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RESUMO 
 

A fibrilação atrial (FA) é um dos tipos mais freqüentes de arritmia cardíaca e é 

caracterizada principalmente pela aleatoriedade na ocorrência dos batimentos do coração.  

Sob este aspecto, a fibrilação atrial pode ser considerada um processo estocástico e por isso 

tem sido freqüentemente modelada através de cadeias de Markov.  Seguindo trabalhos 

anteriores sobre este tópico, este trabalho modela seqüências temporais de batimentos 

cardíacos como um processo markoviano de três estados para detecção automática de FA.  

O modelo foi treinado e desenvolvido através dos sinais da base de dados MIT-BIH.  Outro 

método mais consolidado na detecção de FA, denominado “Razão RR”, também foi 

implementado, com o objetivo de comparar os resultados do Modelo Markoviano. A 

avaliação de desempenho para ambos os métodos implementados fo i realizada medindo-se 

a sensibilidade (Se) e o valor preditivo positivo (+P) para a detecção de FA.  Estes dois 

métodos – Modelos Markovianos e “Razão RR” – tiveram seus coeficientes e limiares 

otimizados com o objetivo de maximizar, ao mesmo tempo, os valores de Se e +P. Após a 

otimização, ambos os métodos foram testados com uma nova base de dados, independente 

da base de dados de desenvolvimento.  Os resultados obtidos com a base de dados de teste 

foram Se=84,940% e +P=81,579%, consolidando os Modelos Markovianos para detecção 

de batimentos aleatórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

Atrial fibrillation (AF) is one of the most common cardiac arrhythmia and it is mainly 

characterized by the presence of random RR intervals. In this way, atrial fibrillation has 

been studied as a stochastic process and it has been often modeled through Markov chains. 

Following previous studies on this subject, this work models time sequences of heartbeats 

as a three states Markov process for AF automatic detection. The model was trained and 

developed using signals from MIT-BIH database.  Another consolidated method for AF 

detection, called “RR Ratios”, was also applied to compare Markov Model’s results. The 

performance evaluation of both methods was measured through sensitivity (Se) and 

positive predictive (+P) for AF detection. These two methods – Markov Model and “RR 

Ratio” – had their coefficients and thresholds optimized in order to maximize the values of 

Se and +P at the same time. After optimization, both methods were tested with another 

database, independent of development database.  The obtained results were Se = 84,940% 

and +P = 81,579%, consolidating Markov Models for detecting random heartbeats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A Batimento Prematuro Atrial1 

AAMI Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

AFIB Fibrilação Atrial1 

AV Nodo  Átrio-Ventricular 

BIH Beth Israel Hospital 

BPV Batimento Prematuro Ventricular 

ECG Eletrocardiograma 

FA Fibrilação Atrial 

IRV Ritmo Idioventricular1 

J Batimento Prematuro Juncional1 

LA Left Arm 

LL Left Leg 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

N Batimento Normal1 ou Ritmo Sinusal Normal1 

NOD Ritmo Juncional  AV1 

+P Valor Preditivo Positivo 

RA Right Arm 

S Batimento Prematuro Supraventricular1 

SA Nodo  Sino-Atrial 

Se Sensibilidade 

T Trigeminismo1 

V Batimento Prematuro Ventricular1 

VT Taquicardia Ventricular1 

 
 
 
 
 

                                                
1 Estas siglas correspondem às marcações de arritmia realizadas pela base de dados MIT/BIH [18]. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é implementar, avaliar e aprimorar a utilização de Modelos 

Markovianos para a detecção de fibrilação atrial, um dos tipos mais comuns de arritmias 

cardíacas. O Modelo Markoviano implementado baseia-se no trabalho de Moody e Mark 

[16].  A avaliação do Modelo Markoviano foi realizada comparando-se os seus resultados 

aos de um outro método mais consolidado na detecção de fibrilação atrial, denominado 

“Razão RR” [13].  Os dois métodos implementados foram aprimorados através da 

otimização dos coeficientes e limiares das expressões matemáticas presentes em ambos, de 

forma que os melhores resultados fossem obtidos. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A arritmia cardíaca é uma das maiores causas de mortalidade nos dias de hoje, estimulando 

os esforços de fisiologistas, engenheiros biomédicos e farmacologistas em busca de 

soluções para este problema.  Dentre as arritmias cardíacas, a fibrilação atrial é a mais 

comumente encontrada na prática clínica, afetando entre 0,5-1% da população [4]. 

Neste contexto, a análise da atividade elétrica do coração – o eletrocardiograma ou ECG – 

tem sido intensamente estudado desde a década de 70, motivado pela eficiência deste 

método não invasivo e que fornece informações úteis sobre a ocorrência e forma dos 

batimentos cardíacos, permitindo que as arritmias possam ser detectadas.  Sendo assim, a 

análise automática do sinal de ECG na detecção e classificação de arritmias cardíacas é de 

grande importância, reduzindo o tempo despendido por médicos na análise visual do sinal 

de ECG e, assim, tornando o diagnóstico mais rápido e eficiente. 

No caso da fibrilação atrial, sua detecção é importante não só pelo seu significado clínico, 

mas também para modificar regras de decisão de algoritmos que detectam outros tipos de 

arritmias uma vez que, durante a FA, o conceito de prematuridade não é válido e as regras 

para detectar batimentos ventriculares prematuros (BPVs) devem ser diferentes [8]. 
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Diante disso, o emprego de processos estocásticos – como, por exemplo, os Modelos 

Markovianos  – na detecção automática de fibrilação atrial é justificável por causa do 

caráter aleatório dos batimentos cardíacos durante este tipo de arritmia, e vem mostrando 

bons resultados principalmente quando aliado a outras técnicas. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido em 9 capítulos.  A seguir, será apresentada uma breve 

descrição de cada um deles. 

No Capítulo 1 são apresentados os objetivos do trabalho e a justificativa que motivaram seu 

desenvolvimento. 

No Capítulo 2 é realizada a revisão bibliográfica sobre utilização de Modelos Markovianos 

na detecção de arritmias cardíacas e sobre técnicas utilizadas para detectar fibrilação atrial. 

No Capítulo 3 são apresentados alguns conceitos básicos sobre fisiologia cardíaca e sobre 

os Modelos Markovianos. 

O Capítulo 4  apresenta a teoria de Modelos Markovianos para detecção de fibrilação atrial 

proposta originalmente e algumas modificações realizadas para melhorar seu desempenho. 

O Capítulo 5  apresenta  o método “Razão RR”, implementado como método comparativo 

para os Modelos Markovianos. 

O Capítulo 6 apresenta detalhes da implementação do Modelo Markoviano e do “Razão 

RR”, assim como a base de dados e os critérios de avaliação utilizados. 

O Capítulo 7 mostra o processo de otimização dos coeficientes e limiares dos métodos 

implementados. 

No Capítulo 8, os resultados obtidos para os dois métodos implementados são apresentados 

e discutidos. 

Finalmente, no Capítulo 9 são apresentadas as conclusões sobre os métodos implementados 

e perspectivas de melhorias para aprimorar a detecção de fibrilação atrial. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A invenção do eletrocardiograma (ECG) no século XX revolucionou a análise de arritmias.  

Desde que a primeira ocorrência de fibrilação atrial (FA) foi documentada por Einthoven, 

em 1906, muitas técnicas foram desenvolvidas para caracterizar de forma não invasiva a 

eletrofisiologia atrial e a resposta ventricular durante a FA [4]. 

Diante da proposta deste trabalho – Detecção Automática de Fibrilção Atrial através de 

Modelos Markovianos – a pesquisa bibliográfica foi realizada em dois sentidos: pesquisou-

se sobre utilização de Modelos Markovianos na detecção de arritmias cardíacas em geral e 

sobre técnicas geralmente utilizadas para detectar fibrilação atrial (FA). 

Geralmente, a avaliação de performance dos método s empregados para detecção de 

arritmias ocorre através dos conceitos estabelecidos na recomendação da AAMI [2].  Esta 

recomendação define Sensibilidade (Se) como a porcentagem de acerto na detecção de 

eventos de arritmia que realmente ocorreram e Valor Preditivo Positivo (+P) como a 

porcentagem dos eventos reais de arritmia entre os eventos detectados pelo método. 

Uma das abordagens empregadas para detecção de ritmos anormais, tais como fibrilação 

atrial, é o uso da seqüência temporal dos complexos QRS, dada pelos intervalos RR.  Tais 

seqüências tornam propícia a utilização de técnicas estocásticas de modelagem e detecção 

de anormalidades.   

Uma destas técnicas é a aplicação de Modelos Markovianos na detecção de arritmias 

cardíacas, que teve seu início nos anos 70 com as publicações dos trabalhos de Gersch et al. 

[9 – 10].  Nestes trabalhos, propõe-se a utilização de Cadeias de Markov para modelagem 

dos intervalos RR.  Os intervalos RR são classificados em três estados.  São eles: estado S 

(do inglês short), para os intervalos RR curtos; estado R (do inglês regular), para os 

intervalos RR regulares; estado L (do inglês long), para os intervalos RR longos. 

Nos testes realizados em Gersch et al.[9], foram utilizadas 35 diferentes seqüências de 

dados, cada qual com 100 batimentos cardíacos. Seis tipos de arritmias foram abrangidos, 

sendo uma delas fibrilação atrial.  Não houve erros na classificação das arritmias. 
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Já em Gersch et al.[10], os testes foram realizados com dados clínicos de pacientes com 

fibrilação atrial e pacientes que, além de fibrilação atrial, apresentavam a ocorrência de 

batimentos ventriculares esporádicos.  Em ambos os casos, estes eventos de arritmia foram 

classificados de forma satisfatória. 

O trabalho Moody e Mark [16] segue esta mesma linha, propondo a detecção de fibrilação 

atrial através de Modelos Markovianos de três estados: uma seqüência de intervalos RR é 

observada e cada intervalo é classificado como curto (S), regular (R) ou longo (L), 

conforme foi explicado anteriormente.  A probabilidade de transição entre estados foi 

determinada através da base de dados MIT/BIH Arrhythmia Database [18], da qual foram 

selecionados 12 sinais, cada qual com 30 minutos de sinal de ECG gravados.  Destes sinais, 

2 apresentavam FA, 5 continham uma série de outros ritmos, exceto FA, e os outros 5 

misturavam ritmo sinusal normal e FA.  Os testes foram realizados com 260 horas de sinais 

gravados através de Holters da base de dados do Beth Israel Hospital (Massachussets, 

EUA). Os resultados obtidos na detecção de fibrilação atrial encontram-se na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Resultados obtidos para a detecção de fibrilação atrial com a implementação do Modelo 

Markoviano proposta por Moody e Mark [16]. 

Se (%) +P (%) 

93,58 85,92 

Tsipouras et al. [24] propõe um outro método para detecção de nove tipos de arritmias, 

através de dois estágios de classificação: o primeiro é baseado em lógica fuzzy; o segundo é 

baseado em Modelos Markovianos.  A combinação destas duas técnicas foi avaliada através 

da base de dados de arritmia do MIT-BIH [18].  Os resultados obtidos na detecção de 

fibrilação atrial foram satisfatórios quanto à sensibilidade (Se = 91,6%), obtendo, no 

entanto, um baixo valor preditivo positivo (+P = 45,5%). 

Artis et al. [3] propõem a utilização de redes neurais artificiais para modelagem dos 

intervalos RR e detecção de FA. A rede neural obtida apresenta 9 neurônios de entrada, 12 

nós em uma única camada e 1 neurônio de saída.  A rede foi treinada com sinais 

diversificados, extraídos da base de dados MIT/BIH Arrhythmia Database [18].  Os 

resultados obtidos encontram-se na tabela 2.2: 
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Tabela 2.2 – Resultados obtidos para a detecção de fibrilação atrial com a implementação de Redes 

Neurais Artificiais proposta por Artis et al. [3]. 

Se (%) +P (%) 

92,90 92,30 

A detecção de fibrilação atrial dispõe também de técnicas mais simples, desenvolvidas para 

serem implantadas em aparelhos de monitoração cardíaca.  Este é o caso do método “Razão 

RR” (tradução para o português do termo original em inglês RR Ratio), que foi 

desenvolvido e patenteado por Korziniv e Le [13]. Trata-se de um método para detecção 

em tempo real de fibrilação atrial, comercialmente utilizado em monitores cardíacos.  O 

princípio de funcionamento deste método baseia-se no cálculo de razões entre diferentes 

intervalos RR, os quais são analisados quanto à sua variabilidade para decidir se há ou não 

fibrilação atrial. 

Enquanto as técnicas apresentadas anteriormente têm como objetivo detectar fibrilação 

atrial a partir da variabilidade dos intervalos RR, trabalhos mais recentes buscam 

desenvolver técnicas para uma análise mais qualitativa e detalhada do sinal de ECG durante 

a fibrilação atrial [15]. Petrutiu et al [21] descreve alguns destes métodos cujo objetivo é 

caracterizar a atividade atrial.  Estas técnicas envolvem cancelamento do evento QRST do 

sinal de ECG, análise vetorial do sinal de ECG, autocorrelação entre a amplitude da onda P 

durante a fibrilação e durante o ritmo sinusal normal e processamento do sinal de ECG 

através de métodos que combinam os domínios de tempo e freqüência.  A caracterização da 

forma de onda do ECG durante a fibrilação melhora o entendimento dos seus mecanismos 

de origem, aumentando o potencial clínico do uso do ECG.  

Há ainda uma outra abordagem na detecção de arritmias cardíacas em geral, baseada em 

Modelos Markovianos, que propõe o delineamento do sinal de ECG, permitindo dessa 

forma que cada uma das ondas que compõe este sinal seja detectada.  Uma vez que o sinal 

de ECG foi delineado em onda P, complexo QRS e onda T, regras de decisões são 

formuladas para a detecção de arritmias, principalmente na detecção de batimentos 

ventriculares. 
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 Uma destas técnicas aplicadas ao delineamento do sinal de ECG é denominada Hidden 

Markov Models (HMM).  Hidden Markov Model é uma técnica estatística de modelagem 

que caracteriza uma seqüência de dados observados por uma função densidade de 

probabilidade, a qual varia de acordo com o estado básico da cadeia de Markov [22].   

Em Coast et al. [23], Hidden Markov Models foram aplicados na análise de arritmias.   O 

objetivo deste trabalho foi identificar cada batimento cardíaco através das ondas que 

compõe o sinal de ECG, de forma a obter uma análise completa quanto à presença e 

classificação da arritmia do sinal.  Os testes foram realizados com seis gravações de ECG 

da base de dados de arritmias ventriculares do AHA (American Heart Association).  Os 

seguintes resultados foram obtidos: 

Tabela 2.3 – Avaliação de performance do HMM na detecção batimentos normais, ventriculares e 

QRS em geral com seis gravações de ECG da base de dados de arritmia ventriculares do AHA. 

Detecção de Batimentos 
Normais 

Detecção de Batimentos 
Ventriculares 

Detecção de QRS 

Se +P Se +P Se +P 

98,79% 99,84% 98,42% 87,96% 99,87% 99,78% 

Graja et al. [11] propõe um novo método para o delineamento do sinal de ECG, associando 

duas técnicas distintas - wavelets e Hidden Markov Models - da seguinte forma: o sinal de 

ECG passa por uma transformação wavelet e os coeficientes resultantes são utilizados para 

caracterizar diferentes formas de onda do ECG.  Estes coeficientes são então estruturados 

através da técnica denominada Hidden Markov Tree Model, na qual variações na forma de 

onda, representadas pelos coeficientes do wavelets, são detectadas, permitindo assim a 

classificação dos batimentos cardíacos. 

No trabalho apresentado por Andreão et al. [1], Hidden Markov Model é aplicado para 

detecção das ondas presentes no sinal de ECG e para classificação dos batimentos 

cardíacos.  A performance foi obtida através de uma base de dados especial denominada 

QT Database [14], que possui marcações das ondas do sinal de ECG feitas manualmente 

(onda P, complexo QRS e onda T), facilitando a avaliação dos resultados.  Os resultados 
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obtidos na detecção do complexo QRS e na detecção de batimentos ventriculares 

encontram-se na tabela 2.4: 

Tabela 2.4 – Avaliação de performance do HMM na detecção batimentos ventriculares e QRS com 

a base de dados QT Database [14]. 

Detecção de Batimentos 
Ventriculares 

Detecção de QRS 

Se +P Se +P 

87,20%  85,64% 99,79% 99,96% 

Resumindo, de forma geral encontramos na literatura dois tipos de abordagens para 

detecção de fibrilação atrial: 

i. Análise da variabilidade dos intervalos RR, seja através de Modelos 

Markovianos [9 – 10 –  6], redes neurais [3] ou métodos empíricos [13];  

ii. Análise da atividade atrial do sinal de ECG, eliminando-se o QRS e 

processando-se a linha base [4 – 15 – 21].   

Quanto ao emprego de Modelos Markovianos na detecção de arritmias cardíacas em geral, 

há ainda uma terceira abordagem: 

iii. Delineamento do sinal de ECG e classificação das arritmias cardíacas conforme 

as ondas identificadas no sinal de ECG [1 – 6 – 11]. 

Neste trabalho, foram detalhadas e implementadas duas das técnicas apresentadas no item 

(i). São elas: o método desenvolvido por Moody e Mark [16] e a técnica desenvolvida e 

patenteada por Korziniv e Le [13], que serão mais bem detalhadas  respectivamente nas 

seções 4 e 5 deste trabalho. 
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3 CONCEITOS BÁSICOS 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos básicos necessários para melhor 

entendimento do trabalho proposto: aplicação de Modelos Markovianos na detecção de 

arritmias cardíacas.  Para isso, na seção 3.1 serão apresentados alguns conceitos sobre 

fisiologia cardíaca, enquanto na seção 3.2 serão apresentados alguns conceitos sobre 

Modelos Markovianos.  

3.1 INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA CARDÍACA 

Nesta seção, serão apresentados alguns aspectos importantes do funcionamento do coração, 

dentre elas, qual o papel do coração na circulação sanguínea, como se origina o sinal de 

eletrocardiograma e uma descrição sobre as principais arritmias cardíacas que serão citadas 

ao longo deste trabalho, com destaque para a fibrilação atrial. 

3.1.1 O Coração 

O sistema cardiovascular, ilustrado na figura 3.1, divide-se em duas partes: circulação 

pulmonar e circulação sistêmica, sendo o coração o órgão central deste circuito.   

Na circulação sistêmica, o coração recebe sangue rico em O2 e bombeia este sangue para a 

aorta e daí para as grandes artérias da circulação sistêmica.  As artérias ramificam-se em 

arteríolas e capilares.  Nos capilares ocorrem as trocas gasosas entre o sangue e os tecidos: 

as células recebem O2  dos capilares para efetuarem a respiração celular e liberam CO2 como 

resultado desse processo.  Ao deixar os capilares, o sangue com CO2 passa pelas vênulas e 

então por veias progressivamente maiores até chegar ao lado direito do coração pelas veias 

cavas superior e inferior [12]. 

Na circulação pulmonar, o coração bombeia o sangue rico em CO2 para as artérias 

pulmonares, que distribuem o sangue para os capilares que fazem as trocas gasosas com os 

alvéolos.  Ao contrário do que ocorre na circulação sistêmica, os capilares pulmonares 

recebem O2 dos alvéolos, provenientes da ventilação, e os alvéolos por sua vez recebem o 

CO2 dos capilares.  Uma vez oxigenado, o sangue retorna ao coração através das vênulas e 
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veias pulmonares e a partir daí é bombeado para o resto do corpo através da circulação 

sistêmica novamente [12]. 

 
Figura 3.1 – Esquema simplificado da circulação pulmonar e sistêmica [12]. 

O coração, por sua vez, é uma bomba pulsátil composta por quatro câmaras: átrio e 

ventrículo direitos e átrio e ventrículo esquerdos.  O lado direito do coração é responsável 

por bombear o sangue para a circulação pulmonar, onde são realizadas as trocas gasosas, 

enquanto o lado esquerdo bombeia o sangue para a circulação sistêmica, conforme ilustrado 

na figura 3.2. Os átrios funcionam principalmente como reservatório de sangue e como via 

de entrada para o ventrículo, mas também bombeiam fracamente para ajudar a levar o 

sangue até os ventrículos. Os ventrículos são a principal fonte de potência, impulsionando o 

sangue pelas circulações pulmonar e periférica. As setas na figura 3.2 indicam a direção e o 

caminho que o fluxo sangüíneo percorre através do coração [12].  Para que a circulação 

funcione de forma efetiva, é necessário que o coração pulse com ritmo regular, de forma 

que haja tempo para que os ventrículos se encham de sangue antes que este seja bombeado.  
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Denomina-se Volume Sistólico o volume de sangue bombeado pelo coração a cada 

batimento cardíaco e de Débito Cardíaco o volume de sangue bombeado por minuto. 

 

Figura 3.2 – Esquema do fluxo sanguíneo no coração [12]. 

O coração pulsa de forma rítmica porque é provido de um sistema de células excitatórias 

especializadas na geração de impulsos elétricos e na transmissão dos mesmos de forma 

rápida através de todo o músculo cardíaco, denominado miocárdio.  A figura 3.3 ilustra os 

locais de geração e transmissão dos impulsos nervosos através do coração. O impulso 

rítmico normal é gerado no nodo sinusal (ou nodo SA), que funciona como um marcapasso 

natural, e conduzido para toda a massa atrial, chegando enfim ao feixe átrio ventricular (ou 

feixe AV).  No feixe AV, o impulso é transmitido de forma mais lenta, permitindo que os 

átrios se contraiam antes que o impulso elétrico seja transmitido para os ventrículos.  Dessa 

forma, a contração dos átrios promove um enchimento adicional aos ventrículos.  Quando o 

impulso elétrico atinge os ventrículos, a propagação do mesmo ocorre rapidamente através 
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dos ramos esquerdo e direito para toda a massa ventricular, promovendo a contração dos 

ventrículos [12]. 

 

Figura 3.3 - Posição do nodo sinusal (ou nódo SA) e outros feixes responsáveis pela ritmicidade 

cardíaca [12]. 

Vendo este processo de transmissão dos impulsos elétricos em um nível mais microscópico, 

cada célula do miocárdio em repouso está carregada negativamente em seu interior e 

positivamente na parte exterior de sua membrana.  Com a chegada dos impulsos elétricos 

através destas células, ocorre a despolarização das mesmas, originando contrações 

mecânicas do músculo cardíaco.  Estas células então voltam ao seu estado de repouso num 

processo denominado repolarização, numa fase denominada período refratário.  Durante o 

período refratário, mesmo com a chegada de impulsos elétricos não ocorre a despolarização 

das células.   A Figura 3.4 ilustra o potencial de ação das células cardíacas de diferentes 

partes do coração durante o ciclo cardíaco, os diferentes instantes em que cada potencial 

ocorre e o sinal de eletrocardiograma resultante, que será detalhado a seguir. 
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Figura 3.4 – Potencial de ação das diferentes partes do coração durante a condução dos impulsos 

elétricos e mais abaixo o sinal de ECG resultante [20].  Os traçados desta figura são apenas ilustrações 

e portanto a espessura do sinal de ECG não representa a realidade. 

3.1.2 O Eletrocardiograma Normal 

A atividade elétrica do coração durante o ciclo cardíaco gera diferenças de potencial que 

podem ser medida através de eletrodos conectados à pele.  A variação temporal desta 

atividade elétrica, captada através da diferença de potencial entre dois eletrodos, é 

denominada eletrocardiograma (ECG), sendo a última curva ilustrada na figura 3.4. 

O ECG em casos normais pode ser subdividido em onda P, complexo QRS e onda T, como 

mostra em detalhes a figura 3.5. A onda P corresponde à despolarização das células atriais.  

O complexo QRS corresponde à despolarização das células dos ventrículos.  Geralmente, 

considera-se a detecção do complexo QRS sobre a onda “R”. A onda T corresponde a 

repolarização das células ventriculares ao voltarem para seu estado de repouso.   
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Figura 3.5 – Desenho  esquemático do eletrocardiograma normal e seus componentes: onda P, 

complexo QRS e onda T.  

A disposição dos eletrodos para aquisição do sinal de ECG obedece a padrões e depende do 

tipo de informação que se deseja extrair do sinal.  Os diferentes traçados de ECG são 

resultantes de diferentes combinações entre pares de eletrodos, denominadas derivações.  O 

padrão mais conhecido para disposição dos eletrodos tem como objetivo medir as 

derivações I, II e III representadas pelo Triângulo de Einthoven, ilustrado na figura 3.6.  
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Figura 3.6 – Triângulo de Einthoven e as derivações principais I, II e III [25]. 

Cada uma destas derivações representa a diferença de potencial entre dois eletrodos, os 

quais são colocados nas seguintes posições: braço esquerdo (LA, do inglês “Left Arm”), 

braço direito (RA, do inglês  “Right Arm”) e perna esquerda (LL, do inglês “Left Leg”).  

As derivações I, II e III são obtidas através das seguintes combinações de eletrodos: 

LALLDIII

RALLDII

RALADI

−=

−=

−=

→

→

→

 

As vantagens da utilização do sinal de ECG no diagnóstico de doenças cardíacas são 

inúmeras, pois o método de obtenção deste sinal é não invasivo e de baixo risco e custo.  

Além disso, o sinal de ECG permite ser gravado por longos períodos para análises 

posteriores, além de refletir a atividade dos átrios e dos ventrículos de forma conjunta [21]. 
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3.1.3 Ritmo Sinusal Normal 

A freqüência em que os complexos QRS ocorrem é denominada freqüência cardíaca (FC), 

geralmente dada em batimentos por minuto (bpm).  Para uma seqüência de batimentos 

cardíacos normais, gerados no nodo SA (ou sinusal), com FC regular, dá-se o nome de 

ritmo sinusal normal.  A figura a seguir ilustra um trecho de sinal sob ritmo sinusal normal.   

 

Figura 3.7  – Trecho do sinal 205 da base de dados [18] sob ritmo sinusal normal.  Cada divisão é de 

5x5 mm.  O traçado do sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A velocidade do traçado é de 

25mm/s e a amplitude de 10mV/mm.  As marcações correspondem ao tipo de batimento  (N para 

normais). 

Tradicionalmente, assume-se que o ritmo sinusal normal é mais regular, enquanto durante 

as arritmias o ritmo cardíaco é irregular.  Entretanto, observou-se que os ritmos sinusais 

normais não são estritamente periódicos.  Os intervalos RR durante o ritmo sinusal normal 

podem apresentar variações maiores do que 10% do seu valor médio.  Essas variações são 

denominadas Heart Rate Variability (HRV) e são causadas por vários mecanismos de 

autoregulação do sistema cardiovascular. Tais variações espontâneas do ritmo cardíaco 

tendem a diminuir com o avanço da idade e têm sido associadas a corações saudáveis, 

enquanto ritmos pouco variáveis são associados a pacientes com coração transplantado, 

após infarto ou outras falhas cardíacas [8].  

3.1.4 Arritmias Cardíacas 

Como já foi visto anteriormente, o coração é dotado de um sistema especial para gerar os 

impulsos elétricos rítmicos, responsáveis pela contração rítmica do músculo cardíaco, e 

para conduzir estes impulsos através do coração.  Grande parte das doenças cardíacas está 

associada a anormalidades deste sistema excitador e condutor especial.  As principais 

anormalidades observadas são [12]: 
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• Ritmo anormal da geração dos impulsos no nodo SA; 

• Mudança do foco de geração dos impulsos do nodo SA para outras partes do 

coração.  O foco no qual o impulso anormal é gerado denomina-se foco 

ectópico; 

• Bloqueios em diferentes pontos na transmissão dos impulsos através do 

coração; 

• Vias anormais de transmissão dos impulsos pelo coração; 

• Geração espontânea de impulsos anormais em qualquer parte do coração. 

O sinal de ECG durante as arritmias pode ser caracterizado pela mudança de morfologia 

dos batimentos cardíacos ou pela anormalidade do ritmo.  Irregularidades no ritmo 

cardíaco, quando muito acentuadas, compromete m a circulação sangu ínea uma vez o 

sangue pode ser bombeado antes que  os ventrículos se encham completamente, 

prejudicando o volume sistólico e o débito cardíaco. 

O enfoque deste trabalho é a detecção de fibrilação atrial, um dos tipos mais freqüentes de 

arritmia cardíaca.  Entretanto, como será visto mais adiante no capítulo 6, os sinais 

utilizados durante os testes continham outros tipos de arritmia, além de FA. Para melhor 

entendimento e análise dos resultados, a seguir, nesta mesma seção, estão descritas algumas 

dessas arritmias.  A fibrilação atrial será descrita na seção 3.1.5. 

Batimento Prematuro 

O batimento prematuro é uma contração do coração antes do tempo esperado.  Pode 

também ser denominado por extra-sístoles ou batimento ectópico  [12]. 

Batimento Prematuro Supraventricular 

Os batimentos prematuros supraventriculares são gerados no átrio e podem ser de dois 

tipos: batimentos prematuros atriais ou batimentos prematuros da junção AV. 
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Os batimentos prematuros atriais apresentam ondas P e complexos QRS normais, mas o 

intervalo P-R entre o batimento precedente e o batimento prematuro é mais curto enquanto 

o intervalo entre o batimento prematuro e o batimento seguinte é mais longo.  A razão disso 

é que o batimento prematuro teve origem no átrio e o batimento normal teve origem no 

nodo SA. Como o nodo SA dispõe de vias especializadas na condução dos impulsos 

elétricos, este estímulo chega ao nodo AV mais rápido do que o estímulo do batimento 

prematuro, o qual deslocou-se através de uma quantidade considerável de músculo atrial 

antes de descarregar no nodo AV.  O batimento prematuro, faz com que o período refratário 

do nodo SA seja prolongado e portanto o próximo batimento levará mais tempo para 

ocorrer, fenômeno conhecido como pausa compensatória [12]. 

 

Figura 3.8  – Trecho do sinal 221 da base de dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal 

de ECG foi adquirido na derivação II.  A velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 

10mV/mm.  As marcações correspondem ao tipo de batimento  (N para normais, A para os atriais 

prematuros).   

Já para os batimentos prematuros da junção AV, os impulsos elétricos são gerados na 

região inferior do átrio direito ou em células próximas ao feixe de His.  Estes focos passam 

então a comandar a atividade elétrica do coração.  A figura 3.9 mostra um trecho de ECG 

com um batimento prematuros da junção AV, o qual se sobrepõe à onda P gerada  pelo 

nodo SA. 
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Figura 3.9 – Trecho de um sinal com um batimento prematuro da junção AV  [12]. 

Batimento Prematuro Ventricular (BPV) 

Os Batimentos Prematuros Ventriculares (BPV) ocorrem quando o impulso origina-se de 

um foco ectópico nos ventrículos.  Apresentam o QRS bastante alargado, uma vez que o 

impulso é transmitido por áreas de transmissão retardada (normalmente pelo músculo 

cardíaco, ao invés de ser transmitido pelas Fibras de Purkinje). As tensões elétricas desses 

complexos QRS também são altas (entre 2,0 e 3,0 mV, na derivação II), pois os impulsos 

elétricos durante os BPVs passam por ambos os ventrículos, quase simultaneamente, não 

ocorrendo o efeito de neutralização típica dos impulsos normais. Assim, um lado do 

coração se despolariza, enquanto o outro lado permanece inteiramente polarizado, gerando 

potenciais elétricos intensos  [12]. 

Outra característica destes batimentos é que possuem onda T com potencial elétrico inverso 

ao do QRS, uma vez que a condução vagarosa do impulso através do músculo cardíaco faz 

com que a área despolarizada em primeiro lugar também se repolarize primeiro  [12].  A 

figura abaixo ilustra a ocorrência de um BPV. 

 

Figura 3.10 – Trecho de um sinal com um batimento ventricular prematuro (BPV).  O complexo QRS é 

alargado.  A onda T é invertida em relação ao QRS [26]. 
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Ritmos Anormais 

Taquicardia 

O termo “Taquicardia” significa um ritmo cardíaco rápido e convenciona-se que esta ocorre 

quando a freqüência cardíaca ultrapassa 100 batimentos por minuto.  

As taquicardias são classificadas de acordo com sua origem: elas podem ser 

Supraventriculares, quando o seu foco ectópico situa-se nos átrios ou Ventriculares, 

quando o seu foco ectópico situa-se nos ventrículos.  A figura a seguir mostra um exemplo 

de taquicardia ventricular. 

 

Figura 3.11 – Exemplo de taquicardia ventricular. Sinal obtido de um eletrocardiógrafo com ganho N e 

velocidade de 25mm/s. Repare que o ritmo é extremamente acelerado e os QRSs são alargados [5]. 

Bradicardia 

O termo “Bradicardia” significa uma freqüência cardíaca lenta, ocorrendo quando a 

freqüência cardíaca é inferior a 60 batimentos por minuto. 

Bigeminismo e Trigeminismo Ventriculares 

O bigeminismo e o trigeminismo ventriculares ocorrem quando dois ou mais focos 

ectópicos entram em regime de uma forma sincronizada: no caso do bigeminismo 

ventricular, a cada batimento normal (sob comando sinusal) segue-se um batimento 

ventricular, conforme pode ser visto na figura a seguir. No trigeminismo ventricular, ocorre 

uma seqüência de dois batimentos normais seguidos por um batimento ventricular. A causa 

mais comum para esta arritmia é uma lesão causada por doença na artéria coronária, o que 

impede a transmissão do impulso elétrico de forma regular [5]. 
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Figura 3.12 – Trechos do sinal 219 da base de dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do 

sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 

10mV/mm.  As marcações mais acima correspondem ao tipo de batimento  (N para normais, V para os 

ventriculares).  A marcação mais abaixo corresponde ao tipo de ritmo (T para trigeminismo e B para 

bigeminismo ventriculares). 

Ritmo Idioventricular 

O ritmo idioventricular (figura 3.13) trata-se de uma seqüência de batimentos ventriculares, 

assim como a taquicardia ventricular, mas com freqüência cardíaca reduzida. 

 

Figura 3.13 – Trecho do sinal 124 da base de dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal 

de ECG foi adquirido na derivação II.  A velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 

10mV/mm.  Trata-se de uma seqüência de batimentos ventriculares numa freqüência cardíaca de 1 

batimento por segundo ou 60 bpm. 

Ritmo Juncional AV 

O ritmo juncional AV apresenta batimentos prematuros da junção AV intercalados com 

outros tipos de batimentos, como mostra a figura a seguir. 
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Figura 3.14 – Trecho do sinal 201 da base de dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal 

de ECG foi adquirido na derivação II.  A velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 

10mV/mm.  As marcações mais acima correspondem ao tipo de batimento  (N para normais,  j para os 

batimentos prematuros da junção AV, “A” para os atriais prematuros).  A marcação mais abaixo 

corresponde ao tipo de ritmo (NOD para ritmo juncional AV).   

Ritmos Anormais Resultantes de Movimentos Circulares 

Há casos de arritmias em que os átrios contraem-se com muita rapidez, muitas vezes de 

forma desordenada.  As contrações atriais ordenadas são denominadas flutter enquanto as 

contrações desordenadas são denominadas fibrilação. 

Há diversas teorias sobre as causas deste fenômeno, dentre elas: 

• Focos ectópicos simples ou múltiplos, que emitem muitos impulsos, um após o 

outro.  Uma área do coração torna-se mais sensível e emite impulsos rápidos em 

todas as direções [12]. 

• Movimento circular, ou reentrada do impulso, no qual o impulso elétrico percorre o 

músculo cardíaco em círculos, sem interrupção [12]. 

Entretanto, os mecanismos de início, manutenção e término dos eventos de contrações 

do átrio durante o flutter e a fibrilação atrial ainda não foram completamente entendidos 

e, embora tenham causas semelhantes, a diferenciação entre o flutter e a fibrilação atrial 

é importante uma vez que o tratamento pode ser diferente em cada um dos casos [21].  

Para entender as diferenças entre essas duas arritmias, a seguir será explicado o flutter 

atrial.  Em seguida, na seção 3.1.5, a fibrilação atrial será detalhada. 
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Flutter Atrial 

O flutter atrial caracteriza-se pela ativação elétrica atrial entre 220 e 360 bpm.  A onda P é 

substituída por ondas f (de flutter) [19].  A contração ventricular ocorre em freqüências 

múltiplas da freqüência de ativação atrial. A figura 3.3  mostra um trecho de ECG com 

flutter atrial. Nota-se que o ritmo alterna entre 3:1 e 1:1, ou seja, os átrios batem 3 ou 1 vez 

para cada impulso que é conduzido para os ventrículos e gera um complexo QRS. 

 

Figura 3.15 – Trecho de um sinal de ECG com flutter atrial.  A proporção de batimentos entre átrios e 

ventrículos varia entre 3:1 e 1:1 [27]. 

3.1.5 Fibrilação Atrial 

No sinal de ECG, a fibrilação atrial (FA) é caracterizada principalmente por dois aspectos: 

rápida atividade atrial e variabilidade dos intervalos RR.  

Quanto à atividade atrial, durante a FA observa-se na linha base (ou isoelétrica)  do sinal de 

ECG ausência das ondas P, substituídas pelas ondas f (de fibrilação).  A amplitude das 

ondas f varia caso a caso e em um mesmo paciente com o passar do tempo: quanto maiores 

forem as ondas f mais recente é a fibrilação.  Acredita-se que, com o passar do tempo, o 

processo patológico no átrio causador da fibrilação se acentua de tal forma que a atividade 

elétrica atrial torna-se cada vez mais assíncrona,  ocasionando menor evidência da mesma , 

pois os potenciais dos pequenos impulsos nos átrios neutralizam-se uns aos outros e 

conseqüentemente as amplitudes das ondas f ficam menores.   Durante a FA, a freqüência 

atrial pode variar entre 400 e 700 bpm, de modo que não há contração e sim uma 

tremulação atrial [19]. As figuras 3.16 e 3.17  mostram as ondas f de altas e baixas 

amplitudes. 
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Figura 3.16 – Fibrilação atrial recente, com ondas f amplas e homogêneas [19]. 

 

Figura 3.17 – Fibrilação atrial com ondas f de baixa amplitude e morfologia variável [19]. 

Como já foi visto, a fibrilação atrial é causada pela geração de impulsos elétricos anormais 

em diversas regiões do átrio.  Estes impulsos espalham-se em todas as direções, chegando 

ao nodo AV em intervalos de tempo irregulares.  Portanto, um impulso pode chegar ao 

nodo AV antes ou após este ter saído de seu período refratário, sendo ou não conduzido 

para o ventrículo para promover a contração ventricular [12].   

A conseqüência disso é um ritmo bastante irregular nos ventrículos, com intervalos RR 

variáveis e ao acaso [19].  O intervalo de tempo entre dois batimentos consecutivos pode 

ser curto, regular ou longo, dependendo: 

• da freqüência com que o nodo AV é estimulado pelos impulsos elétricos aleatórios 

provenientes do átrio; 

• se o nodo AV está ou não em período refratário, assim que estes impulsos elétrico 

aleatórios do átrio chegam ao nodo AV.  Se estiver, o impulso não será conduzido.  

Caso não esteja, o impulso será conduzido através dos ventrículos, gerando um 

evento de QRS. 
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A freqüência cardíaca total está geralmente entre 125 e 150 batimentos por minuto [12].  Os 

complexos QRS geralmente não apresentam anomalias morfológicas.  Tais anomalias 

ocorrem apenas quando há comprometimento dos feixes de condução intraventriculares 

[19]. 

A figura 3.18 mostra um exemplo da variação de aproximadamente 3.000 intervalos RR, 

sendo os 1.500 primeiros intervalos sem FA e os outros 1.500 intervalos com FA.  

Observa-se que as variações durante a FA são muito maiores do que as variações 

tipicamente presentes no ritmo sinusal normal.   

 

Figura 3.18 – Variabilidade dos intervalos RR [21]. 

Quanto à variabilidade dos intervalos RR, alguns aspectos devem ser considerados: a 

irregularidade da atividade atrial pode ser observada em outros tipos de arritmia.  Por outro 

lado, uma fibrilação atrial pode ocorrer sem que necessariamente haja irregularidades nos 

intervalos RR como , por exemplo, em pacientes com marcapasso.  Embora irregularidade 

na atividade ventricular está comumente associada à presença de FA, tal característica não 

pode funcionar como único critério de diagnóstico [21]. 

A figura 3.19 mostra a condução dos impulsos elétricos através do coração para um ritmo 

sinusal normal e no caso de uma fibrilação atrial.  No caso do impulso rítmico normal, sua 

geração ocorre no nodo SA e é conduzido para toda a massa atrial, chegando ao feixe AV 
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de onde é transmitido para os ventrículos.  Quando o impulso elétrico atinge os ventrículos, 

a propagação do mesmo ocorre através dos ramos esquerdo e direito para toda a massa 

ventricular.  No sinal de ECG os intervalos RR são regulares e a onda P é evidente. 

No caso da fibrilação atrial, nota-se que vários impulsos elétricos são gerados no átrio, 

resultando no processo fibrilatório que origina apenas baixas tensões elétricas na isoelétrica 

do sinal de ECG. Não há a presença de onda P, embora seja possível verificar uma intensa 

movimentação na isoelétrica – as ondas f – decorrentes dos potenciais elétricos aleatórios 

no átrio.  Por outro lado, a morfologia dos complexos QRS é normal pois, uma vez que os 

impulsos elétricos chegam aos ventrículos, sua transmissão ocorre normalmente. 

 

Figura 3.19 – Comparação entre ritmo sinusal normal e fibrilação atrial.  Na fibrilação atrial, não há a 

presença de onda P. Os complexos QRS têm morfologia normal, embora a distância entre eles é 

irregular.  Ao contrário do ritmo normal, o foco de geração dos impulsos não ocorre no nodo SA [28]. 

Várias classificações foram propostas para a fibrilação atrial, sendo que algumas 

consideram sua forma de apresentação clínica, outras consideram a forma de onda do sinal 

de ECG ou ainda os eletrogramas endocavitários [7]. A classificação de uma arritmia deve 
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contemplar o máximo de informações para poder facilitar a escolha da melhor forma de 

tratar.  Baseado nas diretrizes do American College of Cardiology, American Heart 

Association e Europian Society of Cardiology, a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

adotou a seguinte classificação [7]: 

• Fibrilação Atrial inicial: primeira detecção, sintomática ou não, da arritmia, desde 

que a duração seja superior a 30 segundos (forma sustentada). Neste critério 

incluem-se ainda casos  de fibrilação atrial com início desconhecido e história 

clínica de primeiro episódio; 

• Fibrilação Atrial crônica: recorrência  da arritmia, podendo apresentar-se de três 

formas distintas: 1) paroxística: episódios com reversão espontânea e com duração 

de até 7 dias; 2) persistente: com episódios durando usualmente mais que 7 dias 

e/ou necessitando de intervenção médica (cardioversão elétrica ou química) para 

reversão e 3) permanente: nos casos em que a tentativa de cardioversão elétrica ou 

química foi ineficaz. 

Durante a fibrilação atrial, a eficácia do coração como bomba é diminuída por dois 

motivos: a atividade elétrica nos átrios não promove a  contração atrial, responsável pelo 

enchimento de sangue adicional dos ventrículos, como foi visto na seção 3.1.1; a 

irregularidade dos batimentos faz com que, muitas vezes, os ventrículos não tenham tempo 

suficiente para se encherem antes da sístole.  Por isso, um dos princípios do tratamento dos 

pacientes com fibrilação atrial é a diminuição da freqüência ventricular, aumentando dessa 

forma o intervalo de tempo entre dois batimentos consecutivos e assim promovendo um 

maior enchimento dos ventrículos. 
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3.2 MODELOS MARKOVIANOS 

Nesta seção serão apresentados alguns conceitos sobre os Modelos Markovianos.  Na seção 

3.2.1, serão apresentadas as Cadeias de Markov.  A seção 3.2.2 descreve como as Cadeias 

de Markov podem ser utilizadas em Processos Markovianos de Decisão. 

3.2.1 Cadeias de Markov 

Um processo estocástico é definido como uma coleção de variáveis aleatórias {X(k),  

Ζ∈k  }, ou seja, para cada Ζ∈k , X(t) é uma variável aleatória.  O índice k é 

normalmente interpretado como tempo, resultando em X(k) como um estado do processo 

no instante k. De um modo geral, um processo estocástico é uma família de variáveis 

aleatórias que descrevem a evolução de algum processo físico através do tempo [23]. 

Considerando o processo estocástico {Xk , 0≥k }, se Xk = i, diremos que o processo 

encontra-se no estado i no tempo k.  Uma importante classe de processos estocásticos é 

aquela em que a probabilidade do processo ir para j no instante k+1, dados todos os estados 

visitados anteriormente, só depende do estado atual i, ou seja: 

ijkkkkkk PiXjXPiXiXiXiXjXP ========= +−−+ }|{},,...,,|{ 10011111    (3.1) 

para todos os estados i0 , i1 ,...., ik-1 , i , j e todo 0≥k .  Este processo estocástico é 

conhecido como Cadeia de Markov [23].  A equação 3.1.1 pode ser interpretada pela 

propriedade de Markov, que diz que a probabilidade condicional de qualquer estado futuro 

Xk+1  é independente dos estados passados X0,, X1, ....,, Xk-1 , dependendo apenas do estado 

presente Xk.  

O valor de Pij representa a probabilidade de transição do estado atual i para o estado futuro 

j.  Temos que [23]: 

,0≥ijP   0, ≥ji     (3.2) 

,1
0

=∑
∞

=j
ijP    ,...1,0=i     (3.3) 
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Denotamos P a matriz de probabilidades de transição formada pelas probabilidades de 

transição entre estados Pij .  Para uma cadeia de Markov de ordem 3, temos a seguinte 

matriz P: 

333231

232221

131211

ppp
ppp
ppp

P =  

A cadeia de Markov de ordem 3 resultante está ilustrada na figura 3.20.  Os três estados da 

cadeia de Markov são S1, S2 e S3. 

 
Figura 3.20 – Ilustração de uma cadeia de Markov de ordem 3. 

Vamos supor agora que desejamos saber a probabilidade do estado Xk+1 estar em j, e do 

estado Xk estar em i , e do estado Xk-1 estar em ik-1 , ... , e X0  estar em i0 , ou seja, queremos 

saber: 

),,...,,,( 0011111 iXiXiXiXjXP kkkk ===== −−+     (3.4) 

Sabemos que a probabilidade de intersecção de dois conjuntos é dada por: 

)()./()( BPBAPBAP =∩    (3.5) 

 
Substituindo os termos da expressão (3.1) em (3.5) e fazendo j = ik+1 e i = ik temos: 

),,...,,(
),,...,,/(

),,...,,,(

001111

00111111

00111111

iXiXiXiXP
iXiXiXiXiXP

iXiXiXiXiXP

kkkk

kkkkkk

kkkkkk

====

⋅======
======

−−

−−++

−−++

  (3.6) 
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Pela propriedade de Markov, para a qual a probabilidade condicional de qualquer estado 

futuro Xk+1 é independente dos estados passados X0,, X1, ....,, Xk-1,  podemos reescrever a 

expressão (3.6)  como: 

),,...,,()./(
),,...,,,(

00111111

00111111

iXiXiXiXPiXiXP
iXiXiXiXiXP

kkkkkkkk

kkkkkk

=======
======

−−++

−−++     (3.7) 

           

Aplicando sucessivamente a expressão (3.5) e a propriedade de Markov em (3.7) e 

considerando-se 1)( 00 == iXP , temos: 
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=
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========
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∏
=

−−−−−−++

−−−−++
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n
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0011111111
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∏
=

−−++ +
======

k

n
iikkkkkk nn

PiXiXiXiXiXP
0

00111111 1
),,...,,,(     (3.8) 

 

A expressão (3.8) calcula a probabilidade de uma seqüência de estados observados, desde o 

estado inicial 0X  até o estado 1+kX . 

3.2.2 Processos Markovianos de Decisão 

Neste item será descrito teoricamente um exemplo de processo markoviano de decisão.  

Neste exemplo, não pretendemos atuar no processo, mas sim observá-lo de forma a tomar a 

melhor ação. 

Considerando o processo estocástico {Xk, k = 0,1,2,...}, depois de observar o estado do 

processo, uma decisão deve ser tomada.  Definimos como Dk o conjunto finito de decisões 

que podem ser tomadas no instante k: Dk  ∈  {a,b,c,...}, onde {a,b,c,...} correspondem às 

decisões. 

Se o processo está no estado i no instante k e uma decisão “a” é escolhida, então: 
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i) Temos um ganho Gk(a) associado à decisão escolhida; 

ii) O próximo estado é escolhido de acordo com a probabilidade de transição Pij(a): 

)(},|{},,...,,|{ 1001 aPaiXjXPaiXaiXjXP ijkkkk ======= ++    (3.9) 

Uma estratégia é uma regra para a escolha da melhor decisão.  Uma decisão pode ser 

tomada, por exemplo, com base na história do processo até aquele instante.  Para 

exemplificar a escolha de uma decisão baseada em uma estratégia, considere que Dk  ∈  

{a,b}.  Desejamos uma estratégia para, num dado instante k, escolher entre as decisões a ou 

b. A probabilidade de uma seqüência de estados até o instante k+1, dada pela expressão 

(3.8), pode ser reescrita para cada uma destas decisões a ou b da seguinte forma: 

)(),,...,,,(
0

0011 1
aPaiXaiXiXP

k

n
iikkkk nn∏

=
++ +

====     (3.10) 

)(),,...,,,(
0

0011 1
bPbiXbiXiXP

k

n
iikkkk nn∏

=
++ +

====      (3.11) 

Considerando-se que as expressões (3.10) e (3.11) correspondem aos ganhos Gk associados 

à escolha de uma determinada decisão a ou b, temos: 

)()(
0

1
aPaG

k

n
iik nn∏

=
+

=     (3.12) 

)()(
0

1
bPbG

k

n
iik nn∏

=
+

=     (3.13) 

 Uma possível estratégia é escolher a decisão cujo ganho seja maior, isto é: 

)]}(),({max[ bGaGARGD kkk =      (3.14) 
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4 DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL ATRAVÉS 

DE MODELOS MARKOVIANOS 

Neste trabalho, foi implementado um método para detecção automática de fibrilação atrial 

através de Modelos Markovianos, baseado no método originalmente proposto por Moody e 

Mark [16].  A teoria proposta pelo método original, assim como algumas modificações 

realizadas para melhorar seu desempenho, serão descritas nesta seção. Outros 

procedimentos, tais como treinamento do Modelo Markoviano e otimização dos parâmetros 

serão detalhados em seções posteriores. 

Como já foi visto na seção 2.2, geralmente considera-se a detecção do complexo QRS sobre 

o instante de tempo tR no qual ocorreu a onda “R”.  A diferença no tempo entre duas 

detecções consecutivas de onda R é denominada intervalo RR. O intervalo RR é calculado 

conforme mostra a relação abaixo: 

)1()()( −−= ktktkRR RR     (4.1) 

Em um sinal, dada a seqüência dos instantes Rt  da detecção do complexo QRS, calcula-se a 

seqüência dos intervalos RR.  Os intervalos RR são então classificados em três estados.  

São eles: estado S (do inglês short), para os intervalos RR curtos; estado R (do inglês 

regular), para os intervalos RR regulares; estado L (do inglês long), para os intervalos RR 

longos.  Cada intervalo RR é classificado como S, R ou L de acordo com o limiar meanRR  , 

estabelecido pela seguinte relação recursiva: 

)().1()1().()( kRRWkRRWkRR meanmeanmeanmean −+−=     (4.2) 

O limiar meanRR , dado pela expressão (4.2) faz uma média ponderada entre o intervalo RR 

atual e a média dos intervalos RR anteriores.  O coeficiente meanW  estabelece o peso dado à 

média meanRR  dos intervalos RR anteriores.  Nesse trabalho, meanW  foi ajustado por 

otimização dos resultados (detalhada na seção 7.1), resultando em 85,0=meanW , ou seja, a 
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média dos intervalos RR anteriores equivale a 85% do valor de meanRR .  No trabalho de 

Moody e Mark [16], este peso foi estabelecido empiricamente em 75,0=meanW .   

Obtido o limiar meanRR , os intervalos RR são classificados nos estados {S,R,L} de acordo 

com os seguintes critérios: 

• S se a distância RR estiver abaixo de 85% de meanRR ; 

• R se a distância RR estiver entre 85% e 115% de meanRR ; 

• L se a distância RR estiver acima de 115% de meanRR . 

Estes critérios baseiam-se no que foi apresentado na seção 3.1.3: mesmo sob ritmo sinusal, 

os intervalos RR estão sujeitos à variações, consideradas normais se estiverem entre 85 e 

115% da média meanRR .  Variações acima de 115% ou abaixo de 85% da média meanRR  têm 

maiores chances de caracterizar uma  fibrilação atrial. 

A seqüência de intervalos RR, uma vez classificados nos intervalos {S,R,L}, gera então 

uma seqüência de estados {Xk , k = 0,1,2,..., M}, onde: 

• Xk ∈  {S, R, L}; 

• M é o número total de batimentos (ou detecções de QRS) do sinal. 

Sendo assim, kX  pode ser escrito como:  









≥
<<

≤
=

))(.15,1()(
))(.15,1()())(.85,0(

))(.85,0()(

kRRkRRseL
kRRkRRkRRseR

kRRkRRseS
X

mean

meanmean

mean

k     (4.3) 

Assume-se que a seqüência de estados Xk seja controlada por um processo markoviano.  Na 

seção 3.2, foi visto que para cada estado da Cadeia de Markov, diferentes decisões podem 

ser tomadas.  Neste trabalho, consideramos que esta decisão é representada pela detecção 
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de fibrilação atrial para cada um dos estados observados.  Dessa forma, a detecção kD  é tal 

que:  

• },{ FAFADk ∈ ; 

• “FA” indica a detecção de fibrilação atrial para um determinado estado Xk; 

• “ FA ”, indica que não houve detecção de fibrilação atrial para um determinado 

estado Xk. 

Conforme a expressão (4.4), a probabilidade de transição entre estados, considerando-se se 

houve ou não detecção de fibrilação atrial, é tal que: 

)(},|{ 1 DPDiXjXP ijkkk ===+     (4.4) 

onde, 

• kX  é o estado de origem, representado por i; 

• 1+kX   é o estado de destino, representado por j; 

• kD  é a detecção de fibrilação atrial para uma dada transição de estados ij, onde 

},{ FAFADk ∈ ; 

Cada transição de estados ij possui um valor correspondente de probabilidade de transição.  

Como são três os estados estabelecidos (S, R e L), para cada detecção },{ FAFAD ∈ , 

)(DPij  é uma matriz de probabilidades de transição de ordem 3.   

As matrizes )(DPij são obtidas através do treinamento do Modelo Markoviano.  No 

trabalho de Moody e Mark [16], este treinamento foi realizado através da base de dados 

MIT/BIH Arrhythmia Database [18], da qual foram selecionados 12 sinais, cada qual com 

30 minutos de sinal de ECG gravados.  Destes sinais, 2 apresentavam FA, 5 continham uma 
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série de outros ritmos, exceto FA, e os outros 5 misturavam ritmo sinusal normal e FA.  A 

tabela 4.1 mostra as matrizes )(DPij obtidas por Moody e Mark [16]:  

Tabela 4.1 – Matrizes de probabilidades de transição: )(FAPij  e )(FAPij . 

  )(FAPij  )(FAPij  

  Estado Destino (j) Estado Destino (j) 

  S R L S R L 

S 0,250 0,515 0,235 0,205 0,207 0,588 

R 0,112 0,737 0,151 0,023 0,959 0,018 

Estado 

Origem 

(i) L 0,145 0,648 0,207 0,206 0,481 0,313 

O treinamento do Modelo Markoviano realizado neste trabalho será detalhado na seção 

6.2.2, assim como as matrizes )(DPij obtidas. 

A cadeia de Markov representada na figura abaixo ilustra os estados e as transições entre 

estes: 

 

Figura 4.1 – Representação da Cadeia de Markov resultante: “S” representa intervalos RR 

curtos; “R” representa intervalos RR regulares; “L” representa intervalos RR longos; )(DPij  

representa a probabilidade de transição entre estados, onde “D” representa a ação que indica 

se houve ou não detecção de FA. 
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Obtida as matrizes de probabilidade de transição entre estados )(FAPij  e )(FAPij , 

calculamos o ganho associado à detecção D de fibrilação atrial, onde },{ FAFAD ∈ , da 

seguinte forma: observada uma seqüência de estados kX ,  o ganho )(DGk corresponde ao 

produtório das probabilidades de transição entre estados ocorridas desde o instante n = 0 até 

o instante n = k, conforme mostra a expressão (4.6): 

)(),,...,,,()(
0

0011 1
DPDiXDiXiXPDG

k

n
iikkkkk nn∏

=
++ +

=====    (4.6) 

Entretanto, para que o algoritmo se adapte mais rapidamente às eventuais mudanças de 

ritmo do sinal de ECG, foi utilizada uma janela móvel de comprimento N para que o ganho 

)(DGk  considerasse apenas os últimos N intervalos RR, conforme mostra a expressão a 

seguir: 
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O tamanho da janela móvel N é dado em número de intervalos RR.  Neste trabalho, o 

parâmetro N foi ajustado em N = 40 por otimização dos resultados.  No trabalho de Moody 

e Mark [16], o valor de N foi ajustado empiricamente em N = 20. 

Calculam-se então os ganhos )(DGk  para cada uma das detecções D, onde },{ FAFAD ∈ . 

A estratégia para a seleção da detecção de FA elaborada por Moody e Mark [16] baseia-se 

na escolha da detecção D tal que )(DGk  seja máximo, ou seja: 

)}}(),({max{ FAGFAGARGD kkk =     (4.8) 
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Entretanto, muitas vezes ocorrem variações nos intervalos RR não associadas à fibrilação 

atrial.  Nestes casos, )FA(G   (FA)G kk > , embora o ritmo não seja fibrilação atrial.  Para 

contornar esta situação, este trabalho propõe o cálculo do seguinte coeficiente de ganho: 

)(
)(

FAG
FAG

G
k

k
ratio =     (4.9) 

Calculado o Gratio, estabelecemos o limiar Gthreshold para decidir se houve ou não a detecção 

de FA, conforme mostra a expressão (4.10): 
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=
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k

GseFA

GseFA
D
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ratio

G

G
    (4.10) 

Neste trabalho, o valor de thresholdG  foi obtido por otimização dos resultados e foi ajustado 

em 0007,0=thresholdG .  Nota-se que, substituindo 1=thresholdG  na expressão (4.10), obtemos 

os mesmos resultados da expressão (4.8), proposta por Moody e Mark [ 16].  Embora o 

valor 0007,0=thresholdG  obtido por otimização seja muito menor do que 1=thresholdG , tal 

ajuste deixa o Modelo Markoviano  mais criterioso na detecção de FA e, 

conseqüentemente, menos suscetível a realização de falsas detecções para quaisquer 

variações nos intervalos RR.  

Sendo assim, para a seqüência de estados Xk, obtemos a correspondente seqüência de 

detecções Dk como resposta da implementação do Modelo Markoviano, conforme a 

equação (4.10). 

Para facilitar o entendimento do Modelo Markoviano na detecção de arritmias, a seguir há 

um exemplo de como ocorre a detecção de FA. 

Considere que a seqüência de estados {Xk , k = 0,1,2,..., N} , para Xk ∈  {S, R, L} e N = 3, é 

tal que X0 = S, X1 = R, X2 = R e X3 = L.  Podemos reescrever esta seqüência de estados 

como X = {S, R, R, L}.  Suponha que desejamos saber qual a detecção Dk mais provável, 
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onde },{ FAFADk ∈ , no instante de tempo k = 2.  Considerando as probabilidades de 

transição )(DPij  da tabela 4.1, calculamos então o ganho Gk(D) para cada uma das 

detecções, conforme a expressão (4.7), no instante k = 2: 

•  FAD = : 
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• FAD = :                   
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De acordo com a expressão (4.9), calcula-se o coeficiente ratioG : 

062346,0
05731,0
00357,0

)(
)(

===
FAG
FAG

G
k

k
ratio  

 

Compara-se então o valor de ratioG  com 0007,0=thresholdG  , de acordo com a expressão 

(4.10).  Como thresholdratio GG > , considera-se que para o instante k = 2  não houve detecção 

de FA, ou seja, FAD =2 . 
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5 DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL ATRAVÉS 

DO MÉTODO “RAZÃO RR” 

Nesta seção, será descrito o método “Razão RR” (tradução para o português do termo 

original em inglês RR Ratio), que foi implementado com o objetivo de comparar o método 

baseado em Modelos Markovianos.  O método “Razão RR” foi desenvolvido e patenteado 

por Korziniv e Le [13], e trata-se de um método comercialmente utilizado para detecção em 

tempo real de fibrilação atrial para monitores cardíacos.  

O princípio de funcionamento deste método baseia-se na análise do ritmo cardíaco do 

paciente através do cálculo de razões entre diferentes intervalos RR, como será descrito a 

seguir.  Estas razões são processadas e comparadas a limiares empíricos de forma a decidir 

se a variabilidade dos intervalos RR representa ou não uma fibrilação atrial. 

Neste trabalho, este método foi implementado conforme propõe a patente Korziniv e Le 

[13].  Entretanto, alguns dos limiares foram otimizados para obtenção de melhores 

resultados.  A teoria proposta pelo método original, assim como algumas modificações 

realizadas para melhorar seu desempenho, serão descritas nesta seção. Já o processo de 

otimização dos parâmetros será detalhado mais adiante, na seção 7.2. 

Primeiramente, calculam-se os intervalos RR(k), conforme a expressão genérica (5.1), para 

x = 0, x = 1 e x = 2. Estes intervalos RR calculados estão indicados na figura 5.1. 

)1()()( −−−−=− xktxktxkRR RR     (5.1) 

 
Figura 5.1 – Representação dos intervalos RR. 

Calculados os intervalos RR, aplica-se o método “Razão RR”, esquematizado no 

fluxograma da figura 5.2 e detalhado em seguida.   
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Figura 5.2 – Fluxograma representando a implementação do método “Razão RR” na detecção de FA. 

Conforme o primeiro quadro da figura 5.2, para cada intervalo RR(k) calculam-se as razões 

dRRx(k), substituindo-se x = 1 e x = 2 na expressão genérica (5.2).   Para x = 1, dRR1(k) 

representa a razão entre o intervalo RR atual e o intervalo RR anterior.  Para x = 2,  

dRR2(k) representa a razão entre o intervalo RR atual e o segundo intervalo RR anterior. 

Estas razões são calculadas invertendo-se o numerador e o denominador no caso do 

primeiro ser menor do que o segundo, de forma que os valores dRRx(k) sejam sempre 

maiores ou iguais a 1: 







 −

−
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kRR
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xkRR
kRRkdRRx     (5.2) 

onde: 
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• x = número associado a uma razão em particular (x = 1 para dRR1(k) ou x = 2 para 

dRR2(k)). 

As razões dRRx(k) ( dRR1(k) para x = 1 e dRR2(k) para x = 2) são então comparadas com 

o limiar Validthreshold, como mostra o quadro 2 da figura 5.2, para o cálculo das médias 

móveis exponenciais DEVx(k) (DEV1(k) para x = 1 e DEV2(k) para x = 2). Se as razões 

dRRx(k) estiverem abaixo o limiar Validthreshold, isso indica que estes valores são válidos e, 

portanto, estas razões são consideradas na atualização do valor de DEVx(k) (figura 5.2, 

quadro 4). Se as razões dRRx(k) estiverem acima do valor estabelecido para o Validthreshold 

(figura 5.2, quadro 3), temos indício de um possível erro na detecção do complexo QRS ou 

um batimento prematuro.  Neste caso, DEVx(k) é atualizado sem considerar o dRRx(k) 

atual, mas considerando um fator de compensação Compfactor.  O cálculo das médias 

móveis DEVx(k) é mostrado na expressão (5.3). 
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onde: 

• x = 1 para DEV1(k) e x = 2 para DEV2(k). 

• O valor original Validthreshold = 1,67, proposto em Korziniv e Le [13], foi mantido. 

• c = constante para ajuste do número “N” de pontos utilizados na janela de cálculo da 

média móvel. O efeito de “c” em “N” é mostrado na equação abaixo: 

)1(
1

c
N

−
=     (5.4) 

• N = número de intervalos RR utilizados no cálculo da média móvel. A constante “c” 

foi ajustada em 0,975, o que equivale a N ≅  40 intervalos RR. Este valor foi escolhido 

para manter o mesmo valor de N utilizado para a janela de média móvel da expressão 
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(4.7) do Modelo Markoviano e, dessa forma, manter o mesmo atraso para os dois 

métodos. 

• Compfactor = fator de compensação para o cálculo de DEVx(k) nos casos em que 

dRRx(k) é um valor inválido.  O valor original Compfactor = 0,025, proposto em 

Korziniv e Le [13], foi mantido. 

Obtida as médias móveis exponenciais  DEV1(k) e DEV2(k), DEV’(k) é calculado como 

mostra a expressão (5.5): 

)(2)(1.)(1)(' kDEVkDEVkDEVkDEV −−= α     (5.5) 

onde: 

• α = fator de compensação para prevenir falsos disparos quando houver ritmos 

irregulares que não caracterizam FA. O valor original 2=α , proposto em Korziniv e 

Le [13], foi mantido. 

O objetivo do valor DEV’(k) é comparar as médias móveis exponenciais DEV1(k) e 

DEV2(k), para determinar o quão similares elas são.  Para isso, DEV’(k) é comparado com 

o limiar Triggerthreshold (figura 5.2, quadro 6).  No método original de Korziniv e Le [13], o 

valor de Triggerthreshold foi ajustado em 0,029.  Neste trabalho, Triggerthreshold = 0,035 foi 

ajustado através de otimização dos resultados. Se DEV’(k) for maior que Triggerthreshold, 

considera-se que um evento de fibrilação atrial foi detectado, ativando AFtrigger  (figura 5.2, 

quadro 8). Uma vez que AFtrigger é ativado, DEV’ e DEV1 são ambos comparados com o 

limiar Resetthreshold (figura 5.2, quadro 7).  No método original de Korziniv e Le [13], o 

valor de Resetthreshold foi ajustado em 0,017. Neste trabalho, Resetthreshold = 0,045 foi 

ajustado através de otimização dos resultados. Se DEV’ e DEV1 estiverem abaixo de 

Resetthreshold, considera-se que o evento de fibrilação atrial foi finalizado, desativando 

AFtrigger  (figura 5.2, quadro 9).  A expressão (5.6) mostra como AFtrigger  é ativado 

(AFtrigger  = 1) e desativado (AFtrigger  = 0 ). 
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Finalmente, a saída do método “Razão RR” é dada por AFtrigger: se ativado, considera-se 

que um evento de FA tenha ocorrido; caso contrário, considera-se que outro ritmo tenha 

ocorrido, exceto FA. Dessa forma, para a seqüência de intervalos RR(k), a seqüência de 

detecções Dk é obtida como resultado do método “Razão RR” , conforme a expressão (5.7). 









=

=
=

1

0

trigger

trigger

k

AFseFA

AFseFA
D             (5.7) 

onde: 

• },{ FAFADk ∈ ; 

• “FA” indica a detecção de fibrilação atrial para um determinado intervalo RR(k); 

• “ FA ”, indica que não houve detecção de fibrilação atrial para um determinado 

intervalo RR(k). 
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6 ENSAIOS REALIZADOS PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE 

FIBRILAÇÃO ATRIAL 

Nesta seção, serão apresent adas a s base s de dados que foram utilizadas nos ensaios 

realizados.  Em seguida, os dois métodos para detecção de FA descritos neste trabalho – 

Modelo Markoviano (seção 4) e o método “Razão RR” (seção 5) – serão detalhados no que 

diz respeito à forma de como foram implementados os algoritmos em MATLAB [17].  Por 

fim, os critérios de avaliação de desempenho para ambos os métodos serão descritos. 

6.1 BASE DE DADOS 

A seção 6.1.1 apresenta as principais características das bases de dados com os sinais de 

ECG utilizadas nos ensaios.  Esses sinais foram então divididos em três novas bases, de 

acordo com a finalidade dos ensaios realizados: base de dados para o treinamento do 

Modelo Markoviano (seção 6.1.2);  base de dados para desenvolvimento e otimização dos 

métodos implementados (seção 6.1.3); base de dados para teste dos métodos Modelo 

Markoviano e “Razão RR” (seção 6.1.4). 

6.1.1 Descrição das Bases de Dados 

Para os ensaios realizados neste trabalho, foram utilizadas as seguintes bases de dados: 

MIT-BIH [18], Intracardiac Atrial Fibrillation Database [31] e PAF Prediction Challenge  

Database [ 30].  Estas bases de dados contêm gravações de sinais de ECG com diversos 

tipos de arritmias.  Para cada gravação, estas bases de dados geralmente fornecem: 

• Arquivos com extensão “.hea”, com informações gerais sobre o sinal, como por 

exemplo dados do paciente (idade e sexo), os medicamentos que foram utilizados e 

eventualmente o tipo de arritmia que o sinal contém; 

• Arquivos com extensão “.dat”, que contém os sinais de ECG amostrados; 

• Arquivos com extensão “.qrs”, com a marcação dos instantes de tempo (em 

segundos e em amostras) no qual ocorreu a detecção do complexo QRS.  Como foi 

visto na seção 4, geralmente considera-se a detecção do complexo QRS sobre o 
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instante de tempo no qual ocorreu a onda “R”.  Além disso, para cada marcação de 

QRS, este arquivo possui a correspondente marcação do tipo de batimento ocorrido: 

N (para batimentos normais), V (para batimentos prematuros ventriculares) etc. 

• Arquivos com extensão “.atr”, que contém a marcação dos instantes de tempo nos 

quais há mudanças de ritmo. Este arquivo funciona como um gabarito ou anotador, 

realizado através de inspeção visual do sinal de ECG por especialistas em arritmias 

cardíacas. As marcações de ritmo podem ser, por exemplo, AFIB (para fibrilação 

atrial), AFL (para flutter atrial), N (ritmo sinusal normal) etc.   

Neste trabalho, de todas as informações contidas nos arquivos  da base de dados, duas 

informações principais serão extraídas: 

• Os instantes de tempo, em amostras, nos quais os complexos QRS foram 

detectados.  Esses instantes de tempo serão denotados por  tR..  

• As marcações de ritmo para cada complexo QRS detectado.  Estas marcações serão 

denotadas por Dann , sendo que FADann =  para as marcações de ritmo AFIB da 

base de dados e FADann = , para as demais marcações de ritmo, como AFL, N, 

etc. 

Neste trabalho, apenas as marcações de ritmos serão consideradas sendo que os tipos de 

batimentos não serão analisados ou classificados.  A seguir, há uma breve explicação de 

cada uma das bases de dados utilizadas e dos sinais que foram selecionados. 

A. MIT –BIH Database 

A base de dados MIT/BIH [18] consiste em uma ferramenta para desenvolvimento e 

avaliação de analisadores automáticos de ECG.  Foi construída ao longo de vários anos, 

com o objetivo de dar suporte aos trabalhos desenvolvidos no MIT e no Boston’s Beth 

Israel Hospital (BIH), sendo publicada para uso de outros pesquisadores engajados na 

pesquisa de eletrocardiograma. Esta base de dados contém mais de 200 horas de sinal de 

ECG gravados, separados em 11 sub-bases ou diretórios, cada qual contendo um tipo de 
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arritmia.  Neste trabalho, foram utilizados apenas 4 dos 11 diretórios da base de dados 

MIT/BIH [18]: MIT-BIH Atrial Fibrillation Database, MIT-BIH Normal Sinus Rhythm 

Database, MIT-BIH Supraventricular Arrhythmia Database e MIT-BIH Arrythmia 

Database.  A seguir, há uma breve explicação de cada uma destas sub-bases. 

A.1. MIT -BIH Atrial Fibrillation Database 

Esta base de dados possui gravações de sinais de ECG de humanos com fibrilação atrial.  

Cada gravação possui duração de 10 horas e contem dois sinais de ECG, adquiridos em 

dois canais distintos a 250 Hz, com resolução de 12 bits em uma faixa de ±10 mV.  As 

gravações foram realizadas no hospital Beth Israel Deaconess Medical Center, através de 

gravadores de ECG ambulatoriais. Nos arquivos com as detecções dos complexos QRS 

(extensão “.qrs”), o tipo de batimento não foi analisado. A marcação dos ritmos (arquivos 

com extensão “.atr”) foi realizada manualmente e contém anotações dos tipos AFIB (para 

fibrilação atrial), AFL (para flutter atrial), NOD (para ritmo juncional AV) e N (usado para 

indicar todos os outros ritmos).  A tabela a seguir mostra os sinais dessa base de dados que 

foram utilizados e as marcações de ritmo realizadas. 
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Tabela 6.1. Sinais selecionados da base de dados MIT/BIH Atrial Fibrillation Database. Marcações de 

batimentos não foram realizadas. Marcações de ritmo:  AFIB (para fibrilação atrial), AFL (para flutter 

atrial), NOD  (para ritmo juncional AV) e N (usado para indicar todos os outros ritmos). 

Identificação do Sinal Batimento Ritmo 

00735 - AFIB e N 

03665 - AFIB e N 

04043 - AFIB e N 

04048 - AFIB e N 

04126 - AFIB e N 

04746 - AFIB e N 

04908 - AFIB e N 

04936 - AFIB e N 

05121 - AFIB, NOD e N 

06426 - AFIB, AFL e N 

06995 - AFIB, AFL e N 

07162 - AFIB 

07879 - AFIB, NOD e N 

07910 - AFIB, AFL e N 

08215 - AFIB, AFL e N 

08219 - AFIB e N 

08405 - AFIB e N 

08455 - AFIB e N 

A.2. MIT -BIH Normal Sinus Rhythm Database 

Esta base de dados possui gravações de sinal de ECG para as quais não foi detectado 

nenhum tipo de arritmia.  Todos os batimentos foram marcados como N (batimentos 

normais) da mesma forma que o ritmo (ritmo sinusal normal). A tabela a seguir mostra os 

sinais dessa base de dados que foram utilizados. 

Tabela  6.2. Sinais selecionados da base de dados MIT/BIH Normal Sinus Rhythm Database. Marcações 

de batimentos: N (batimento normal) . Marcações de ritmo:  N (ritmo sinusal normal). 

Identificação do Sinal Batimento Ritmo 

16265 N N 

16272 N N 

16273 N N 
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A.3. MIT -BIH Supraventricular Arrhythmia Database 

Esta base de dados possui gravações de sinais de ECG de 30 minutos com ocorrência de 

batimentos supraventriculares. A tabela a seguir mostra os sinais que foram utilizados.  

Essa base de dados não contém a marcação dos ritmos. 

Tabela 6.3 – Sinais selecionados da base de dados MIT/BIH Supraventricular Arrhythmia Database. 

Marcações de batimentos: N (batimento normal), S (batimento supraventricular)  e V (batimento 

prematuro ventricular). Marcações de ritmo não foram realizadas. 

Identificação do Sinal Batimento Ritmo 

800 N e S  - 

801 N, S e V - 

A.4. MIT -BIH Arrhythmia Database 

Esta base de dados possui gravações de sinais de ECG de 30 minutos cada, obtidas para 

realização de estudos pelo BIH Arrhythmia Laboratory entre 1975 e 1979.  Os sinais foram 

coletados a 360Hz, com resolução de 11 bits em uma faixa de ±10 mV.  As gravações 

foram realizadas em população hospitalar (pacientes internados no hospital Beth Israel 

Deaconess Medical Center) e em população não hospitalar.  As anotações de tipo de 

batimento e de ritmo foram realizadas independentemente por dois cardiologistas e 

eventuais discordâncias foram discutidas. A marcação dos tipos de batimentos contém: A 

(batimento prematuro atrial), N (batimentos normais), J (batimento prematuro juncional), R 

(batimento com bloqueio do ramo direito) e V (batimento prematuro ventricular).  A 

marcação de ritmos contém: N (ritmo sinusal normal), AFIB (fibrilação atrial), AFL (flutter 

atrial), T (trigeminismo ventricular), B (bigeminismo ventricular), NOD (ritmo juncional 

AV), IVR (ritmo idioventricular) e VT (taquicardia ventricular). A tabela a seguir mostra os 

sinais dessa base de dados que foram utilizados. 
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Tabela 6.4 – Sinais selecionados da base de dados MIT/BIH  Arrhythmia Database. Marcações de 

batimentos: A (batimento prematuro atrial), N (batimentos normais), J (batimento prematuro 

juncional), R (batimento com bloqueio do ramo direito) e V (batimento prematuro ventricular).  

Marcação de ritmos: N (ritmo sinusal normal), AFIB (fibrilação atrial), AFL (flutter atrial), T 

(trigeminismo ventricular), B (bigeminismo ventricular), NOD (ritmo juncional AV), IVR (ritmo 

idioventricular) e VT (taquicardia ventricular). 

Identificação do Sinal Batimento Ritmo 

101 N  N 

103 N N 

121 N N 

124 J, N, R e V NOD, T e IVR 

201 A, J, N e V N, AFIB, NOD e T 

202 A, J, N e V N, AFL e AFIB 

203 N e V N, AFL, AFIB, T e VT 

205 N e V N e VT 

219 A, N e V N, AFIB e B 

220 A e N N e AFIB 

221 N e V AFIB, B, T e VT 

B. Intracardiac Atrial Fibrillation Database  

Esta base de dados possui gravações da atividade elétrica do átrio direito de pacientes com 

fibrilação ou flutter atrial.  As gravações foram realizadas posicionando-se os eletrodos no 

próprio átrio dos pacientes, durante cirurgias cardíacas.  As gravações obtidas contêm sinais 

intracardíacos e sinais de ECG amostrados a 1kHz com 14bits de resolução. Dessa base de 

dados, foram selecionados apenas os sinais com fibrilação atrial.  A tabela a seguir mostra 

os sinais dessa base de dados que foram utilizados. 

Tabela 6.5 – Sinais selecionados da base de dados Intracardiac Atrial Fibrillation Database. Marcações 
de batimentos não foram realizadas. Marcações de ritmo: AFIB (fibrilação atrial). 

Identificação do Sinal Batimento Ritmo  

iaf1_afw - AFIB 

iaf2_afw - AFIB 

iaf3_afw - AFIB 

iaf6_afw - AFIB 

iaf7_afw - AFIB 
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C. PAF Prediction Challenge  Database 

Esta base de dados foi criada para o Computers in Cardiology Challenge 2001 [29], para 

avaliar métodos de predição de fibrilação atrial paroxística (PAF).  Cada sinal utilizado 

neste trabalho possui dois trechos distintos: o primeiro trecho contém 30 minutos de sinal 

de ECG sem fibrilação atrial; o segundo trecho, identificado pela letra “c” no final do 

identificador do sinal, contém 5 minutos de sinal com fibrilação atrial. A tabela a seguir 

mostra os sinais dessa base de dados que foram utilizados. 

Tabela  6.6 – Sinais selecionados da base de dados PAF Prediction Challenge  Database. Marcação de 

batimentos não foi realizada. Marcações de ritmo:  AFIB (fibrilação atrial) e N (ritmo sinusal normal). 

Identificação do Sinal Batimento Ritmo 

p02 -  N 

p02c - AFIB 

p04 - N 

p04c - AFIB 

 

6.1.2 Base de Dados de Treinamento  

Para o treinamento do Modelo Markoviano, foram utilizados alguns dos sinais das bases de 

dados MIT/BIH [18].  Os sinais escolhidos estão relacionados na tabela 6.7. Para este 

trabalho, estes sinais foram selecionados na tentativa de englobar a diversidade de arritmias 

presentes na população e, dessa forma, conseguir um modelo mais fidedigno da realidade.  

Os sinais selecionados contêm ritmos sinusais, fibrilação atrial entre outros tipos de 

arritmia como batimentos supraventriculares e ventriculares e flutter atrial. De fato, a base 

de dados formada para o treinamento não contém todas as arritmias presentes na população 

e deveria ser expandida caso se desejasse aplicar o Modelo Markoviano ao diagnóstico 

clínico real.   
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Tabela  6.7. – Sinais da base de dados MIT/BIH selecionados pra o treinamento do Modelo Markoviano. 

Identificação 

do Sinal 
Trecho utilizado 

(em detecções de QRS) Descrição do sinal Base de Dados 

16265 1 a 30000 

16272 1 a 30000 

16273 1 a 30000 

Ritmo sinusal normal 
MIT -BIH Normal Sinus 

Rhythm Database 

800 1 a 1919 

801 1 a 2575 

Batimentos 

supraventriculares 

MIT -BIH 

Supraventricular 

Arrhythmia  

Database 

00735 1 a 40231 

03665 1 a 40000 

04126 1 a 39000 

Ritmo sinusal normal e 

fibrilação atrial. 

07162 1 a 10000 Fibrilação atrial. 

08215 10000 a 20000 

Ritmo sinusal 

normal, fibrilação e 

flutter atrial. 

MIT -BIH Atrial 

Fibrillation 

Database 

 

6.1.3 Base de Dados de Desenvolvimento 

Para desenvolvimento e otimização dos parâmetros dos  métodos Modelo Markoviano e 

“Razão RR”, foram utilizados 18 sinais da base de dados MIT/BIH Atrial Fibrillation 

Database [18], relacionados na tabela 6.8. Estes sinais foram escolhidos por conterem FA 

em meio a outros ritmos, configurando os casos mais difíceis para detecção de fibrilação 

atrial. 

 

 

 

 



61 

Tabela 6.8 – Base de Dados de Desenvolvimento dos métodos Modelo Markoviano e “Razão RR”. 

Identificação do Sinal 
Trecho utilizado 

(em detecções de QRS)
Descrição do sinal 

00735 1 – 40230 

03665 1 – 40000 

04043 1 – 61000 

04048 1 – 39000 

04746 1 – 47000 

04936 1 – 40000 

08219 1 – 59290 

08405 1 – 58850 

08455 1 – 59550 

04126 1 – 39000 

Ritmo sinusal normal e fibrilação atrial. 

04908 1 – 61750 

06426 1 – 55150 

06995 1 – 55180 

07910 1 – 36590 

08215 1 – 43350 

Ritmo sinusal normal, fibrilação e 
flutter atrial. 

07162 1 – 39290 Fibrilação atrial. 
07879 1 – 56590 

05121 1 – 49870 
Ritmo juncional AV, ritmo sinusal 
normal e fibrilação atrial. 

6.1.4 Base de Dados de Teste 

Para verificar efetivamente os métodos implementados, foi formada uma base de dados de 

testes independente da base de dados utilizada durante o desenvolvimento.  Assim como  a 

base de desenvolvimento, essa nova base de dados contém 18 sinais, sendo que: 

• 5 sinais possuem apenas FA e pertencem à base de dados Intracardiac Atrial 

Fibrillation Database [31]. 

• 5 sinais possuem ritmo sinusal normal e outras arritmias, exceto fibrilação atrial, 

pertencentes à base de dados MIT-BIH Arrhythmia Database [18]. 
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• 8 sinais misturam fibrilação atrial e outros ritmos, pertencentes à base de dados 

MIT-BIH Arrhythmia Database [18] e PAF Prediction Database [30]. 

A tabela abaixo mostra os sinais selecionados para formar esta nova base de dados de teste. 

Tabela 6.9 – Base de Dados de Teste dos métodos Modelo Markoviano e “Razão RR”. 

Identificação 

do Sinal 

Trecho utilizado 
(em detecções de 

QRS) 
Descrição do sinal Base de Dados 

iaf1_afw 187 
iaf2_afw 341 
iaf3_afw 996 
iaf6_afw 355 
iaf7_afw 1460 

Fibrilação Atrial 

Intracardiac 

Atrial Fibrillation 

Database 

p02 / p02c 2914 

p04 / p04c 3048 

Ritmo sinusal normal e fibrilação 
atrial. 

PAF Prediction 

Database 

201 2039 
Ritmo sinusal normal, fibrilação 

atrial, ritmo juncional AV e 
trigeminismo 

202 2146 Ritmo sinusal normal, fibrilação e 
flutter atrial 

203 3107 
Ritmo sinusal normal, fibrilação e 

flutter atrial, trigeminismo e 
taquicardia ventricular. 

219 2312 Ritmo sinusal normal, fibrilação 
atrial e bigeminismo 

221 2462 Ritmo sinusal normal e fibrilação 
atrial. 

222 2606 
Fibrilação atrial, bigeminismo, 

trigeminismo e taquicardia 
ventricular. 

MIT -BIH 

Arrhythmia  

Database 

101 1874 

103 2091 

121 1876 

Ritmo sinusal normal. 

124 1634 Ritmo juncional AV,  trigeminismo e 
ritmo idioventricular. 

205 2672 Ritmo sinusal normal e taquicardia 
ventricular. 

MIT -BIH 

Arrhythmia  

Database 
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6.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO MARKOVIANO PARA DETECÇÃO DE 
FIBRILAÇÃO ATRIAL 

A implementação do método proposto por Moody e Mark [16] resultou em um algoritmo 

desenvolvido em MATLAB [17], dividido em duas fases distintas: Treinamento do Modelo 

Markoviano e Detecção Automática de Fibrilação Atrial, detalhados respectivamente nas 

seções 6.2.1 e 6.2.2. 

6.2.1 Algoritmo para Treinamento do Modelo Markoviano 

Nesta fase foram calculadas as matrizes de probabilidades de transição.  Para isso, foi 

utilizada a base de dados da tabela 6.1.1.1. O diagrama ilustrado na figura abaixo representa 

as fases do treinamento do algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Diagrama representando as fases do algoritmo de treinamento do Modelo Markoviano.  
Com as informações de detecção tR(k) e as marcações de detecções Dannk, calculam-se as matrizes de 

probabilidades de transição entre estados )(FAPij e )(FAPij . 
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Cálculo dos Intervalos RR  

Primeiramente, com as marcações dos instante s de tempo )(ktR , dado em amostras e 

proveniente da base de dados de treinamento (seção 6.2), calculamos os intervalos )(kRR  

também em amostras, conforme a expressão (4.1). 

Classificação dos Intervalos RR 

Para cada intervalo )(kRR , calcula-se o limiar )(kRRmean , conforme a expressão (4.2).  

Com isso,  os intervalos )(kRR são classificados nos estados {S, R, L}, conforme os 

critérios descritos na expressão (4.3), obtendo assim a seqüência de estados kX , onde kX  

∈  {S, R, L}. 

Associação dos Estados com as Marcações de Arritmia 

Em seguida, para cada estado da seqüência kX , atribuímos a detecção kDann  de arritmia 

correspondente, sendo que FADannk =  para as detecções de fibrilação atrial, e 

FADann k =  para as demais detecções, exceto FA. 

Cálculo das Matrizes de Probabilidade de Transição 

Obtida a seqüência de estados kX  e as correspondentes detecções kDann  de fibrilação 

atrial, calculam-se as matrizes de probabilidade de transição entre estados )(DannPij . O 

cálculo dessas matrizes corresponde ao levantamento estatístico das transições de estados 

ocorridas.    Para cada estado de destino 1+= kXj , verificamos seu correspondente estado 

de origem kXi = , contabilizando esta transição de estados na matriz )(FAnij , caso 

FADannk =+1 ,  ou na matriz )(FAnij , caso FADann k =+1 .  O cálculo de )(DPij  é dado 

então por: 

∑
=

= NE

j
ij

ij
ij

Dn

Dn
DP

1
)(

)(
)(         (6.1) 
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• },{ OFAD ∈ ; 

• NE = 3, correspondendo ao número de estados do Modelo Markoviano. 

As tabelas abaixo mostram as matrizes nij(D) e Pij(D) obtidas após a fase de treinamento. 

Tabela 6.10 – Distribuição do número de batimentos Nij(FA) e probabilidade de transição entre estados 

Pij(FA) para os batimentos com fibrilação atrial. 

  )(FAnij  )(FAPij  

  Estado Destino (j) Estado Destino (j) 

  S R L S R L 

S 
1242 4067 2562 0,158 0,517 0,325 

R 
4526 11705 3345 0,231 0,598 0,171 

Estado 

Origem 

(i) 
L 

2107 3797 911 0,309 0,557 0,134 

Tabela 6.11 – Distribuição do número de batimentos )(FAnij  e probabilidade de transição entre estados 

)(FAPij  para os batimentos sem fibrilação atrial. 

  )(FAnij  )(FAPij  

  Estado Destino (j) Estado Destino (j) 

  S R L S R L 

S 
2153 1812 6148 0,213 0,179 0,608 

R 
6939 171144 1315 0,039 0,954 0,007 

Estado 

Origem 

(i) 
L 

1017 6457 2459 0,102 0,650 0,248 
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6.2.2 Algoritmo para Detecção Automática de Fibrilação Atrial 

Esta fase corresponde à implementação do algoritmo para detecção de FA baseado em 

Modelos Markovianos, cuja teoria foi detalhada na seção 4.  O algoritmo recebe como 

entrada os instantes de tempo tR  nos quais ocorreram os eventos de QRS e as matrizes de 

probabilidades de transição )(DPij . Como saída, o algoritmo retorna, para cada tR, se houve 

ou não a detecção de FA.  O diagrama ilustrado na figura a seguir representa as fases do 

algoritmo para detecção de FA.  Este algoritmo foi executado para duas bases de dados: 

primeiramente para a base de dados de desenvolvimento, descrita na seção 6.1.3, cujo 

objetivo foi otimizar os parâmetros do Modelo Markoviano (como será visto adiante no 

Capítulo 7) e depois para a base de dados de teste, descrita na seção 6.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Diagrama representando as fases do algoritmo para detecção de FA.  Com as informações 

de detecção tR(k) e com a matriz de probabilidades de transição entre estados )(FAPij  e )(FAPij , 

realizam-se as detecções Dmarkovk. 
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Cálculo dos Intervalos RR  

Com as marcações do instante de tempo em amostras )(ktR , no qual ocorrem os complexos 

QRS, calculamos os intervalos )(kRR  também em amostras, conforme a expressão (4.1). 

Classificação dos Intervalos RR 

Para cada intervalo )(kRR , calcula-se o limiar )(kRRmean , conforme a expressão (4.2).  

Com isso, os intervalos )(kRR  são classificamos nos estados {S, R, L}, conforme os 

critérios descritos na expressão (4.3), obtendo assim a seqüência de estados kX , onde 

},,{ LRSX k ∈ . 

Cálculo dos Ganhos 

Em seguida, a partir das matrizes )(FAPij  e )(FAPij , obtidas durante a fase de treinamento 

do algoritmo, calculamos os respectivos ganhos associados )(FAGk  e )(FAGk , conforme a 

expressão (4.7). 

Critério de Decisão para Detecção de FA 

Esta etapa corresponde à implementação da estratégia do processo markoviano de decisão 

proposto. Uma vez  calculados os ganhos associados a cada uma das possíveis detecções 

)(FAGk  e )(FAGk , selecionamos a detecção kDmarkov  conforme a expressão (4.10). 
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6.3 IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO “RAZÃO RR” PARA DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL 

Esta fase corresponde à implementação do algoritmo para detecção de FA segundo o 

método “Razão RR”, cuja teoria foi detalhada na seção 5. O algoritmo recebe como entrada 

o arquivo da base de dados com os instantes de tempo tR  nos quais ocorreram os eventos de 

QRS. Como saída, o algoritmo retorna, para cada tR, se houve ou não a detecção de FA.  O 

diagrama ilustrado na figura a seguir representa as fases do algoritmo para detecção de FA 

através do método “Razão RR”. Assim como o Modelo Markoviano, este algoritmo foi 

executado para duas bases de dados: primeiramente para a base de dados de 

desenvolvimento, descrita na seção 6.1.3, cujo objetivo foi otimizar os parâmetros do 

método “Razão RR” (como será visto adiante no Capítulo 7) e depois para a base de dados 

de teste, descrita na seção 6.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Diagrama representando as fases do algoritmo para detecção de FA segundo o método 

“Razão RR”.  Com as informações de detecção tR(k), realizam-se as detecções Dratiok. 
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Cálculo dos Intervalos RR  

Com as marcações do instante de tempo em amostras )(ktR , no qual ocorrem os complexos 

QRS, os intervalos )(kRR  são calculados também em amostras, conforme a expressão 

(5.1). 

Cálculo das Razões dRRx 

Para cada intervalo )(kRR , calculam-se as razões dRR1 e dRR2, conforme a expressão 

(5.20). 

Cálculo de DEVX 

As médias móveis DEV1 e DEV2 são calculadas conforme a expressão (5.3). 

Cálculo de DEV’ 

Calculados os valores de DEV1 e DEV2, DEV’ é calculado conforme a expressão (5.5). 

Critério de Decisão para Detecção de FA 

Nesta etapa, AFtrigger  é obtido conforme a expressão (5.6).  Aplica-se então o critério de 

decisão para detecção de FA, conforme a expressão (5.7), obtendo-se assim a detecção 

kDratio  como resposta à implementação do método “Razão RR”. 

6.4 ANÁLISE DE DESEMPENHO 

Normalmente, os algoritmos implementados na detecção de arritmias são aplicados a um 

sinal de eletrocardiograma (ECG) e os resultados são comparados com gabaritos ou 

anotadores, realizados por especialistas no assunto, a partir da inspeção visual do sinal de 

teste, como já foi visto na seção 6.1. 

Neste trabalho, para avaliar os dois métodos implementados, os resultados do Modelo 

Markoviano kDmarkov  e do método “Razão RR” kDratio  foram comprados com as 

detecções gabarito de FA provenientes da base de dados, denotadas por kDann .   
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A figura abaixo ilustra um exemplo de resultado obtido para um trecho do sinal 04936.  As 

marcações mais abaixo correspondem às transições de ritmo da base de dados, onde AFIB 

representa fibrilação atrial e N representa ritmo sinusal normal. A seqüência de marcações 

kDann  correspondem às transições de ritmo mas não apenas quando estas ocorrem, mas 

sim batimento a batimento, sendo que FADannk =  para AFIB e FADann k =  para N.  As 

marcações mais acima correspondem à seqüência de detecções kDmarkov  e kDratio  , ou 

seja,  os resultados dos algoritmos implementados.  Para este trecho de sinal, houve 2 erros 

de detecção durante a transição de FA para um ritmo normal.. Os algoritmos acertaram as 

demais detecções. 

 
Figura 6.4 – Trecho do sinal 04936 da base de dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do 

sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 

10mV/mm.  As marcações da linha de baixo correspondem às transições de ritmo da base de dados. 

kDann  representa as marcações de ritmo para cada batimento. kDmarkov  e kDratio   são os 

resultados dos algoritmos implementados. 

Dessa comparação entre os algoritmos implementados e o gabarito, foi realizada a 

avaliação de performance do método através dos conceitos estabelecidos na recomendação 

da AAMI [2].  Esta recomendação define quatro conceitos básicos: o Verdadeiro Positivo 

(VP), que indica o número de vezes que o algoritmo detectou um evento aonde existia o 

evento; o Verdadeiro Negativo (VN), que indica o número de vezes que o algoritmo não 

detectou o evento aonde não existia evento; o Falso Positivo (FP), que indica o número de 

vezes que o algoritmo detectou um evento que não existia e o Falso Negativo (FN), que 

indica o número de vezes que o algoritmo não identifica um evento que ocorreu. Com base 

nestes parâmetros, são calculados: 
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• Sensibilidade (Se): do total de eventos reais, corresponde à porcentagem de 

acerto na detecção destes eventos.  É calculada através da seguinte equação: 

FNVP
VPSe
+

=   (6.1) 

• Valor Preditivo Positivo (+P): do total de eventos detectados, corresponde à 

porcentagem daqueles que realmente são eventos reais.  É calculada através da 

seguinte equação: 

FPVP
VPP
+

=+   (6.2) 

Através destes dois parâmetros, os resultados são comparados e analisados.  Em casos 

ideais, os valores de Se e +P obtidos devem ser maximizados, sem que haja, no entanto, 

grandes diferenças entre ambos, de forma que o método seja sensível suficiente para 

detectar os eventos de FA, mas também preditivo para não realizar falsas detecções.   
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7 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS 

Como foi visto nas seções 4 e 5, muitos coeficientes e limiares das expressões do Modelo 

Markoviano e do método “Razão RR” são parâmetros empíricos.  Na tentativa de 

maximizar os resultados de Se e +P mantendo, no entanto, estes dois valores equilibrados, 

estes parâmetros foram otimizados.  O processo de otimização destes parâmetros será 

detalhado nesta seção. 

7.1 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO MARKOVIANO 

Para otimizar os parâmetros do Modelo Markoviano, o algoritmo esquematizado na figura 

6.2 foi implementado e executado para a base de dados de desenvolvimento descrita na 

seção 6.3. Os seguintes parâmetros do Modelo Markoviano têm potencial para serem 

otimizados: “Wmean”, da expressão (4.2); “N”, da expressão (4.7); “Gthreshold”, da expressão 

(4.10). No entanto, antes de realizar o processo de otimização, o algoritmo correspondente 

ao Modelo Markoviano esquematizado na figura 6.2 foi testado com os parâmetros 

originalmente propostos por Moody e Mark [16]: 

• Wmean = 0,75; 

• N = 20; 

• Gthreshold  = 1; 

 Os testes foram realizados com os sinais relacionados na tabela 6.8. Os valores médios de 

Se e +P obtidos foram: 

Tabela 7.1– Resultados médios obtidos de Se e +P para os sinais da tabela 6.8, utilizando-se os 

parâmetros originalmente propostos por Moody e Mark [16]: Wmean = 0,75, N = 20 e Gthreshold  = 1. 

Número de Intervalos RR Semed (%) +Pmed (%) 

881690 92,287 81,112 
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Nota-se que o valor de Se obtido é maior do que o valor de +P. Antes de iniciar o processo 

de otimização, a primeira tentativa para equilibrar estes valores foi variar o valor de 

Gthreshold  , como mostra a tabela a seguir: 

Tabela 7.2 – Resultados médios obtidos de Se e +P para os sinais da tabela 6.8, variando-se o parâmetro 

Gthreshold  e mantendo-se Wmean = 0,75 e N = 20. 

Gthreshold   Semed (%) +Pmed (%) 

1 92,287 81,112 

0,1 90,322 83,722 

0,01 85,585 85,853 

0,001 76,589 86,7209 

0,0001 64,021 86,581 

Observa-se que, conforme se diminui o valor de Gthreshold , temos um aumento significativo 

do valor de +P enquanto o valor de Se diminui, havendo um equilíbrio entre ambos para 

Gthreshold  = 0,01. Diante disso, o processo de otimização foi formulado matematicamente: 

 

 

 

 

 

 

Durante o processo de otimização, Wmean foi variado com passo de 0,05, N foi variado com 

passo de 1 e Gthreshold  foi variado com passo de 0,0001. O valor de N foi fixado em no 

máximo 40 para que o atraso do algoritmo não ultrapasse 1 minuto no pior caso, durante 

uma bradicardia, na qual a freqüência cardíaca atinge por volta de 40 bpm. 

O problema de otimização é: 

))(max( PSe ++  

Sujeito às restrições: 

1. 01,199,0 ≤
+

≤
P

Se
; 

2. 95,055,0 ≤≤ meanW ; 

3. 405 ≤≤ N ; 

4. 10,00001,0 ≤≤ thresholdG  

o . 
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Para este processo de otimização, não houve a intenção de priorizar Se ou +P.  Como estas 

são duas grandezas que variam dentro de uma mesma faixa e que sempre assumem valores 

positivos, optou-se por maximizar a soma entre elas. Em algum caso clínico específico, 

pesos diferentes poderiam ser atribuídos a Se ou +P durante o processo de otimização. 

Realizada a otimização, as tabelas a seguir mostram apenas algumas das melhores 

combinações que convergiram para o resultado final.  A tabela 7.3 mostra como os 

resultados melhoram com a variação do valor de N, mantendo-se os parâmetros Wmean e 

Gthreshold  constantes.  O melhor resultado foi obtido para N = 40, embora esta combinação 

de parâmetros não satisfaça a restrição número 1 do processo de otimização. 

Tabela 7.3 – Resultados obtidos durante o processo de otimização para os sinais da tabela 6.8, 

variando-se o parâmetro N e mantendo-se Wmean = 0,75 e Gthreshold =0,001.  A tabela mostra as 

combinações dos parâmetros, os valores médios de Se e +P, a soma e o coeficiente entre ambos. 

N Wmean Gthreshold Semed (%) +Pmed (%) )( medmed PSe ++  
med

med

P
Se
+

 

30 0,75 0,001 81,278 91,005 172,283 0,8931 

35 0,75 0,001 84,919 90,643 175,562 0,9368 

40 0,75 0,001 87,002 90,180 177,182 0,964 

A tabela 7.4 mostra como os resultados melhoram com a variação do valor de Wmean, 

mantendo-se os parâmetros N e Gthreshold  constantes.  O melhor resultado foi obtido para 

Wmean = 0,85. 
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Tabela 7.4 – Resultados obtidos durante o processo de otimização para os sinais da tabela 6.8, 

variando-se o parâmetro Wmean  e mantendo-se N = 40 e Gthreshold =0,001.  A tabela mostra as 

combinações dos parâmetros, os valores médios de Se e +P, a soma e o coeficiente entre ambos. 

N Wmean Gthreshold Semed (%) +Pmed (%) )( medmed PSe ++  
med

med

P
Se
+

 

40 0,75 0,001 87,002 90,180 177,182 0,964 

40 0,80 0,001 88,663 89,959 178,622 0,985 

40 0,85 0,001 90,560 89,642 180,202 1,010 

40 0,90 0,001 90,862 89,103 179,965 1,019 

40 0,95 0,001 91,071 88,530 179,601 1,028 

A tabela 7.5 mostra como os resultados melhoram com a variação do valor de Gthreshold, 

mantendo-se os parâmetros N e Wmean constantes.  O melhor resultado foi obtido para 

Gthreshold  = 0,0007, satisfazendo a restrição número 1 do processo de otimização. 

Tabela 7.5 – Resultados obtidos durante o processo de otimização para os sinais da tabela 6.8, 

variando-se o parâmetro Gthreshold e mantendo-se N = 40 e Wmean =0,85.  A tabela mostra as 

combinações dos parâmetros, os valores médios de Se e +P, a soma e o coeficiente entre ambos. 

N Wmean Gthreshold Semed (%) +Pmed (%) )( medmed PSe ++  
med

med

P
Se
+

 

40 0,85 0,0005 89,766 90,552 180,318 0,991 

40 0,85 0,0006 89,984 90,225 180,209 0,997 

40 0,85 0,0007 90,142 90,075 180,217 1,000 

40 0,85 0,0008 90,325 89,951 180,276 1,004 

40 0,85 0,0009 90,438 89,827 180,265 1,006 

40 0,85 0,001 90,560 89,642 180,202 1,010 

Portanto, após a otimização, a combinação de parâmetros do Modelo Markoviano que 

satisfaz o problema de otimização e as restrições é a seguinte: 
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• Wmean = 0,85; 

• N = 40; 

• Gthreshold  = 0, 0007. 

O valor de Gthreshold  esperado seria por volta de 1, conforme proposto por Moody e Mark 

[16].  Entretanto, o processo de otimização mostrou que, para obter melhores resultados dos 

valores de +P, o ganho )(FAGk , associado à escolha da detecção de FA, deve ser 

14281 ≅
thresholdG  maior do o ganho )(FAGk , associado à detecção de outros ritmos, para 

que uma FA seja detectada.  Isso mostra que o método original é muito sensível às 

variações de intervalos RR, surgindo a necessidade do fator Gthreshold  para deixar o Modelo 

Markoviano mais criterioso. 

7.2 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MÉTODO “RAZÃO RR” 

Para otimizar os parâmetros do método “Razão RR, o algoritmo esquematizado na figura 

6.3 foi implementado e executado para a base de dados de desenvolvimento descrita na 

seção 6.3. Os parâmetros do método “Razão RR” com potencial para otimização são: 

Triggerthreshold e Resetthreshold, da expressão (5.6); o valor de c, da expressão (5.3). 

Entretanto, como c é uma constante para ajuste do número de pontos da janela “N” para o 

cálculo da média móvel, conforme mostra a expressão (5.4), o valor de N foi fixado em 40 

para manter o mesmo atraso do Modelo Markoviano. 

Antes de realizar o processo de otimização, o algoritmo correspondente ao Método “Razão 

RR” esquematizado na figura 6.3 foi testado com os parâmetros originalmente propostos 

por Korziniv e Le [13] : 

• Triggerthreshold  = 0,029; 

• Resetthreshold  = 0,017; 

 Os testes foram realizados com os sinais relacionados na tabela 6.8. Os valores médios de 

Se e +P obtidos foram: 
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Tabela 7.6 – Resultados médios obtidos de Se e +P para os sinais da tabela 6.8, utilizando-se os 

parâmetros originalmente propostos por Korziniv e Le [13]: Triggerthreshold  =0,029 e Resetthreshold 

=0,017. 

Número de Intervalos RR Semed (%) +Pmed (%) 

884692 94,253 78,563 

Nota-se que, assim como para o Modelo Markoviano, o valor de Se obtido é maior do que o 

valor de +P. Diante disso, o processo de otimização foi formulado matematicamente: 

 

 

 

 

 

 

Durante o processo de otimização, Triggerthreshold e Reset threshold  foram variados com passo 

de 0,005. Realizada a otimização, foram obtidas 25 combinações entre os parâmetros.  A 

tabela 7.7 mostra apenas algumas das melhores combinações que convergiram para o 

resultado final.   

 

 

 

 

 

O problema de otimização é: 

))(max( PSe ++  

Sujeito às restrições: 

1. 001,1999,0 ≤
+

≤
P

Se
; 

2. 05,001,0 ≤≤ thresholdTrigger ; 

3. 05,0Re01,0 ≤≤ thresholdset ; 
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Tabela 7.7 – Resultados obtidos durante o processo de otimização para os sinais da tabela 6.8, 

variando-se os parâmetros Triggerthreshold e Resetthreshold.  A tabela mostra as combinações dos 

parâmetros, os valores médios de Se e +P, a soma e o coeficiente entre ambos. 

  Triggerthreshold Resetthreshold Semed 
(%) 

+Pmed 
(%) )( medmed PSe ++  

med

med
P

Se
+  

0,030 0,030 94,299 84,174 178,473 1,120 

0,030 0,035 93,307 85,841 179,148 1,086 

0,030 0,040 91,961 88,080 180,041 1,044 

0,030 0,045 90,020 89,219 179,239 1,008 

0,030 0,050 87,418 90,396 177,814 0,967 

0,035 0,020 94,805 81,680 176,485 1,160 

0,035 0,025 94,272 83,371 177,643 1,130 

0,035 0,030 93,625 85,095 178,720 1,100 

0,035 0,035 92,661 86,621 179,282 1,069 

0,035 0,040 91,335 88,867 180,202 1,027 

0,035 0,045 89,322 89,865 179,187 0,993 

0,035 0,050 86,643 90,863 177,506 0,953 

Portanto, após a otimização, a combinação de parâmetros do método “Razão RR” que 

satisfaz o problema de otimização e as restrições é a seguinte: 

• Triggerthreshold  = 0,035; 

• Resetthreshold  = 0,045; 
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8 RESULTADOS E ANÁLISES 

Após a implementação do treinamento do Modelo Markoviano esquematizado na figura 

6.1, para a base de dados de treinamento descrita na seção 6.2, as matrizes de probabilidade 

de transição foram obtidas – )(FAPij  para as detecções de fibrilação atrial e )(FAPij  para 

os casos em que não há FA.  Essas matrizes são apresentadas na tabela 8.1. 

Tabela 8.1 – Matrizes de probabilidades de transição: )(FAPij  para as detecções de fibrilação atrial e 

)(FAPij  para os casos em que não há FA. 

  )(FAPij  )(FAPij  

  Estado Destino (j) Estado Destino (j) 

  S R L S R L 

S 
0,158 0,517 0,325 0,213 0,179 0,608 

R 
0,231 0,598 0,171 0,039 0,954 0,007 

Estado 

Origem 

(i) 
L 

0,309 0,557 0,134 0,102 0,650 0,248 

Através das probabilidades de transição da tabela 8.1, podem-se interpretar algumas 

características dos sinais utilizados durante a fase de treinamento.  Observando-se a matriz 

)(FAPij  tabela 8.1, se o sinal de ECG apresenta intervalos RR de curta duração (estado de 

origem S), o próximo estado mais provável  corresponde a intervalos RR longos (estado 

destino L) , pois 608,0)( =FAPSL  corresponde ao maior valor de probabilidade para a linha 

correspondente ao estado de origem S. Após este intervalo RR longo (estado de origem L), 

o próximo estado mais provável corresponde a intervalos RR regulares (estado destino R) , 

com 650,0)( =FAPLR .  Este comportamento é típico em sinais com batimentos prematuros 

ventriculares (sinais 800 e 801 da tabela 6.2.1). 
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O comportamento dos sinais durante um ritmo sinusal normal pode ser verificado na tabela 

8.1 para o estado de origem R, correspondente aos intervalos RR regulares.  Neste caso, o 

próximo estado mais provável corresponde novamente ao estado de destino R, com 

954,0)( =FAPRR . 

Observando as probabilidades de transição )(FAPij  da tabela 8.1, qualquer que seja o 

estado de origem, há por volta de 50% de chance do estado de destino ser R.  Os outros 

50% distribuem-se entre os estados S e R conforme o estado de origem.  Comparando-se 

esta matriz com a matriz )(FAPij  da tabela 4.1, obtida durante a fase de treinamento 

realizada por Moody e Mark [16], notamos algumas diferenças na distribuição das 

probabilidades.  Por causa desta aleatoriedade da FA, )(FAPij  é menos previsível do que 

)(FAPij  e depende da base de dados utilizada durante o treinamento. 

A tabela 8.2 mostra, para cada um dos sinais da base de dados de desenvolvimento da seção 

6.3, os valores de Se e +P obtidos para os dois métodos implementados com os parâmetros 

originais propostos, antes do processo de otimização.  Para o Modelo Markoviano, os 

parâmetros utilizados foram: Wmean=0,75, N = 20 e Gthreshold =1.  Já para o método “Razão 

RR” : Triggerthreshold = 0,029 e Reset threshold = 0,017.   

A tabela 8.3 mostra os valores de Se e +P obtidos para os sinais usados nos testes após a 

otimização dos parâmetros.  Para o Modelo Markoviano, os parâmetros obtidos após a 

otimização e utilizados nos testes foram: Wmean = 0,85,  N = 40  e Gthreshold = 0,0007. Para o 

método “Razão RR”: Triggerthreshold = 0,035 e Reset threshold = 0,045.   

 

 

 

 

 



81 

Tabela 8.2 - Desempenho na detecção de FA para cada um dos sinais testados. Comparação entre os 

resultados obtidos com o método “Razão RR” e o Modelo Markoviano antes da otimização dos 

parâmetros. 

Modelo Markoviano “Razão RR” 
Identificação do 

Sinal 

No de 
Intervalos 

RR Se (%) +P (%) Se (%) +P (%) 
Descrição do sinal 

00735 40230 98,494 42,745 94,277 70,495 

03665 40000 96,774 57,54 100 51,361 

04043 61000 77,627 88,182 64,409 65,056 

04048 39000  90,172 84,66 59,656 59,803 

04746 47000 97,275 99,629 99,689 99,480 

04936 40000 84,432 98,214 93,667 93,829 

08219 59290 88,976 49,891 99,620 33,373 

08405 58850 97,375 99,554 99,721 99,865 

08455 59550 96,062 99,923 99,652 100 

Sinais com ritmo 
sinusal normal e 
fibrilação atrial. 

04126  42000 97,228 47,184 94,473 55,703 

Sinal com batimentos 
prematuros 
ventriculares, ritmo 
sinusal normal e 
fibrilação atrial. 

04908 61750 84,795 57,239 97,315 58,008 

06426 55150 98,204 98,469 99,863 96,334 

06995 55180 90,584 72,200 96,923 54,121 

07910 36590 98,008 84,405 98,079 92,996 

08215 43350 94,093 99,732 99,804 99,768 

Sinais com ritmo 
sinusal normal, flutter 
atrial e fibrilação atrial. 

07162 39290 97,674 100 99,885 100 Sinal com fibrilação 
atrial. 

07879 56590 87,092 96,977 99,590 99,665 

05121 49870 86,305 83,478 99,933 84,282 

Sinais com batimentos 
prematuros da junção 
AV, ritmo sinusal 
normal e fibrilação 
atrial. 
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Tabela 8.3.  Desempenho na detecção de FA para cada um dos sinais testados. Comparação entre os 

resultados obtidos com o método “Razão RR” e o Modelo Markoviano após a otimização dos 

parâmetros. 

Modelo  

Markoviano 
“Razão RR” 

Identificação 
do Sinal 

No de 
Intervalos 

RR 
Se (%) +P (%) Se (%) +P (%) 

Descrição do sinal 

00735 40230 95,481 80,867 96,686 93,043 

03665 40000 97,386 94,473 98,887 87,430 

04043 61000 63,265 90,703 56,691 88,537 

04048 39000  78,105 83,994 65,067 86,156 

04746 47000 98,11 99,884 98,105 99,858 

04936 40000 78,996 98,235 83,149 98,002 

08219 59290 87,072 68,904 83,683 51,042 

08405 58850 97,097 99,785 97,667 99,832 

08455 59550 96,525 99,971 96,432 99,985 

04126  42000 95,129 74,132 92,225 87,395 

Sinais com ritmo sinusal 
normal e fibrilação atrial. 

04908 61750 82,860 68,453 87,194 67,241 

06426 55150 98,146 98,424 98,661 98,062 

06995 55180 91,080 85,548 89,913 78,925 

07910 36590 97,739 94,204 97,370 97,658 

08215 43350 96,067 99,927 97,690 99,944 

Sinais com ritmo sinusal 
normal, flutter atrial e 
fibrilação atrial. 

07162 39290 96,419 100 99,656 100 Sinal com fibrilação 
atrial. 

07879 56590 85,973 99,098 80,936 99,867 

05121 49870 85,066 84,753 87,890 84,582 

Sinais com ritmo 
juncional  

AV, ritmo sinusal normal 
e fibrilação atrial. 
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Na tabela 8.4 estão os valores médios de  Se e +P obtidos antes e após o processo de 

otimização.  Nota-se que, em ambos os métodos, com a otimização dos parâmetros houve 

uma melhora do valor de +P, embora os valores de Se tenham ficado menores.  Entretanto,  

o aumento dos valores de +P foram muito mais significativos do que as perdas em Se e  

atingiu-se o objetivo da otimização de equilibrar estes dois valores. 

Tabela 8.4 – Valores médios de Se e +P antes e após a otimização para os dois métodos implementados. 
 

Markov Razão RR Número de 
Intervalos 

RR 
Parâmetros 

Semed (%) +Pmed (%) Semed (%) +Pmed (%) 

Não 
otimizados 92,287 81,112 94,253 78,563 

881690 

Otimizados 90,142 90,075 89,328 89,864 

 Os resultados obtidos de Se e +P, após a otimização, foram muito semelhantes para os dois 

métodos implementados.  Embora o Modelo Markoviano apresente resultados médios  

ligeiramente melhores, podemos considerar que ambos os métodos apresentam o mesmo 

desempenho. 

Comparando-se os resultados obtidos durante os testes realizados por Moody e Mark [16] 

(Se = 93,58% e +P = 85,92%), mostrados na tabela 2.1, aos resultados não otimizados 

obtidos através dos Modelos Markovianos (Se = 92,287% e +P = 81,112%), mostrados na 

tabela 8.4, percebe-se que eles estão muito próximos apesar dos dados de treinamento e 

testes serem de bases diferentes. 

Fazendo uma análise mais qualitativa dos resultados, nos dois métodos ocorrem erros nos 

trechos de sinais onde há transições entre FA e outros ritmos, pois ambos os métodos 

implementados são causais, cujos algoritmos tem um tempo de adaptação antes de realizar 

ou não a detecção de FA.  Conforme cresce o número de transições, o número de falsos 

positivos e falsos negativos cresce também. Este tempo de adaptação ou atraso está 

relacionado principalmente com o valor da ordem N das janelas móveis utilizadas em 
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ambos os métodos. O valor de N foi fixado em N = 40 intervalos RR para os dois métodos 

e dessa forma garantir que ambos tivessem o mesmo atraso.   

Observando-se os resultados da tabela 8.3 percebemos que os sinais 04043 e 04048 

apresentam valores de Se menores do que os demais sinais. Analisando-se a forma de onda 

do ECG do sinal 04043, mostrado na figura 8.1, notamos que apesar de se tratar de um 

trecho com FA, facilmente identificado pela ausência de onda P e pela tremulação da linha 

base, não há grande variabilidade dos intervalos RR, de tal forma que nem o Modelo 

Markoviano nem o método “Razão RR” são capazes de identificá-la. O sinal 04048 possui 

o mesmo problema. 

 

Figura 8.1– Trecho do sinal 04043  com as marcações do de batimento e de ritmo originais da base de 

dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A 

velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 10mV/mm.  As marcações mais acima 

correspondem ao tipo de batimento  (N para normais).  A marcação mais abaixo corresponde ao tipo de 

ritmo (AFIB para fibrilação atrial).  Nota-se que, embora seja um trecho com FA, o sinal não apresenta 

grandes variações de RR. 

Ao contrário do que ocorre com os sinais 04043 e 04048, os sinais 08219 e 04908 

apresentam valores de +P menores porque o sinal de ECG, apesar de se tratar de um ritmo 

sinusal normal, apresenta variabilidade dos intervalos RR de forma que os algoritmos dos 

métodos implementados identificam FA.  Como foi visto na seção 3.1.3, os ritmos sinusais 

normais também podem apresentar variabilidade dos intervalos RR. A figura 8.2 ilustra um 

trecho do sinal 04908. 

Nestes casos com piores resultados (sinais 04043, 04048, 04908 e 08219), o Modelo 

Markovino comporta-se igual ou melhor do que o método razão RR. 



85 

 

Figura 8.2– Trecho do sinal 04908 com as marcações do de batimento e de ritmo originais da base de 

dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A 

velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 10mV/mm.  As marcações mais acima 

correspondem ao tipo de batimento  (N para normais).  A marcação mais abaixo corresponde ao tipo de 

ritmo (N para normal).  Nota-se que, embora seja um trecho com ritmo sinusal normal, o sinal 

apresenta variações de intervalo RR. 

Os resultados obtidos na tabela 8.3 correspondem à base de dados de desenvolvimento 

(seção 6.1.3), utilizada durante o processo de otimização.  Este processo de otimização 

pode comprometer os resultados, fazendo com que fiquem “viciados” para a base de dados 

utilizada.  Por isso, para verificar efetivamente os métodos implementados, foram 

realizados testes com outros sinais, formando uma nova base de dados de teste (vide seção 

6.1.4).   

A tabela 8.4 mostra os resultados obtidos para a base de dados de testes da seção 6.1.4.  

Esta base de dados foi formada com o propósito de verificar 3 possíveis situações: sinais 

apenas com FA, sinais com FA  em meio a outros ritmos e sinais que não possuem FA.  

Nota-se que nos 5 sinais que possuem apenas FA, não há falsos positivos (FP), gerando 

valores de +P sempre de 100%, enquanto nos 5 sinais que não contêm nenhuma ocorrência 

de FA, não há verdadeiros positivos (VP), gerando valores de Se e +P sempre nulos.  Dessa 

forma, para obter os valores totais de Se e +P, optou-se por fazer a contagem parcial dos 

eventos de verdadeiros positivos e negativos (VP e VN respectivamente) e falsos positivos 

e negativos (FP e FN respectivamente) para cada um dos sinais, como mostra a tabela 8.5.  

Obtidos estes valores, eles foram somados sinal a sinal de forma que fossem obtidos os 

valores totais de VP, VN, FP e FN.  Aplicaram-se então as fórmulas 6.1 e 6.2 para calcular 

respectivamente os valores de Se e +P, mostrados na tabela 8.6. 
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Tabela 8.4.  Desempenho na detecção de FA para os sinais da base de dados de teste. Comparação entre 

os resultados obtidos com o método “Razão RR” e o Modelo Markoviano. 

Markov “Razão RR” 
Identificação 

do Sinal 

No de 
Intervalos 

RR Se (%) +P (%) Se (%) +P (%) 
Descrição do sinal 

iaf1 187 60,427 100 83,957 100 

iaf2 341 86,803 100 58,944 100 

iaf3 996 70,080 100 79,417 100 

iaf6 355 78,082 100 69,014 100 

iaf7 1460 87,602 100 62,808 100 

Sinais com fibrilação 
atrial. 

p02/p02c 2914 85,743 89,384 70,468 97,191 

p04/p04c 3048 82,184 100 77,011 100 

Ritmo sinusal normal e 
fibrilação atrial. 

201 2039 92,669 56,80 84,026 53,112 
Ritmo sinusal normal, 
fibrilação atria, ritmo 

juncional AV e trigeminismo 

202 2146 76,690 92,112 57,944 94,310 Ritmo sinusal normal, 
fibrilação e flutter atrial 

203 3107 92,151 69,986 97,921 69,303 

Ritmo sinusal normal, 
fibrilação e flutter atrial, 

trigeminismo e taquicardia 
ventricular. 

219 2312 84,381 81,590 82,395 77,679 
Ritmo sinusal normal, 

fibrilação atrial e 
bigeminismo 

221 2462 85,966 97,335 97,689 96,593 Ritmo sinusal normal e 
fibrilação atrial  

222 2606 84,328 62,332 73,269 57,8151 
Fibrilação atrial, 

bigeminismo, trigeminismo e 
taquicardia ventricular. 

101 1874 - - - - 

103 2091 - - - - 

121 1876 - - - - 

Ritmo sinusal normal. 

124 1634 - - - - 
Ritmo juncional AV,  
trigeminismo e ritmo 

idioventricular. 

205 2672 - - - - Ritmo sinusal normal e 
taquicardia ventricular. 
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Tabela 8.5. Contagem do número de verdadeiros positivos (VP), verdadeiros negativos (VN), falsos 

positivos (FP) e falsos negativos (FN) para os métodos “Razão RR” e o Modelo Markoviano. 

Markov “Razão RR” 
Sinal 

No de 
Intervalos 

RR VP VN FP FN VP VN FP FN 

iaf1 187 113 0 0 74 157 0 0 30 

iaf2 341 296 0 0 45 201 0 0 140 

iaf3 996 698 0 0 298 791 0 0 205 

iaf6 355 277 0 0 78 245 0 0 110 

iaf7 1460 1279 0 0 181 917 0 0 543 

p02/p02c 2914 417 2373 50 74 346 2413 10 145 

p04/p04c 3048 429 2526 0 93 402 2526 0 120 

201 2039 849 470 655 65 774 448 677 140 

202 2146 748 1140 62 196 542 1167 35 402 

203 3107 2005 86 856 160 2122 0 942 43 

219 2312 1534 155 345 278 1516 69 431 296 

221 2462 2036 26 56 344 2325 0 82 55 

222 2606 791 1194 473 148 679 1188 479 260 

101 1874 0 1874 0 0 0 1874 0 0 

103 2091 0 2091 0 0 0 2091 0 0 

121 1876 0 1876 0 0 0 1876 0 0 

124 1634 0 1620 14 0 0 1634 0 0 

205 2672 0 2651 21 0 0 2672 0 0 

Total 34120 11472 18082 2532 2034 11017 17958 2656 2489 
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Tabela 8.6.  Desempenho total na detecção de FA para os sinais da base de dados de teste. Comparação 

entre os resultados obtidos com o método “Razão RR” e o Modelo Markoviano. 

Modelo Markoviano “Razão RR” Número de 
Intervalos 

RR Se (%) +P (%) Se (%) +P (%) 

34120 84,940 81,919 81,571 80,575 

Observando-se os resultados parciais da tabela 8.4, o pior resultado de Se ocorreu para o 

sinal iaf1.  Nesse sinal, ocorreu algo semelhante ao ocorrido no sinal 04048 da tabela 8.3, 

para o qual não há variações significativas dos intervalos RR apesar da FA. 

Ainda em relação à tabela 8.4, nota-se que as piores resultados de +P foram obtidos para os 

sinais 201, 202 e 222 para os dois métodos.  Estes sinais possuem em comum variados 

tipos de arritmia, além de FA.   Tomando como exemplo o sinal 201, nota-se que a maior 

parte dos erros ocorrem em trechos com ritmo normal e batimentos ventriculares 

esporádicos e aleatórios, gerando uma variabilidade dos intervalos RR semelhantes a uma 

FA.  Outro trecho do sinal com muitos erros de detecção possui um trigeminismo, cujas 

variações dos intervalos RR também se assemelham a uma FA.  As figuras abaixo ilustram 

estes dois trechos de baixo valor preditivo positivo: 

 
Figura 8.3 – Trecho do sinal 201 com as marcações do de batimento e de ritmo originais da base de 

dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A 

velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 10mV/mm.  As marcações mais acima 

correspondem ao tipo de batimento  (N para normais, V para os ventriculares, “a” para os atriais 

prematuros).  A marcação mais abaixo corresponde ao tipo de ritmo (N para normal).  Nota-se que os 

batimentos ventriculares provocam variações nos intervalos RR. 
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Figura 8.4– Trecho do sinal 201 com as marcações do de batimento e de ritmo originais da base de 

dados [18].  Cada divisão é de 5x5 mm.  O traçado do sinal de ECG foi adquirido na derivação II.  A 

velocidade do traçado é de 25mm/s e a amplitude de 10mV/mm.  As marcações mais acima 

correspondem ao tipo de batimento  (N para normais ou V para os ventriculares).  A marcação mais 

abaixo corresponde ao tipo de ritmo (T para trigeminismo).  Nota-se que há variações nos intervalos 

RR. 

Observando-se os 5 últimos sinais da tabela 8.5, nos quais não há FA, nota-se que houve 

poucas incidências de falsos positivos, embora haja outros tipos de arritmia, como 

trigeminismo por exemplo. 

De forma geral, observando-se a tabela 8.6, constata-se que os resultados obtidos com a 

base de dados de teste estão abaixo dos resultados obtidos com a base de dados de 

desenvolvimento e que há um leve desequilíbrio entre os valores de Se e +P,  o que de certa 

forma era esperado uma vez que o processo de otimização descrito no Capítulo 7 ajustou os 

parâmetros para a base de dados de desenvolvimento.  No entanto, podemos considerar que 

os resultados foram satisfatórios. 
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9 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de Modelos Markovianos na detecção 

de fibrilação atrial (FA) .  Para isso, além do Modelo Markoviano, foi implementado 

também o método “Razão RR”, comercialmente mais utilizado, e então os resultados desses 

dois métodos foram comparados. 

Foram formadas três bases de dados com objetivos distintos: treinamento, desenvolvimento 

e testes dos métodos. Em um primeiro momento, o Modelo Markoviano foi treinado para 

obtenção das matrizes de probabilidade de transição de estados, a partir de sinais que 

formavam a base de dados de treinamento. A distribuição das probabilidades nessas 

matrizes de transição apresentou algumas diferenças em relação às matrizes obtidas por 

Moody e Mark [16], principalmente durante o treinamento realizado com dados que 

continham FA.  Essas diferenças já eram esperadas, por causa da aleatoriedade existente 

nos casos com FA. 

Em seguida, os dois métodos foram implementados de acordo com os trabalhos originais 

propostos por Moody e Mark [16], para os Modelos Markovianos, e por Korziniv e Le [13], 

para o método “Razão RR”.  Os métodos foram executados com sinais da base de dados de 

desenvolvimento. Os resultados obtidos tinham um valor alto de sensibilidade (Se), maior 

do que 90% para ambos os métodos, mas um valor preditivo positivo baixo (+P), em torno 

de 80%.  Os resultados obtidos por Moody e Mark [16] (Se = 93,58% e +P = 85,92%) 

foram semelhantes aos resultados obtidos através dos Modelos Markovianos (Se = 

92,287% e +P = 81,112%), apesar dos dados de treinamento serem de bases diferentes.   

Para equilibrar os valores de Se e +P, os coeficientes e limiares presentes nas expressões 

matemáticas dos dois métodos foram otimizados de forma que os valores de Se e +P 

fossem maximizados sem, no entanto, ficarem muito distantes um do outro. 

Após a otimização com os sinais da base de dados de desenvolvimento, os resultados 

obtidos para ambos os métodos foram satisfatórios e os valores de Se e +P ficaram 

equilibrados em torno de 90%, de forma os métodos são sensíveis o suficiente para detectar 
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os eventos de FA, mas também são preditivos o suficiente para não realizar falsas 

detecções. 

Diante da similaridade dos resultados observados, a comparação entre os dois métodos fica 

por conta da consistência e facilidades da  metodologia implementada.  O método “Razão 

RR” não necessita de uma fase de treinamento e, na prática, tem sido mais aplicado à 

detecção de FA do que o Modelo Markoviano.  Entretanto, diante dos bons resultados 

obtidos com este último método e diante da consistência de sua metodologia baseada no 

levantamento de um modelo estatístico, consideramos que o Modelo Markoviano tem 

potencial para ser desenvolvido e aprimorado. 

Para verificar então os potenciais dos métodos implementados, estes foram executados com 

a base de dados de teste, independente da base de dados de treinamento e otimização dos 

parâmetros.  Com essa base, os resultados obtidos foram satisfatórios, embora a base de 

dados de desenvolvimento tenha apresentado um desempenho melhor, o que já era 

esperado por causa do processo de otimização a que essa foi submetida. Além disso, os 

valores de Se e +P obtidos apresentaram uma certa diferença para o Modelo Markoviano 

(Se = 84,940% e +P = 81,919%).  O equilíbrio entre Se e +P permaneceu para o método 

“Razão RR” (Se= 81,571% e +P = 80,575). 

Para a base de dados de teste, o Modelo Markoviano apresentou resultados melhores do que 

o método “Razão RR”, cerca de 3,3% a mais de Se e 1,3% a mais de +P, enquanto que para 

a base de desenvolvimento, os resultados obtidos foram praticamente idênticos. Isso 

confere ao Modelo Markoviano uma maior consistência de metodologia, que pode ser 

atribuída à fase de treinamento. 

Foram observados alguns casos de mau funcionamento, tanto para o Modelo Markoviano 

quanto para o método “Razão RR”: casos de FA com pouca variação dos intervalos RR não 

eram detectados, gerando baixos valores de Se; casos com ritmo sinusal normal ou outras 

arritmias, com variações de RR grandes e duradouras, eram detectados como FA, 

prejudicando os resultados de +P.  
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Diante disso, nota-se que os dois métodos são melhores na detecção de variabilidade dos 

intervalos RR do que propriamente na detecção de fibrilação atrial.  A detecção da 

variabilidade do ritmo cardíaco, por si só, é de grande importância pois tais irregularidades, 

independente do tipo de arritmia, comprometem o débito cardíaco, como foi visto na seção 

3.1.3.  Entretanto, a identificação do tipo de arritmia, como por exemplo se há ou não uma 

FA, é importante para que seja adotada a conduta terapêutica adequada. 

Sob este aspecto, o ideal para detecção de fibrilação atrial seria ter um método híbrido que 

verificasse não só a variabilidade dos intervalos RR mas também outras características da 

FA como, por exemplo, a ausência de onda P e a oscilação da linha base do sinal de ECG.  

Para isso, poder-se-ia utilizar Modelos Hidden Markov [1] para delineamento do sinal de 

ECG e conseqüentemente detecção de onda P em conjunto com os Modelos Markovianos, 

para detecção de variabilidade dos intervalos RR. 
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