Selec.21 4.04 1.96 -0.378 -1.19

Selec.22 2.09 2.03 -0.361 -1.48

Selec.23 111 12.2 -2.60 -2.57

Selec.24 9.66 2.04 -1.21 -2.04

Selec.25 19.2 37.8 -0.431 -0.434

Selec.26 5.93 4.28 -0.0586 -0.0423

Selec.27 115 23.2 -2.19 -2.18

Selec.28 2.13 2.93 -1.79 -1.87

Selec.29 27.1 21.7 -0.738 -0.760

Selec.30 9.58 6.93 -1.03 -3.01

Tabela 5.2: Parâmetros da função de auto-correlação calculados.
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Em especial, o movimento browniano mostra um comportamento do

tipo

C(τ) ∝ e−κτ (5.2)

com uma constante κ de decaimento caracteŕıstica do sinal. Um decai-

mento mais lento da função de auto-correlação revela a presença de in-

formação coerente no sinal, em oposição a rúıdo. Desta forma, o comporta-

mento de C(τ) indica o quanto o sinal se distancia de um rúıdo incoerente.

Assim calculamos C(τ) para nosso sinal, e ajustamos |C(τ)| usando uma

função do tipo A0e
−κτ .

Os resultados de A0 e κ se encontram na tabela 5.2. A determinação

destes parâmetros foi feita pelo programa Xmgrace. As figuras 5.7, 5.8 e

5.9 mostram como os sinais, tomados em valor absoluto, são tipicamente

modelados pela curva representativa da função de auto-correlação sele-

cionada. Em geral, para todos os indiv́ıduos da amostra, constatamos um

decaimento de C(τ) numa taxa mais elevada para o não-acuponto do que

para o acuponto.

A fim de executar testes de hipóteses fazendo uso dessas estat́ısticas,

calculamos a diferença entre os valores de cada um dos momentos no

não-acuponto em relação ao acuponto, obtivemos as correspondentes

médias dessas diferenças e, em seguida, os correspondentes erros padrões

amostrais. O mesmo foi feito envolvendo os parâmetros ajustadores A0 e

κ da função de auto-correlação.
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Figura 5.7: Função de auto-correlação dos sinais bioelétricos

representativos conforme coletados do acuponto e não-

acuponto.
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Figura 5.8: Função de auto-correlação dos sinais bioelétricos

representativos conforme coletados do acuponto e não-

acuponto.
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Figura 5.9: Função de auto-correlação dos sinais bioelétricos

representativos conforme coletados do acuponto e não-

acuponto.

A fim de verificar as qualidades diferenciadas dos acupontos em relação

aos não-acupontos, passamos a estabelecer os testes de hipóteses sobre as

estat́ısticas calculadas a partir dos dados obtidos. Como temos n = 30,

nosso esquema de procedimentos corresponde ao de amostras de pequeno

tamanho, ou seja, a aplicação do teste t de Student. Faremos isto envol-

vendo as estat́ısticas que nos são relevantes: desvio padrão amostral (2o

momento), assimetria (3o momento), curtose (4o momento) e os parâmetros

da função de auto-correlação : A0 e κ.

Optamos neste trabalho por fazer teste estat́ıstico pareado, isto é, o

objeto de nossa estat́ıstica será a diferença entre o estimador sobre o não-

acuponto em relação ao acuponto. Por exemplo, no teste envolvendo o

desvio padrão amostral estima-se, para cada indiv́ıduo, a diferença entre o
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desvio padrão do sinal no não-acuponto e o do sinal no acuponto. A média

dessa diferença, X̄D será o objeto do teste estat́ıstico.

Por conseguinte, a hipótese nula se traduzirá como μD = 0. Obviamente,

nossa hipótese alternativa, H1, corresponderá a μD �= 0. Acerca da decisão

a tomar, das duas uma: ou rejeitamos H0 e tomamos como válida a H1,

ou então aceitamos H0 e conclúımos que H1 é falha.

Nosso critério de teste é o estabelecimento de uma probabilidade de 95%

de validade para a hipótese de pesquisa (H1). Temos, pois, como ńıvel

de significância (α) o valor 0,05 (ou 5%), ou seja, esta é a probabilidade

de erro máximo para uma falsa rejeição de H0. Conseqüentemente, por

estarmos lidando com uma distribuição bicaudal, este ńıvel de significância

é igualmente compartilhado pelas duas caudas da distribuição, de modo que

podemos nos referir a valores cŕıticos simétricos, ±tα/2 = ±t0,025, os quais

definem uma região R :| t |≥ t0,025. Em nosso caso de pequena amostra,

para testar a hipótese nula H0 : μD = 0, a variável reduzida do teste é

t =
X̄D − μD

S/
√

n
=

X̄D

S/
√

n
(5.3)

a qual tem a distribuição t de Student com n − 1 = 30 − 1 = 29 graus de

liberdade, onde S é o desvio padrão amostral e n o número de elementos

da amostra. Por outro lado, a hipótese alternativa se formula como:

H1 : μD �= 0 R :| t |≥ t0,025.

Isto significa que supomos uma probabilidade de 95% de a razão t estar

compreendida no intervalo −t0,025 a t0,025, o que equivale a dizer que há

uma probabilidade de 95% de que o intervalo aleatório X̄D − t0,025
S√
n

a X̄D + t0,025
S√
n

cobrirá a média populacional verdadeira μ. Ressalta
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aqui o uso do desvio padrão amostral S para substituir o desvio padrão σ

(desconhecido) da população.

Para cada hipótese estat́ıstica, calculamos o erro padrão amostral S/
√

n

e a média das diferenças X̄D. O valor t0,025 é obtido da tabela bicaudal

da distribuição t de Student para α = 0, 025 e 29 graus de liberdade, que

resulta t0,025 = 2, 045.

5.3 Determinação do Valor Calculado do Teste t

Faremos uso dos valores obtidos das médias e erros padrões amostrais

dos momentos, bem como dos coeficientes da função de auto-correlação,

para calcular a razão t dos testes estat́ısticos utilizando a tabela B.3 e a

equação 5.3. Aplicamos o teste de hipótese nestas estat́ısticas, realizando

assim cinco testes. A seguir, ilustraremos os cálculos realizados para o

parâmetro κ, sendo os demais completamente similares.

Função de auto-correlação: Parâmetro κ. Para este parâmetro,

obtivemos a média das diferenças, X̄Dκ
= 4, 64 × 10−6, e o erro padrão

amostral, S/
√

n = 1, 60×10−6. Desta forma, a estat́ıstica de teste calculada

é:

tcalc =
4, 64 × 10−6

1, 60 × 10−6 = 2, 90 (5.4)

Como a distribuição de referência é a estat́ıstica t de Student, com 29

graus de liberdade, verifica-se que o valor tabelado, para um teste com ńıvel

de significância α = 0, 05, bilateral, é igual a 2,045. Assim, como o valor
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calculado t é maior que o valor tabelado, rejeita-se a hipótese nula, H0, ou

seja, é muito pequena a probabilidade de que uma amostra de média igual

a 4, 64 × 10−6 seja obtida de uma população, onde μDκ
= 0. A figura 5.10

ilustra este resultado.

Uma forma alternativa de avaliar o resultado do teste é calculando o

valor p, conforme explicado no Apêndice C. Desta forma, para o coeficiente

κ, temos: P[| t |> tcalc] = 0, 007, o qual, para um ńıvel de significância

α = 0, 05, conduz à rejeição da hipótese nula.

de Não-rejeição de Rejeiçãode Rejeição

Figura 5.10: Região de rejeição de H0 com o valor cŕıtico

t0,025 = ±2, 045.

Um cálculo similar a este foi realizado para o parâmetro A0 da função

de auto-correlação, bem como para os momentos estat́ısticos utilizados.

Os resultados acham-se mostrados na tabela 5.3. Esta tabela resume nos-

sos resultados, os quais consistem dos valores utilizados na testagem de

hipótese baseada na distribuição t de Student com 29 graus de liberdade,

bicaudal, e | t0,025 |= 2, 045.
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Média das Erro padrão Valor t Valor p Hipótese

diferenças, X̄D amostral, S/
√

n calculado nula, H0

Dσ = σna − σa −3, 87 × 10−2 4, 10 × 10−2 −0, 94 0,355 não rejeita

D3 = M3na − M3a 4, 19 × 10−2 1, 72 × 10−2 2,44 0,022 rejeita

D4 = M4na − M4a 2, 43 × 10−1 1, 02 × 10−1 2,38 0,024 rejeita

DA0 = A0na − A0a 6, 38 × 10−5 4, 51 × 10−5 1,41 0,170 não rejeita

Dκ = κna − κa 4, 64 × 10−6 1, 60 × 10−6 2,90 0,007 rejeita

Tabela 5.3: Resultados da testagem de hipótese para as estat́ısticas rele-

vantes. Utilizamos a distribuição bicaudal t de Student com 29 graus de

liberdade e com t0,025 = ±2, 045. Um valor p menor que 0,05 leva à rejeição

de H0.

5.4 Śıntese do Caṕıtulo

Neste caṕıtulo apresentamos e discutimos os dados que obtivemos da

amostra que serviu de base ao nosso trabalho. Tais dados consistem dos

valores de flutuações de voltagens dos sinais biolétricos captados em um

acuponto e em um não-acuponto próximo. Eles foram mostrados na forma

gráfica, representando a voltagem diretamente medida como uma função do

tempo de aquisição. Mostramos também os histogramas desses sinais, em

função do intervalo de voltagem relevante, sempre contido na especificação

[-0,15; 0,15] mV.

Dáı partimos para a formulação e testagem de nossas hipóteses es-

tat́ısticas, contrapondo a hipótese nula, H0, com a hipótese alternativa,

ou de pesquisa, H1. Em nosso caso, H0 foi constrúıda como defendendo ser

nula a média das diferenças entre valores correspondentes de estat́ısticas

amostrais representativas dos sinais coletados entre o acuponto e o não-

acuponto, μ = (μna − μa), enquanto H1 afirmava o contrário.
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Constrúımos as tabelas que explicitam os valores calculados das es-

tat́ısticas selecionadas - desvio padrão, assimetria, curtose e os coeficientes

da função de auto-correlação. Por se tratar de uma amostra com 30 in-

div́ıduos, considerada de pequeno tamanho para uma populução suposta-

mente normal, a testagem de hipótese faz uso da distribuição t de Student

com 29 graus de liberdade e um ńıvel de significância α = 0, 05 que é o

mais usado em testes bioestat́ısticos.

Nossos resultados indicam que nossa expectativa foi parcialmente sa-

tisfeita, qual seja, a de que há, efetivamente, uma diferenciação nas pro-

priedades elétricas entre os pontos de acupuntura e os de não-acupuntura,

conclusão que obtivemos pela indicação quantitativa, dentro do método

estat́ıstico adotado, de que, para a maioria das estat́ısticas utilizadas,

é necessário rejeitar nossa hipótese nula e aceitar substanciadamente a

hipótese alternativa para κ, M3 e M4. Entretanto o mesmo não aconteceu

para σ e A0 entre o acuponto e o não-acuponto prescrevendo a aceitação

da hipótese nula.

∗ ∗ ∗
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Perspectivas

A prática da acupuntura está crescendo no Brasil e em muitos páıses do

Ocidente. A pesquisa sobre os fundamentos desta terapia, contudo, ainda

encontra-se em estado embrionário. Um aspecto relevante da pesquisa

biof́ısica em acupuntura está focalizada nos sinais bioelétricos sobre pontos

de acupuntura (acupontos). Neste trabalho, captamos simultaneamente

pares de medidas da flutuação de voltagem: uma em um ponto de acupun-

tura (IG 4) e outra noutro lugar da epiderme, fora do acuponto, em 30

voluntários.

Com aux́ılio do teste t-pareado (amostra pareada governada pela dis-

tribuição t de Student com 29 graus de liberdade), usando um ńıvel de

significância α = 0, 05, obtivemos as seguintes conclusões:

• o desvio padrão das flutuações de voltagem no acuponto e fora do

acuponto não é estatisticamente significativo;

• a curtose e a assimetria referentes à curva de distribuição das flu-

tuações são diferentes no acuponto e fora dele;

• a assimetria se mostra mais pronunciada fora dos pontos de acupun-
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tura do que nesses pontos, enquanto a curtose é mais acentuada para

os acupontos do que para os não-acupontos;

• a função de auto-correlação, C(τ), decai numa taxa mais elevada para

o não-acuponto do que para o acuponto.

Estes resultados são consistentes com outros trabalhos publicados na

literatura, que indicam que a impedância, o ńıvel CC e a resistência elétrica

sobre os pontos de acupuntura são diferentes dos demais pontos da pele.

O resultado mais interessante até o momento diz respeito ao decaimento

da função de auto-correlação, C(τ). O fato do decaimento ser mais lento

nos acupontos é um indicativo da presença de um sinal coerente neste local

em oposição a um sinal mais descorrelacionado fora dos acupontos.

O fato do valor do segundo momento nos acupontos não ter sido es-

tatisticamente superior ao dos não-acupontos contraria nossa expectativa

prévia. Inúmeros trabalhos indicam o sinal CC e uma impedância dife-

rente nos acupontos. Porém não detectamos diferenças na flutuação do

sinal. Talvez um aprimoramento no equipamento eletrônico venha a detec-

tar esta diferença. Outrossim, o fato do parâmetro A0 da função de auto-

correlação não ser estatisticamente diferente dentro e fora do acuponto é

coerente com este resultado.

Interpretar as diferenças na assimetria e curtose é uma tarefa mais de-

licada. Uma hipótese para o fato da asimetria ser mais acentuada em

pontos de não-acupuntura é que os mesmos possuem maior presença do

sinal card́ıaco.

Vale destacar nesta conclusão o caráter ainda preliminar dos resulta-

dos obtidos. O tempo até agora dedicado ao trabalho experimental que
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deu origem às medidas realizadas em janeiro de 2007 foi de pouco mais

de um ano. O circuito eletrônico montado requer, sem qualquer dúvida,

melhorias que visem aprimorar a relação sinal-rúıdo. Além disso, a con-

versão analógica dos dados, realizadas por uma placa de som, precisa ser

aperfeiçoada e estamos trabalhando para tal fim.

Estes fatos explicam porque não investimos mais pesadamente na carac-

terização estat́ıstica, mais especificamente, não utilizamos a técnica de DFA

(Detrended fluctuation analysis), não procuramos por atratores estranhos,

nem por coeficientes de Liapunov, nem tentamos estimar a dimensão fractal

do sinal.

Antes de terminar o texto, um breve comentário sobre a prática da

ciência. Quem lê artigos de poĺıtica cient́ıfica no Brasil está atento ao

debate em torno da questão “f́ısica teórica versus f́ısica experimental”.

Ora, os cientistas brasileiros, os f́ısicos em especial, são avaliados e julgados

em função de sua produção cient́ıfica atestada em revistas especializadas,

indexadas internacionalmente. O ponto crucial no debate em questão é o

seguinte: a aposta em pesquisa teórica dá resultados mais rápidos do que

em f́ısica experimental. A montagem de um equipamento é um processo

cheio de percalços, em geral oneroso, lento e com muitas bifurcações pelo

caminho. Outrossim, é a ciência experimental que dá sentido à ciência ou,

dito de uma forma ainda mais redundante, a ciência só é ciência uma vez

que seja experimental em sua essência.

Nós fizemos uma aposta na ciência experimental. Sabemos que nossos

dados podem ser e serão melhorados, mas desde já colhemos alguns resul-

tados estatisticamente significantes. Estamos cientes que o caminho para

a aquisição de um ótimo sinal bioelétrico é longo e repleto de dificuldades.
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Mas, enfim, finalizamos quase parafraseando Fernando Pessoa: vale a pena

ser experimental, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena.

∗ ∗ ∗
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Apêndice A

Documentação do Comitê de Ética

Neste Apêndice apresentamos a cópia da aprovação do projeto pelo

CEP/UFRN bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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Apêndice B

Tabelas

Neste apêndice apresentamos as tabelas referentes a análise preliminar

dos sinais bioelétricos captados em 40 voluntários, bem como a tabela bi-

caudal da distribuição t de Student com valores associados à cauda direita.
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Tabela B.1: Dados referentes à análise preliminar dos sinais dos 40 voluntários (primeira

parte).

Sinal S(mV ) Card́ıaco No. picos Sinal S(mV ) Card́ıaco No. picos

Volunt.1-1 0.0183 Não 2 Volunt.17-1 0,0154 Sim 0

Volunt.1-2 0.0171 Não 2 Volunt.17-2 0,00627 Não 5

Volunt.2-1 0.00566 Sim 1 Volunt.18-1 0,0390 Não 2

Volunt.2-2 0,00706 Não 1 Volunt.18-2 0,0228 Não 2

Volunt.3-1 0,00829 Não 5 Volunt.19-1 0,0337 Sim 4

Volunt.3-2 0,00681 Não 7 Volunt.19-2 0,0165 Não 7

Volunt.4-1 0,0268 Não 4 Volunt.20-1 0,0255 Sim 0

Volunt.4-2 0,0201 Sim 3 Volunt.20-2 0,0137 Não 1

Volunt.5-1 0,0552 Não 10 Volunt.21-1 0,0491 Não 10

Volunt.5-2 0,0348 Não 10 Volunt.21-2 0,0365 Não 6

Volunt.6-1 0,0389 Não 10 Volunt.22-1 0,00859 Não 11

Volunt.6-2 0,0236 Não 12 Volunt.22-2 0,0200 Não 35

Volunt.7-1 0,0240 Não 5 Volunt.23-1 0,00778 Não 11

Volunt.7-2 0,0211 Sim 4 Volunt.23-2 0,00891 Não 10

Volunt.8-1 0,0206 Não 2 Volunt.24-1 0,0269 Sim 2

Volunt.8-2 0,0192 Não 4 Volunt.24-2 0,0155 Não 3

Volunt.9-1 0,0108 Não 0 Volunt.25-1 0,00156 Não 10

Volunt.9-2 0,00765 Não 0 Volunt.25-2 0,0160 Não 8

Volunt.10-1 0,0289 Sim 6 Volunt.26-1 0,0184 Sim 0

Volunt.10-2 0,0143 Não 6 Volunt.26-2 0,0143 Sim 14

Volunt.11-1 0,0344 Não 2 Volunt.27-1 0,0226 Não 12

Volunt.11-2 0,0259 Não 3 Volunt.27-2 0,0183 Não 16

Volunt.12-1 0,0226 Não 9 Volunt.28-1 0,0220 Sim 1

Volunt.12-2 0,0352 Não 10 Volunt.28-2 0,0193 Não 2

Volunt.13-1 0,0405 Não 12 Volunt.29-1 0,00152 Não 3

Volunt.13-2 0,0230 Não 25 Volunt.29-2 0,0118 Não 2

Volunt.14-1 0,0626 Sim 0 Volunt.30-1 0,0416 Não 0

Volunt.14-2 0,0342 Sim 0 Volunt.30-2 0,0594 Não 0

Volunt.15-1 0,0443 Não 12 Volunt.31-1 0,0249 Não 9

Volunt.15-2 0,0325 Não 11 Volunt.31-2 0,0183 Não 23

Volunt.16-1 0,0554 Não 4 Volunt.32-1 0,0548 Sim 1

Volunt.16-2 0,0425 Não 5 Volunt.32-2 0,0220 Não 4
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Tabela B.2: Dados referentes à análise preliminar dos sinais dos 40 voluntários (segunda

parte) e mais os dados do sinal puramente card́ıaco.

Sinal S(mV ) Card́ıaco No. picos Sinal S(mV ) Card́ıaco No. picos

Volunt.33-1 0,0472 Sim 0 Volunt.38-1 0,0452 Sim 1

Volunt.33-2 0,0159 Não 6 Volunt.38-2 0,0207 Não 8

Volunt.34-1 0,0412 Sim 14 Volunt.39-1 0,0220 Não 12

Volunt.34-2 0,0128 Sim 17 Volunt.39-2 0,0157 Não 8

Volunt.35-1 0,0469 Sim 2 Volunt.40-1 0,0329 Sim 2

Volunt.35-2 0,0259 Sim 20 Volunt.40-2 0,0243 Não 3

Volunt.36-1 0,0176 Não 15 Card́ıaco1 0,257 Sim 0

Volunt.36-2 0,0174 Não 7 Card́ıaco2 0,148 Sim 0

Volunt.37-1 0,0343 Não 9 — — — —

Volunt.37-2 0,0404 Não 7 — — — —
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α

g.l. 0, 4 0, 25 0, 2 0, 15 0, 1 0, 05 0,025 0, 01 0, 005 0, 0005

1 0,325 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,656 636,578

2 0,289 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,600

3 0,277 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,924

4 0,271 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610

5 0,267 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869

6 0,265 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959

7 0,263 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,408

8 0,262 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041

9 0,261 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781

10 0,260 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587

11 0,260 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437

12 0,259 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318

13 0,259 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221

14 0,258 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140

15 0,258 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073

16 0,258 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015

17 0,257 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965

18 0,257 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922

19 0,257 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883

20 0,257 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850

21 0,257 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819

22 0,256 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792

23 0,256 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,768

24 0,256 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745

25 0,256 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725

26 0,256 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707

27 0,256 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,689

28 0,256 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674

29 0,256 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,660

30 0,256 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646

40 0,255 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551

50 0,255 0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,496

100 0,254 0,677 0,845 1,042 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 3,390

120 0,254 0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373

∞ 0,253 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,290

Tabela B.3: Distribuição t de Student : valores associados à cauda direita.
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Apêndice C

Fundamentação Estat́ıstica

Neste apêndice buscaremos dar uma revisão geral sobre os fundamentos

teóricos da estat́ıstica, os quais dizem respeito mais diretamente ao nosso

trabalho. Faremos isto, trilhando o percurso dos conceitos básicos que

conduzem às ferramentas teóricas de que necessitamos, desde a explicitação

dos conceitos de amostra e população, até o detalhamento sobre significado

e domı́nio de aplicação da estat́ıstica de Student, especialmente o teste t

para amostras pareadas, passando por toda a conceituação de distribuições

necessárias, especialmente a distribuição normal.

C.1 Introdução

Dois conceitos são fundamentais a qualquer discussão estat́ıstica, o de

população e o de amostra. É crucial perceber que há uma distinção en-

tre amostra - o conjunto de dados que é realmente adquirido através do

processo de observação (ou mensuração) - e população - a vasta coleção

de todas as potenciais observações (ou mensurações) que podem ser con-
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cebidas em um dado contexto. A população representa o alvo de uma

investigação. Aprendemos acerca da população tomando uma amostra a

partir dela.

Cada medida em um conjunto de dados origina-se de uma fonte distinta,

dependendo do objeto em estudo. A fonte de cada mensuração chama-

se unidade de amostragem ou simplesmente unidade. Uma amostragem

então consiste de mensurações registradas para aquelas unidades que são

realmente observadas. Estas constituem uma parte de uma coleção muito

maior acerca da qual desejamos fazer inferências.

Os métodos de inferências acerca de uma média populacional, quando

dispońıvel uma grande amostra, acham-se profundamente enraizados no

teorema do limite central, o qual garante que a distribuição de X̄ é aproxi-

madamente normal (gaussiana). Aqui X representa uma variável aleatória,

uma que associa um valor numérico com cada resultado de um experimento.

O qualitativo “aleatória” serve para lembrar que, de antemão, não sabe-

mos o resultado do experimento ou seu valor associado de X. Em nosso

trabalho, utilizamos como variável aleatória as flutuações de voltagem dos

sinais bioelétricos coletados dos pontos de acupuntura e dos pontos de não-

acupuntura. Trata-se, pois, de uma variável aleatória cont́ınua, uma vez

que representa mensurações de voltagem sobre uma escala cont́ınua e é

portanto idealmente capaz de assumir todos os valores em um intervalo. É

claro que os volt́ımetros, assim como quaisquer outros instrumentos, pos-

suem precisão limitada, logo uma escala cont́ınua deve ser interpretada

como uma abstração.

A partir de um número crescente de observações em um conjunto de da-

dos, podemos construir histogramas com intervalos de classe com larguras
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cada vez menores, de modo que no limite de grandes valores desse número

o que efetivamente temos é, em vez do agrupamento de dados em inter-

valos de classe e a construção de um histograma de frequência relativa,

t́ıpico de variável discreta, obtemos uma curva de densidade de probabili-

dade para a variável aleatória cont́ınua X, onde ignoramos a dificuldade

de que a precisão do instrumento é limitada. Assim, a curva da densi-

dade de probabilidade é vista como uma forma limite do histograma de

frequência relativa. Desse modo, esta curva representa a maneira pela qual

a probalilidade total igual a 1 é distribúıda sobre o intervalo de posśıveis

valores da variável aleatória X. A função matemática f(x) cujo gráfico pro-

duz esta curva é chamada função densidade de probabilidade da variável

aleatória cont́ınua X. Esta variável tem uma média (valor esperado) de-

notada por μ, bem como uma variância S2 e um desvio padrão σ. Suas

interpretações são as mesmas que as do caso de variáveis aleatórias discre-

tas, mas suas definições formais envolvem cálculo integral em vez de cálculo

de somatórios. É comum usar uma variável padronizada

Z =
X − μ

σ
(C.1)

porque tem média nula (Z̄ = 0) e desvio padrão σz igual a 1.

C.2 Estat́ısticas Relevantes

A estat́ıstica é um corpo de prinćıpios para desenhar o processo de

aquisição de dados e fazer inferências acerca da população a partir da

informação nas amostras. Assim os “parâmetros” populacionais são cri-
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teriosamente aproximados pelas “estat́ısticas” amostrais. Vamos expor a

seguir uma śıntese da conceituação das estat́ısticas relevantes ao nosso

trabalho. Nosso tipo de dado é numérico, pois resultam de mensurações

dos sinais bioelétricos. Esse tipo de dado propicia o cálculo de medidas

numéricas, as estat́ısticas, especialmente um valor t́ıpico ou representativo

que indica o centro dos dados, por exemplo, a média amostral, e a quan-

tidade de dispersão ou variação presente nos dados, como por exemplo, a

variância e o desvio padrão amostral.

A média amostral de um conjunto de n medidas X1, X2, ...Xn é a soma

dessas medidas dividida por n. Esta é denotada por X̄:

X̄ =
1

n

n∑
i=1

Xi (C.2)

Das medidas de variação destacamos duas estat́ısticas amostrais (n ob-

servações):

A variância, denotada por S2:

S2 =

∑n
i=1(Xi − X̄)2

n − 1
(C.3)

e o desvio padrão, S:

S =
√

S2 =

√√√√∑n
i=1(Xi − X̄)2

n − 1
(C.4)

Algumas estat́ısticas acham-se incorporadas no conceito de momentos

de um conjunto de dados. Se X1, X2, ..., Xn são os n valores assumidos

pela variável X, a quantidade definida por

mr =
1

n

n∑
j=1

(Xj − X̄)r = (X − X̄)r (C.5)
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é denominada de momento de ordem r em relação á média de X̄. Se r =

2, temos

m2 =
1

n

n∑
j=1

(Xj − X̄)2 = (X − X̄)2 = S2 (C.6)

ou seja, m2 corresponde à variância, relacionada ao desvio padrão. Ou-

tras estat́ısticas que utilizaremos são assimetria e curtose, que correspon-

dem aos momentos com r = 3 e r = 4.

m3 =
1

n

n∑
j=1

(Xj − X̄)3 (C.7)

m4 =
1

n

n∑
j=1

(Xj − X̄)4 (C.8)

Assimetria é o grau de desvio ou afastamento de uma distribuição em

relação à semetria. E a curtose é o grau de achatamento de uma dis-

tribuição , normalmente considerado em relação a uma distribuição nor-

mal.

C.3 A distribuição Normal

Uma distribuição normal tem uma curva de densidade de probabilidade

em forma de sino é descrita pela função gaussiana

f(x) =
1√

2πσ2
e−

(x−μ)2

2σ2 ; −∞ < x < +∞ (C.9)

Na distribuição normal a média é representada por μ e o desvio padrão
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por σ, sendo também denotada por N(μ, σ). A figura C.1 ilustra a dis-

tribuição normal, identificando a interpretação de μ e σ.

Figura C.1: Distribuição normal.

Em termos de probabilidades, temos, como consequência do cálculo das

integrais:

P [μ − σ < X < μ + σ] = 0, 683

P [μ − 2σ < X < μ + 2σ] = 0, 954

P [μ − 3σ < X < μ + 3σ] = 0, 997

Uma variação da média, de um valor μ1 para um valor maior μ2 simples-

mente desloca a curva em forma de sino para a direita ao longo do eixo x

até que seu novo centro é estabelecido em μ2. Não há qualquer alteração na

forma da curva, tampouco no seu desvio padrão. Este aspecto é de grande

relevância em nosso trabalho, como será mostrado no caṕıtulo 5. Já um

valor diferente do desvio padrão resulta uma altura máxima diferente da

curva e altera a quantidade da área em qualquer intervalo fixo em torno de
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μ. A posição do centro não muda se apenas σ é alterado. As figuras C.2 e

C.3 ilustram estes aspectos.

Figura C.2: Variando μ em N(0, 1). Duas distribuições nor-

mais com diferentes médias mas mesmo desvio padrão.

Figura C.3: Variando σ em N(0, 1). Descrescendo σ aumenta

a altura máxima e a concentração de probabilidade em torno

de μ. Adaptada de Johnson & Bhattacharyya, 1996.

A distribuição normal padrão é a que tem densidade em forma de sino

com média μ = 0 e desvio padrão σ = 1. É denotada por N(0,1). É

esta função que é utilizada para compor a tabela de probabilidade da dis-

tribuição normal. A correspondente gaussiana é

f(z) =
1√
2π

e−z2/2; −∞ < z < +∞. (C.10)
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C.4 Inferência Estat́ıstica

As idéias de inferência situam-se no coração da estat́ıstica porque elas

levam o pesquisador a argumentar para o caso geral partindo de observações

particulares em uma amostra. Essas generalizações fundamentam-se numa

compreensão da maneira pela qual a variação na população é transmi-

tida, por amostragem, para a variação em estat́ısticas, tais como a média

amostral.

Uma caracteŕıstica numérica de uma população é chamada de

parâmetro. O valor verdadeiro de um parâmetro da população é uma cons-

tante desconhecida. Apenas por um estudo completo da população é que

pode ser determinado corretamente. Os conceitos da inferência estat́ıstica

entram em cena sempre que esse estudo é imposśıvel ou praticamente di-

ficultoso. Se temos acesso somente a uma amostra a partir da população,

nossas inferências acerca de um parâmetro devem então se apoiar sobre

uma quantidade apropriada baseada na amostra. Enquanto um parâmetro

refere-se a alguma caracteŕıstica numérica da população, uma quantidade

baseada na amostra é chamada de uma estat́ıstica. Assim, uma estat́ıstica

é uma função que assume valores numéricos e que resulta das observações

da amostra.

Quando nos interessamos por informação acerca de um parâmetro (po-

pulacional) recorremos como ponto de partida à correspondente estat́ıstica

(amostral). Qualquer estat́ıstica, em particular a média amostral, varia de

uma amostra para outra, logo por si própria é uma variável aleatória, que

possui sua própria distribuição de probabilidade, a qual descreve sua varia-

bilidade. A distribuição de probabilidade de uma estat́ıstica é chamada sua
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distribuição de amostragem.

A inferência estat́ıstica acerca da média populacional é de suma im-

portância prática. Baseia-se na média amostral X̄ e sua distribuição de

amostragem. Geralmente, denota-se a média populacional por μ e o desvio

padrão populacional por σ. A distribuição de amostragem de X̄ também

tem uma média (valor esperado), uma variância, e um desvio padrão, es-

tat́ısticas que podem ser expressas em termos dos parâmetros populacionais

μ e σ. Assim, a distribuição da média amostral, baseada numa amostra

aleatória de tamanho n, tem

Valor esperado = μ,

Variância =
σ2
√

n
,

Desvio padrão de X̄ =
σ√
n

.

Ao obter amostras a partir de uma população não-normal, a distribuição

de X̄ depende da forma particular da distribuição prevalecente. Um resul-

tado surpreendente, conhecido como o teorema do limite central, afirma que

quando o tamanho da amostra n é grande, e na medida em que a variância

populacional seja finita, a distribuição de X̄ é aproximadamente normal,

independente da forma da distribuição populacional: seja cont́ınua, disc-

reta, simétrica ou assimétrica. Na prática, a aproximação normal é usual-

mente adequada quando n é maior do que 30. Em śıntese, nas amostra-

gens aleatórias a partir de uma população arbitrária com média μ e desvio
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padrão σ, quando n é grande, a distribuição de X̄ é aproximadamente

normal com média μ e desvio padrão σ/
√

n. Conseqüentemente,

Z =
X̄ − μ

σ/
√

n
(C.11)

é distribuido, aproximadamente por N(0, 1).

C.5 A Construção de Inferências

O problema da inferência estat́ıstica surge quando desejamos fazer gene-

ralizações acerca de uma população da qual somente uma amostra acha-se

dispońıvel. Uma vez que uma amostra é observada, suas principais carac-

teŕısticas (estat́ısticas) podem ser determinadas. Entretanto, na maioria

das vezes, nosso principal interesse não é justamente com o particular con-

junto de dados, mas sim com o que pode ser dito acerca da população

com base na informação extráıda da análise dos dados amostrais. As men-

surações amostrais devem prover a base para quaisquer conclusões. Assim,

a inferência estat́ıstica lida com tirar conclusões acerca de parâmetros po-

pulacionais a partir de uma análise dos dados amostrais.

Qualquer inferência acerca de um parâmetro populacional envolverá al-

guma incerteza por ser baseada sobre uma amostra em vez do que sobre

a população inteira. Para ser significativa, uma inferência estat́ıstica deve

incluir uma especificação da incerteza que é determinada usando as idéias

de probabilidade e a distribuição de amostragem da estat́ıstica.

A finalidade de uma investigação, enunciada em uma afirmação clara,

sem dúvidas ou ambigüidades, pode revelar a natureza da inferência re-
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querida para responder questões importantes.

O verdadeiro valor de um parâmetro é uma constante desconhecida que

pode ser corretamente apurada somente por um exaustivo estudo da po-

pulação, se realmente isso fosse posśıvel. Podemos estar visando obter

um palpite ou uma estimativa do valor verdadeiro desconhecido junto com

uma determinação de sua precisão. Este tipo de inferência é chamada de

estimação de parâmetros. Um objetivo alternativo pode ser examinar se os

dados amostrais apóiam ou contradizem a conjectura do pesquisador acerca

do valor verdadeiro do parâmetro. Este tipo alternativo de inferência é

chamado testagem de hipóteses estat́ısticas.

C.6 Estimativa Pontual de uma Média Populacional

O objetivo da estimativa pontual é calcular, a partir dos dados

amostrais, um número isolado que seja provável de estar próximo ao valor

desconhecido do parâmetro. Supõe-se que a informação dispońıvel esteja

na forma de uma amostra aleatória X1, X2, ..., Xn de tamanho n tomada

da população. Queremos formular uma estat́ıstica tal que seu valor com-

putado dos dados amostrais possa refletir o valor do parâmetro popula-

cional tão proximamente quanto posśıvel. Assim, uma estat́ıstica que se

destina a estimar um parâmetro chama-se estimador pontual, ou simples-

mente estimador. O desvio padrão de um estimador é chamado seu erro

padrão, E.P.. Ao estimar uma média populacional μ a partir de uma

amostra aleatória, talvez o estimador mais intuitivo seja a média amostral

X̄, que assim se torna uma estimativa de μ.
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Sem um monitoramento da precisão, um número isolado citado como

estimativa pode não servir a este fim. Devemos indicar a extensão da varia-

bilidade na distribuição do estimador. O desvio padrão, alternativamente

chamado erro padrão do estimador, provê informação sobre a variabilidade.

Numa distribuição normal, o intervalo abrangendo dois desvios padrões

de cada lado da média contém probabilidade 0,954. Assim, antes da

amostragem, há uma probabilidade de 0,954 de que o estimador de X̄

esteja dentro de uma distância 2σ/
√

n do valor verdadeiro do parâmetro

μ. Esta afirmação de probabilidade equivale a dizer que, ao estimarmos μ

por X̄, a margem de erro de 95,4% é 2σ/
√

n.

O uso da probabilidade 0,954, a qual corresponde multiplicador 2 do

erro padrão, não é universal. A seguinte notação Zα/2 auxilia a escrever

uma expressão para a margem de erro de 100(1 - α)%, onde 1 - α denota

a pretendida probabilidade, tal como 0,95 ou 0,90: Zα/2 é definido como o

ponto α/2 superior da distribuição normal padrão. Isto é, a área a direita

de Zα/2 é igual a α/2, e a área entre −Zα/2 e Zα/2 é 1−α, conforme ilustrado

na figura C.4.

� x

����� ����	
n ��
�� ����	 n

��	 ��	

�����

Figura C.4: Distribuição normal de X̄.
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Bem menos dificuldade há no cálculo do erro padrão de X̄, E.P.(X̄).

A expressão envolve o desvio padrão desconhecido da população, σ, mas

podemos estimar σ pelo desvio padrão amostral. Quando n é grande, o

efeito de estimar o erro padrão σ/
√

n por S/
√

n pode ser desprezado.

Para n grande, a margem de erro de 100(1 - α)% é Zα/2σ/
√

n. Quando

σ é desconhecido, usamos S em lugar de σ.

C.7 Intervalo de Confiança para uma Média Popula-

cional

Na estimativa pontual, um número isolado situa-se em primeiro plano

mesmo que um erro padrão seja fixado. Em vez disso, é freqüentemente

mais desejável produzir um intervalo de valores que é provável conter o

valor verdadeiro do parâmetro.

Não dá para coletar uma amostra e então usá-la para calcular um in-

tervalo que definidamente conteria o valor verdadeiro do parâmetro, por

causa da variação de amostra para amostra. Em vez disso, insistimos que

antes da amostragem o intervalo proposto conterá o valor verdadeiro com

uma probabilidade especificada. Esta probabilidade, chamada o ńıvel de

confiança, é t́ıpicamente tomada como 0,90, 0,95 ou 0,99.

Em śıntese, quando a população é normal e σ é conhecido, um intervalo

de confiança de 100(1 − α)% para μ é dado por:

⎛
⎝X̄ − Zα/2

σ√
n

, X̄ + Zα/2
σ√
n

⎞
⎠ . (C.12)
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Quando n é grande, um intervalo de confiança de 100(1−α)% para μ é

dado por

⎛
⎝X̄ − Zα/2

S√
n

, X̄ + Zα/2
S√
n

⎞
⎠ . (C.13)

onde S é o desvio padrão da amostra.

C.8 A Formulação da Hipótese Estat́ıstica

Nosso objetivo é estabelecer uma afirmativa embasada nos dados da

amostra. A negação dessa afirmativa é tomada como sendo a hipótese

nula, H0, enquanto a própria afirmativa é tomada como sendo a hipótese

alternativa, H1.

A partir dos dados amostrais podemos construir a afirmação de um prob-

lema. Em primeiro lugar, podemos formulá-lo de um modo t́ıpico como

aparece informalmente na afirmação de um problema prático: “Há forte

evidência que apóie nossa hipótese de pesquisa?”. Mas é preciso aperfeiçoar

essa pergunta, contextualizando-a no referencial teórico da estat́ıstica: “Há

forte evidência para rejeitar H0?”. Esta segunda versão é a que está en-

raizada na condução do teste estat́ıstico que vamos levar a efeito. É crucial

compreender a correspondência entre as duas formulações da questão.

Antes de reivindicar que uma afirmação seja estatisticamente estabele-

cida, evidência adequada obtida dos dados deve ser produzida para apoiá-

la.

Em suma, a testagem de hipótese estat́ıstica requer forte evidência para

estabelecer a hipótese de pesquisa; se esta é falsa, adota-se a hipótese nula,
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H0, mas se é verdadeira adota-se a hipótese alternativa, H1. A atitude a

ser tomada é então reter a hipótese nula, a menos que ela faça com que

os dados da amostra sejam muito improváveis de acontecer. Uma falsa

rejeição de H0 é um erro mais grave do que deixar de rejeitá-la quando H1

é verdadeira.

Assim, uma vez formuladas H0 e H1, o objetivo é analisar os dados da

amostra a fim de escolher entre elas. Com o intuito de testar a hipótese

nula, uma dentre as duas decisões seguintes deve ser tomada:

• ou rejeitar H0 e concluir que H1 é relevante;

• ou aceitar H0 e concluir que H1 é falha.

Não se pode deixar de observar que uma decisão de rejeitar H0 deve ser

baseada em fortes evidências. Caso contrário, a hipótese H1 não poderia

ser estabelecida além de uma dúvida razoável.

C.9 Critério de Teste e Região de Rejeição

Naturalmente, a média amostral de X̄, calculada a partir das medidas

de n eventos aleatoriamente selecionados, devia ser a base para rejeitar H0

ou não. A questão que se coloca é do tipo: Para que espécie de valores de X̄

devemos rejeitar H0? Se há reivindicada uma condição sobre μ, tal que seja

baixo (o que equivale a uma alternativa do lado esquerdo na curva normal),

somente valores baixos de X̄ podem contradizer H0 em favor de H1. Se a

condição sobre μ for oposta, a alternativa do lado direito seria assumida, de

modo que somente valores altos de X̄ poderiam contradizer H0 em favor
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de H1. A condição poderia ainda contemplar os valores intermediários

de μ, caso em que a alternativa bilateral prevaleceria. Para a primeira

alternativa, portanto, uma regra de decisão razoável deve ser da forma:

• Rejeitar H0 se X̄ ≤ c

• Reter H0 se X̄ > c

Representando por R a rejeição de H0, pode-se sintetizar essa forma para

R : X̄ ≤ c. O conjunto de resultados [X̄ ≤ c] é chamado região de rejeição

e o ponto de corte c é chamado valor cŕıtico. Este deve ser especificado

a fim de descrever completamente uma regra de decisão. Entretanto, em

vez de localizar a região de rejeição na escala de X̄, podemos transferir o

critério de decisão para a escala padronizada:

Z =
X̄ − μ0

σ/
√

n
(C.14)

e especificar a região de rejeição usando um intervalo da variável Z.

Quando n é grande (n > 30), a aproximação normal para X̄ permanece

válida mesmo se σ é estimado pelo desvio padrão amostral S. Portanto,

para testar H0: μ = μ0 versus H1: μ < μ0 (alternativa de rejeição à

esquerda) com ńıvel de significância α, empregamos a estat́ıstica de teste

Z =
X̄ − μ0

S/
√

n
(C.15)

e estabelecemos a região de rejeição Z ≤ −Zα. Este teste é comumente

conhecido como teste Z, ou teste normal de amostra grande.
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C.9.1 Probabilidade de Significância: Valor p

O teste convencionalmente utilizado em bioestat́ıstica é baseado num

ńıvel de significância fixo α = 0, 05. Porém quando se trata de uma dis-

tribuição bicaudal este valor é compartilhado pelos dois extremos da curva,

e nesse caso rejeita-se H0 se o valor observado Z cáı na região de rejeição

R : Z ≤ −Z0,025. Uma forte evidência contra H0 emerge então devido ao

fato de que um pequeno α foi usado.

A questão natural de se rejeitar uma hipótese nula é: Quão forte é

uma rejeição de H0?. Em termos dos parâmetros envolvidos, esta questão

pode ser refeita para: Quão pequeno um valor de α podeŕıamos usar e

ainda chegar à conclusão de rejeitar H0? Para responder esta questão,

consideramos o valor observado de Z na equação C.15 da estat́ıstica de

teste (o valor de Z calculado a partir de X̄ e S) como o ponto de corte

c (valor cŕıtico, c) e calculamos a probabilidade de rejeição , P [Z ≤ c].

O menor valor posśıvel de α que permitiria rejeição de H0, com base na

estat́ıstica de teste observada, seria então esse valor de P [Z ≤ c]. Ele

é chamado de probabilidade de significância ou valor P da estat́ıstica Z

observada.

O valor P é a probabilidade, calculada sob H0, de que a estat́ıstica de

teste assume um valor igual ou mais extremo do que o valor realmente

observado. Serve como uma medida do fortalecimento da evidência con-

tra H0. Um pequeno valor P significa que a hipótese nula é fortemente

rejeitada ou o resultado é muito estatisticamente significante.

Por fim, resumimos os principais passos que são envolvidos na condução

de um teste estat́ıstico:
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i) Formular a hipótese nula H0 e a hipótese alternativa H1;

ii) Critério de teste: estabelecer a estat́ıstica de teste e a forma de região

de rejeição;

iii) Com um α especificado, determinar a região de rejeição;

iv) Calcular a estat́ıstica de teste a partir dos dados;

v) Tirar uma conclusão: afirmar se ou não H0 é rejeitada no α especifi-

cado e interpretar a conclusão no contexto do problema. Também, é

uma boa prática estat́ıstica calcular o valor p e fortalecer a conclusão.

C.10 Inferências sobre Amostras Pequenas para Po-

pulações Normais

A parte da fundamentação estat́ıstica com mais pertinência às nos-

sas aplicações diz respeito às inferências que podem ser constrúıdas sobre

amostras pequenas para populações normais.

Muitas pesquisas, especialmente aquelas que envolvem experimentos

dispendiosos, requerem que inferências estat́ısticas sejam tiradas de pe-

quenas amostras (isto é, n ≤ 30). Desde que a média amostral X̄ ainda

será usada para inferências acerca de μ, devemos abordar a questão: Qual

é a distribuição de amostragem X̄ quando n não é grande?. Ao contrário

da situação com amostra grande, aqui não temos uma resposta não qualifi-

cada. De fato, quando n é pequeno, a distribuição de X̄ depende (sim!), em

considerável extensão, da forma da distribuição populacional. Sem poder
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aplicar o teorema do limite central, se carece de mais informação concer-

nente à população para o desenvolvimento de procedimentos estat́ısticos.

Isto significa que os métodos de inferência apropriados dependem das re-

strições encontradas pela distribuição populacional.

O primeiro passo é descrever como estabelecer intervalos de confiança e

hipóteses de teste quando é razoável supor que a distribuição populacional é

normal. Supor populações normais, então, é a primeira condição adicional

que precisa ser imposta. Como iniciado na situação de amostra grande,

consideramos a razão

t =
X̄ − μ

S/
√

n
(C.16)

A função densidade de probabilidade ainda é simétrica em torno de zero.

Embora estimar σ com S não altere apreciavelmente a distribuição em

amostras grandes, faz uma diferença substancial se a amostra é pequena.

A nova notação t é requerida a fim de distingui-la da variável normal

padrão Z. De fato, esta razão não é mais padronizada. Substituir σ pela

quantidade amostral S introduz mais variabilidade na razão, fazendo seu

desvio padrão maior do que 1.

A distribuição que incorpora a razão t é conhecida na literatura es-

tat́ıstica como a distribuição t de Student. Se X1, X2, ..., Xn é uma amostra

aleatória proveniente de uma população normal N(μ, σ) com

X̄ =
1

n
ΣiXi (C.17)

e

S2 =
Σi(Xi − X̄)2

n − 1
(C.18)
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Então a distribuição da razão t é a distribuição t de Student com n −
1 graus de liberdade. A qualificação “com n − 1 graus de liberdade” é

necessária, porque para cada tamanho amostral diferente ou valor de n−1,

há uma distribuição t diferente.

As distribuições t são todas simétricas em torno de zero, mas têm caudas

que são mais dispersas do que a distribuição N(0,1), sendo ao mesmo

tempo mais achatadas. Entretanto, com graus de liberdade crescentes, as

distribuições t tendem a se parecer mais com a distribuição N(0,1). A

figura C.5 compara curvas de densidade t com a gaussiana padrão. O uso

prático das distribuições t de Student carece do conhecimento dos pontos

α superiores, tα, para alguns valores selecionados de α e dos graus de

liberdade, g.l..

-4 -2 0 2 4

N (0, 1)

t com g.l. = 5

t com g.l. = 2

Figura C.5: Comparação de N(0, 1) e as curvas de densidades

t.

Os pontos de porcentagem das distribuições t de Student têm sua tabela

própria – ver Apêndice B – de modo similar ao da tabela das probabilidades

normais da gaussiana padrão. As curvas das distribuições t são simétricas

em torno de zero, de modo que o ponto α inferior é simplesmente −tα.
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Os elementos da tabela dos pontos de porcentagem das distribuições t de

Student situados na última linha (g.l. = ∞) são exatamente os pontos de

porcentagem da distribuição N(0,1).

C.11 Inferências sobre μ para Amostras de Pequeno

Tamanho

Temos que especificar o intervalo de confiança para μ: A distribuição

da razão t provê a chave para determinar um intervalo de confiança para a

média de uma população normal. Para um intervalo de confiança de 100(1

- α)%, consultamos a tabela t e achamos tα/2, o ponto α/2 superior da

distribuição t com n − 1 graus de liberdade (Ver figura C.6).

Figura C.6: tα/2 e as probabilidades.

A razão t tem a distribuição t com n−1 graus de liberdade, logo podemos

escrever a afirmação de probabilidade:

P

⎡
⎣−tα/2 <

X̄ − μ

S/
√

n
< tα/2

⎤
⎦ = 1 − α (C.19)
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Rearranjando para que somente o parâmetro μ permaneça no centro,

obtemos

P

⎡
⎣X̄ − tα/2

S√
n

< μ < X̄ + tα/2
S√
n

⎤
⎦ = 1 − α (C.20)

a qual está precisamente na forma requerida para uma afirmação de

confiança sobre μ. Há uma probabilidade 1−α de que o intervalo aleatório

X̄ − tα/2S/
√

n a X̄ + tα/2S/
√

n cobrirá a média populacional verdadeira

μ. Este argumento, virtualmente, reproduz o que se aplica na situação de

amostras grandes, mas agora o σ desconhecido é substitúıdo pelo desvio

padrão amostral S e o ponto de porcentagem t é usado em vez do ponto

de porcentagem normal.

C.12 Testes de Hipóteses para μ – Amostras de Pe-

queno Tamanho

Os passos para conduzir um teste de hipóteses concernentes a uma média

populacional foram já discutidos previamente no presente caṕıtulo, para a

situação de grandes amostras. Se o tamanho da amostra é pequeno, basi-

camente o mesmo procedimento pode ser seguido, desde que seja razoável

supor que a distribuição populacional é normal. Entretanto, na situação

de amostra pequena, a estat́ıstica de teste tem a distribuição t de Student

com n − 1 graus de liberdade.

A tabela t é usada para determinar a região de rejeição. Para testar H0:

μ = μ0 concernente à média de uma população normal, a estat́ıstica de

teste é a razão t (equação C.16), a qual segue a distribuição t de Student
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com n − 1 graus de liberdade.

C.13 Comparação de Duas Médias

Consideraremos agora a comparação de duas médias populacionais.

Este tópico é crucial em nosso trabalho. O interesse aqui é explicitar al-

guns procedimentos destinados ao estudo da variância populacional, bem

como de outros parâmetros, inclusive a comparação de tais parâmetros de

duas populações.

Inicialmente, estamos interessados em comparar duas populações com

relação a suas médias. Devemos ter em mente que uma das principais

suposições feita no desenvolvimento dos testes de hipóteses, foi a de inde-

pendência entre os componentes da amostra. Mas ao tratarmos da com-

paração de parâmetros de duas populações, precisamos verificar se estas

estão ou não relacionadas. Em caso afirmativo, pode ocorrer dependência

entre elementos de amostras diferentes, mesmo que cada amostra seja com-

posta internamente por elementos independentes. Frequentemente, é muito

comum a situação em que observações ou medidas são efetuadas em uma

mesma unidade amostral, antes e depois de alguma intervenção. Este

será precisamente o caso considerado nesta pesquisa, explicado adiante.

Neste caso, torna-se recomendável considerar que medidas repetidas em

um mesmo elemento amostral cause dependência entre duas amostras.
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C.13.1 A Aplicação do Teste t-pareado a Amostras Dependentes

Quando é razoável considerar dependência entre as amostras, tem-se em

mãos uma situação t́ıpica de aplicação do teste t-pareado. No caso, estamos

interessados em comparar duas médias populacionais sendo que, para cada

inidade amostral, realizamos duas medidas da caracteŕıstica de interesse.

De modo geral, as observações (medidas) correspondem a medidas tomadas

antes e após uma dada intervenç ão. Esta situação é muito peculiar em

nosso trabalho, como será explicado no caṕıtulo 5.

Agora cabe ilustrar genericamente esta situação t́ıpica de aplicação do

teste t-pareado. Nestes casos, é natural esperar que haja alguma cor-

relação entre as observações tomadas em uma mesma unidade experi-

mental. Podemos representar pelas variáveis aleatórias Xi e Yi, respec-

tivamente, as medidas realizadas antes e após a intervenção. Assim, o

efeito produzido pode ser representado, para o i-ésimo elementos amostral,

em particular a diferença entre os correspondentes valorese de X e Y :

Di = Yi−Xi . Devemos supor como ponto de partida que se tratam de pop-

ulações normais, de modo que a distribuição de amostragem das diferenças

é também uma distribuição normal, que denotamos por N(μD, σ2
D). O

teste que devemos efetuar considera uma hipótese nula, H0, em que a não

há em média distinção entre as amostras, em confronto com uma hipótese

alternativa, H1, que admite algum efeito ser produzido como resultado de

intervenções. Aqui, H1 pode ser tanto uni quanto bilateral. O parâmetro

μD é estimado pela média amostral D̄ e, como de costume não dispomos

de informação sobre σ2
D, estimamos seu valor por S2

D, o qual é obtido de
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S2
D =

1

n − 1

n∑
i=1

(Di − D̄)2 (C.21)

O teste de hopótese é realizado utilizando-se a variável

t =
D̄ − μD

SD/
√

n
(C.22)

a qual, sob a hipótese nula, segue uma distribuição t de Student com n− 1

graus de liberdade. Os passos do teste são aqueles discutidos nas secções 9 a

11 deste apêndice. A técnica de pareamento ou emparelhamento aumenta a

eficiência do teste estat́ıstico, tornando-o mais senśıvel a diferenças peque-

nas entre os tratamentos - diz-se que o emparelhamento torna o teste mais

poderoso. O emparelhamento máximo é obtido quando cada indiv́ıduo é

controle de si próprio. Em nosso trabalho utilizamos o emparelhamento

máximo.

∗ ∗ ∗
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