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Resumo
O estudo de ritmos fisiológicos (por exemplo, respiração, ciclos cardíacos) e sua regulação,
pode ser feito por meio de métodos que caracterizam a complexidade da regulação fisiológica.
Os mecanismos fisiológicos subjacentes às variações cardiorrespiratórias incluem múltiplos
ciclos de feedback "determinísticos"que regulam o sistema cardiorrespiratório, bem como
processos "estocásticos"nos níveis celular e molecular (por exemplo, canais iônicos, liberação
de neurotransmissores, etc.). A natureza estocástica dos sistemas reais impede o uso
de modelos determinísticos para descrever variações fisiológicas. Assim, os métodos
estocásticos podem fornecer informações úteis sobre a complexidade dos ritmos fisiológicos
e descobrir mecanismos que estão associados a patologias complexas, como arritmia
cardíaca por exemplo. Uma maneira de abordar a complexidade por métodos estocásticos
é procurando a presença da propriedade fractais, que pode ser detectado em sistemas
naturais acima de uma determinada escala de tempo.

A introdução do método de entropia multi-escala (MSE) foi um marco no campo
da análise de sinais fisiológicos complexos, de forma que a MSE se tornou uma abordagem
fundamental para acessar a complexidade de uma série de temporal, estimando sua criação
de informações em uma gama de escalas temporais. No entanto, a MSE pode não ser
precisa ou válida para séries temporais curtas. Por isso que estudos anteriores aplicaram
diferentes tipos de derivações de seu algoritmo a séries temporais de curto prazo. Contudo,
nenhum estudo analisou e comparou sistematicamente suas confiabilidades. Uma das
variantes mais importantes da MSE é a entropia multi-escala modificada (MMSE), embora
ainda possa produzir estimativas enviesadas devido aos critérios de similaridade rígidos da
entropia amostral.

Aproveitando as vantagens do MMSE e do conceito de entropia fuzzy, propomos
nessa tese a entropia multi-escala fuzzy modificada (MMFE) como refinamento da MMSE
para séries temporais fisiológicas de curto prazo. Avaliamos a robustez da MMSE e MMFE
usando ruídos estocásticos segmentados e séries de variabilidade da frequência cardíaca
real, comparadas com os resultados da MSE clássica obtidos com os sinais completos.
Os resultados mostram que o MMFE é muito mais robusta do que o MMSE para um
série temporal fisiológica curta, assemelhando-se a MSE para amostras da séries com
400 batimentos. Também mostramos a existência de uma relação exponencial entre o
parâmetro fuzzy da MMFE e o tamanho do sinal. Sugerimos o uso dessa relação para
escolher o parâmetro MMFE ideal como parte do método.

Nessa tese também são comparadas as mais importantes variações do algoritmo
MSE adaptadas a séries temporais curtas em séries temporais de variabilidade da frequência
cardíaca (VFC) humana e de rato. São estudadas as variações mais utilizadas de MSE:
MSE composta (CMSE), MSE composta refinada (RCMSE), além da MSE modificado



(MMSE) e suas versões fuzzy. Também analisamos os erros nas estimativas de MSE
para uma gama de expoentes fuzzy incorporados. Os resultados mostram que as versões
fuzzy MSE, em função do comprimento da série temporal, apresentam erros mínimos em
comparação com os algoritmos não fuzzy. O algoritmo da MSE tradicional com contagem
fuzzy (MFE) tem precisão semelhante a algoritmos alternativos com melhor desempenho
computacional. Para a melhor precisão, os resultados sugerem diferentes expoentes fuzzy
de acordo com o comprimento da série temporal.

Palavras-chave: Entropia Multi-escala. Séries Temporais Fisiológicas Curtas. Lógica
Fuzzy.



Abstract
The study of physiological rhythms (for example, breathing, cardiac cycles) and their
regulation, can be done through methods that characterize the complexity of physiological
regulation. The physiological mechanisms underlying cardiorespiratory variations include
multiple "deterministic"feedback loops that regulate the cardiorespiratory system, as well
as "stochastic"processes at the cellular and molecular levels (for example, ion channels,
neurotransmitter release, etc.). The stochastic nature of real systems prevents the use
of deterministic models to describe physiological variations. Thus, stochastic methods
can provide useful information on the complexity of physiological rhythms and discover
mechanisms that are associated with complex pathologies, such as cardiac arrhythmia
for example. One way to approach complexity by stochastic methods is to look for the
presence of the fractals property, which can be detected in natural systems above a certain
time scale.

The introduction of the multiscale entropy method (MSE) was a milestone in the
field of complex physiological signal analysis, so that the MSE has become a fundamental
approach to access the complexity of a time series, estimating its creation of information in
a range of time scales. However, the MSE may not be accurate or valid for short time series.
That is why previous studies have applied different types of derivations of its algorithm to
short-term time series. Nevertheless, , no study has systematically analyzed and compared
its reliability. One of the most important variants of the MSE is the modified multiscale
entropy (MMSE), although it can still produce skewed estimates due to the strict similarity
criteria of the sample entropy.

Taking advantage of the MMSE and the fuzzy entropy concept, we propose in
this thesis the modified multi-scale fuzzy entropy (MMFE) as a refinement of the MMSE
for short-term physiological time series. We evaluated the robustness of the MMSE and
MMFE using segmented stochastic noises and series of variability of the real heart rate,
compared with the results of the classical MSE obtained with the complete signals. The
results show that the MMFE is much more robust than the MMSE for a short physiological
temparl series, similar to the MSE for samples from the series with 400 beats. We also
show the existence of an exponential relationship between the MMFE fuzzy parameter
and the size of the signal. We suggest using this relationship to choose the ideal MMFE
parameter as part of the method.

In this thesis, the most important variations of the MSE algorithm adapted to short
time series in human and rat heart rate variability (HRV) time series are also compared.
The most used variations of MSE are studied: composite MSE (CMSE), refined composite
MSE (RCMSE), in addition to the modified MSE (MMSE) and its fuzzy versions. We
also analyzed the errors in the MSE estimates for a range of embedded fuzzy exponents.



The results show that the fuzzy MSE versions, as a function of the length of the time
series, have minimal errors compared to the non-fuzzy algorithms. The traditional MSE
algorithm with fuzzy counting (MFE) has precision similar to alternative algorithms with
better computational performance. For the best precision, the results suggest different
fuzzy exponents according to the length of the time series.

Keywords: Multiscale Entropy. Short Physiological Time Series. Fuzzy Logic.
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sólidas representam as funções de melhor ajuste, ou seja, uma função
exponencial decrescente y = 1, 64 − 0, 75 × exp(−3 × x/104) para
ratos e um exponencial crescente y = 0, 82− 0, 10× exp(−4× x/104)
para humanos. Essas funções podem ser usadas para escolher o melhor
expoente fuzzy desses conjuntos de dados de acordo com o comprimento
da série. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Figura 25 – Erros quadrados médios de MFE em função do tamanho do segmento,
obtidos com a função fuzzy alternativa, ou seja, exp(−0, 6931× (d/r)n).
Os erros são ilustrados para o expoente fuzzy variando no intervalo
n = 1, 3 a n = 3, 0 (ratos) e n = 2, 0 a n = 5, 5 (humanos). Os
gráficos superiores mostram todas as curvas de erro, enquanto os gráficos
inferiores mostram a ampliação dos erros de tamanhos de segmentos
curtos. Pode-se notar que o expoente fuzzy que dá a melhor precisão
(menor erro) varia de acordo com o tamanho do segmento, embora
os expoentes ótimos sejam diferentes daqueles obtidos com a função
fuzzy original. O erro mais baixo para todos os tamanhos de segmento
é ilustrado nos gráficos ampliados à direita (MFE mínimo). Para
referência, o MMSE também é ilustrado nos gráficos (linhas cinza). . . 84



Figura 26 – Tempo de computação das variantes baseadas em entropia fuzzy de MSE,
ou seja, MFE, CMFE, RCMFE e MMFE. O gráfico mostra o tempo
médio consumido (em segundos) para calcular as variantes de MSE
para três séries de VFC de humanos até segmentos de 12.000 pontos.
É importante notar que o CMFE e o RCMFE levam praticamente
o mesmo tempo para serem calculados e, portanto, essas curvas são
sobrepostas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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1
Introdução

Pode-se acessar a taxa de criação de informação das séries temporais de diferentes maneiras.
Uma das formas mais consistentes é a entropia de Kolmogorov-Sinai (KS), que não é
realmente uma entropia, mas uma entropia por unidade de tempo, ou uma "taxa de
entropia". Toda via, quando olhamos para a sua definição, mais precisamente na equação
3.1, vemos que, numericamente, apenas entropias para d finito podem ser calculadas. Assim
que d se torna grande em relação ao comprimento de uma determinada série temporal, a
entropia K é subestimada e tende a zero. Portanto, a entropia KS para séries temporais
de comprimento finito geralmente não pode ser estimada com precisão razoável.

Para a análise dessas séries temporais relativamente curtas e ruidosas, Pincus
introduziu entropia aproximada (ApEn), uma família de parâmetros que pode ser aplicada
em séries fisiológicas (8). Posteriormente, uma modificação no algoritmo da ApEn, chamada
entropia amostral (SampEn) (9), foi proposta com a vantagem de ser menos dependente
do comprimento da série temporal. Esses algoritmos, no entanto, atribuem um maior
valor de entropia para certas séries temporais patológicas que se presume representar
uma dinâmica menos complexa do que a séries temporais derivadas de função saudável
(10). A possível razão para que esses resultados ocorram está atrelada ao fato de que
essas medidas são baseadas em uma única escala temporal. Tanto a entropia KS quanto
os parâmetros ApEn dependem da diferença de um passo de uma função e refletem a
incerteza do próximo ponto, dado o história passada da série, de forma que tais medidas
não levam em consideração características relacionadas à estrutura em diferentes escalas
mais curtas (4).

Zhang (11, 12) propôs uma abordagem geral para levar em consideração as múlti-
plas escalas de tempo em sistemas físicos. Sua medida, baseada em uma soma ponderada
de entropias dependentes da escala, de fato, produz valores mais altos para ruídos correla-
cionados em comparação com os não correlacionados. No entanto, uma vez que é baseado
na definição de entropia de Shannon, o método de Zhang requer uma grande quantidade
de dados quase sem ruído, a fim de mapear um sinal para uma sequência simbólica discreta
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com precisão estatística suficiente. Portanto, apresenta limitações óbvias quando aplicado
a sinais fisiológicos típicos que variam continuamente e têm comprimento finito (4).

Em 2002 Costa et al., propôs a abordagem da entropia multi-escala (MSE) para
representar a complexidade de um sinal (4). A MSE basicamente calcula a entropia amostral
(SampEn) em uma faixa de escalas. A SampEn é uma medida de probabilidade condicional
que quantifica a probabilidade de que dada uma sequência de m pontos consecutivos
correspondem a outra sequência do mesmo comprimento, dentro de uma tolerância r, ainda
corresponderá à outra sequência quando seu comprimento for aumentado de comprimento
para m + 1. Logo, m define o comprimento dos padrões que são comparados entre si
(9). A distância entre dois vetores é calculada como a diferença máxima absoluta de seus
componentes escalares correspondentes (ver equação 3.4).

Costa et al. define em seu algoritmo as séries temporais coarse-grained (ver seção
3.3.1 ), as quais representam a dinâmica do sistema em diferentes escalas o que permite
analisar com o algoritmo de entropia amostral (SampEn) diferentes escalas temporais.
Desde a sua introdução, o MSE tornou-se um método predominante para quantificar a
complexidade dos sinais (13). Embora tenha sido usado com sucesso em diferentes campos
de pesquisa e se mostrado como um método robusto em discriminar diferentes dinâmicas
complexas, ele apresenta viés ao lidar com séries temporais de curta duração, o algoritmo
da MSE pode dar uma estimativa imprecisa de entropia ou mesmo induzir valores de
entropia indefinidos para séries temporais curtas (ver, por exemplo, (5)). O fato de que
o cálculo do MSE requer, como primeira etapa, a construção de séries coarse-grained
em escala, utilizando um filtro de média móvel sem sobreposição, reduz drasticamente o
comprimento de cada série temporal escalonada por um fator τ , resultando em uma série
de comprimento N/τ . Como consequência, o MSE torna-se inviável para ser aplicada na
análise de séries temporais curtas.

O algoritmo para contagem de repetição de padrão e cálculo de entropia é respon-
sável pelo viés da MSE. A repetição do padrão diminui à medida que a série temporal
encurta, originando o viés e a instabilidade numérica. A MSE prova ser imprecisa em
análises de séries temporais curtas (6, 14), perdendo significativamente sua sensibilidade
(15).

Desde que a MSE foi introduzida, uma série de modificações e refinamentos
foram propostos, alguns visando aumentar o precisão das estimativas de entropia como a
substituição da função degrau, que considera somente os valores 0 e 1 na contagem de
similaridade entre padrões por funções exponenciais como entropia Fuzzy (FuzzyEn) que
incorpora o conceito de conjuntos fuzzy, onde a similaridade dos vetores é definida com base
na função exponencial e suas formas (16). Em uma função Degrau, o limite é rígido de forma
que todos os pontos de dados dentro da tolerância são tratadas igualmente, enquanto
os pontos de dados fora dela são descartados. O limite rígido causa descontinuidade,



35

o que pode levar a mudanças abruptas dos valores de entropia quando a tolerância
muda ligeiramente, e até mesmo à falha na definição no cálculo da entropia se nenhuma
correspondência for encontrada. Em uma função exponencial, ao contrário, não há limite
rígido. O valor da função exponencial em torno de determinado vetor pode ser visto
como a associação Fuzzy (17) para indicar a similaridade entre ele e seu vizinho. Quanto
mais próximo estiver da tolerância, mais semelhante serão, e a semelhança entre eles
será quase zero caso contrário (16). Nessa abordagem todos os pontos são considerados
como membros da função exponencial fuzzy, os valores de entropia FuzzyEn mudarão
continuamente e não há limitação para a definição de parâmetros. A figura 1 ilustra a
transição binária da função Degrau (painel a)) e transição suave e contínua da função
fuzzy (painel b))

Figura 1 – Na figura acima o painel a) ilustra a definição binária da função Degrau e sua
descontinuidade. O painel b) ilustra o fato de uma função exponencial ser contínua.

A entropia fuzzy multi-escala (MFE) usa contagem Fuzzy para as repetições de
padrão como forma de evitar contagens zero ou instabilidades numéricas no cálculo de
entropia (18, 19).

Outros métodos exploram procedimentos alternativos para a construção das séries
coarse-grained. A entropia multi-escala composta (CMSE) (5) e a entropia multi-escala
composta refinada (RCMSE) (20) empregam um conjunto de coarse-graining em tamanho
real das séries temporais coarse-graining, evitando séries temporais curtas únicas. Outro
método importante é a entropia multi-escala modificada (MMSE), cujo algoritmo propõe
gerar a série temporal coarse-graining substituindo a média aritmética pelo procedimento
de média móvel (6).

As combinações são possíveis com as técnicas relativas ao coarse-graining e contagem
padrão de similaridade. A entropia Fuzzy multi-escala composta e a refinada (CMFE e
RCMFE) apresentam uma abordagem em conjunta com CMSE, RCMSE, respectivamente,
assim como a MFE em relação a MSE original. Ambos CMFE e RCMFE foram avaliados
no contexto de sinais mecânicos e biomédicos (19, 21).

Nessa tese propomos a entropia Fuzzy multi-escala modificada (MMFE) para séries
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temporais fisiológicas de curto prazo, a qual avaliamos em séries de variabilidade da frequên-
cia cardíaca (VFC) (ver seção 2.0.3) e no contexto de dinâmica simulada (7). Comparamos
sistematicamente as abordagens para melhorar a precisão da estimativa de MSE com MFE
e suas combinações, ou seja, CMFE, RCMFE e MMFE para séries temporais curtas além
de investigar a dependência do expoente fuzzy conforme o comprimento da série temporal
diminui. Sendo assim, nosso objetivo principal é investigar a abordagem mais precisa e
eficaz para analisar séries temporais curtas baseadas na entropia multi-escala. No capítulo
1 dessa tese trataremos do conceito de complexidade em fisiologia, apresentando uma
breve introdução dos conceitos de dinâmica não Linear, fractais e caos. Falaremos da
dinâmica não linear em sistemas fisiológicos com ênfase na dinâmica cardíaca. No capítulo
2, sobre análise não linear de séries temporais curtas por meio de entropia iremos descrever
com detalhes os métodos que foram usados nesse estudo. Na capítulo 3 descrevemos os
experimentos, apresentamos nossos resultados e faremos a discussão dos mesmos. No
capítulo 4 encerramos o trabalho apresentando nossas conclusões.



2
Complexidade Fisiológica

A capacidade de se prever o estado futuro de um sistema, dado o atual, está na base do
conhecimento científico com implicações relevantes do ponto de vista conceitual e também
em suas aplicações (22). O conhecimento da lei de evolução do sistema pode induzir
alguém a concluir que esse objetivo foi alcançado. Este é o ponto de vista determinístico
clássico, conforme afirmado por Laplace (23): "uma vez que as leis de evolução do sistema
são conhecidas, o estado em um determinado instante t0 determina completamente os
estados subsequentes para cada tempo t > t0"1. No entanto, é bem estabelecido agora que
isso não pode ser realizado na prática.

2.0.1 Dinâmica não Linear, Fractais e Caos

Em matemática uma equação linear significa que seu valor de saída é uma soma ponderada
dos valores de entrada, ou seja, uma equação linear em n variáveis (desconhecidas)
x1, ..., xn tem a forma

a1x1 + a2x2 + ...+ anxn = b. (2.1)

onde a1, a2, ..., a, b são números reais. Para números reais s1, s2, ..., sn se

a1s1 + a2s2 + ...+ ansn = b. (2.2)

nós dizemos que x1 = s1, x2 = s2, ..., xn = sn é uma solução desta equação.

Quando falamos em sistema de equações lineares em n variáveis x1, ..., xn queremos
dizer uma coleção de equações lineares nessas variáveis. Um sistema de m equações lineares

1 Considerar o cenário usual onde um sistema é estudado por um observador externo,evitando o problema
da auto-predição
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nessas n variáveis podem ser escritas como

a11x1 + a12x2 + a13x3 + ...+ a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + a23x3 + ...+ a2nxn = b2

a31x1 + a32x2 + a33x3 + ...+ a3nxn = b3

...

...

am1x1 + am2x2 + am3x3 + ...+ amnxn = bm

(2.3)

onde aij e bi são todos números reais

A palavra dinâmica está relacionada a variação, mudança. Um sistema dinâmico é
qualquer coisa que se move, muda ou evolui com o tempo. Geralmente não é razoável supor
que existe algum forma de fluxo de energia envolvida em tal sistema. Um sistema dinâmico
não linear é, como o nome indica, um sistema cuja melhor descrição (comportamento)
não é linear (24). Em outras palavras, os valores de um sistema em um momento não são
iguais à soma ponderada dos valores anteriores. Uma definição alternativa e uma espécie
de "recusa"é que não linear se refere a qualquer coisa que não seja linear (25).

Existem definições matemáticas mais formais, rígidas e complexas, mas não pre-
cisaremos desses detalhes, embora o significado de "não linear"seja intuitivamente claro,
os especialistas ainda não chegaram a uma definição abrangente e aceitável para todos.
Curiosamente, o mesmo se aplica a outros termos matemáticos comuns, como número,
sistema, conjunto, ponto, infinito, aleatório, caos e também complexidade.

Independentemente de nossa especialidade, geralmente estamos interessados em
compreender esse movimento. Temos interesse também em prever como algo se comportará
ao longo do tempo e seu resultado final.

A dinâmica não linear, como o próprio nome diz, estuda sistemas nos quais a saída
não é igual à soma ponderada dos valores anteriores, como por exemplo o que ocorre nos
sistemas fisiológicos (1). Dois conceitos centrais na dinâmica não linear são fractais e caos.
O termo fractal é um conceito geométrico que se aplica a uma ampla classe de formas
complexas. A geometria fractal inicialmente desenvolvida por Mandelbrot (26) teve um
grande impacto na modelagem e análise nas ciências naturais e físicas. Os fractais fornecem
uma estrutura matemática apropriada para estudar as formas complexas e irregulares
encontradas na natureza. Mandelbrot demonstrou que muitas superfícies fractais são
generalizações de passos aleatórios e movimento browniano, ou seja, eles resultam como o
limite de processos que modificam aleatoriamente a forma localmente em cada estágio.
Mandelbrot demonstrou também diversos casos em que detalha a utilidade da geometria
fractal (26). Pentland (27) apresentou evidências de que a maioria das superfícies naturais
são fractais espacialmente isotrópicos e que as imagens de intensidade dessas superfícies
também são fractais. Este trabalho fornece a base para o uso de recursos derivados de
modelos fractais na análise de imagens (28).
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A principal característica desse padrão fractal é chamada de auto-similaridade.
Quanto mais de perto um objeto fractal é observado, mais a estrutura é revelada. Além
disso, os detalhes vistos sob ampliação lembram o contorno da estrutura maior (Figura 2).
O interesse do estudo da fisiológico na geometria fractal vem da arquitetura de ramificação
com propriedade auto-similar de muitas anatomias, incluindo certas redes nervosas, fibras
de His-Purkinje, dobras gastrointestinais, e sistemas vasculares (26, 29).

Figura 2 – Um exemplo de uma estrutura fractal gerada por computador, ilustrando auto-
similaridade em múltiplas escalas usando algoritmos modificados com base na cha-
mada matriz de Kantor. Fonte: Figura gerada pelo autor.

Os sistemas dinâmicos se enquadram em uma de duas categorias, dependendo se
o sistema perde energia. Um sistema dinâmico conservador não tem atrito; não perde
energia com o tempo. Em contraste, um sistema dinâmico dissipativo tem atrito; ele perde
energia com o tempo e, portanto, sempre se aproxima de alguma condição assintótica
ou limitante. Esse estado assintótico ou limitante, sob certas condições, é onde ocorre o
caos. O termo caos descreve um comportamento aparentemente imprevisível que pode
surgir dos loops de feedback interno de certos sistemas não lineares(26, 29, 30, 31, 32).
O caos lida com a evolução a longo prazo, ou seja, como algo muda ao longo do tempo.
Há processos aleatórios, às vezes chamados de processos estocásticos, que implica em
uma coleção de variáveis aleatórias, representando a evolução de algum sistema de valores
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aleatórios ao longo do tempo (33). Em vez de descrever um processo que só pode evoluir
de uma maneira (como, por exemplo, as soluções de uma equação diferencial ordinária),
em um processo estocástico há alguma indeterminação: mesmo que a condição inicial seja
conhecida, existem várias (muitas vezes infinitamente muitas) direções nas quais o processo
pode evoluir. Existe uma evolução probabilística dos estados iniciais. Por outro lado,
temos sistemas caóticos determinísticos cuja evolução temporal tem uma dependência
muito forte das condições iniciais. O modelo determinístico sempre produzirá a mesma
saída de uma determinada condição inicial ou estado inicial (34). Um exemplo específico é
fornecido pela equação

Nt+1 = Nt(a− bNt). (2.4)

A equação 2.4 é chamada de equação de diferença “logística” (35). No limite b = 0,
descreve uma população crescendo de modo exponencialmente (para a > 1); para b 6= 0,
a não linearidade quadrática produz uma curva de crescimento com uma saliência, cuja
inclinação é ajustada pelo parâmetro a. Ao escrever X = bN/a, a equação pode ser trazida
para a forma canônica (35, 36, 37)

Xt+1 = aXt(1−Xt). (2.5)

O parâmetro a da sua equação 2.5 é uma constante que determina o regime de evolução
no tempo. Dependendo do valor escolhido, sua série pode apresentar regime periódico,
com a possibilidade de diversos períodos diferentes, ou mesmo regime caótico. A Figura
mostra a dinâmica do mapa logístico para quatro valores diferentes de r. Como podemos
observar na figura 3, para a = 2,8, a evolução do mapa logístico atinge um valor constante
após algumas iterações. Já para os valores a = 3,2 e a = 3,5, o regime é periódico com
período 2 e 4, respectivamente. Porém, quando temos a = 4,0, a dinâmica deixa de ser
periódica e torna-se caótica. Assim, percebe-se que a curva logística pode ou não exibir
comportamento caótico, dependendo do valor do parâmetro de controle a. A evolução do
sistema pode ser melhor compreendida analisando o gráfico que representa os valores do
mapa em função do parâmetro de controle. Este gráfico, conhecido como diagrama de
bifurcações, é apresentado na Figura 4 para o caso da curva logística. Para cada valor
do parâmetro a, temos a representação dos valores ocorrendo durante a evolução. Por
exemplo, quando a = 2,8 [Figura 3(a)], o mapa terá apenas um valor durante toda sua
evolução. Essa característica se mantém até r = 3. Quando a = 3,2 [Figura 3(b)], o mapa
logístico é periódico com período 2, o que é indicado pelos dois valores de x associados a a
= 3,2 no diagrama de bifurcações.

Isto também acontece em fenômenos reais, como por exemplo na ecologia e na pre-
visão de populações biológicas (38). A equação seria simples se a população simplesmente
aumentasse indefinidamente, mas o efeito dos predadores e um suprimento limitado de
alimentos tornam essa equação incorreta. A equação mais simples que leva em consideração
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Figura 3 – Evolução da curva logística para (a) a = 2,8 (regime constante), (b) a = 3,2 (período
igual a 2), (c) a = 3,5 (período igual a 4) e (d) a = 4,0 ( comportamento caótico).
Em todos os casos a condição inicial foi definida por x0 = 0;1, os 60 primeiros valores
foram descartados para garantir a estabilização e os 100 pontos seguintes foram
plotados. Fonte: Figura gerada pelo autor.

o efeito dos predadores e um suprimento limitado de alimentos é a seguinte:

população do próximo ano = r∗ população deste ano∗(1− população deste ano). (2.6)

Pela equação 2.6, a população é um número entre 0 e 1, de forma que 1 representa a
população máxima possível e 0 a extinção. O parâmetro r é a taxa de crescimento (39). A
forma esperada de como o parâmetro r afeta a equação, é de que uma taxa de crescimento
alta significa que a população se estabelecerá em uma população alta, enquanto uma taxa
de crescimento baixa significa que a população se estabelecerá em um número baixo. Como
podemos ver na figura 4 Essa tendência é verdadeira para algumas taxas de crescimento,
mas não para todas. Notamos que para valores da taxa de crescimento baixos, a população
se estabelece em um único número, como por exemplo, se o valor da taxa de crescimento é
2,7, a população vai se estabelecer até 0,6292. Com o aumento da taxa de crescimento, a
população final também aumentaria. Contudo, algo estranho aconteceu. Na medida em
que a taxa de crescimento passou de 3, a linha se partiu em duas. Em vez de se estabelecer
em uma única população, ele saltaria entre duas populações diferentes. Seria um valor para
um ano, mudaria para outro valor no ano seguinte e, então, repetiria o ciclo para sempre.
Ao se aumentar um pouco mais a taxa de crescimento ocorre um salto entre quatro valores
diferentes. Conforme o parâmetro aumenta ainda mais, a linha se bifurca novamente. As
bifurcações ocorrem cada vez mais rápidas até que, de repente, o caos apareceu. Após



42

uma certa taxa de crescimento, torna-se impossível prever o comportamento da equação
2.6. No entanto, ao examinar mais de perto, é possível ver faixas brancas. Olhar mais
de perto essas faixas revela pequenas janelas de ordem, onde a equação passa novamente
pelas bifurcações antes de retornar ao caos. Essa auto-similaridade, o fato de o gráfico ter
uma cópia exata de si mesmo escondido bem no fundo. Duas das implicações práticas

Figura 4 – Diagrama de bifurcação do mapa logístico. Para cada valor de r, foram obtidos 2000
pontos sequenciais do mapa logístico, desprezando-se os primeiro 500 pontos para
estabilização. O diagrama de bifurcação para a equação 2.6. Fonte: Figura gerada
pelo autor.

importantes do caos são que as previsões a longo prazo sob condições caóticas são inúteis
e o comportamento complexo pode ter causas simples. O caos é difícil de identificar em
dados do mundo real porque as ferramentas disponíveis geralmente foram desenvolvidas
para condições ideais que são difíceis de ocorrer na prática. Assim, o caos lida com o
que os especialistas gostam de se referir como teoria dos sistemas dinâmicos (o estudo de
fenômenos que variam com o tempo) ou dinâmica não linear (o estudo do movimento não
linear ou evolução). O caos (caos determinístico) lida com a evolução de longo prazo -
como algo muda ao longo do tempo. Uma série temporal caótica parece irregular. Duas das
implicações práticas importantes do caos são que as previsões de longo prazo sob condições
caóticas são inúteis e o comportamento complexo pode ter causas simples. O caos é difícil
de identificar em dados do mundo real porque as ferramentas disponíveis geralmente foram
desenvolvidas para condições idealistas que são difíceis de cumprir na prática. O caos é
uma evolução de longo prazo sustentada e de aparência desordenada que satisfaz certos
critérios matemáticos especiais e que ocorre em um sistema não linear determinístico,
definido por sensibilidade às condições iniciais, ou seja, expoente de Lyapunov maior que
1. Assim como um fractal não tem uma característica ou escala única de comprimento,
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um processo caótico gera flutuações complexas que não têm uma escala de tempo única ou
característica. Em vez disso, o caos produz um sinal de "aparência barulhenta"que varia
de maneira errática e imprevisível.

2.0.2 Dinâmica não Linear em Sistemas Fisiológicos

Apesar de não existir um consenso universal estabelecido a respeito da definição de
complexidade (40, 22), consideramos nesse trabalho em particular a caracterização da
imprevisibilidade de um sistema como uma medida de sua complexidade (40, 22). As
função fisiológicas em um sistema saudável constituem uma integração de redes complexas
de sistemas de controle, circuitos de feedback e vários outros mecanismos reguladores
que operam em uma ampla gama de escalas temporais e espaciais, permitindo a que
um organismo se adapte ao estresses da vida cotidiana (10) e execute uma variedade
de atividades que são necessárias para sua sobrevivência. Os sistemas de controle do
corpo humano existem em níveis de organização molecular, subcelular, celular, de órgão
e sistêmico que operam em várias escalas de tempo. A interação contínua entre os
componentes elétricos, químicos e mecânicos desses sistemas garante que as informações
sejam trocadas constantemente, mesmo quando o organismo está em repouso. Esses
processos dinâmicos são evidentes na variabilidade complexa dos sistemas de controle
fisiológico, como pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), atividade elétrica cerebral,
marcha, equilíbrio e concentrações hormonais, quando são medidos em um momento para
momento ou batimento a batimento (41). Dinâmicas fisiológicas complexas permitem que
um organismo responda rapidamente a perturbações internas e externas. Uma descoberta
contra-intuitiva foi que o comportamento caótico caracteriza a saída de uma série de
sistemas fisiológicos diferentes que já foi considerado como sendo relativamente periódico
(42). Por exemplo, a figura 5 mostra que o batimento cardíaco normal do ritmo sinusal em
um sujeito jovem saudável em repouso não é estritamente regular, mas mostra um tipo
complexo de variabilidade ("aleatoriedade restrita") que lembra o caos. Uma abordagem
que podemos usar para definir a complexidade de um processo, como o controle fisiológico
da frequência cardíaca, é determinar até que ponto esse processo gera flutuações aperiódicas
que se assemelham ao caos não linear. Posto isso, a questão que surge é: como faremos
para determinar a complexidade de estruturas e processos não lineares?

Quantificar e modelar tal repertório desconcertante de comportamentos exibida
por organismos vivos é,em geral,um enorme desafio da ciência. A combinação de não
linearidade e não estacionariedade, mais a regra do que há exceção na produção de sistemas
fisiológicos, representa um grande desafio para avaliações bioestatísticas convencionais e
subterfúgios de modelagem reducionistas padrão. Para responder a questão acima devemos
observar que muitas estruturas anatômicas têm uma morfologia semelhante a um fractal



44

Figura 5 – Série temporal de frequência cardíaca para um sujeito do sexo feminino de 22 anos
(painel superior) e um sujeito do sexo masculino de 73 anos (painel inferior). A
média de batimentos cardíacos por minuto para o jovem foi de 64,7; desvio padrão,
3,9; e entropia aproximada, 1,09. A média de batimentos cardíacos por minuto para
o idoso era de 64,5; desvio padrão, 3,8; e entropia aproximada, 0,48. A entropia
aproximada é uma medida de "complexidade não linear". Apesar das medias e
desvios padrão da frequência cardíaca quase idênticas para as duas séries temporais,
a "complexidade"do sinal do sujeito mais velho é significativamente menor. Figura
adaptada Lewis, Lipsitz,Ary e Goldberger (1)

complexo e que os processos fisiológicos apresentam variabilidade complexa, sendo assim
é importante que tenhamos métricas que sejam suficientemente capazes de capturarem
de forma adequada tais características não lineares. De fato medidas convencionais como
comprimento, área e volume (com dimensões inteiras de um, dois e três, respectivamente)
não são suficientes para caracterizar estruturas fractais. Objetos fractais têm dimensões não
inteiras porque mostram estruturas em várias escalas de comprimento. A estrutura fractal
pode ser quantificada computando-se a chamada dimensão fractal (31). Essa medição
fornece um índice de quanto espaço um objeto em particular ocupa. Intuitivamente, uma
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estrutura de ramificações relativamente esparsa pareceria ter uma dimensão fractal menor
do que a de um objeto mais complexo, mais "espesso". Outro fato é que, assim como as
estruturas fractais não podem ser caracterizadas com medidas geométricas convencionais,
o comportamento complexo e caótico não pode ser medido adequadamente com estatísticas
baseadas simplesmente na média e na variância. Conforme mostrado na figura 5, é possível
que dois processos tenham saídas com médias e variações quase idênticas, mas dinâmicas
muito diferentes. Uma abordagem possível é o estudo dos sinais de saída gerados por
sistemas biológicos complexos. Segundo Costa, et al., as flutuações dinâmicas desses sinais
na saúde e também na doença fornecem informações a respeito do comportamento de
funcionamento livre dos sistemas integrativos o que possibilita identificar comportamentos
no nível do sistema que são essenciais para a compreensão da dinâmica saudável e dos
distúrbios patológicos (43). Assim podemos realizar investigações seguindo três hipóteses
complementares:

1. A complexidade de um sistema biológico reflete sua capacidade de se adaptar e
funcionar no ambiente em constante mudança.

2. Os sistemas biológicos precisam operar em várias escalas de espaço e tempo, portanto
sua complexidade também é multi-escala e hierárquica.

3. Uma ampla classe de estados de doença, assim como o envelhecimento, parecem
degradar essa complexidade biológica e reduzir a capacidade adaptativa do sistema.
Assim, a perda de complexidade pode ser uma característica genérica e definidora
da dinâmica patológica e a base de novas abordagens diagnósticas, prognósticas e
terapêuticas.

Uma série de técnicas foi desenvolvida para permitir que fisiologistas e médicos meçam a
complexidade dos sinais biológicos, independentemente de sua média e variância (44, 45).

Uma técnica tradicional é medir os componentes de frequência de um sinal usando
a análise padrão de Fourier, onde se decompõe o sinal em suas frequências constituintes
(46, 47). Se a saída for perfeitamente periódica (ou seja, uma onda senoidal), ela terá
apenas um componente de frequência e para processos caóticos, o espectro de frequência é
bastante amplo, compreendendo uma ampla faixa de frequências baixas a altas. Em geral,
os sinais mais complexos têm um padrão de frequência mais amplo. Por outro lado, a
perda de complexidade geralmente é acompanhada por um estreitamento do espectro de
frequência. (Compare um gerador de tons puros e uma orquestra sinfônica.) Normalmente,
para processos fisiológicos, a perda de complexidade também é caracterizada pela redução
relativa nos componentes de alta frequência e aumento correspondente na contribuição
relativa dos componentes de frequência mais baixa (30, 47). Um exemplo é a perda seletiva
da responsividade auditiva de alta frequência com o envelhecimento (presbiacusia) (48). No
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entanto, a análise espectral, uma técnica baseada na matemática linear, tem valor limitado
na avaliação da complexidade de sistemas não lineares. Outras medidas mais diretas de
complexidade foram propostas com base em conceitos da teoria do caos (49, 44, 45, 8, 50, 4).
Uma metodologia de medir a complexidade de um processo que usa o conceito da dimensão
de um sistema não linear, ou seja, para sistemas complexos, a dimensão está relacionada
ao número de variáveis dinâmicas necessárias para reproduzir a saída desse sistema.
Quanto maior a dimensão, maior o número de variáveis e mais complexo o sinal. Um
processo estritamente periódico tem uma dimensão 1, o que significa que apenas uma
variável é necessária. Outra maneira de medir a complexidade é calcular a chamada
entropia do sistema (8, 49, 9). Essa abordagem conceitual da senescência difere da visão
intuitiva de que o envelhecimento aumenta o grau de desordem ou entropia termodinâmica
(50, 51). A entropia não linear, um conceito apenas indiretamente relacionado à entropia
termodinâmica clássica, é uma medida da quantidade de informações necessário para
prever o estado futuro do sistema (52). Quanto mais complexa for a dinâmica, maior
será a entropia e menos previsível será o sistema. Algumas propostas de aproximações de
dimensão não linear e entropia podem ser aplicadas em amostras de séries com duração
relativamente curta, compreendendo, por exemplo, apenas 1000 pontos (8, 53) como
no caso da figura 5. Essas medições permitem a comparação de conjuntos de dados de
diferentes indivíduos, bem como o exame dos efeitos de várias intervenções na complexidade
de um sistema dinâmico (50).

2.0.3 Dinâmica Cardíaca

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC), a variação batimento a batimento na
frequência cardíaca ou a duração do intervalo RR - o período cardíaco, como visto no
exemplo da Figura 6, tornaram-se ferramentas importante de avaliação de risco (2).
Uma VFC reduzida está associada a um mal prognóstico para muitas condições clínicas,
enquanto, por outro lado, mudanças periódicas robustas no intervalo RR são frequentemente
associadas a uma condição saudável (54, 55, 56, 57). A maior parte dessas mudanças
temporais na frequência cardíaca ocorrem em sincronia com a respiração, a frequência
cardíaca aumenta, consequentemente, o intervalo RR diminuí, durante a inspiração e
diminui, prolongando o intervalo RR, durante a expiração e, portanto, chamado de arritmia
sinusal respiratória (ASR)(2). Embora a VFC e a ASR não sejam exatamente iguais, esses
termos são frequentemente usados de forma trocada e acredita-se que ambos refletem
as alterações na regulação cardíaca autônoma. As contribuições exatas das divisões
parassimpática e simpática do sistema nervoso autônomo para essa variabilidade são
controversas e permanecem objeto de investigação ativa e debate (58).
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Figura 6 – Variabilidade da frequência cardíaca: registros representativos de eletrocardiograma
(ECG) de um cão consciente que ilustram as variações batimento a batimento no
intervalo RR e na frequência cardíaca. Figura adaptada Billman (2)

2.0.4 Objetivos

Nas últimas décadas, vários estudos propuseram algoritmos de estimativa de entropia, como
a entropia de Shannon (52), entropia de Kolmogorov (59), entropia espectral (60), entropia
SVD (61), entropia wavelet (62), entropia de permutação (63), entropia aproximada (53)
e entropia amostral (SampEn) (9), com o intuito de quantificar a complexidade de várias
séries temporais. Todavia, os resultados da maioria dos algoritmos para estimar a entropia
nem sempre estão associados à complexidade. Um bom exemplo disso é que o SampEn
do ruído branco é maior do que o ruído 1/f , o que contraria a pesquisa de Fogedby (12).
Costa (4) propôs entropia multi-escala (MSE) para calcular SampEn em uma faixa de
escalas e assim representar a complexidade de uma série temporal. Usando o método MSE,
o resultado é consistente com o resultado de Fogedby. O método MSE foi aplicado para
quantificar a complexidade de muitos sinais fisiológicos (14, 64). Os trabalhos demonstram
a eficácia do algoritmo da MSE para a análise de séries temporais complexas.

Embora estudos anteriores tenham mostrado o uso bem-sucedido de MSE, sua
confiabilidade permanece questionável para análise de séries temporais de curta duração. O
método MSE incorpora dois procedimentos: (1) a representação da dinâmica de um sistema
em diferentes escalas de tempo são derivadas conduzindo um procedimento coarse-grained;
e (2) as regularidades das séries temporais coarse-grained são quantificadas aplicando
SampEn. O procedimento de coarse-grained encurta a duração da série temporal, e assim a
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SampEn pode produzir uma estimativa imprecisa de entropia ou induzir entropia indefinida
quando a série temporal é muito curta. Portanto, o método MSE convencional não pode
fornecer uma análise confiável para séries temporais de curto prazo.

Nossa hipótese é que o critério de similaridade adotado pela SampEn para a
contagem de padrões que se dá pelo uso da função de Degrau da distância máxima entre
dois padrões, ou seja, os padrões são considerados semelhantes ou não (uma abordagem
binária) de acordo com um limite de tolerância definido pode levar a valores de entropia
indefinidos, uma vez que as probabilidades são calculadas de acordo com o número de
correspondências.

Nossa tese é de que a introdução da entropia fuzzy (FuzzyEn) foi um avanço
significativo nesse sentido. Em vez de usar uma abordagem binária para a pertinência
de padrões, Chen et al. (16) introduziram o conceito de funções de pertinência fuzzy,
onde uma função suave, contínua e convexa é usada para estimar a similaridade entre
os padrões. Assim, como as probabilidades são mais bem estimadas, a FuzzyEn é mais
precisa e mais robusto para séries de tempo curto do que SampEn.

O objetivo desse estudo é propor o algoritmo da entropia multi-escala modificada
(MMFE), inspirado nas vantagens da entropia multi-escala modificada (MMSE) (6) e
introduzindo o conceito da FuzzyEn com delay, para ser aplicada em análises de séries
temporais fisiológicas curtas, avaliar a eficácia do algoritmo MMFE na análise ruídos
estocásticos segmentados e séries de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) real,
bem como, compará-lo às variações do algoritmo MSE, MSE composta (CMSE)(5),
MSE composta refinada (RCMSE)(20), MSE modificado (MMSE) e suas versões fuzzy,
adaptadas a séries temporais curtas em séries temporais de variabilidade da frequência
cardíaca (VFC) humana e de rato.



3
Análise Não Linear de Séries
Temporais Curtas Por Meio de
Entropia

A entropia, no que se refere aos sistemas dinâmicos, é a taxa de produção de informações.
A classificação de sistemas dinâmicos via entropia deriva dos trabalhos de Kolmogorov
(59) e Sinai (65), é um único número K, que é propriedade única do sistema dinâmico
considerado (66). A entropia KS é definida da seguinte forma: Considere um sistema
dinâmico com F graus de liberdade. Suponha que o espaço de fase F -dimensional é
particionado em caixas de tamanho εF . Suponha que haja um atrator no espaço de fase e
que a trajetória x(t) esteja na bacia de atração 2. O estado do sistema agora é medido em
intervalos de tempo τ . Seja p(i1, i2, ..., id) a probabilidade conjunta de que ~x(t = τ) está
na caixa i1, ~x(t = 2τ) está na caixa i2,. . . , e ~x(t = dτ) está na caixa id. A entropia KS é
então (67)

K = − lim
τ→0

lim
ε→0

lim
d→∞

1
dτ

∑
i1,...,id

p(i1, ..., id)× ln p(i1, ..., id). (3.1)

Assim temos que K é 0 em um sistema ordenado, K é infinito em um sistema
aleatório e K é uma constante 6= 0 em um sistema caótico determinístico, ou seja,
que o comportamento desorganizado e de aparência complexa surge a partir um fator
determinístico elementar, equação ou causa subjacente simples (67). Dessa forma então
podemos afirmar que a entropia KS indica a taxa de perda de informação ao longo do
atrator ou o grau de previsibilidade de pontos ao longo do atrator com evolução do tempo
no sistema (68). Além disso, a partir do teorema de Brudno, pode-se provar que entropia
KS é a imprevisibilidade média da informação de todas as trajetórias possíveis no espaço
de fase. Por outro lado, é sabido que o caos na dinâmica clássica pode ser definido pelo
aumento exponencial da distância entre duas trajetórias que partem de condições iniciais

2 Uma região no espaço fase associada a um atrator. É o conjunto de todos os pontos de partida (valores
inicias) que convergem para o atrator.
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vizinhas (69). Quantitativamente, está relacionado com o expoente de Lyapunov positivo
do sistema (70). A positividade do expoente de Lyapunov implica instabilidade exponencial
de movimento. Por sua vez, a instabilidade exponencial do movimento é caótica, pois
quase todas as trajetórias são imprevisíveis no sentido da teoria da informação. Essas
duas quantidades, entropia KS e os expoentes de Lyapunov, estão relacionadas entre si
pelo teorema de Pesin o qual estabelece que (71, 72, 73)

K =
∫

Γ

 ∑
σi(φ)>0

σ(φ)
 d2(N+1)φ (3.2)

onde σi(φ) são os expoentes de Lyapunov do sistema dinâmico e 2(N + 1) é a dimensão do
espaço de fase. O teorema de Pesin relaciona a entropia KS, ou seja, a imprevisibilidade
média da informação de todas as trajetórias possíveis no espaço de fase, com a instabilidade
exponencial do movimento. Então, o conteúdo principal do teorema de Pesin é que K > 0
é uma condição suficiente para o movimento caótico (69).

Esses trabalhos estão baseados em teoremas ergódicos aplicáveis a cenários proba-
bilísticos teóricos, não sendo concebidos como um meio para analisar sistemas dinâmicos
finitos já que para alcançar a convergência, tais algoritmos necessitam de uma gama de
dados muito grande o que os torna impraticáveis, ou seja, não são adequados para a
análise de conjuntos de dados curtos e ruidosos encontrados em estudos cardiovasculares e
outros estudos biológicos. Contudo vários métodos para estimar a entropia de um sistema
representado por uma série temporal finita foram propostos, tornando a entropia um índice
comum para quantificar a complexidade das séries temporais em vários campos. Nesse
capítulo iremos descrever alguns desses métodos.

3.1 Entropia Aproximada - ApEn

Pincus introduziu a Entropia Aproximada (ApEn) (49) com objetivo de fornecer um
desenvolvimento matemático preliminar de uma família de fórmulas e estatísticas, para
quantificar o conceito de complexidade e estabelecer uma medida de complexidade, com
uma quantidade finita de pontos necessários e de forma robusta. Os parâmetros ApEn
(m, r) podem distinguir uma grande variedade de sistemas, e que para m pequeno,
especialmente m = 2, a estimativa de ApEn (m, r) pela ApEn (m, r, N ) pode ser obtido
com número pontos aplicáveis na prática. Um algoritmo de dimensão amplamente utilizado
na análise de dados é a dimensão de correlação (68). Fixe m, um número inteiro positivo
e r, um número real positivo.

Dada uma série temporal de dados u(1), u(2), ..., u(N), a partir de medições
igualmente espaçadas no tempo, formam uma sequência de vetores x(1), x(2), ..., x(N −
m+ 1) em Rm, definido por x(i) = [u(i), u(i+ 1), ..., u(i+m− 1)]. Definimos para cada
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i, 1 ≤ i ≤ N −m+ 1,

Cm
i = (número de vetores j tal qued[x(i), x(j)] ≤ r)/(N −m+ 1), (3.3)

onde d[x(i), x(j)] a maior diferença entre duas correspondentes componentes escalares é
dada por

d[x(i), x(j)] = max{| u(i+ k)− u(j + k) |: 0 ≤ k ≤ m− 1}. (3.4)

Assim, temos que

Figura 7 – Exemplo de contagem de padrões (match) conforme a equação 3.3. Nesse exemplo,
considerando m = 3, e tendo x3(i) = {u(6), u(7), u(8)} como o primeiro padrão.
As linhas tracejadas horizontais indicam a tolerância (r) para cada um dos três
pontos do padrão que segundo a equação 3.4 é xm(i)± r. Os pontos em verde estão
no intervalo de tolerância do ponto u(6), em azul do u(2) e em vermelho, do u(3).
Podemos notar que apenas a sequência {u(47), u(48), u(49)} é um padrão no qual os
três pontos reaparecem em sequência dentro das tolerâncias definidas. Para o caso
de m = 2, e tomando x2(i) = {u(6), u(7)} teremos 5 padrões considerados iguais
({u(9), u(10)}, {u(21), u(22)}, {u(36), u(37)}, {u(47), u(48)} e {u(61), u(62)})

Φm(r) = 1/(N −m+ 1)
N−m+1∑
i=1

lnCm
i (r). (3.5)

A ApEn é definida por:

ApEn(m, r) = lim
N→∞

Φm(r)− Φm+1(r) (3.6)

Para uma série de tamanho N, a ApEn é estimada pela estatística

ApEn(m, r,N) = Φm(r)− Φm+1(r) (3.7)

Na prática a ApEn quantifica a porcentagem de padrões semelhantes para dimensão m
que permanecerá semelhante para a dimensão m+1. A equação 3.7 calcula a probabilidade
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(logarítmica) de ocorrência dos padrões para a dimensãom também ocorrer para a dimensão
m + 1. O valor dessa probabilidade indica regularidade da série, ou seja, se o valor dessa
indica uma série regular, e consequentemente o valor da ApEn será baixo. Por outro lado
se o valor dessa probabilidade for pequeno indica uma série irregular, e portanto o valor
da ApEn será alto. Podemos notar que se Cm+1

i (r) é próximo de Cm
i (r) temos então uma

série com comportamento repetitivo. Agora, se Cm+1
i (r) é pequeno em relação a Cm

i (r)
temos uma série cujo comportamento tende a ser mais imprevisível porque para padrões
semelhantes de dimensão m temos valores diferentes para m+1 (74). Segundo o autor
a ApEn pode ser calculada para qualquer série temporal, caótica ou não e é capaz de
distinguir diferentes periodicidades dos sistemas, porém a ApEn não pode certificar o
caos. A definição dos parâmetros m e r para estatísticas ApEn, segundo o autor, leva
em consideração que m = 2 é o mais indicada por ser melhor que m = 1 e pelo fato de
que m > 2 produz probabilidades condicionais pobres na maioria das vezes e que, com
base em cálculos e também pela análise teórica, a concluiu-se que para m = 2 e N =
1000, escolha de r variando de 0,1 a 0,2 do desvio padrão da série de os dados u(i) temos
validade estatística razoável para ApEn (m, r, N ). Para valores de r menores, geralmente
não tem-se boas estimativas de probabilidade condicional na equação 3.6, enquanto para
valores de r maiores, muitas informações detalhadas do sistema serão perdidas. Para evitar
uma contribuição significativa de ruído no cálculo da ApEn, deve-se escolher r maior do
que a maioria dos ruídos (74).

A ApEn apresenta dois viés. O primeiro vem do fato de que N deve ser fixo devido
ao viés estatístico de ApEn, o valor esperado de ApEn(m, r, N ) aumenta assintoticamente
com N, como podemos observar na figura 8, tornando somente confiável comparações
entre conjuntos de dados para o mesmo valor de N (74). O segundo viés do fato de que
na definição de Cm

i (r), o próprio vetor padrão xm(i) é contado como similaridade (self-
match) de vetores próximos a xm(i). Isso é feito para garantir que os cálculos envolvendo
logaritmos permaneçam finitos, mas tem como consequência o fato de que as probabilidades
condicionais estimadas pela equação 3.3 sejam subestimadas. Este procedimento pode
resultar em um viés de 20% a 30% na estatística ApEn (74).

3.2 Entropia Amostral - SampEn

Como vimos a Entropia Aproximada (ApEn) forma um conjunto de medidas de com-
plexidade do sistema intimamente relacionadas à entropia, que é facilmente aplicado à
análise de séries temporais. A ApEn, no entanto, nos leva a resultados inconsistentes,
fundamentalmente por considerar em seu algoritmo a auto similaridade, ou seja, conta
cada sequência como similaridade de si mesma, uma prática retirada do trabalho de
Eckmann e Ruelle (75) para evitar a ocorrência de ln(0) nos cálculos. A Entropia Amostra
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(SampEn) é um algoritmo proposto por Richman e Moorman (9) baseado na definição de
Grassberger e Procaccia (68) que contorna esse viés, fato esse que a faz ter uma melhor
precisão das estatísticas, tornando-a mais útil no estudo de séries temporais, em particular
séries fisiológicas. Considere a série temporal de N pontos u(1), u(2),..., u(N), considere
também m a dimensão da sequência a ser comparada e uma tolerância r determinada por
uma porcentagem do desvio padrão da série temporal original. Formamos N-m+1 vetores
xm(i) para {i | 1 ≤ i ≤ N −m+ 1}, onde xm(i) = {u(i+ k) : 0 ≤ k ≤ m− 1} são vetores
de dimensão m pontos de u(i) até u(i+m− 1). A distância entre dois vetores é definida
pela equação 3.4.

Seja Bi a quantidade de vetores xm(j), 0 ≤ j ≤ N , dentro de r e Ai a quantidade
de vetores xm+1(j), dentro de r de xm+1(i).

Definimos
Cm
i = Bi

N −m− 1 (3.8)

Cm(r) =
∑N−m
i=1 Cm

i (r)
N −m

(3.9)

e
Cm+1
i = Ai

N −m− 1 (3.10)

Cm+1(r) =
∑N−m
i=1 Cm+1

i (r)
N −m

(3.11)

No cálculo de Bi, o vetor xm(i) é chamado de template e o instante em que o vetor xm(j)
está dentro da tolerância r é chamado de template match.

A Entropia amostral para os parâmetros m, r e N é

SampEn(m, r,N) = −lnC
m+1(r)
Cm(r) (3.12)

Se NT (m+ 1) representa a quantidade de vetores template de dimensão m+ 1 então

NT (m+ 1) = N −m (3.13)

Temos ainda, para o algoritmo da Sampen, que

NT (m) = NT (m+ 1) = N −m (3.14)

logo, a quantidade total (NT ) de pares de vetores templates gerados por esse processo é
dado pela equação:

NT = (N −m− 1)× (N −m)
2 (3.15)

A SampEn é portanto um conjunto de estatísticas semelhante às estatísticas ApEn
que medem complexidade e a regularidade de séries temporais obtidas de dados clínicos e
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Figura 8 – SampEn e ApEn como funções de N (m = 2, r = 0,2) calculadas para ruídos branco
simulados. Os intervalos de confiança para estatísticas SampEn são exibidos como
barras de erro. A linha reta é o valor teoricamente do parâmetro SampEn(2,0.2).

de dados experimentais. Comparada à ApEn, a SampEn concorda melhor com a teoria
para números aleatórios com caráter probabilístico conhecido, mantêm consistência relativa
onde as estatísticas ApEn não têm (9). Em estudos com séries de VFC fetal, um dos
autores da SampEn comenta que vária regras existentes definem que para séries com 100
a 5000 pontos, são utilizados valores de m=1 ou m=2 e 10% < r < 25% do desvio padrão
da série (76). Outros estudos tem proposto maneiras de se estimar estes valores ótimos de
m e r (77, 78).

3.3 Métodos Variantes da Entropia Amos-
tral

Os algoritmos da SampEn e da ApEn quantificam a complexidade, ou grau de desordem,
de uma série temporal com a premissa de que a entropia aumenta com o grau de desordem
e é máxima para sistemas completamente aleatórios. No entanto, um aumento na entropia
nem sempre pode estar associado a um aumento na complexidade dinâmica (4). Por
exemplo, os sistemas doentes, quando associados ao surgimento de comportamentos mais
regulares, apresentam valores de entropia reduzidos em comparação com a dinâmica de
sistemas saudáveis (10). No entanto, certas patologias, incluindo arritmias cardíacas como
fibrilação atrial, estão associadas a flutuações altamente erráticas com propriedades esta-
tísticas semelhantes a ruído não correlacionado (79, 80, 81). Os algoritmos da SampEn nos
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darão valores de entropia alto para esses sinais patológicos quando comparados à dinâmica
saudável, mostrando propriedades correlacionadas do tipo 1/f , ainda que dinâmicas saudá-
veis representem estados adaptativos mais complexos fisiologicamente. Essa inconsistência
pode estar relacionada ao fato de que as medidas de entropia amplamente utilizadas são
baseadas em análises de escala única e não levam em consideração as flutuações temporais
complexas inerentes aos sistemas de controle fisiológico saudáveis. Uma abordagem que
leva em consideração as múltiplas escalas de tempo em sistemas físicos foi feita por Zhang
(11, 12). Essa medida, baseada em uma soma ponderada de entropias dependentes da
escala, de fato, produz valores mais altos para ruídos correlacionados em comparação
com os não correlacionados, porém, uma vez que é baseado na definição de entropia de
Shannon, o método de Zhang requer uma grande quantidade de dados quase sem ruído, a
fim de mapear um sinal para uma sequência simbólica discreta com precisão estatística
suficiente, apresentando limitações óbvias quando aplicado a sinais fisiológicos típicos que
variam continuamente e têm comprimento finito. Uma técnica de entropia multi-escala
aplicável à análise das séries temporais biológicas foi proposta por Costa et al (4), definida
como entropia multi-escala (MSE), cujoso resultados são consistente com o resultado de
Fogedby (12). O método MSE foi aplicado para quantificar a complexidade de muitos
sinais fisiológicos (14, 64) e sinais de vibração (5). Os trabalhos demonstram a eficácia
do MSE algoritmo para a análise de séries temporais complexas. Embora varios estudos
anteriores tenham mostrado o uso bem sucedido de MSE, sua confiabilidade permanece
questionável para análise de séries temporais de curta duração (6). A seguir vamos definir
a entropia multi-escala (MSE) e suas variantes.

3.3.1 Entropia Multi-escala - MSE

A abordagem da entropia multi-escala (MSE) foi proposta por Costa et al. para representar
a complexidade de um sinal (4). A MSE consiste do cálculo da entropia amostral em
uma faixa de escalas, isto é, no algoritmo MSE, as séries temporais coarse-grained - que
representam a dinâmica do sistema em diferentes escalas - são analisadas com o algoritmo
de entropia amostral. Desde a sua introdução, o MSE tornou-se um método predominante
para quantificar a complexidade dos sinais (13). Considere a série temporal u(1), u(2),...,
u(N). Para calcular a MSE, primeiro se constrói as séries coarse-grained em diferentes
escalas (4, 3). Cada elemento de uma série em escala τ é definido por:

uτ (j) = 1
τ

jτ∑
i=(j−1)τ+1

u(i), 1 6 j 6 N/τ (3.16)

Para as séries uτ (j) geradas é calculada a entropia amostral em várias escalas
(1 ≤ τ ≤ τmax) (4, 3) as regularidades no tempo nas séries para um fator de escala τ são
quantificadas aplicando SampEn com um delay unitário de tempo (δ = 1), isto é
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Figura 9 – MSE calculada para ruídos simulados de distribuição gaussiana branco (média zero
e variância 1), e para série temporal de ruído 1/f , de comprimento 30000 pontos
cada. Os símbolos representam valores médios de entropia para 30 séries temporais
e barras de erro do desvio padrão. As linhas representam a avaliação numérica do
cálculo analítico da SampEn. Adaptado de (3).

MSE(x,m, r) = SampEn(uτ ,m, δ = 1, r). (3.17)

e então é construído o gráfico da entropia em função do fator de escala τ como por

Figura 10 – Ilustração do processo de construção de séries temporais coarse-grained para fatores
de escala τ=2 e τ=3 segundo o método da MSE, onde cada ponto na escala τ da
série coarse-grained é obtido pela média móvel sem sobreposição de τ pontos da
série original. Adaptado de (4)

exemplo na figura 9.

Note que o comprimento coarse-grained para um fator de escala τ é reduzido para
N/τ , logo, o número de vetores template usado para calcular a SampEn em um fator de
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escala τ é dado por N(τ) = (N/τ) −m = Nτ . Segundo a equação 3.15 o total NT,τ de
pares de vetores template verificados para cada fator de escale τ é NT,τ = [(Nτ −1)×Nτ ]/2.

O algoritmo MSE, segundo os autores, tem resultados consistentes quando aplicado
na avaliar da complexidade de ruídos simulados correlacionados e não correlacionados e
também a saída integrada de um grande sistema de controle fisiológico (intervalos entre
batimentos cardíacos) em condições saudáveis e patológicas. Nesse estudo também reporta-
ram que a dinâmica patológica associada ao aumento da regularidade e consequentemente
diminuição da variabilidade ou ao aumento da variabilidade devido à perda de propriedades
de correlação são ambos caracterizados por uma redução na complexidade, concluindo
que o método MSE tem enorme potenciais para ser aplicada no estudo de uma ampla
variedade de outras séries temporais fisiológicas e físicas.

3.3.2 Entropia Multi-escala Composta - CMSE

Proposta por Wu et al. a entropia multi-escala composta (CMSE) tem como objetivo
reduzir a variância dos valores estimados de entropia em grandes escalas (5). Wu et al.
aplicou a MSE original e CMSE na análise dos ruídos branco e 1\f (5) em séries de
diferentes comprimentos. Os autores relataram que ocorre uma superestimação da entropia
devido ao curto comprimento da série temporal com CMSE no ruído 1\f (5). Também foi
constatado que o CMSE mostra melhor desempenho em séries temporais curtas em relação
ao algoritmo MSE original, pois a MSE original e a CMSE fornecem valores de entropia
similares,porém a CMSE pode estimar os valores de entropia com mais precisão do que a
MSE original em relação aos valores de desvio padrão da amostra que são menores com
CMSE. Eles também mencionam que para ruído branco e ruído 1\f , CMSE fornece uma
estimativa mais confiável de entropia do que o algoritmo MSE original, conforme mostrado
pelos resultados da simulação. A CMSE também foi aplicado em dados reais (5, 82). Na
CMSE, para cada fator de escala k são obtidas k séries temporais coarse-grained onde a
k-ésimo é definida como (5)

yτk,j = 1
τ

jτ+k−1∑
i=(j−1)τ+k

xi. 1 ≤ j ≤ N

τ
, 1 ≤ k ≤ τ, (3.18)

A figura 11 ilustra as séries temporais coarse-grained para a escala τ = 2 e τ = 3
segundo a equação 3.18.

O valor a ser obtido pela CMSE é definido como a média dos valores de entropia τ ,
ou seja

CMSE(x, τ,m, r) = 1
τ

τ∑
k=1

SampEn(y(τ)
k ,m, r) = 1

τ

τ∑
k=1

(
−ln

nm+1
k,τ

nmk,τ

)
, (3.19)
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Figura 11 – Ilustração esquemática do procedimento coarse-grained segundo a CMSE para a
escala τ = 2 e τ = 3 (5).Para cada fator de escala τ , são consideradas τ séries, duas
séries na escala τ = 2, três séries na escala τ = 3 e assim sucessivamente. Figura
adaptada de (5).

onde nmk,τ é o número total de pares de vetores similares de dimensão m, obtido a partir
da k-ésima série temporal coarse-grained para um fator de escala τ .

O método CMSE apresentou melhor desempenho em séries temporais curtas em
comparação com a MSE. Quando feita a análise de ruído branco e ruído 1/f , os resultados
da simulação mostram que o CMSE fornece uma estimativa mais confiável da entropia
do que o MSE (5). Também é visto que nos resultados da simulação que o CMSE
pode aumentar a distinguibilidade linear em comparação com o MSE. Os resultados
experimentais também demonstram que o CMSE proposto fornece uma maior precisão no
diagnóstico de falhas em rolamentos (5).
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3.3.3 Entropia Multi-escala Composta Redefinida -
RCMSE

A Entropia Multi-escala Composta Redefinida (RCMSE) foi proposta como ajuste para
melhorar o desempenho da CMSE já que esta não resolve o problema da entropia indefinida
em séries temporais curtas (20). Apesar da CMSE estimar a entropia com maior precisão
com relação à MSE em séries temporais curtas, seu algoritmo aumenta a probabilidade
de induzir entropia indefinida (20, 13). Podemos notar que no algoritmo da CMSE, mais
precisamente na equação 3.19 os logaritmos de nm+1

k,τ

nm
k,τ

são determinados para todas as
séries temporais corseing graned num primeiro passo e só então a média dos resultados
é calculado para gerar o valor de entropia (13). No caso de nm+1

k,τ = 0 ou nmk,τ = 0 a
CMSE nos leva a um valor indefinido. Como consequência, quando analisamos séries
temporais curtas, a CMSE leva a muito mais valores indefinidos do que o algoritmo MSE
original (13). Para contornar esse fato, a RCMSE foi proposto como um aprimoramento
do algoritmo CMSE (20). Segundo os autores o algoritmo RCMSE supera o algoritmo
CMSE em validade e precisão da estimativa de entropia, independência do comprimento
dos dados e eficiência computacional. Para analisar séries temporais curtas, o algoritmo
RCMSE pode ser usado para aumentar a precisão da estimativa de entropia e reduzir a
probabilidade de induzir entropia indefinida em comparação com o algoritmo CMSE (20).

O algoritmo da RCMSE é definido da seguinte forma: o procedimento para se obter
o corseing graned na RCMSE é o descrito pela equação 3.18. Para cada fator de escala τ
consideramos nm+1

k,τ e nmk,τ o número de pares de vetores similares calculados para todas as
τ séries temporais corseing graned. A RCMSE é então definida como

RCMSE(x, τ,m, r) = −ln
(
n−m+1
k,τ

n−mk,τ

)
(3.20)

onde n−m+1
k,τ = 1

τ

∑τ
k=1 n

m+1
k,τ e n−mk,τ = 1

τ

∑τ
k=1 n

m
k,τ são respectivamente as médias

de nm+1
k,τ e nmk,τ obtidos da equação 3.18.

Apesar de os resultados obtidos, os autores fazem menção ao fato do custo com-
putacional do RCMSE ser superior ao do MSE, e segundo eles, para análises de séries
temporais longas, as melhorias na precisão e validade não são significativas ao usar o
RCMSE (20). Portanto, para análises de séries temporais longas, é sugerido um método
híbrido para ser usado de forma a se equilibrar precisão e custo computacional. Nesse
método híbrido, as análises em pequena e grande escala são realizadas usando o MSE
e o RCMSE, respectivamente. O fato da SampEn ser significativamente independente
do comprimento dos dados quando o número de pontos de dados é maior que 750 (14),
o método híbrido propõe uso do algoritmo RCMSE para uso quando a série temporal
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coarse-grained (N/τ) for menor que 750.

3.3.4 Entropia Multi-escala Modificada - MMSE

A MSE modificado (MMSE) é uma proposta específica para superar a estimativa imprecisa
de entropia e também valores de entropia indefinidos obtidos com séries temporais de
curtas devido à forma como séries coarse-grained são geradas pela MSE original (6). O
método da MSE propõe que a representação da dinâmica de um sistema em diferentes
escalas de tempo, coarse-grained, são construídas pelo cálculo da média aritmética sem
sobreposição, conforme a Figura 10, e que as regularidades no tempo nas séries para um
fator de escala τ são quantificadas aplicando SampEn com um delay unitário de tempo.

Como vimos na subseção 3.3.1 o comprimento da série coarse-grained para um
fator de escala τ é reduzido para N/τ , logo, o número de vetores template usado para
calcular a SampEn em um fator de escala τ é dado por

N(τ) = (N/τ)−m = Nτ (3.21)

Segundo a equação 3.15 o total NT,τ de pares de vetores template verificados para cada
fator de escale τ é

NT,τ = (Nτ − 1)×Nτ

2 (3.22)

O método MMSE propõe que o coarse-grained seja construído pelo cálculo da
média móvel Zτ

j (ver a Figura 12), conforme a equação

Zτ
j = 1

τ

j+τ−1∑
i=1

xi, 1 ≤ j ≤ N − τ + 1, (3.23)

e que as regularidades no tempo nas séries para um fator de escala τ são quantificadas
aplicando SampEn com um delay e tempo τ , isto é

MMSE(x,m, τ, r) = SampEn(Zτ ,m, τ, r). (3.24)

Nesse procedimento o comprimento do coarse-grained obtido por meio da média
móvel para um escalar de τ é dado por

n(τ) = N − τ + 1 (3.25)

De acordo com as equações 3.13 e 3.14 o número de vetores templates usados no
algoritmo da Sampen para o delay τ é

n(τ,m) = N − τ + 1−mτ = N − (m+ 1)τ = nτ (3.26)
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Figura 12 – O coarse-grained segundo a MMSE (6), ilustrando a média móvel com sobreposição
para os fatores de escala τ = 2 e τ = 3. Fonte: figura gerada pelo autor.

assim o número de pares de vetores template que são determinados na SampEn é

nT,τ = nτ × (nτ − 1)
2 −

(
(τ − 1)× (nτ −

τ

2)
)

(3.27)

Conforme vemos pelas equações 3.21 e 3.26 a quantidade de vetores template usados no
algoritmo da MMSE é maior do que o usado no algoritmo da MSE.

O autor comenta que ao ser comparada a MSE, a MMSE pode estimar a entropia
com mais precisão e também evitar indução a uma entropia indefinida na análise de séries
temporais curtas (6). Ao testada para a detecção de falha de rolamento, a MMSE pode
extrair os recursos que exibem alta distinguibilidade. O autor comenta também que para
séries temporais de longo prazo, a melhoria na precisão para estimativa de entropia não
é significativa, e o custo computacional do MMSE é maior do que do MSE, portanto, o
método MMSE não é adequado para aplicação direta na análise séries temporais longas.
Assim é sugerido fazer uma compensação entre precisão e custo computacional ao trabalhar
com séries temporaislondas, é recomendado usar a MSE para realizar uma análise em
pequena escala da série temporal e usar a MMSE para realizar uma análise em grande
escala.

3.4 Entropia Fuzzy - FuzzyEn

A entropia fuzzy (FuzzyEn) é uma família de estatísticas proposta como uma medida de
complexidade derivada do conceito de conjuntos fuzzy de Zadeh (16). Nas formas de se
medir a regularidade na SampEn e ApEn, a similaridade entre vetores é dada por uma
função Degrau, que pode ser representa por

Θ(x) =
 1 x ≥ 0

0 x < 0
(3.28)
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classificando a similaridade somente entre dois estados, onde se decide sobre a pertinência
do padrão de entrada para uma determinada classe pois satisfaz certas propriedades
especificadas. Contudo, para fenômenos naturais os limites entre classes podem ser
ambíguos(16) sendo extremamente difícil determinar se um padrão de entrada pertence
totalmente a uma classe. Em 1965, Zadeh (17) propõe a Teoria dos conjuntos Fuzzy afim
de caracterizar a relação de pertinência em um ambiente de imprecisão. Ele propõe um
"Grau de Adesão"dado por uma função Fuzzy, onde cada ponto se associa a um número real
no intervalo [0, 1]. criando um mecanismo para medir o grau ao qual um padrão pertence
a uma determinada classe. A entropia Fuzzy é um método baseado nos conjuntos Fuzzy
(16) cujo grau de similaridade entre vetores template é dado por uma função exponencial
do tipo exp(−(dmij )n/r). Tal função deve (i) ser contínua de modo que a semelhança não
mude bruscamente; (ii) ser convexa para que a auto-similaridade seja o valor máximo.
Considere a série temporal de N pontos u(1), u(2),..., u(N). Dado m e sequência de vetores
Xm
i , i = 1, ..., N −m+ 1, definimos então

Xm
i = {u(i), u(i+ 1), ..., u(i+m− 1)} − u0(i), (3.29)

onde

u0(i) = 1
m

m−1∑
j=0

u(i+ j). (3.30)

A distância dmij entre os Xm
i e Xm

j é obtido conforme o algoritmo da SampEn, ou
seja

dmij = d[Xm
i , X

m
j ] = max|(u(i+ k)− u0(i))− (u(j + k)− u0(j))| (3.31)

Sejam m comprimento dos vetores template, r e n respectivamente a largura e o
gradiente do limite da função exponencial, temos que no grau de similaridade de Xm

i e
Xm
j é

Dm
ij = exp(−(dmij )n/r). (3.32)

Definimos

φm(n, r) = 1
N −m

N−m∑
i=1

 1
N −m− 1

N−m∑
j=1,j 6=i

Dm
ij

 . (3.33)

Analogamente, para {Xm+1
i } segue que

φm+1(n, r) = 1
N −m

N−m∑
i=1

 1
N −m− 1

N−m∑
j=1,j 6=i

Dm+1
ij

 , (3.34)

assim podemos estimar, para um conjunto finito de dados, entropia Fuzzy pela estatística

FuzzyEn(m,n, r) = lnφm(n, r)− lnφm+1(n, r). (3.35)
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3.5 Métodos Variantes da Entropia Fuzzy

Segundo Chen et al a SampEn e ApEm apresentam certas falhas causadas pela função
Degrau, o que segundo os autores ficou demonstrado pelo melhor desempenho de FuzzyEn
em comparação com ApEn e SampEn por meio de análises e experimentos (83). Os
resultados mostram que FuzzyEn é mais precisa medição da complexidade, pois não
apenas possui consistência relativamente mais forte e menos dependência do comprimento
dos dados, o que significa menos viés, como também atinge continuidade, isto é, uma
seleções de parâmetros mais livres e mais robustez em relação ao ruído(83). Nessa seção
vamos descrever alguns métodos que se utilizam de uma função Fuzzy para contagem de
similaridades.

3.5.1 Multiscale Fuzzy Entropy - MFE

O método da entropia multi-escala Fuzzy (MFE) foi introduzida para medir a complexidade
e irregularidade das séries temporais em diferentes fatores de escala (84). Segundo os
autores, quando comparada com a SampEn, FuzzyEn, dimensão fractal ou outros métodos
de medida de complexidade da dinâmica não linear, a MFE fornece informações mais
precisas e detalhadas das séries temporais (84). Originalmente a MFE foi introduzida para
medir a complexidade dos sinais de vibração de rolamentos.

O algoritmo da MFE (84, 85) segue o algoritmo da MSE substituindo a SampEn
pela FuzzyEn na equação 3.17, isto é,

MFE(x,m, n, r) = FuzzyEn(uτ ,m, n, r), (3.36)

onde uτ é obtido pela equação 3.16.

Ao analisar os dados experimentais, os resultados mostram que o método da
MFE pode diferenciar as categorias de falhas de rolamentos de forma eficaz. Contudo,
o mecanismo de falha do rolamento é complexo, sendo difícil saber qual característica é
mais importante e qual não está entre os recursos extraídos. Para este problema, outros
métodos complementares devem ser empregados para melhorar a eficiência do diagnóstico
de falhas (85).

3.5.2 Entropia Fuzzy Multi-escala Composta - CMFE

O algoritmo CMFE foi proposto por Zheng et al. (19) para aprimorar o método MFE,
bem como o FuzzyEn. O algoritmo da CMFE propõe combinar informações de várias
séries temporais coarse-grained na mesma escala. Segundo os autores, os valores de MFE
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são afetados pelo comprimento dos dados, especialmente quando os dados não são longos o
suficiente (19). No entanto, comparado com o MFE, a medida que aumentamos o fator de
escala, o CMFE obtém valores muito mais estáveis e consistentes para uma série temporal
de curta duração. O CMFE foi empregado inicialmente na medição da complexidade dos
sinais de vibração de rolamentos, sendo aplicado para extrair as características não lineares
ocultas nos sinais de vibração.

O algoritmo da CMFE pode ser descrito como:

CMFE(x, τ,m, r) = 1
τ

τ∑
k=1

FuzzyEn(y(τ)
k ,m, r), (3.37)

onde y(τ)
k são as séries coarse-grained obtidas da equação 3.18.

Os resultados da comparação com a MFE mostram que o CMFE tem como vantagem
obter um valor estável e coerente mesmo quando o comprimento da série temporal for
curto, superando o problema da coarse-grained no MFE. A consequecia direta é o aumento
do fator de escala, assim o CMFE tem uma tendência de mudança mais plana do que o
MFE.

3.5.3 Entropia Fuzzy Multi-escala Composta Refi-
nida - RCMFE

Como já foi dito, um dos problemas mais importantes ga MSE é que, quando aplicado a
sinais biológicos curtos, os resultados podem ser indefinidos e imprecisos (20, 86). Também
foi dito que uma tentativa de resolver tal problema foi a introdução do método da RCMSE
(20) que se utiliza da média dos valores SampEn de várias séries coarse-grained para cada
fator de escala. Embora os resultados da simulação tenham mostrado que o RCMSE tem
melhor estabilidade para todas as escalas temporais quando comparado à MSE, o problema
de valores indefinidos para sinal curto ainda existe (20). Baseado nestes conceitos e nos
conceitos de entropia fuzzy para combinar suas vantagens, Azami et al. propuseram a
Entropia Fuzzy Multi-escala Composta Redefinida, RCMFEµ e RCMFEσ (21), que se
utilizam, respectivamente, da média µ e do desvio padrão σ para a aquisição das séries
coarse-grained. A hipótese dessa proposta é de que essas medidas serão mais precisas,
robustas e estáveis em relação às medidas de entropia anteriores. Nesse trabalho não
discutimos o filtro para a aquisição das séries coarse-grained, nós nos atemos à proposta
clássica, sendo assim iremos tratar apenas do caso da RCMFEµ, a qual trataremos apenas
por RCMFE. O método RCMSE se utiliza da equação 3.18 (5, 87) para obter as séries
temporais coarse-grained Z(τ)

k =
{
yτk,j

}
. Para cada fator de escala τ e uma dada dimensão

m é determinado φ
m+1
τ e φmτ respectivamente as médias de φm+1

τ,k e φmτ,k, sendo estas
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calculadas para todos Z(τ)
k (21). A RCMFE então é definida por

RCMFE(x, τ,m, n, r) = −
lnφm+1

τ

φ
m

τ

 . (3.38)

Com base nas tendências recentes nesse campo, os autores também apresentam o uso
de desvio padrão no processo de coarse-grained (substitui o cálculo da média pelo cálculo
do desvio padrão na equação 3.16) e propõe RCMFEσ, além da RCMFE propriamente
dita, equação 3.38, como métricas de complexidade de flutuações no desvio padrão e média,
respectivamente, de uma série temporal. Segundo os autores esse método supera várias
limitações de abordagens anteriores e fornecem informações complementares. Além disso,
concluem que os métodos multi-escala baseados em FuzzEn foram mais estáveis do que os
algoritmos baseados em SampEn e que a técnica de composição refinada (ver seção 3.3.3)
melhorou visivelmente a estabilidade de MSE e MFE. No geral, os resultados obtidos
pelos algoritmos RCMFEσ e RCMFE tiveram os menores valores de desvio padrão entre
as abordagens baseadas em entropia multi-escala existentes e propostas. Os resultados
da classificação mostraram que as características baseadas no RCMFEσ levam a maiores
precisões de classificação em comparação com as baseadas no RCMFE (21).

3.5.4 Entropia Multi-escala Fuzzy Modificada - MMFE

A FuzzyEn considera a similaridade entre vetores template por suas formas ao invés de
suas coordenadas absolutas, fato que faz com que a FuzzyEn seja capaz de descobrir
vetores semelhantes em sinais com flutuação lenta que estejam submersos pela flutuação
da curva. Com a intensão de analisar amostras curtas de séries temporais fisiológicas,
propomos nesse trabalho a entropia Multi-escala Fuzzy modificada (MMFE), um algoritmo
que apresenta resultados mais eficientes que a MMSE quando ambos são confrontados
com o método da MSE, como veremos nos resultados apresentados a seguir.

O método MMFE definido por Borin et al. (7) e que se propõe a ser um método
robusto para análise de séries temporais fisiológicas de curta duração, consiste no refina-
mento do método MMSE. Pelas propriedades já descritas propomos construir as séries
coarse-grained usando a média móvel e substituir a SampEn com delay na análise de
similaridade entre dois vetores templates pela FuzzyEn com delay. Dessa forma o método
consiste de dois passos:

1. para cada fator de escala τ , construímos as séries temporais coarse-grained conforme
a equação 3.23.

2. a similaridade entre dois vetores templates é calculada pela FuzzyEn com delay, logo
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MMFE(x,m, τ, r) = FuzzyEn(Zτ ,m, τ, r). (3.39)

onde Zτ é obtido pela equação 3.23.

Como veremos em detalhes mais adiante nós mostramos que nossa proposta é
muito mais robusta para séries fisiológicas do que uma abordagem muito comum usada
com a mesma intenção. Também mostramos a existência de uma relação exponencial entre
nosso parâmetro de entropia e o comprimento da série.



4
Conjunto de dados e Experimentos

Vamos descrever o conjuntos de dados que usamos nos experimentos, bem como descrever
os detalhes de cada experimento realizado.

4.1 Teste de Robustez da MMFE

Uma das variantes mais importantes para a MSE na análise de séries temporais curtas
é a entropia multi-escala modificada (MMSE), embora ainda possa produzir estimativas
enviesadas devido aos critérios de similaridade rígidos da entropia amostral. Aproveitando
as vantagens do MMSE e do conceito de entropia fuzzy, propomos a entropia multi-
escala fuzzy modificada (MMFE). Avaliamos a robustez do MMSE e MMFE usando
ruídos estocásticos segmentados e séries de variabilidade da frequência cardíaca real, em
comparação com os resultados de MSE clássicos obtidos com os sinais completos. Os
resultados mostram que o MMFE é muito mais robusta do que o MMSE para séries
temporais fisiológicas curtas, assemelhando-se à MSE para séries menores de 400 amostras.
Também mostramos a existência de uma relação exponencial entre o parâmetro fuzzy
MMFE e o tamanho do sinal. Sugerimos o uso dessa relação para escolher o parâmetro
MMFE ideal como parte do método.

4.1.1 Conjuntos de Dados

Avaliamos o desempenho do MMFE para a análise da série de variabilidade da frequência
cardíaca (VFC) e ruídos estocásticos. Selecionamos dois conjuntos de dados para as séries
de VFC, um obtido de ratos e humanos, ambos os grupos saudáveis.

O primeiro conjunto de dados do VFC consiste em 18 ratos Wistar saudáveis, obtidos
de estudos anteriores realizados no laboratório de fisiologia cardiovascular da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. A descrição detalhada dos dados pode ser encontrada em (88).
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Resumidamente, os ratos tiveram seu ECG registrado durante uma hora em condições
basais. Um software de computador foi usado (LabChart, ADInstruments, Austrália) para
criar séries RR a partir dos registros de ECG. Todas as séries RR foram inspecionadas
visualmente quanto a artefatos e corrigidas manualmente quando necessário. Como o
comprimento da série temporal variou de 15.892 a 32.333 pontos, todas as séries RR foram
reduzidas para 15.892 pontos.

O segundo conjunto de dados VFC foi obtido da base de dados de ritmo sinusal
normal Physionet MIT-BIH (89). Os registros de ECG de 12 pacientes foram selecionados
aleatoriamente no banco de dados. As séries RR foram calculadas usando a ferramenta
ann2rr do pacote WFDB Physionet, que usa as anotações de batida das gravações para
calcular os intervalos RR. Apenas os intervalos RR normais foram considerados, ou seja, os
intervalos entre dois batimentos normais sucessivos. Todas as séries RR foram truncadas
para 15.892 pontos, de forma que as séries de ratos e humanos tenham exatamente o
mesmo tamanho. O período de todas as séries RR vai das 8h às 22h.

4.1.2 Ruídos Estocásticos

Usamos processos simulados de ruído branco e rosa (1/f) para o grupo de ruídos estocás-
ticos. Os sinais de ruído branco foram criados como uma sequência de números aleatórios
não correlacionados no intervalo [0,1]. Por outro lado, geramos sinais de ruído rosa usando
o seguinte procedimento: criamos um sinal de ruído branco e calculamos sua transformada
de Fourier. Então, o espectro de potência foi multiplicado pelo decaimento 1/f (onde f
é a frequência) e transformado de volta para o domínio do tempo. Observe que quando
as propriedades simétricas de Fourier são respeitadas, a transformada inversa de Fourier
resultará em um sinal puramente real. Realizamos dez simulações de cada ruído com
comprimento de 15.000 para cada uma das amostras.

4.1.3 Substituição do Filtro Média Móvel pelo Filtro
Butterworf

Uma preocupação interessante com relação a nossa proposta de entropia fuzzy multi-escala
modificada (MMFE) é a de que um filtro Butterworth deve substituir o procedimento
clássico de coarse-graining (média móvel) usado para criar versões em escala da dinâmica
original (90). Outra dúvida é a escolha ótima da dimensão de incorporação (m) da entropia
de amostra multi-escala modificada (MMSE) é m = 1, e não m = 2 como adotamos em
nosso estudo (90).

Entendemos que a substituição da média móvel pelo filtro Butterworth é inspirada
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na resposta de frequência aprimorada deste último. No entanto, acreditamos que a
entropia multi-escala não requer uma separação rigorosa dos componentes de frequência
nas diferentes escalas de tempo, uma vez que se destina a estimar propriedades não
lineares da dinâmica (91). Além disso, a filtragem Butterworth é baseada na suposição
de linearidade e estacionariedade, sendo demonstrado que esta substituição tem um forte
efeito nos ruídos estocásticos, mas bastante baixo nas séries VFC reais (92, 93). No
entanto, para verificar o efeito da substituição da média móvel pelo filtro Butterworth,
cuja magnitude quadrada da resposta de frequência do filtro é escolhida como

∣∣∣H(e2πij)
∣∣∣2 = 1

1 + (f/fc)2n , (4.1)

onde n é a ordem do filtro e fc é a frequência de corte (92). A MMFE foi estimada usando
os dois procedimentos de coarse-graining (ver Figura 18).

Outro ponto importante está relacionado com a escolha da dimensão de incorporação
(m) para o cálculo do MMSE e MMFE. Concordamos que valores mais baixos para m
resultarão em estimativas MMSE mais estáveis porque a probabilidade de correspondências
de padrões aumentará.

4.1.4 Teste de Robustez

Para avaliar a capacidade do MMFE de levar em conta a entropia multi-escala para
diferentes tamanhos de sinais, dividimos cada série analisada em segmentos de tamanhos
iguais de 400, 800, 1200, ..., 15600 amostras, adotando uma sobreposição de 90% para o
processo de segmentação. Calculamos o algoritmo MSE original sempre a partir da série
completa, ou seja, com N = 15892 amostras para a série VFC e N = 15000 amostras para
ruídos, enquanto aplicamos MMFE a cada segmento da mesma série, e eventualmente ,
estimou a curva média de MMFE. Para cada tamanho de segmento, comparamos o MMFE
médio obtido de todos os segmentos com o MSE original, empregando um erro quadrático
médio em todas as escalas de tempo. Aplicamos a mesma abordagem ao MMSE para
comparação. Para todos os algoritmos, adotamos m = 2, r = 0, 15 * desvio padrão da série
temporal e τ = 1, ..., 20. O expoente de MMFE fuzzy MF variou no intervalo n = [0, 100],
mas os resultados são mostrados apenas para o intervalo ótimo de expoentes para cada
conjunto de dados. Para fornecer uma comparação justa entre MMSE e MMFE, nós as
estimamos usando m = 1 e m = 2. Para m = 1, a MMFE foi calculado usando a entropia
fuzzy global, ou seja, sem a remoção das linhas de base dos padrões.
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4.1.5 Resultados e Discussão do Teste de Robustez
da MMFE

A figura 13 mostra exemplos de MMSE e MMFE para os conjuntos de dados VFC,
calculados para segmentos de tamanho N = 400 e N = 1200. Observe que o MSE original
é o mesmo para ambos os tamanhos de segmento, pois sempre calculamos o MSE a partir
da série RR de comprimento total. Pode-se observar que o MMSE superestima os valores
reais de entropia para séries temporais curtas. Além disso, para N = 400, o MMSE não
é definida para escalas grandes. Em contraste, a MMFE virtualmente sobrepõe o MSE
original em ambos os tamanhos de segmento quando escolhemos o expoente n apropriado.
Para o conjunto de dados VFC de ratos, os melhores expoentes são n = 0, 95 (para
N = 400) e n = 1, 10 (para N = 1200). Para o conjunto de dados de humanos, os melhores
expoentes são n = 0, 90 (para N = 400) e n = 0, 88 (para N = 1200).

Figura 13 – Entropia multi-escala (MSE), MSE modificada (MMSE) e a entropia fuzzy multi-
escala modificada proposta (MMFE) calculada para os conjuntos de dados VFC.
Os valores representam a entropia média, ou seja, MSE, MMSE e MMFE, ± SD
plotado como uma função de escalas de tempo (τ). Os resultados para ratos (painéis
superiores) e humanos (painéis inferiores) são mostrados. Os gráficos mostram que
as curvas MMFE estão mais próximas para a MSE quando comparadas ao MMSE,
para séries segmentadas em janelas de 400 (plotagens à esquerda) e 1200 pontos
(plotagens à direita). O MMSE não pode estimar valores de entropia para escalas
maiores que τ = 11 (ratos) ou τ = 14 (humanos) para séries RR com 400 pontos.
Observe que o MSE original é o mesmo nos gráficos da esquerda e da direita, pois é
sempre calculado a partir da série RR completa.
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A superestimação da entropia por MMSE, observada para os conjuntos de dados
VFC, é provavelmente devido a como SampEn mede a similaridade entre vetores. Quando
as distâncias entre os vetores são maiores que r, o Degrau levará a correspondências não
detectadas. Portanto, quando as distâncias entre os vetores tendem a ser maiores que
r, mesmo que ligeiramente, o baixo número de correspondências pode superestimar o
valor real da entropia. Por outro lado, o uso de um MF exponencial para estimativa de
similaridade garante que MMFE sempre associará uma similaridade válida e proporcional
entre um par de vetores, tornando-o menos sensível a séries temporais curtas, onde o
número de correspondências pode ser reduzido (16, 83, 21). Além disso, FuzzyEn considera
a similaridade entre vetores de template por suas formas e não apenas por suas coordenadas
absolutas, o que faz com que FuzzyEn seja capaz de descobrir vetores semelhantes em
sinais não estacionários.

A figura 14 mostra exemplos de MMSE e MMFE para os ruídos estocásticos,
calculados para segmentos de tamanho N = 400 e N = 1200. O MSE original é o mesmo
para ambos os tamanhos de segmento. Como pode ser observado, o MMSE virtualmente
se sobrepõe à curva MSE de ruído branco para ambos os tamanhos de segmento. Para
ruído rosa, MMFE está mais próximo de MSE do que MMSE para N = 400, mas o oposto
acontece para N = 1200. O expoente MF fuzzy que fornece o erro mínimo de MMFE é
n = 0, 5, para todas as condições. Observe também que, para N = 400, o MMSE de ruído
rosa não é definido para escalas maiores que τ = 15.

Curiosamente, embora o MMFE se aproxime melhor da curva MSE para os con-
juntos de dados VFC, o MMSE é uma aproximação melhor para os ruídos estocásticos.
Além disso, o MMSE superestima o ruído rosa para tamanhos de sinal curtos, mas não o
ruído branco. Portanto, torna-se claro que as propriedades dinâmicas das séries são fatores
chave para as limitações de uso do limite rígido fornecido pela função de similaridade
de Degrau, e para a capacidade do MF fuzzy de ajustar bons critérios de similaridade
para a estimativa da entropia. Ele também destaca a complexidade intrínseca dos sinais
fisiológicos em comparação com as simulações. Embora o ruído rosa seja reconhecido como
uma sequência de valores correlacionada de longo alcance, fractal não imita perfeitamente
a estrutura dos dados fisiológicos reais.

A figura 15 mostra o erro quadrático médio de MMSE e MMFE para os conjuntos de
dados VFC em função do tamanho do segmento e para diferentes valores do expoente MF
fuzzy n. Conforme observado na figura 14, MMSE superestima a entropia dos conjuntos
de dados VFC, razão pela qual o erro quadrático médio para MMSE é bastante alto
para tamanhos de segmento curtos. O erro do MMSE diminui monotonicamente com o
comprimento do sinal. Curiosamente, os resultados sugerem um n ideal de MMFE para
cada comprimento de série até o tamanho da série N = 11200 (ratos) ou N = 13600
(humanos), que é o intervalo onde MMFE retorna melhores estimativas de MSE original
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Figura 14 – Entropia multi-escala (MSE), MSE modificada (MMSE) e a proposta da entropia
fuzzy multi-escala modificada (MMFE) calculada para os ruídos estocásticos. Os
valores representam a entropia média, ou seja, MSE, MMSE e MMFE, ± desvio
padrão plotado como uma função de escalas de tempo (τ). Os resultados para
ruído branco (painéis superiores) e ruído rosa (painéis inferiores) são mostrados.
Os gráficos mostram que as curvas MMSE virtualmente se sobrepõem ao MSE
para ruído branco, para segmentos de N = 400 (gráficos à esquerda) e N = 1200
pontos (gráficos à direita). Para ruído rosa, MMFE está mais próximo de MSE do
que MMSE para N = 400, mas o oposto acontece para N = 1200. Além disso, o
MMSE não pode estimar os valores de entropia do ruído rosa para escalas maiores
que τ = 15. Observe que o MSE original é o mesmo nos gráficos da esquerda e da
direita, pois é sempre calculado a partir da série RR completa.

comparado ao MMSE veja os painéis inferiores direitos na figura 15). Portanto, garantindo
a escolha adequada de n, o MMFE pode retornar estimativas muito robustas de MSE
para séries VFC tão curtas quanto 400 amostras.

A figura 16 mostra o erro quadrático médio de MMSE e MMFE para ruídos branco
e rosa (1/f), também em função do tamanho do segmento e diferentes valores do expoente
MF fuzzy n. Em contraste com os resultados observados para as séries de VFC, o melhor
expoente MF não é dependente do tamanho do segmento para os ruídos estocásticos. Para
n = 0, 5, MMFE resulta nos erros mais baixos, para ruídos brancos e rosa. No entanto,
mesmo para o melhor expoente MF, MMFE não pode se aproximar de MSE tão bom
quanto MMSE, exceto para o caso específico de N = 400 em ruído rosa. Também pode ser
notado na figura 14. Portanto, embora o MMFE tenha um desempenho melhor do que o
MMSE para a série VFC, ele não parece se estender para as séries estocásticas, revelando
que as propriedades dinâmicas intrínsecas da série influenciam a capacidade do MMSE e
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Figura 15 – Erro quadrático médio de conjuntos de dados VFC calculados para MMSE (linhas
cinzas) e MMFE (linhas azuis e pretas), tomando o MSE original, calculado usando
a série temporal completa, como padrão ouro. Os painéis da esquerda mostram os
resultados para ratos e os painéis da direita mostram os resultados para humanos.
O gráfico na parte superior mostra o erro para diferentes expoentes n de MMFE,
indicando que, para séries curtas, MMFE apresentou estimativas muito mais precisas
em relação a toda a dinâmica. Os gráficos no canto inferior esquerdo são uma
ampliação do anterior. O gráfico no canto inferior direito mostra o erro mínimo
obtido com MMFE (n diferente para cada tamanho de segmento) em comparação
com o erro obtido com MMSE. O erro do MMFE está sempre abaixo do erro do
MMSE para um comprimento de série de até N = 11200 (ratos) ou N = 13600
(humanos) amostras quando escolhemos o n adequado.

do MMFE de estimar corretamente o MSE.

Considerando que o melhor expoente do MMFE MF, ou seja, o valor de n que
retorna o erro mínimo, depende do comprimento da série no caso dos conjuntos de dados
VFC, propomos expressões matemáticas para selecionar o expoente ótimo n de acordo
com o duração da série. A figura 17 mostra o comportamento empírico do expoente MF
ótimo versus o comprimento da série, bem como os ajustes exponenciais para os pontos
observados. Os expoentes apresentados na figura 17 (painéis esquerdo e central) são os
utilizados para calcular os erros mínimos MMFE da figura 16 (painéis inferiores direitos).
Descobrimos que as funções exponenciais fornecem a maior precisão de ajuste para os
expoentes ideais. Assim, a função f(N) = 1, 52− 0, 67× exp(− N

2500) pode ser usada para
selecionar o melhor expoente MF fuzzy MMFE para o conjunto de dados de ratos e a
função f(N) = 0, 82 + 0, 09× exp(− 3N

104 ) pode ser usado para selecionar o melhor expoente
MMFE para o conjunto de dados de humanos, onde N é o comprimento do VFC Series.
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Figura 16 – Erro quadrático médio dos ruídos estocásticos calculados para MMSE (linhas cinzas)
e MMFE (linhas vermelhas), tomando o MSE original, calculado usando a série
temporal completa, como padrão ouro. O painel esquerdo mostra os resultados
para o ruído branco e o painel direito mostra os resultados para o ruído rosa. O
expoente fuzzy MF que retorna o menor erro para MMFE é n = 0, 5 para ruídos
brancos e rosa. No entanto, mesmo para o melhor expoente, MMSE retorna os erros
mais baixos, exceto para N = 400 no ruído rosa. Diferentemente dos resultados
para conjuntos de dados VFC, o melhor expoente MF do MMFE não depende do
tamanho do segmento para ruídos estocásticos.

Figura 17 – Melhores expoentes de funções fuzzy MMFE e exemplos ilustrativos de funções de
pertinência (MF). O gráfico à esquerda e ao centro mostra os melhores expoentes
para cada tamanho de segmento, ou seja, os valores de n que resultam no erro
inferior, para os conjuntos de dados VFC de ratos e humanos, respectivamente.
(ver figura 16). As linhas pretas mostram o ajuste exponencial sugerido para ser
usado na escolha do melhor n. À direita, o contraste entre a função de passo
de Degrau usada em MSE convencional e MMSE (linha preta), e a função fuzzy
exponencial contínua, definida como exp[−(dr )n], usada em MMFE (linhas azuis).
Usamos r = 0, 15 para o exemplo da ilustração.

Pode-se notar na figura 17 (à direita) que quando o expoente fuzzy MF cresce de
n = 0, 6 para n = 2, 0, o MF torna-se menos restritivo para distâncias vetoriais menores
que o parâmetro de tolerância r e mais restritivo para distâncias vetoriais maiores que
r, com transições suaves. Assim, quanto maior o n, mais privilegiadas são as distâncias
curtas (menores que r), onde a função de Degrau caracteriza o caso limite. Se a série
VFC é caracterizada principalmente por curtas distâncias entre os padrões, aumentar o
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expoente MF resultará na diminuição da entropia. Em contraste, se a série é caracterizada
principalmente por longas distâncias entre os padrões (maiores que r), aumentar o expoente
MF resultará no aumento da entropia. Uma vez que o expoente MF ótimo cresce com
o comprimento da série para séries de VFC derivadas de ratos, podemos dizer que, para
recuperar o MSE original, é necessário afrouxar os critérios para pequenas distâncias
e/ou restringi-lo para grandes distâncias quando o tamanho do sinal aumenta. Em outras
palavras, para manter a estimativa de MSE por MMFE inalterada nos diferentes tamanhos
de sinal, distâncias curtas entre vetores devem ser privilegiadas (similaridade aumentada)
enquanto distâncias longas devem ser restritas (similaridade diminuída). O oposto ocorre
no caso de séries de VFC derivadas de humanos, uma vez que o expoente MF ótimo
diminui à medida que o comprimento da série aumenta. Portanto, de acordo com as
propriedades específicas da dinâmica, o expoente MF fuzzy pode ser ajustado para dar
pesos diferentes a distâncias de padrão pequenas e grandes, de modo que o MSE original
possa ser recuperado.

O desempenho do MMFE em ruídos estocásticos mostra que o MMSE é mais
precisa do que a MMFE para ruído branco, independentemente do comprimento do sinal.
Por outro lado, o MMFE apresenta erros menores do que o MMSE para séries muito
curtas de ruído rosa (1/f). Embora MMFE mostre ser muito menos precisa para janelas
de séries mais longas, esse recurso não invalida o objetivo principal do método, ou seja, o
aprimoramento da análise multi-escala para séries temporais curtas. É importante notar
que MMSE para restritividade de similaridade alta ou baixa resulta em erros elevados
para MMFE, enquanto restritividade moderada, ou seja, n = 0, 5, apresenta a melhor
estimativa (erro mínimo).

A figura 18 mostra o erro quadrático médio de MMFE e MMSE. Ambas as
abordagens foram calculadas usando o procedimento clássico de coarse-graining (cg) e um
filtro Butterworth de 6a ordem (bw). Duas referências diferentes de MSE foram usadas
para calcular os erros: o MSE clássico (MSE cg) e o MSE com o filtro Butterworth no
lugar do procedimento de coarse-graining (MSE bw). A dimensão de incorporação usada
para referência MSE foi correspondente para MMFE e MMSE.

Como pode ser notado na figura, não importa a escolha por m (m = 1 ou m = 2)
nem o procedimento para criar as versões em escala da dinâmica original (’cg’ ou ’bw’
), O MMSE sempre mostra valores de erro marcadamente mais altos para tamanhos de
segmento curtos. Além disso, embora o erro do MMSE calculado para m = 1 seja sempre
menor do que o erro calculado para m = 2, ele nem sempre é válido para o MMFE.
Acreditamos que isso seja devido à função de similaridade suave da entropia fuzzy, que
é menos afetada pelo comprimento do padrão do que a função de Degrau adotada pela
entropia da amostra. Além disso, o erro do MMSE tende a ser maior para estimativas
baseadas em Butterworth (curvas vermelhas), não importando se as referências são o
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Figura 18 – Erros médios quadrados de MMFE (curvas com símbolos) e MMSE (curvas
sem símbolos) em função do tamanho do segmento. Apenas erros ótimos
para MMFE são mostrados, obtidos com os expoentes fuzzy ótimos para
cada tamanho de segmento. As linhas tracejadas mostram os resultados para
m = 1, enquanto as linhas sólidas mostram os resultados para m = 2. Os
erros foram calculados usando duas referências diferentes: o MSE original
(MSE cg, gráficos à esquerda) e o MSE com o procedimento de coarse-graining
substituído por um filtro Butterworth de 6ª ordem (MSE bw, gráficos à
direita). Os resultados para conjuntos de dados de ratos (primeira linha)
e humanos (segunda linha) são mostrados. Detalhes sobre os conjuntos de
dados podem ser encontrados no artigo original (7).

MSE clássico (MSE cg) ou o MSE com Butterworth (MSE bw). Para MMFE, o erro
depende da referência adotada, tendendo a ser menor para a estimativa que utiliza o
mesmo procedimento de escalonamento do MSE de referência.

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser mencionadas. Em primeiro
lugar, o efeito das não estacionariedades no MMFE ainda precisam ser abordado. Embora
MSE seja conhecida por ser afetada pelas não estacionaridades presentes em escalas maiores
do que aquelas avaliadas pela MSE (94), a comparação entre padrões usando entropia
fuzzy não leva em conta o nível médio de cada padrão. Assim, acreditamos que o MMFE
pode ser menos sensível a não estacionaridades do que o MSE, mas essa hipótese deve ser
testada em estudos futuros.

Finalmente, embora o MMSE seja atualmente o estado da arte em análise de
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irregularidade multi-escala, na próxima seção faremos estudos para comparar a robustez
do MMFE a outras variantes do MSE, como a entropia multi-escala composta e a entropia
multi-escala composta refinada. Além disso, diferentes conjuntos de dados de VFC também
estão sendo investigados, incluindo pacientes com doença cardíaca, para verificar se as
propriedades do MMFE são semelhantes entre indivíduos saudáveis e doentes.

4.2 Testes de Robustez de Variantes da MSE
Baseadas em Entropia Fuzzy

Como já foi dito a análise de entropia multi-escala (MSE) é uma abordagem fundamental
para acessar a complexidade de uma série de tempo, estimando sua taxa de informações
em uma gama de escalas temporais. No entanto, como vimos, a MSE pode não ser
precisa ou válido para séries temporais curtas. É por isso que estudos anteriores aplicaram
diferentes tipos de derivações do algoritmo a séries temporais de curto prazo. Porém,
nenhum estudo analisou e comparou sistematicamente suas confiabilidades. Neste estudo
comparamos as variações do algoritmo MSE adaptadas a séries temporais curtas em séries
temporais de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) humana e de rato. São estudadas
as variações mais utilizadas de MSE: MSE composta (CMSE), MSE composta refinada
(RCMSE), MSE modificada (MMSE) e suas versões fuzzy. Também analisamos os erros
nas estimativas de MSE para uma gama de expoentes fuzzy incorporados. Os resultados
mostram que as versões fuzzy MSE - em função do comprimento da série temporal -
apresentam erros mínimos em comparação com os algoritmos não fuzzy. O algoritmo de
entropia multi-escala tradicional com contagem fuzzy (MFE) tem precisão semelhante a
algoritmos alternativos com melhor desempenho de computação. Para a melhor precisão,
os resultados sugerem expoentes fuzzys diferentes de acordo com o comprimento da série
temporal.

4.2.1 Conjunto de Dados

As séries de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) de ratos e humanos foram obtidas
de estudos anteriores (7, 93). O primeiro grupo de dados de ECG foi registrado em
18 ratos Wistar saudáveis. As gravações foram realizadas no Laboratório de Fisiologia
Cardiovascular das Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo. Resumidamente, os ratos tiveram seu ECG registrado por aproximadamente
1 h (40 a 80 minutos) nas condições basais. Um software de computador (LabChart,
ADInstruments, Austrália) foi usado para criar séries RR a partir de registros de ECG.
Todas as séries RR foram inspecionadas visualmente quanto a artefatos e corrigidas quando
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necessário. Como a duração da série temporal variou de 15.892 a 32.333 pontos, todas as
séries RR foram truncadas para 15.892 pontos. O segundo grupo da série VFC consiste
em 12 indivíduos humanos saudáveis, obtidos da base de dados Physionet MIT-BIH
Normal Sinus Rhythm (89). Os 12 registros de ECG foram selecionados aleatoriamente do
banco de dados. As séries RR foram calculadas usando a ferramenta ann2rr do pacote
WFDB Physionet, que usa as anotações de batida das gravações para calcular os intervalos
RR. Foram considerados apenas os intervalos RR normais, ou seja, intervalos entre dois
batimentos normais sucessivos. Eventualmente, todas as séries RR foram truncadas para
15.892 amostras para que as séries de ratos e humanos tivessem o mesmo comprimento. O
período de gravação de todas as séries vai das 8h às 22h.

4.2.2 Experiments

Segmentamos a série completa VFC (15892 pontos) em segmentos iguais de 400, 800,
1200, ..., 15.600 pontos, com uma sobreposição de 90 % ao segmento anterior. Para cada
segmento, todas as variantes de MSE descritas acima foram calculadas, e o valor médio
sobre os segmentos com o mesmo tamanho foi considerado para representar toda a série.
O fator de escala máximo avaliado foi vinte, ou seja, τ = 1, 2, ..., 20. A dimensão de
incorporação e o fator de tolerância dos estimadores de entropia foram definidos como
m = 2 e r = 0, 15× desvio padrão da série, respectivamente. Para avaliar a acurácia
de cada variante para a MSE na estimativa para a MSE original, foi calculado o erro
quadrático médio em todas as escalas de tempo, sempre tomando como referência o MSE
original, obtido da série completa. O erro foi calculado para cada série e cada tamanho de
segmento, e os erros médios foram relatados em função do tamanho do segmento.

Além disso, para avaliar o custo-efetividade das variantes MSE baseadas em fuzzys,
medimos o tempo médio de computação de cada algoritmo. A análise foi realizada em
um computador desktop equipado com processador Intel Core i7 930 @ 2,8 GHz e 16 Gb
de RAM. Para garantir a isonomia dos resultados, todos os testes foram realizados com
o software MATLAB (The MathWorks, Inc.) e o comando maxNumCompThreads = 1
para que todos os métodos utilizassem uma única CPU. O tempo médio consumido para
processar três séries de VFC humana selecionadas aleatoriamente é relatado como uma
função de tamanho de segmento (de 400 a 12.000 pontos). O expoente fuzzy n adotado
neste experimento seguiu a equação encontrada anteriormente para a escolha do melhor
expoente de acordo com o tamanho do segmento (x) (7):

n = 0.82− 0.10 exp(−3× x/104) (4.2)
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Figura 19 – Erro Quadrático Médio de MFE em função do tamanho do segmento. Os
erros foram obtidos para expoentes fuzzys variando no intervalo n = 0, 8 a
n = 1, 5 (ratos) e n = 0, 85 a n = 0, 92 (humanos). Os gráficos superiores
mostram todas as curvas de erro, enquanto os gráficos inferiores mostram a
ampliação dos erros de tamanhos de segmentos curtos. Pode-se notar que o
expoente fuzzy que dá a melhor precisão (menor erro) varia de acordo com o
tamanho do segmento. O erro mais baixo para todos os tamanhos de segmento
é ilustrado nos gráficos à direita dos gráficos de ampliação (MFE mínimo).

4.2.3 Resultados e Discussão dos Testes de Robustez
de Variantes da MSE Baseadas em Entropia
Fuzzy

A precisão de CMSE, RCMSE, MMSE, CMFE, RCMFE, MMFE e MFE foi avaliada como
o erro em comparação com o MSE calculada usando a série completa. A Figura 19 mostra
a precisão da MFE obtida com as séries VFC de ratos e humanos. O gráfico superior
esquerdo mostra os erros quadrados médios como uma função do tamanho do segmento do
conjunto de dados do rato. Ilustramos diferentes curvas de erro para diferentes expoentes
fuzzys variando de n = 0, 8 a n = 1, 5. A ampliação das curvas dos erros para tamanhos
de segmento curtos é mostrada no canto inferior esquerdo, e o erro mínimo para cada
tamanho de segmento é mostrado no lado direito do gráfico de ampliação. Os erros médios
quadrados são mostrados como uma função de tamanho de segmento para o conjunto
de dados dos humanos no canto superior direito. Ilustramos diferentes curvas de erro
para diferentes expoentes fuzzys variando de n = 0, 85 a n = 0, 92. Pode-se encontrar a
ampliação das curvas de erros para segmentos curtos no canto inferior direito, bem como
os erros mínimos obtidos para cada tamanho de segmento.

Como pode ser visto na figura 19, o erro para cada expoente fuzzy n depende
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Figura 20 – Erros médios quadrados de CMFE e CMSE em função do tamanho do seg-
mento. Os erros de CMFE foram obtidos para expoentes fuzzy variando no
intervalo n = 0, 8 a n = 1, 5 (ratos, à esquerda) e n = 0, 85 a n = 0, 92 (huma-
nos, à direita). Os gráficos superiores mostram as curvas de erro completas
de CMFE (linhas sólidas) e CMSE (linhas tracejadas), enquanto os gráficos
inferiores mostram uma ampliação dos erros para tamanhos de segmento
curtos. Pode-se notar que o expoente fuzzy que dá a melhor precisão (menor
erro) para o CMFE varia de acordo com o tamanho do segmento. O erro
mais baixo para CMFE (linhas pretas) e CMSE (linhas cinza) para todos os
tamanhos de segmento são ilustrados nos gráficos à direita dos gráficos de
ampliação.

do tamanho do segmento (comprimento da série), e os n ótimos são os que fornecem
os menores erros. Para a série VFC de ratos, os melhores expoentes aumentam com o
tamanho do segmento, enquanto diminui para a série VFC humana.

A Figura 20 mostra os erros quadráticos médios para CMSE (linhas tracejadas) e
CMFE (linhas sólidas). As curvas de erro para CMFE são ilustradas para expoentes fuzzys
variando de n = 0, 8 a n = 1, 5 (ratos) e n = 0, 85 a n = 0, 92 (humanos), semelhante
à Figura 19. Nos gráficos inferiores, pode-se ver as ampliações das curvas de erro para
tamanhos de segmento curtos e os erros mínimos para CMFE (linha preta) em comparação
com CMSE (linha cinza). Semelhante aos resultados com MFE, os erros dependem do
tamanho do segmento. Os melhores expoentes aumentam com o tamanho do segmento
para ratos, enquanto diminui para a série VFC humana.

A figura 21 apresenta as curvas de erro para RCMSE (linhas tracejadas) e RCMFE
(linhas sólidas). As curvas de erro são ilustradas para os expoentes fuzzys que variam de
n = 0, 8 a n = 1, 5 (ratos) e n = 0, 85 a n = 0, 92 (humanos). A ampliação das curvas de
erro e os erros mínimos para todos os tamanhos de segmento são mostrados nos gráficos
inferiores. Como MFE e CMFE, os erros de RCMFE são dependentes do tamanho do
segmento, e os melhores expoentes aumentam com o tamanho do segmento para ratos,
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Figura 21 – Erros quadrados médios de RCMFE e RCMSE em função do tamanho do
segmento. Os erros de RCMFE foram obtidos para expoentes fuzzys variando
na faixa de n = 0, 8 a n = 1, 5 (ratos, à esquerda) e n = 0, 85 a n = 0, 92
(humanos, à direita). Os gráficos superiores mostram as curvas de erro
completas de RCMFE (linhas sólidas) e RCMSE (linhas tracejadas), enquanto
os gráficos inferiores mostram a ampliação dos erros de tamanho de segmento
curto. Pode-se notar que o expoente fuzzy que dá a melhor precisão (menor
erro) para o RCMFE varia de acordo com o tamanho do segmento. O menor
erro para RCMFE (linhas pretas) e RCMSE (linhas cinzas) para todos os
tamanhos de segmento são ilustrados nos gráficos à direita dos gráficos de
ampliação.

enquanto diminui para a série VFC humana.

As curvas de erro obtidas com MMFE e MMSE são mostradas na figura 22.
Embora um gráfico de erro semelhante possa ser encontrado em um estudo anterior (7),
aqui expandimos a gama de expoentes avaliados para calcular o erro mínimo de MMFE.
As curvas de erro são ilustradas para os expoentes fuzzys que variam de n = 0, 8 a n = 1, 5
(ratos) e n = 0, 85 a n = 0, 92 (humanos). A ampliação das curvas de erro, juntamente com
os gráficos dos erros mínimos de MMFE e MMSE para todos os tamanhos de segmento,
são mostrados nos gráficos inferiores. Como todas as outras variantes de MSE baseadas
em fuzzy, os erros de MMFE dependem do tamanho do segmento, e os melhores expoentes
aumentam com o tamanho do segmento para ratos, enquanto diminui para séries humanas
de VFC. A Figura 23 mostra a comparação dos erros de todas as variantes multi-escala
estudadas, ou seja, CMSE, RCMSE, MMSE, CMFE, RCMFE, MMFE e MFE. Para
métodos baseados em entropia fuzzy, apenas o erro mínimo é mostrado, calculado com o
expoente fuzzy ótimo de cada tamanho de segmento. Conforme mostrado na figura, todas
as variantes baseadas em entropia fuzzy têm erros mais baixos do que qualquer variante
baseada em entropia amostral, para segmentos de tamanho de até 13.000 pontos.

A figura 24 mostra os expoentes fuzzy ótimos das variantes MSE baseadas em fuzzy
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Figura 22 – Erros quadrados médios de MMFE e MMSE em função do tamanho do
segmento. Os erros de MMFE foram obtidos para expoentes fuzzys variando
na faixa de n = 0, 8 a n = 1, 5 (ratos, à esquerda) e n = 0, 85 a n = 0, 92
(humanos, à direita). Os gráficos superiores mostram as curvas de erro
completas de MMFE (linhas sólidas) e MMSE (linhas tracejadas), enquanto
os gráficos inferiores mostram uma ampliação dos erros para tamanhos de
segmento curtos. Pode-se notar que o expoente fuzzy que dá a melhor precisão
(menor erro) para o MMFE varia de acordo com o tamanho do segmento. O
menor erro para MMFE (linhas pretas) e MMSE (linhas cinzas) para todos
os tamanhos de segmento são ilustrados nos gráficos à direita dos gráficos de
ampliação.

Figura 23 – Erro quadrático médio para todas as abordagens consideradas, ou seja, CMSE,
RCMSE, MMSE, CMFE, RCMFE, MMFE e MFE. Para abordagens baseadas
em entropia fuzzy, apenas o erro mínimo é mostrado, obtido com o expoente
fuzzy ótimo para cada tamanho de segmento. Os resultados são mostrados
para bancos de dados de ratos (esquerda) e humanos (direita). Observe que os
erros são calculados em relação ao MSE de séries temporais de comprimento
total, ou seja, 15892 batimentos.
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Figura 24 – Os melhores expoentes fuzzy encontrados para cada tamanho de segmento em
conjuntos de dados VFC de ratos e humanos. As linhas sólidas representam
as funções de melhor ajuste, ou seja, uma função exponencial decrescente
y = 1, 64− 0, 75× exp(−3× x/104) para ratos e um exponencial crescente
y = 0, 82− 0, 10× exp(−4× x/104) para humanos. Essas funções podem ser
usadas para escolher o melhor expoente fuzzy desses conjuntos de dados de
acordo com o comprimento da série.

para cada tamanho de segmento. Esses expoentes foram utilizados para calcular as curvas
de erro mínimo para variantes multi-escala baseadas na entropia fuzzy (ver figura 24). As
curvas foram ajustadas a funções exponenciais, que podem ser empregadas para encontrar
o melhor expoente fuzzy desses conjuntos de dados de acordo com o comprimento da série
temporal. Observe que para a série de VFC de ratos, o expoente fuzzy ótimo aumenta
com o comprimento da série, diminuindo a série de VFC de humanos.

Para efeito de comparação, a figura 25 mostra o erro quadrático médio de MFE
usando a função fuzzy alternativa exp(−0, 6931× (d/r)n). Os erros são ilustrados para o
expoente fuzzy variando de n = 1, 3 a n = 3, 0 (ratos) e de n = 2, 0 a n = 5, 5 (humanos).
Os resultados mostraram que a MFE com esta função fuzzy alternativa também apresenta
dependência do tamanho do segmento, semelhante à função fuzzy original (figura 19). No
entanto, os valores dos expoentes ideais para cada tamanho de segmento são marcadamente
diferentes da função fuzzy original, e os melhores n aumentam com o tamanho do segmento
para as séries de VFC de ratos e humanos.

A Figura 26 mostra o tempo médio (ao longo de três séries VFC humanas) gasto
calculando as diferentes variantes multi-escala baseadas na entropia fuzzy em tamanhos
de segmento crescentes (até 12000 amostras). Como esperado, o tempo computacional
necessário para executar qualquer método aumenta com o tamanho do segmento. No
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Figura 25 – Erros quadrados médios de MFE em função do tamanho do segmento, obtidos
com a função fuzzy alternativa, ou seja, exp(−0, 6931× (d/r)n). Os erros são
ilustrados para o expoente fuzzy variando no intervalo n = 1, 3 a n = 3, 0
(ratos) e n = 2, 0 a n = 5, 5 (humanos). Os gráficos superiores mostram
todas as curvas de erro, enquanto os gráficos inferiores mostram a ampliação
dos erros de tamanhos de segmentos curtos. Pode-se notar que o expoente
fuzzy que dá a melhor precisão (menor erro) varia de acordo com o tamanho
do segmento, embora os expoentes ótimos sejam diferentes daqueles obtidos
com a função fuzzy original. O erro mais baixo para todos os tamanhos de
segmento é ilustrado nos gráficos ampliados à direita (MFE mínimo). Para
referência, o MMSE também é ilustrado nos gráficos (linhas cinza).

entanto, MMFE tem o maior custo computacional, enquanto MFE apresentou o menor.
CMFE e RCMFE apresentaram praticamente o mesmo tempo computacional (as curvas
se sobrepõem na figura26).

No presente estudo, adotamos uma comparação sistemática entre três variantes de
MSE (CMSE, RCMSE, MMSE) e suas adaptações baseadas em fuzzy (CMFE, RCMFE,
MMFE, MFE) para verificar a precisão deles para estimar o MSE real para breve sinais de
prazo. Como esperado, todos os métodos baseados em fuzzy tiveram um desempenho supe-
rior em comparação aos algoritmos baseados na entropia da amostra. Surpreendentemente,
a precisão de todos os métodos baseados em fuzzy é bastante semelhante, apontando que
o uso de entropia fuzzy no lugar da entropia de amostra parece suficiente para fornecer
estimativas ótimas de MSE para sinais de curto prazo. Em outras palavras, as melhorias
adotadas na coarse-graining para CMFE, RCMFE e MMFE parecem ter pouco ou nenhum
efeito nas variantes baseadas em fuzzy, uma vez que MFE forneceu erros na estimativa
para a MSE original tão inferior quanto os encontrados no CMFE , RCMFE e MMFE. A
substituição da similaridade rígida de SampEn (função de Degrau) pela função fuzzy suave
em FuzzyEn parece ser a melhoria mais relevante para uma boa estimativa de entropia em
séries temporais curtas. No entanto, deve-se estar ciente de que a escolha dos expoentes
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Figura 26 – Tempo de computação das variantes baseadas em entropia fuzzy de MSE,
ou seja, MFE, CMFE, RCMFE e MMFE. O gráfico mostra o tempo médio
consumido (em segundos) para calcular as variantes de MSE para três séries
de VFC de humanos até segmentos de 12.000 pontos. É importante notar
que o CMFE e o RCMFE levam praticamente o mesmo tempo para serem
calculados e, portanto, essas curvas são sobrepostas.

fuzzy ideais é crucial para obter alta precisão.

No teste anterior (Seção 4.1) com o mesmo conjunto de dados, mostramos que o
MMFE fornece melhores estimativas para a MSE original do que o MMSE quando as
escolhas adequadas do expoente fuzzy n são feitas (7). Aqui, mostramos que CMFE,
RCMFE e MFE também dependem de n e que os expoentes ótimos encontrados para
MMFE são virtualmente os mesmos para CMFE, RCMFE e MFE, como pode ser visto na
figura 24. Embora os conjuntos de dados de ratos e humanos representem condições de
saúde, os melhores expoentes para ratos aumentam com o comprimento da série, enquanto
diminui para humanos. É provável que seja uma consequência das diferentes espécies,
mas ainda tem de ser investigado juntamente com conjuntos de dados com séries de VFC
patológicas. No entanto, as equações de ajuste fornecidas na figura 24 podem ser utilizadas
para a escolha dos expoentes fuzzy ótimos no conjunto de dados aqui avaliado.
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Para verificar a influência da função fuzzy na precisão das variantes MSE baseadas
em fuzzy, calculamos o erro quadrático médio de MFE usando uma função fuzzy alternativa,
ou seja, exp(−0, 6931 × (d/r)n) (95). Curiosamente, esta função alternativa também
apresentou uma dependência do erro mínimo na escolha do expoente n. No entanto, o
intervalo de valores n ideais é marcadamente diferente daqueles encontrados para a função
fuzzy original e, curiosamente, o expoente sempre aumenta com o comprimento da série
para ambos os conjuntos de dados (ratos e humanos). A extensa avaliação de diferentes
funções fuzzy está fora do escopo do presente estudo, e deve-se estar ciente de que mudar
a função fuzzy requer a busca pelos expoentes fuzzy ótimos. Para uma revisão extensiva
sobre as possíveis funções fuzzy e suas diferenças, por favor consulte (96).

Para estimadores de entropia baseados em uma função de similaridade entre padrões
(como SampEn e FuzzyEn), o fator de tolerância, r, é comumente definido como uma
porcentagem do desvio padrão do sinal, tornando os resultados comparáveis de sinais com
magnitudes diferentes. Alternativamente, o sinal pode ser normalizado para média zero
e desvio padrão 1, um procedimento que tem o mesmo efeito de multiplicar o fator de
tolerância pelo desvio padrão do sinal. Porém, na FuzzyEn, esses dois procedimentos nem
sempre são equivalentes e dependem da função fuzzy adotada. No caso de exp(dn/r) (a
função fuzzy adotada neste estudo), pode-se notar que a distância entre os padrões (d) e r
não são elevados à mesma potência ( exceto quando n = 1). Assim, normalizar a série
(afetando d) ou normalizar r pode resultar em valores de entropia diferentes. A função
fuzzy alternativa avaliada com MFE (exp(−0.6931× (d/r)n)) não mostra essa limitação,
uma vez que d e r são elevados para n.

A análise de custo de computação (tempo) necessária para calcular todas as
variantes baseadas em fuzzy de MSE mostrou que MMFE é o mais demorado. Por outro
lado, o MFE é o algoritmo mais rápido entre eles. Uma vez que a precisão de todos os
algoritmos é muito semelhante, a simplicidade e eficiência computacional do MFE tornam
este algoritmo o mais atraente para ser usado na análise de sinais de curto prazo, o que
fornece boa precisão para séries VFC menores que 400 pontos.



5
Conclusão

No teste de robustez concluímos que a medida MMFE proposta foi capaz de estimar a
entropia multi-escala para uma série de tempo muito curta de forma robusta. No caso
da série VFC, o desempenho do MMFE pode se aproximar de seu máximo quando se
escolhe o expoente fuzzy apropriado de acordo com o comprimento da série. No caso de
ruídos estocásticos, o melhor expoente fuzzy não depende do comprimento da série, mas
a precisão do MMFE não é tão boa quanto o MMSE. Por outro lado, nossos resultados
demonstraram que o MMFE é mais robusto do que o MMSE para séries temporais de
VFC com comprimento de até N = 11200 pontos (para ratos) ou N = 13600 pontos (para
humanos). Os resultados relatados neste estudo sugerem o uso confiável de MMFE em
investigações com sinais de tempo curto quando os sistemas fisiológicos estão em foco. A
MMFE fornece estimativas notavelmente melhores em comparação com MMSE quando
os expoentes fuzzy adequados são usados. Isso também é válido se o filtro Butterworth
substituir o procedimento de coarse-graining ou se uma dimensão de incorporação inferior
for usada.

Com relação ao estudo a respeito da robustez de variantes da MSE baseadas
em entropia fuzzy, várias propostas de MSE baseadas em SampEn e FuzzyEn foram
calculadas em séries temporais de VFC curtas e sua precisão para estimar o MSE real
foi investigada. Todos os algoritmos baseados em entropia fuzzy forneceram melhor
precisão (dada a escolha adequada do expoente fuzzy) em comparação com as variantes
baseadas em SampEn. Além disso, todos os algoritmos baseados em FuzzyEn avaliados
apresentaram precisão semelhante. Portanto, como o MFE é o algoritmo mais simples e
econômico entre eles, recomendamos o uso do MFE para a análise de séries temporais de
curto prazo. Os resultados também indicam que diferentes funções fuzzy podem fornecer
boas precisões. No entanto, a dependência do expoente fuzzy (n) para o comprimento
da série pode variar de uma função para outra em relação a diferentes conjuntos de
dados. Mais estudos são necessários para determinar os expoentes fuzzy ideais em
conjuntos de dados com sinais patológicos. Nossos resultados foram publicados nos
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artigos Artigo: "Modified multiscale fuzzy entropy: A robust method for short-term
physiologic signals", https://doi.org/10.1063/5.0010330 e Artigo: "Response to “Comment
on ‘Modified multiscale fuzzy entropy: A robust method for short-term physiologic signals”
https://doi.org/10.1063/5.0040708 e no manuscrito "Multiscale Entropy Analysis of Short
Signals: the Robustness of Fuzzy Entropy-Based Variants”. Temos ainda como perspectivas
futuras a análise de séries patológicas.
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