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Resumo. A classificação de sinais biomédicos, especialmente quando se fala em ele-
trocardiograma (ECG), tem sido alvo de inúmeros estudos e pesquisas nos últimos anos,
não apenas devido a sua importância para monitoramento e detecção de doenças cardi-
ovasculares, mas também por sua ampla difusão e técnicas não invasivas, além do seu
baixo custo. O principal objetivo da análise de sinais de ECGs de forma sistematizada é
reconhecer com máxima precisão e mı́nimo esforço do especialista os principais padrões
do sinal de ECG e desta forma poder extrair informações espećıficas sobre a atividade
card́ıaca do paciente. As mais diversas técnicas de reconhecimento de padrões vêm sendo
utilizadas no intuito de conseguir a realização de tal tarefa. Dentre as técnicas mais utili-
zadas para análise de sinais, estão a transformada de Fourier, que é baseada em métodos
numéricos, Lógica Fuzzy, Redes Neurais e Algoritmos Genéticos, que são técnicas base-
adas em inteligência artificial (IA). Este trabalho se propõe a desenvolver um Algoritmo
Genético Baseado em Tipos Abstratos de Dados (GAADT) para detecção de ondas em
sinais de eletrocardiograma a partir de um eletrocardiógrafo portátil de baixo consumo,
conhecido também como Holter. O modelo desenvolvido pode servir como base para um
futuro sistema de monitoramento e diagnóstico de arritmias card́ıacas que, além de apoiar
o médico especialista, poderá detectar eventuais problemas card́ıacos durante a realização
do exame, que costuma durar cerca de 24 horas.
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1 INTRODUÇÃO

A incidência de doenças cardiovasculares é umas das principais causas de morte ao redor
do mundo. Enfermidades ligadas ao coração como arritmias, hipertrofia card́ıaca e blo-
queios, assolam uma grande fatia da população mundial. Entretanto, o enfarto agudo do
miocárdio (IAM) figura entre as cardiopatias de maior risco de morte. [1] O eletrocar-
diograma (ECG) é uma técnica não-invasiva muito utilizada clinicamente para detectar
arritmias assintomáticas e pouco frequentes ou para monitorar o estado do paciente sub-
metido a procedimentos cirúrgicos e drogas que afetam o funcionamento do coração. Logo,
este é um dos exames mais importantes e mais comuns para o apoio ao diagnóstico de
cardiopatias, tendo proporcionado avanços relevantes no diagnóstico e monitoramento
dos problemas cardiovasculares. Segundo [2] o ECG foi um dos primeiros sinais estuda-
dos pelas técnicas de processamento de sinais biomédicos, tendo possibilitado avanços na
construção de novas ferramentas para o aux́ılio no tratamento de pacientes.
O ECG pode ser descrito como um registro dos fenômenos elétricos que se originam devido
à atividade card́ıaca. Um sinal t́ıpico de ECG para um batimento card́ıaco normal (ou
ciclo card́ıaco) consiste de uma onda P, um complexo QRS e uma onda T (ver Figura 1).
Uma pequena onda (onda U) também pode ser viśıvel, porém muitas vezes ela é ocultada
pelas demais ondas [3].

Figura 1: Representação de um ciclo card́ıaco normal

A eletrocardiografia convencional é constitúıda de 12 derivações, conforme ilustra a Figura
1. Estas podem ser divididas em dois grupos: seis derivações dos membros e seis derivações
precordiais.[4] Dependendo do estado das ondas elétricas, dos segmentos e dos intervalos
registrados no sinal ECG, conforme as derivações utilizadas, anomalias card́ıacas podem
ser identificadas e diagnosticadas. [5] A análise da maioria das doenças cardiovasculares
é realizada com as derivações DII (usando três eletrodos) e a precordial V5 (usando seis
eletrodos). [4]
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Figura 2: As 12 derivações de um ECG

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O eletrocardiograma (ECG) é o registro dos fenômenos elétricos que se originam durante
a atividade card́ıaca por meio de um aparelho denominado eletrocardiógrafo. O eletro-
cardiógrafo é um galvanômetro que mede pequenas intensidades de corrente que através
de dois eletrodos dispostos estrategicamente em determinados pontos do corpo humano.

2.1 Equipamento

Para a aquisição do sinal foi utilizado um eletrocardiógrafo portátil de baixo consumo,
como ilustra a Figura 3 , desenvolvido por [6].

Figura 3: Eletrocadiógrafo portátil de baixo consumo

O eletrocardiógrafo portátil de baixo consumo trabalha com sinal proveniente da derivação
Bipolar do Plano Frontal II. Para as ondas caracteŕısticas desta derivação, admite-se as
seguintes medidas de tempo e voltagem: [7]
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• Onda P: correspondente às śıstoles (despolarização) atriais, possui duração entre
0.08 a 0.1s e voltagem inferior a 0.25mV;

• Complexo QRS: correspondente às śıstoles (despolarização) ventriculares, possui
duração entre 0.04 a 0.12s. A voltagem do pico R é normalmente menor do que
1.6mV. O módulo da voltagem do pico Q ou do pico S é geralmente menor do que
25% da voltagem do pico R;

• Onda T: correspondente às diástoles (repolarização) ventriculares, normalmente pos-
sui voltagem entre 0.1-0.5mV;

• Onda U: deriva das diástoles (repolarização) atriais e não costuma ser registrada,
pois é encoberta pela despolarização ventricular, que é um evento elétrico concomi-
tante e mais potente.

2.2 GAADT2ECG

O caráter abstrato do Algoritmo Genético Baseado em Tipos Abstratos de Dados (GA-
ADT), bem como a influência expĺıcita de caracteŕısticas espećıficas do problema (ambi-
ente) em suas funcionalidades, confere a este tipo de algoritmo uma diferenciada capaci-
dade de tratar problemas com alto grau de complexidade. No GAADT, o cromossomo é
representado por um tipo estratificado em dois ńıveis de percepção, gene e base, o que o di-
ferencia dos demais modelos de algoritmo genético encontrados na literatura. A adaptação
do cromossomo é associada à relevância das informações codificadas no próprio cromos-
somo. Sua estratégia de busca é altamente objetiva devido à utilização, como critério a
preservação dos cromossomos na população seguinte, de uma função baseada na dinâmica
adaptativa da população. A aplicação do GAADT a um problema requer a definição dos
elementos do ambiente espećıficos para o problema em foco. Para a detecção de ondas de
eletrocardiograma (ECG), o GAADT2ECG pode ser definido como: [8]

GAADT2ECG: Definição 2.1 Base (B)

Base = Nome ∪ Coord, onde :
Nomes = {P,QRS, T, λ}
Coord = {(x, y)}|(x, y) ∈ R

Os tipos básicos para a construção do algoritmo detector de ondas à partir do sinal
captado no exame de ECG são os conjuntos Nomes, formado pelos nomes das ondas que
compreendem cada peŕıodo do ECG acrescido do elemento λ, que representa o śımbolo de
indefinido, para os casos em que não é posśıvel identificar a onda, e Coord, que caracteriza
a coordenada de cada um dos pontos que representam uma onda no ECG.
Os elementos da base se agrupam de uma maneira única e bem definida para forma
as caracteŕısticas (genes) dos cromossomos. O GAADT define esse lei de formação de
caracteŕısticas através do conjunto de Axiomas de Formação de Genes (AFG), que é
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definido especificamente para cada caso de acordo com a semântica estabelecida para o
gene. Logo, um gene é uma estrutura formada por elementos da base B e que pertençam
ao conjunto AFG.

GAADT2ECG: Definição 2.2 Gene (G)

G =

{
g =< nome, ci, cp, cf >
g ∈ AFG

O tipo abstrato Gene para o GAADT2ECG é formado por g =< nome, ci, cm, cf >, onde
nome representa o nome da onda; e ci, cm, cf , que representam as coordenadas de ińıcio,
máximo e fim da onda, como ilustra a Figura 4. g deve ainda obedecer ao Axioma de
Formação de Genes (AFG), que estabelece:

GAADT2ECG: Definição 2.3 Axioma de Formação de Genes (AFG)

AFG = {∀g : ∃nome ∧ ∃ci ∧ ∃cm ∧ ∃cf ∧ ci < cm < cf | nome ∈ Nomes, (ci, cm, cf ) ∈
Coord}.

Figura 4: Exemplo de marcação dos pontos de uma onda QRS

Os Genes contêm valores a partir dos quais será posśıvel extrair as propriedades mor-
fológicas das ondas do ECG (amplitude, duração) usadas no processo de detecção das
mesmas. Assim, tem-se:

• nome : Nome que identifica a onda.

• ci = (xi, yi): Coordenada do ponto de ińıcio da onda;

• cm = (xm, ym): Coordenada do ponto máximo da onda;

• cf = (xf , yf ): Coordenada do ponto final da onda.
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Os genes são agrupados de modo a formar os cromossomos, definidos como:

GAADT2ECG: Definição 2.4 Cromossomo (C)

C =

{
c =< g1, .., gn > onde n ∈ [1..|c|]
c ∈ AFC

Cada cromossomo ou conjunto de genes é agrupado de forma distinta para compor um
indiv́ıduo da população que, por sua vez, é único em toda história evolutiva da população
em busca do indiv́ıduo mais adaptado. O conjunto C é formado por todos os Genes que
podem ser constrúıdos a partir da sinal adquirido e deve obedecer ao Axioma de Formação
de Cromossomos (AFC), que estabelece:

AFC =

{
c|c ∈ P(G)
∀c ∃g

O AFC garante que um cromossomo seja formado por um subconjunto de P(G), que é o
conjunto que representa todos os conjuntos que podem ser formados com o tipo abstrato
Gene que satisfazem ao AFG, ou seja, os Genes devem ser agrupados em sequência de
modo a garantir que as ondas representadas por eles respeitem a ordem que aparecem no
sinal.
O tipo abstrato População é composto pelo conjunto de todos os elementos do tipo abs-
trato Cromossomo, que representa posśıveis soluções para o problema em questão. Ou
seja, a população é formada por uma sequência de combinações do agrupamento três-à-
três dos pontos de subida e descida encontrados no sinal original captado, respeitando-se
a interpretação adotada para os tipos abstratos Base, Gene e Cromossomo. A população
é definida como:

GAADT2ECG: Definição 2.5 População (P)

P = {P | ∈ P(C)

O GAADT trabalha com dois tipos de operadores genéticos: Cruzamento e Mutação. O
operador genético de Cruzamento é caracterizado por combinar genes de dois cromos-
somos, chamados do cromossomos-pai, a fim de obter novos cromossomos, chamados de
cromossomo-filho. O operador de cruzamento Mutação, é caracterizado por promover
alguma alteração genética num dado cromossomo, tornando-o um cromossomo-mutante.
Dados dois genes A e B quaisquer, dizemos que o gene A melhor satisfaz as restrições do
problema, se somente se, seu grau da adaptação for maior ou no mı́nimo igual ao grau de
adaptação do gene B. O grau de adaptação de um gene é dado por uma função grau.

GAADT2ECG: Definição 2.6 grau
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grau =

{
1 se g apresentar características de uma onda válida

0 se g não apresentar características de uma onda válida

O gene dominante é identificado pela função domi que recebe dois genes, um de cada
cromossomo-pai, e retorna o gene com melhor grau de adaptação.

GAADT2ECG: Definição 2.7 Dominante (domi)

domi(gx, gy) =

{
gx se grau(gx) ≥ grau(gy)
gy caso contrário

A formação de novos cromossomos a partir da transmissão das caracteŕısticas como melhor
adaptação de cromossomos existentes durante o processo evolutivo de uma população
visa a produção de cromossomos cada vez mais adaptados às restrições do problema. A
adaptação de um cromossomo é dada pela função adapt:

GAADT2ECG: Definição 2.8 Adaptação (adapt)

adapt(c) =
∑n

1 grau(gn) | n ∈ [1..|c|]

A função de adaptação consiste no somatório do retorno da função grau aplicada a cada
gene do cromossomo. Em outras palavras, a função de adaptação consiste no somatório
das ondas detectadas a partir da extração das caracteŕısticas contidas nos genes de cada
indiv́ıduo da população, ou seja, o indiv́ıduo mais adaptado será aquele que possuir mais
ondas válidas detectadas em sua formação.
A operação de cruzamento recebe dois cromossomos-pai, aptos a cruzarem, e retorna
uma população cujos cromossomos são formados somente pelos genes dominantes dos
cromossomos fornecidos. Logo, para se definir esta função, é necessário definir uma função
para selecionar os cromossomos aptos a cruzarem (seleção) e uma função para retornar o
conjunto de genes dominantes para todas as caracteŕısticas existentes nos cromossomos-
pai (fecundação).
A função de seleção recebe uma população P1 e retorna a subpopulação de P1, P ′1, formada
pelos cromossomos que satisfazem um requisito do problema r, o qual indica quando um
dado cromossomo é considerado apto a cruzar.

GAADT2ECG: Definição 2.9 seleção (sel)

sel = (P1, r) = P1 ∩ r

Para o GAADT2ECG o requisito r é definido como os 50% cromossomos mais adaptados
da população P1.
A função fecundação recebe dois cromossomos cx e cy e retorna o conjunto de genes
dominantes entre eles, de acordo com:

GAADT2ECG: Definição 2.10 fecundação (fec)
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fec(cx, cy) = {g|∀gx ∈ cx ∀gy in cy (domi(gx, gy))

Os cromossomos-pai aptos a cruzarem são representados pelo conjuntoMACHO e FÊMEA,
formados da seguinte forma: MACHO = sel(P1,M) e FÊMEA = sel(P1, F ), onde P1

é uma subpopulação da população atual formada por cromossomos adaptados ao ambi-
ente e, M e F são dois predicados sobre o tipo população pertencentes ao conjunto de
requisitos do ambiente (Rq) . Dependendo da especificação dos requisitos do ambiente M
e F, a reprodução gerada pode ser sexuada, assexuada ou mista. A reprodução sexuada
ocorre quando M ∩ F 6= Ø, a assexuada quando M = F , e a mista quando M ∩ F 6= Ø
e M 6= F . No GAADT2ECG, a reprodução é assexuada, MACHO × FÊMEA → P .
O requisito M define como MACHO os 50% cromossomos mais bem adaptados da sub-
população gerada pela função seleção, e o requisito F define os 50% cromossomos menos
adaptados da subpopulação gerada pela função seleção

GAADT2ECG: Definição 2.11 cruzamento (cruz)

cruz(c1, c2) = {c|c ⊆ fec(c1, c2)}

O operador genético de mutação, definido para o GAADT, é composto pelas funções de
inserção, supressão e troca, tal que os cromossomos resultantes da ação destes operadores
apresentarão parte dos genes contidos no cromossomo que lhe deu origem. As funções de
inserção e supressão podem ser vistas como casos particulares da ação da função de troca.

GAADT2ECG: Definição 2.12 troca (troc)

troc(c,G1, G2) =


(c ∪G1)−G2 se c ∪G1 ∈ AFC ∧ (c ∪G1)−G2 ∈ AFC,
c ∪G1 se c ∪G1 ∈ AFC ∧ (c ∪G1)−G2 /∈ AFC,
c−G2 se c ∪G1 /∈ AFC ∧ c−G2 ∈ AFC,
c se c ∪G1 /∈ AFC ∧ c−G2 /∈ AFC.

No GAADT2ECG, o operador genético de mutação é definido como:

GAADT2ECG: Definição 2.13 mutação (mut)

mut(c1) = {c2|∃G1, G2 : ((|G1| ≤ |c1| ÷ 2) ∧ (|G2| = |G1|) ∧ (troc(c1, G1, G2) = c2) ∧
(adapt(c2) > adapt(c1)))}

A restrição (adapt(c2) > adapt(c1)) garante que todo cromossomo-mutante é mais adap-
tado do que o cromossomo que lhe deu origem, garantindo também que não haja retrocesso
na evolução da espécie. O número de genes que pode ser alterado no cromossomo-mutante
é cinquenta por cento do tamanho do cromossomo fornecido. Esta limitação é imposta
para evitar que o excesso de mutações torne o cromossomo-mutante diferente da sua
espécie, o que causaria a sua repulsão pelos outros cromossomos da sua espécie.
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Um algoritmo genético opera sobre populações de cromossomos que evoluem de acordo
com as caracteŕısticas de um ambiente A.
Um ambiente A é uma 8-tupla 〈P, p, Rq, AFG,AGC, Tx,Σ, P0〉, onde:

• P é a população,

• P é o conjunto potência de P ,

• Rq é o conjunto dos requisitos (caracteŕısticas expressas através de fórmulas numa
linguagem de primeira ordem) do problema que influenciam a genealogia da po-
pulação P ,

• AFG é o conjunto de axiomas de formação dos genes dos cromossomos da população
P ,

• AFC é o conjunto de axiomas de formação dos cromossomos da população P e

• Tx é o conjunto de pares de cromossomos (x, y), onde x é um cromossomo cons-
trúıdo a partir do cromossomo y, pela ação da operação de cruzamento ou mutação,
registrando desta forma a genealogia dos cromossomos pertencentes às populações
geradas pelo GAADT durante a sua execução,

• Σ é o conjunto de operadores genealógicos que atuam sobre a população P ,

• P0 é uma subpopulação pertencente a P, chamada de população inicial, com no
mı́nimo um cromossomo.

No processo de evolução defendido por Darwin, todas as espécies se desenvolvem a partir
de outras espécies pela transmissão hereditária de pequenas variações, induzido pelas
alterações ambientais produzidas pela natureza em sucessivas gerações, resultando na
sobrevivência das espécies que melhor se adaptem ao ambiente [9]. Aqui, o GAADT
assume o papel da natureza, submetendo os cromossomos de uma população à ação dos
requisitos do problema Rq, resultando assim na geração de novos cromossomos a partir
de cromossomos já existentes.
O GAADT2ECG é uma função GAADT que recebe a população P0 e, depois de submetê-
la à simulação de um processo evolutivo, devolve uma população Pt. Os cromossomos da
população Pt são os cromossomos das populações P0,P1,. . . ,Pt−1 que ainda satisfazem os
requisitos do problemaRq ou então são novos cromossomos resultantes da ação genealógica
das operações de cruzamento e mutação sobre os cromossomos da população Pt−1 que
apresentam adaptação maior do que a adaptação dos cromossomos que lhes deram origem.
Diz-se então que a população Pt evoluiu da população P0.
Os cromossomos das populações P0,P1,. . . ,Pt−1 que não mais satisfaçam os requisitos
do problema Rq não participarão da construção da população Pt, podendo ser assim
entendidos como fazendo parte da população de cromossomos ”mortos”, que não figurarão
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entre os cromossomos da população Pt e das populações seguintes manipuladas pela função
GAADT . Não obstante, tais cromossomos serão recuperados pela análise da taxonomia
Tx dos cromossomos da população atual para evitar que eles apareçam novamente nas
próximas iterações da função GAADT . Esta restrição atende ao entendimento do processo
de evolução darwinista, que não contempla a possibilidade de uma espécie extinta voltar
a aparecer num outro momento futuro.
Deve-se observar a necessidade de se estabelecer um critério de preservação sobre a po-
pulação atual Pt para orientar o corte dos cromossomos que não devem figurar nas po-
pulações Pt+1,Pt+2,. . . . Na definição da função GAADT , este ponto de corte será repre-
sentado por um predicado unário pcorte pertencente ao conjunto de requisitos do problema
Rq, que atua sobre os cromossomos de Pt.

GAADT2ECG: Definição 2.14 GAADT

GAADT (Pt) =


Potm se Potm = {c|∀c : Pt (adapt(c) ≥ k)} 6= ∅,
Pt+1 se t+ 2 = T,
GAADT (Pt+1) caso contrário.

onde Pt+1 = cruz(a, b) ∪ mut(c) ∪ pcorte(Pt) com e a, b, c ∈ Pt, P0 é a população inicial
considerada, k ∈ K é um valor imposto pelo ambiente A, como critério de aceitação de
cromossomos em Pt que satisfazem o problema e T ∈ N é um número dado como critério de
satisfação do número de iterações. Os critérios de parada adotados pela função GAADT
são: a) o número máximo de iterações desejadas, b) valor da adaptação dos cromossomos
considerado satisfatório para o resultado do problema em análise. Estes critérios também
fazem parte do conjunto de requisitos do problema Rq.
Segundo a definição acima, a primeira e a segunda opções de sáıda são condições de
parada. A segunda ocorrerá garantidamente se eventualmente a primeira não ocorrer.
Também deve ser observado que, para qualquer entrada Pt, o processo GAADT dá uma
sáıda bem determinada. Isto significa que o GAADT é um algoritmo e desta forma um
procedimento correto.
A função GAADT requer ainda a definição dos elementos população inicial, número
máximo de iterações e o valor da adaptação do cromossomo considerada satisfatória para
a busca atual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o intuito de validar o modelo e o funcionamento do algoritmo GAADT2ECG, uma
vez que o eletrocardiógrafo portátil de baixo consumo ainda não está liberado para o uso
em serem humanos, foi utilizado um sinal oriundo de um simulador de batimento card́ıaco
devidamente calibrado por laboratório credenciado junto ao INMETRO. O sinal captado
conta com 50 peŕıodos de ECG da derivação II do plano frontal de um ciclo card́ıaco
considerado normal e a ritmo constante de 80bpm. O resultado da execução do algoritmo
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Figura 5: Marcação de ondas válidas no Sinal

é analisado comparando-se a sáıda do algoritmo com a já conhecida morfologia do sinal
para cada onda, como podemos observar na figura 5.
As ondas detectadas neste trecho do sinal estão identificadas pelas cores azul, vermelho e
verde, que representam respectivamente as ondas P, QRS e T.
Diversos testes foram realizados para ajustes no algoritmo, como por exemplo, tamanho
da população inicial, pontos de corte para cruzamento, estratégias para mutação e etc. E
para essa amostra o algoritmo conseguiu detectar 100% das ondas válidas presentes no
sinal.

4 CONCLUSÃO

De acordo com o que foi proposto, diante do sinal utilizado, o algoritmo apresentou
um excelente resultado, detectando 100% das ondas válidas contidas no sinal. Contudo,
mais testes se fazem necessários, desta vez levando-se em consideração amostras mais
heterogêneas, com diferentes caracteŕısticas, com posśıveis anomalias no sinal causados
por uma arritmia card́ıaca ou pela presença de fatores externos que podem influenciar na
morfologia do sinal.
Em um futuro próximo, testes poderão ser realizados com ECGs feitos em pacientes
reais, uma vez que o eletrocardiógrafo portátil de baixo consumo está sob apreciação de
orgãos competentes para sua liberação para utilização em seres humanos. Finalizado,
este trabalho servirá como base para sistemas de diagnóstico e monitoramento de doenças
cardiovasculares.
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coronariana aguda supradesńıvel do segmento st. Rev Assoc Med Bras, (50(2)):214–
20, 2004.

[2] A. Cohen. Biomedical Signal Processing. CRC Press., Boca raton, FL., 1988.

[3] U. I. C. Introduction to ecg filtering, 2010. Dispońıvel em http :
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