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Resumo

Nos dias atuais, a medicina preventiva é assunto de extrema importância, pois muitas doen-
ças podem ser tratadas ou até curadas quando é possível encontrá-las em sua fase inicial. Então
várias áreas do conhecimento como biologia, medicina, química e física estão usando seus mé-
todos de forma a facilitar o diagnóstico. Neste trabalho, o estudo do caos e sua relação com a
densidade de máximos em sinais de eletrocardiograma foram utilizados com o objetivo de adi-
cionar mecanismos na busca de um diagnóstico mais preciso e rápido. Para embasar o conceito
de caos, testar o método e conectar a biologia à física, primeiro analisamos o pêndulo duplo,
um exemplo mecânico de caos. Através de simulações, foi possível estudar o comprimento de
correlação deste. Para sinais biológicos, o primeiro sinal analisado foi o de densidade de po-
pulações. A seguir, estudamos o sinal produzido pelo modelo Hodgkin-Huxley de um axônio
gigante de lula, após simulação e adquirido em bases de dados. Em seguida, encontramos em
sinais de Eletrocardiograma um padrão no comprimento de correlação e na sua densidade de
máximos, que quando aplicados à análise do exame possa fornecer informação adicional em
prol de facilitar o diagnóstico.

Palavras-chave: Caos, Pêndulo Duplo, Correlação, densidade de máximos, ECG



Abstract

Nowadays, preventive medicine is a very important subject, since many diseases can be
treated and even cured when it is possible to catch them in their initial phase. Therefore many
areas of knowledge, like biology, medicine, chemistry, and physics are using their tools to
facilitate diagnosis. In this study, chaos and its relationship with signal density were used
to add new mechanisms in the search for a more precise and fast diagnosis. Supporting the
concept of chaos, testing the method, and connecting physics to biology, we first look at the
double pendulum, a classical mechanics example of chaos, finding its length of correlation.
For biological signals, the first signal analyzed was population density. Next, we study the
signal produced by the Hodgkin-Huxley model of a giant squid axon, after it was simulated and
acquired in databases. Then, we find on electrocardiogram signals a pattern in the length of
correlation and their peak density, which when applied to the analysis of the clinical exam may
provide information that is going to facilitate the diagnosis.

Keywords: Chaos, Double Pendulum, Correlation, Maxima Density, ECG
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CAPÍTULO 1

Introdução

Sistemas físicos podem ser descritos por um conjunto finito de equações diferenciais. Tais
equações podem ser classificadas como: lineares, ou seja, suas equações não apresentam multi-
plicidade maior que um em suas variáveis, e não-lineares, equações diferenciais onde as variá-
veis têm potências diferentes de um ou estão multiplicadas entre si. As equações diferenciais
também são classificadas em termos da ordem de suas derivadas, uma equação diferencial de
primeira ordem tem derivadas de primeira ordem, e uma equação de segunda ordem apresenta
derivadas de segunda ordem e assim sucessivamente. [1]

Sistemas de equações diferenciais não-lineares de ordem superior a três dissipativos, ou su-
perior a quatro não dissipativos, exibem um comportamento chamado caótico. Seu movimento
é a longo prazo imprevisível, mas possui vínculos que o distingue de movimentos aleatórios.
Essa imprevisibilidade com estrutura interna é encontrada em alguns sistemas que não têm con-
junto conhecido ou finito de equações diferenciais que os definem. [1]

O caos é um conceito atualmente utilizado em diversas áreas do conhecimento. De acordo
com Steven Strotgatz [2], o caos é caracterizado como um sistema de comportamento aperió-
dico, determinístico (sem ruído externo ou variáveis aleatórias) e, principalmente, sensibilidade
às condições iniciais, as trajetórias são muito diferentes mesmo após uma fraca perturbação do
estado inicial.

Em sua maioria equações não-lineares não permitem soluções analíticas, por não obedece-
rem o princípio de super-posição, isto é, não é possível encontrar soluções independentes que
formam uma base para todas as soluções do sistema. Na intenção de medir esse fenômeno di-
versos métodos foram criados entre eles: as seções de poincaré, coeficiente de Lyapunov, que
serão descritos mais a frente, e diagramas de bifurcação, onde se verifica o comportamento das
soluções frente a um aumento de complexibilidade. [1]

A sensibilidade às condições iniciais é uma das características que garante a imprevisibili-
dade da evolução temporal de um sistema. Para sistemas reais não é possível obter adequada-
mente as todas condições iniciais. A seguir, observaremos que uma pequena perturbação pode
modificar completamente o movimento. Uma forma conhecida de calcular a importância dessa
sensibilidade é através do expoente máximo de Lyapunov.

1
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1.1 Expoente de Lyapunov

Para um sistema dinâmico de tempo contínuo, é possível definir um conjunto de trajetó-
rias de evolução temporal. Em um sistema que apresenta sensibilidade a condições iniciais,
duas trajetórias provenientes de condições iniciais próximas, rapidamente se separam, tornando
previsões a longo prazo impossíveis.

O vetor de separação entre duas trajetórias com duas condições iniciais diferentes pode
ser chamado ~d. Quando essas trajetórias se separam exponencialmente, o módulo do vetor
~d em função do tempo terá a forma d(t) = d(t0)eχt , o expoente χ é chamado expoente de
Lyapunov. [2]

Com N como ordem do sistema, existem N trajetórias e com estas N expoentes diferentes.
Assim é possível definir dk(t) = dk(t0)eχkt , para cada deformação na dimensão k, que está
definida no intervalo [1,N] ∈ N. E chamaremos χ o maior expoente de Lyapunov. Quando
χ é positivo, após uma média sobre vários pontos da trajetória, existe algum ponto no espaço-
tempo onde não é mais possível prever a evolução do sistema. [2]

No caso de um tempo discreto, é possível definir a mesma quantidade considerando a dis-
tância entre os pontos da trajetória, d. Inicialmente para um ponto próximo à condição inicial
x0, x0 + d0, existe d0, uma separação pequena. Ao longo da tragetória para n pontos, caso a
separação tenha dependência exponencial com o número de pontos, dn = d0enχ . Computacio-
nalmente a separação pode ser escrita como dn = f n(x0+d0)− f n(x0), onde f n(x0) é o ponto n

da trajetória referente a condição inicial x0. No limite d0→ 0, obtém-se: [2]

χ = lim
d0→0

(
1
n

ln
∣∣∣∣dn

d0

∣∣∣∣)
=

1
n

ln
∣∣∣∣ lim
d0→0

(
f n(x0 +d0)− f n(x0)

d0

)∣∣∣∣
=

1
n

ln
∣∣( f n)′(x0)

∣∣ .
É possível expandir o argumento do logarítimo pela regra da cadeia:

( f n)′(x0) =
n−1

∏
i=0

f ′(xi).

Para definir o expoente de Lyapunov, toma-se o limite em que n→ ∞ e o expoente dependente
de x0 será:

χ = lim
n→∞

{
1
n

n−1

∑
i=0

ln
∣∣ f ′(xi)

∣∣} . (1.1)

Caso o expoente de Lyapunov seja negativo, as trajetórias se aproximam, a distância entre
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elas decresce para zero, isso ocorre quando o sistema possui pontos de equilíbrio ou trajetó-
rias periódicas. Se o expoente é positivo, observa-se que com o tempo as trajetórias estão se
separando exponencialmente, demonstrando sensibilidade a condições iniciais. [2]

O caos, como é explicitado no capítulo 3, foi derivado do estudo da dinâmica, que está
intimamente ligada a equações diferenciais e tem seu início na mecânica clássica. Na mecânica
clássica, o pêndulo duplo é um dos exemplos de caos mais simples, onde dois pêndulos estão
conectados e têm seus movimentos vinculados. Sistema esse que já foi estudado de diversas
formas, a seguir estão explicitados dois de seus estudos numéricos da literatura.

1.2 Caos na Dinâmica

Sistemas caóticos são em geral extremamente complexos, não têm forma fácil de classificar
e caracterizar, e muitos não apresentam forma matemática definida. Sistemas como o pêndulo
duplo ou o pêndulo simples forçado amortecido, são complexos o suficiente para apresentar
caos, mas têm equações simples o suficiente para se observar o caos sem a necessidade dos
métodos complexos citados no início deste capítulo. Para pequenas perturbações o pêndulo
duplo é linear, mas a medida que a não linearidade do sistema aumenta suavemente o aspecto
não-linear se dissipa e o movimento se mantém harmônico a longo prazo, ou seja, o sistema
volta a um estado específico após um período fixo. Até que a complexidade do movimento
atinge um estado de transição, onde não há dissipação do aspecto não-linear e não observa-se
movimento harmônico a longo prazo. [1] [3]

As equações de movimento do pêndulo duplo resultantes das equações de movimento de
Euler-Lagrange são altamente acopladas (serão derivadas na seção 4.1). Por esta razão, essas
equações não têm solução analítica [4]:

l1
[
(m1 +m2)(l1ϕ̈1−gsinϕ1)+m2l2ϕ̈2 cos(ϕ2−ϕ1)−m2l2ϕ̇

2
2 sin(ϕ2−ϕ1)

]
= 0

m2l2
[
l2ϕ̈2 + l1ϕ̈1 cos(ϕ2−ϕ1)+ l1ϕ̇

2
1 sin(ϕ2−ϕ1)−gsinϕ2

]
= 0

Onde m é a massa, l o comprimento das hastes de massa despresível e ϕ a coordenada
generalizada relacionada ao ângulo que a haste faz com o eixo y.

É possível estudar o sistema nos seguintes limites [4]:

1. Para o caso em que l1 = 0, o pêndulo duplo se transforma em pêndulo simples, com
comprimento de sua haste l2 e massa m2. Que pode ser resolvido completamente em
função das funções elípticas. E ainda caso ϕ >> ϕ2/2, é possível escrever a função seno
pela aproximação de primeira ordem da série de Taylor como sinϕ ≈ ϕ e a equação de
movimento se reduz a:

ϕ̈2−
g
l2

sinϕ2 = 0
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ϕ2 >> ϕ
2
2/2⇒ sinϕ2 ≈ ϕ2

ϕ̈2−ω
2
ϕ2 = 0

com ω
2 =

g
l2

ϕ2 = Asin(ωt−d).

2. Da mesma forma, para m2 = 0, o sistema se transforma também em um pêndulo simples
com comprimento da haste l1 e massa m1.

As duas equações diferenciais de segundo grau podem se transformar em quatro equações
lineares, quando linearizadas [5]:

ϕ̇1 = ω1

ϕ̇2 = ω2

ω̇1 =
sin(ϕ1−ϕ2)[l1 cos(ϕ1−ϕ2)ω

2
1 +ω2

2 ]−2(1+1m2)sinϕ1 +2sin(ϕ1−2ϕ2)

2l1[1+m1− cos2(ϕ1−ϕ2)]

ω̇2 = sin(ϕ1−ϕ2)
(1+m1)(cosϕ1 + l1ω2

1 )+ cos(ϕ1−ϕ2)ω
2
2

1+m1− cos2(ϕ1−ϕ2)
.

No artigo de referência [5], os autores optaram por deixar a equação sem dimensão consi-
derando m2 = 1, l2 = 1 e g = 1, unitarizando as dimensões de massa, comprimento e tempo. É
possível calcular a forma da energia como:

Etotal =
1
2
(m1ω

2
1 +m2ω

2
2 )−g[m1l1 cosϕ1 +m2(l1 cosϕ1 + l2 cosϕ2)]

=
1
2
(m1ω

2
1 +ω

2
2 )−m1l1 cosϕ1− l1 cosϕ1− cosϕ2

=
1
2
(m1ω

2
1 +ω

2
2 )− cosϕ2− l1 cosϕ1(1+m1).

Ainda com m1 = 3 e l1 = 2, é possível definir quatro pontos críticos, ou seja, pontos estaci-
onários ou fixos, que têm suas primeiras derivadas nulas. E suas energias [5]

(ϕ1,ϕ2,ω1,ω2) =


(0,0,0,0), E01 =−1− l1(1+m1) =−9
(0,π,0,0), E02 = 1− l1(1+m1) =−7
(π,0,0,0), E03 =−1+ l1(1+m1) = 7
(π,π,0,0), E04 = 1+ l1(1+m1) = 9

,

essas energias são necessárias para a construção das chamadas seções de Poincaré. As seções
de Poincaré estão intimamente relacionadas ao espaço de fase, espaço formado pelas variáveis e
momentos generalizados do sistema, um sistema de N graus de liberdade produz um espaço de
fase de dimensão N. Para casos com mais de três graus de liberdade, a representação geométrica
das orbitas formadas no espaço de fase não é possível, para solução desse problema definem-se
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as seções de Poincaré. Essas seções reduzem a dimensão do espaço traçando-o quando algum(s)
de seus parâmetro(s) é(são) mantido(s) constante(s). No pêndulo, a dimensão do espaço de fase
é 4, então não é viável traçar o espaço de fase geometricamente. Solucionando esse problema
são traçadas as seções de Poincaré(figuras 1.1(a), 1.1(b), 1.1(c)) [5]. No artigo citado, o ângulo
ϕ1 é mantido constante e nulo. Para uma energia pequena, como é esperado, as seções de
Poincaré têm comportamento regular e oscilatório. Ao aumentar a energia o comportamento
fica mais complexo com deformação das trajetórias. E para uma energia suficiente, as trajetórias
se transformam em uma região caótica, com diversos estados espalhados, que pode ser vista na
figura 1.1(c).

Considerando que sistemas não-lineares, em geral, não possuem soluções análiticas, é ne-
cessário utilizar cálculo numérico para resolução do sistema. Em Stachowiak et al. [5], a análise
numérica foi feita através do método de Bulitsch-Stoer e extrapolação de Richardson, com o in-
tuito de obter as seções de Poicaré e os expoentes de Lyapunov. A extrapolação de Richardson
sugere a utilização de diferentes intervalos entre os pontos, h, que não precisam ser próximos
a zero, ao observar o comportamento do sistema para estes diferentes valores, encontra-se uma
função analítica relacionada com o parâmetro h, utilizando essa função para encontrar o com-
portamento em que h = 0. O método de Bulitsch-Stoer utiliza essa extrapolação em funções
racionais para reduzir as limitações da série de potencias para energias e seu raio de convergên-
cia. Porém para problemas suaves, a extrapolação direta do polinômio é mais eficiente do que
a extrapolação da função racional, por essa razão, funções polinômiais foram utilizadas para
achar soluções para o pêndulo duplo. [6]

Para este sistema os maiores expoentes de Lyapunov foram calculados através da divergên-
cia entre duas trajetórias fechadas das seções de Poincaré, como:

χ(t) =
1

tN

N

∑
i=1

ln
|di(t)|
|di(0)|

,

onde χ(t) é uma função dos expoentes de Liapunov, os índices i estão relacionados a diferentes
condições iniciais e a função di(t) é a função diferença entre as trajetórias. [5]

É possível observar na figura 1.1(d) que para as menores energias, os expoentes de Lyapunov
tendem a zero, que é esperado por não terem comportamento caótico. No terceiro caso os
expoentes estão sempre no primeiro quadrante, apesar de não existir um limite definido, ele é
positivo caracterizando caos. Nessa breve análise numérica do sistema, é possível detectar um
processo de alto custo computacional, há diversas etapas para chegar a um resultado que conclui
o estado do comportamento, mas que não converge para uma quantidade definida.

Uma análise mais completa foi feita na referência [4], utilizando os métodos de cálculo nu-
mérico em resolução de EDOs de Runge-Kutta, Adams-Bashforth e Adams-Moulton de forma
a classificá-los. Através da energia mecânica do sistema que deve se manter constante, a am-
plitude de suas oscilações indica a qualidade do método para resolução do sistema. Para este
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(a) Seções de Poincaré para E = E01 +0.01 (b) Seções de Poincaré para E = E02−0.01

(c) Seções de Poincaré para E = E03−0.01 (d) Expoentes de Lyapunov para os três casos de di-
ferentes energias.

Figura 1.1 Seções de Poincaré e uma função dos coeficientes de Lyapunov do Pêndulo Duplo. Os
três primeiros gráficos são as seções de Poicaré do Pêndulo Duplo fazendo o ângulo ϕ1 = 0, observa-se
que para E01 e E02 as seções tem orbitas bem definidas e para E03 existe uma região caótica. No último
gráfico, temos os coeficientes de Lyapunov em função do tempo para as diferentes energias E01,E02 e
E03. Para as energias E01 e E02, os expoentes de Lyapunov tendem a zero e para a energia E03 expoentes
são positivos caracterizando caos.Figuras retiradas de [5].

artigo foram usados m1 = m2 = 0.1kg, l1 = l2 = 0.3m e g = 9.8m/s2, as velocidades angulares
inicialmente nulas e os ângulos iniciais simétricos inicialmente. Como é explicitados na seção
4.3, o método de integração Runge-Kutta de quarta ordem é derivado do método de Euler, tem
erro local de (δ t)4 e um erro global de (δ t)5, por isso é chamado método de quarta ordem.

Utilizando as equações de movimento acima, é possível resolver numéricamente as funções
dos ângulos e velocidades angulares e com esse resultado é possível observar a evolução da
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energia mecânica. O erro cumulativo da energia para o tempo em diferentes condições iniciais,
derivou-se por [4]

ξ (t) =
t

∑
µ=t0

|E(µ)−E(0)|
|Ere f |

,

esse erro cresce com o ângulo inicial, e decresce com o tamanho do passo, mas de acordo com os
resultaos obtidos nesse artigo, a partir de 10−4 o erro começa a subir novamente, então baseado
nesta análise o intervalo ideal entre os pontos é de 104, para Runge-Kutta de quarta ordem. [4]

Utilizando o método de Adams-Bashforth também de quarta ordem, a equação diferencial
é reescrita da forma:

d
dt
~X = ~f (t,~X)

~X(tn+1)−~X(tn) =
∫ tn+1

tn
~X ′(t)dt,

onde ~X é a solução da equação diferencial. Esse método aproxima ~X ′ para um polinômio, usado
para fazer a integração. Os termos descartados desse método são da ordem de (δ t)4, que é o
erro local. Após efetuado o mesmo processo anterior, foi possível observar que esse método não
é melhor que o Runge-Kutta de quarta ordem, mas que ele tem menor sensibilidade a mudanças
nas condições iniciais e é mais rápido computacionalmente.

O último método testado pelo artigo foi o de Adams-Moulton de quarta ordem, que é uma
modificação do método de Adams-Bashforth, mas tem melhor precisão que ele para o mesmo
intervalo. A sua vantagem é que ele tem melhor performance computacional que Runge-Kutta
de quarta ordem. Porém todos os métodos mencionados se mostraram equivalentes. Os me-
lhores métodos de integração em termos de precisão são os chamados simpléticos, mas esses
métodos têm a disvantagem de requererem grande custo computacional. [4]

Para caracterizar o caos em sistemas não-lineares é comum calcular os seus expoentes de
Lyapunov. Em Calvão et al., primeiramente foi calculado o espaço de fase, que contém toda
a informação do sistema, em termo de orbitas. Quando o sistema tem comportamento caótico
essas órbitas se afastam exponencialmente, eχt , onde χ é chamado expoente de Lyapunov, exis-
tem tantos expoentes quanto equações lineares, e se algum deles é positivo, o sistema é dito
caótico. Considerando que a separação entre as orbitas é εi(t) na dimensão i = 1, ...,m, para m

a dimensão do espaço de fase. O expoente de Lyapunov, já explanada na seção 1.1, é definido
como [4]

χi = lim
t→∞

[
1
t

(
lim

ε(t0)→0
log2

εi(t)
εi(t0)

)]
.

Normalmente não é possível resolver equações não-lineares analiticamente. Uma estimativa
inicial do expoente de Lyapunov é integrar numericamente duas trajetórias e calcular como estas
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divergem. O expoente tende a crescer até uma estimativa com um erro considerável. A fim de
evitar o problema, escolhe-se um intervalo τ , e estima-se o expoente considerando a divergência
média de várias orbitas. Assim se torna possível a utilização das equações linearizadas. [4]

Primeiro é necessário criar uma base ortonormal, ϕ̂i, de condições iniciais para essas equa-
ções, ao integrar esta base é possível estimar a divergência das orbitas, pela mudança de ta-
manho dos vetores com hi = log2(|~ϕ ′i |) e itera-se ∑i = ∑i+hi(t) para cada τ , que são então
renormalizados e o espectro de expoentes de Lyapunov será χi = ∑i /t. Apenas o maior expo-
ente de Lyapunov é de interesse para a caracterização do caos, os outros pontos do espectro são
interessantes para saber quando o expoente converge. [4]

O problema deste procedimento é a quantidade de iterações, numericamente é possível fazer
o procedimento várias vezes, mas a grande quantidade de iterações torna o procedimento lento
e custoso computacionalmente. A vantagem do método explicitado neste trabalho é a simplici-
dade e a facilidade de implementação, onde apenas é necessário contar a quantidade de picos
da série temporal integrada numericamente.

Com o avanço experimental da física, alguns dos fenômenos não eram explicados pela me-
cânica clássica culminando com o advento da mecânica quântica. Em mecânica clássica, o caos
é visual em termos das trajetórias divergentes. Em mecânica quântica, o conceito de trajetórias
é inexistente, sendo substituido pela mecânica estatística. [7]

Em 2011, através do estudo de propriedades estatísticas do transporte eletrônico em pontos
quânticos abertos, foi encontrada uma relação inversa entre o comprimento de correlação e a
densidade de máximos. Que neste contexto, a função de correlação é ajustada pela lorentziana
quadrada e tem um decaimento a meia altura que relaciona a densidade de máximos, ρ , com o
comprimento de correlação, τ , por 〈ρ〉=

√
3/(πτ). [8]

No artigo de referência [9], a relação inversa entre o comprimento de correlação e a densi-
dade de máximo foi usada para um sistema complexo estocástico de biodiversidade.

1.3 Caos na Biodiversidade

A biologia populacional, iniciada em 1859 com o livro "On the origin of species" de Darwin,
tem em sua estrutura processos não-lineares e estocásticos, onde o sistema apresenta variáveis
aleatórias. A seleção natural traz em seus sistemas certa imprevisibilidade, apesar da existência
de regras intrínsecas a sua evolução temporal, características que denotam a presença de caos.
[9]

A competição de espécies por espaço é um problema dentro da biologia de grande interesse
para simulações estocásticas. Pelo Modelo de May e Leonard que relaciona a competição das
espécies com o jogo pedra-papel-tesoura, descrevendo competição predatória cíclica e priori-
zando mobilidade ao descrever as regras da simulação, é possível observar um comportamento
caótico. [9]
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Figura 1.2 Estado inicial e estado após 2000 gerações. O sistema evolui com regiões espirais seguindo
um padrão de equilíbrio, sem se estabelecer em regiões rígidas, as espécies se agrupam para proteção.
Cada cor no gráfico é referente a uma das espécies simuladas, e o vazio é denotado pela cor branca. [9]

A simulação foi feita usando o modelo cíclico, de três espécies (a, b e c) e três tipos de
movimento, mobilidade, predação e reprodução, pedra-papel-tesoura. Após distribuir as três
espécies e espaços vazios igualmente, observa-se a evolução do sistema com as seguintes pro-
babilidades m = 0.5, mobilidade, p = 0.25, predação e r = 0.25, reprodução. A mobilidade e
reprodução só são possíveis quando o seu vizinho é um espaço vazio e a predação acontecia
de forma cíclica, a se alimenta de b, b de c e c de a, formando um espaço no lugar do animal
predado.

Antes de iniciar a simulação, espaços vazios e as três espécies são distribuídos aleatoria-
mente e em igual proporção em uma matriz N×N. A simulação ocorre escolhendo um sítio
aleatório e um dos sítios vizinhos para utilizar uma das regras. Após diversas iterações desse
processo o estado final do sistema é comparado com seu estado inicial.(figura 1.2)

A diferença entre o estado inicial e final não classifica o sistema como estocástico, para esse
efeito é necessário modificar o estado inicial e observar sua evolução. Para construir uma série
temporal, observa-se a quantidade de indivíduos de cada espécie, Li, em termos da densidade,
l̄i = Li/N2, que sempre flutuará em tordo do mesmo valor para as três espécies. Essa série
temporal contém uma subestrutura aleatória devido á característica discreta da simulação, essa
subestrutura não é relevante ao estudo de simulações estocásticas e é retirado através de um
algoritimo para suavisar a curva. [9]

A curva de densidade produz máximos locais, onde l̄′i(t) > 0 e l̄′i(t + δ t) < 0, com δ t su-
ficientemente pequeno, de forma que −l̄′′i (t)δ t > l̄′i(t) > 0. A probabilidade P(l̄′i , l̄

′′
i ) pode ser

usada para calcular a densidade de máximos.

〈ρi〉 ≡
1
δ t

∫ 0

−∞

dl̄′′i

∫ −l̄′′i

0
dl̄′iP(l̄

′
i , l̄
′′
i ) =−

∫ 0

−∞

dl̄′′i l̄′′i P(0, l̄′′i )
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Onde a probabilidade pode ser calculada em função dos momentos da função de correlação,
Ci(δ t):

〈
l̄′2i
〉

= − d2

d(δ t)2Ci(δ t)
∣∣∣∣
δ t=0〈

l̄′′2i
〉

= − d4

d(δ t)4Ci(δ t)
∣∣∣∣
δ t=0

P(0, l̄′′2i ) =
1

2π

1√〈
l̄′2i
〉〈

l̄′′2i
〉 exp

(
−1

2
l̄′′2i〈
l̄′′2i
〉)

Figura 1.3 Função de autocorrelação para evolução das espécies. Essa função apresenta caractística
harmônica amortecida, esperada para sistemas homogêneos e periódicos caso do modelo pedra-papel-
tesoura da biodiversidade, por ter condições de contorno cíclicas. Para este modelo observa-se uma
amostra do todo, de forma a entender como funciona um vasto sistema complexo. Observa-se que para
a evolução temporal da densidade de todas as espécies o comprimento de correlação é invariante. [9]

A função de correlação tem, para seus primeiros momentos, a forma da função cosseno.
Então é possível ajustar a curva para Ci(δ t) = cos(ωδ t). Assim define-se uma relação entre a
densidade de máximos e o comprimento de correlação.

τ =
1

6〈ρ〉

A contagem de máximos esta relacionado com a tendência do sistema de chegar a um estado
de equilíbrio que não é alcançado. Para 5000 gerações do sinal suavizado pelo algoritmo de
Bézier, os autores deste artigo obtiveram uma densidade de máximos de 〈ρ〉 ≈ 0.0034 e, pela
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figura 1.3, o comprimento de correlação, avaliado como o valor do argumento da função a
meia altura é observado como τ ≈ 49, através da relação acima calcula-se τ ≈ 49.0196, que é
coerente com a teoria.

De forma a confirmarmos a validade do nosso programa, adquirimos o sinal produzido por
simulação estocástica no artigo de referência [9].
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Figura 1.4 Densidade de Espécies por geração. Para calcular a função de correlação, utiliza-se uma
série temporal que oscila em torno do zero. Para a evolução de espécies foi escolhida uma das espécies
e observada a relação de sua densidade com o tempo, que está representada neste gráfico.

Desse sinal é possível extrair a função de correlação. De acordo com a discussão na seção
2.4, a função de correlação tem a forma harmônica amortecida. No artigo, a densidade de es-
pécies foi suavizada pela curva de Bézier, o sinal usado para obter essa curva não foi suavizado
por filtros. Por essa razão, da mesma forma que com o pêndulo aparecem falsos máximos que
não são reconhecidos pelo programa, para resolver esse problema usamos a distância mínima
entre os máximos de 100 gerações. Obtemos um comprimento de correlação de τ = 32 e uma
densidade de máximos de 0.0053 por pontos. Utilizando a equação 2.15, obtém-se τ ≈ 31.4465,
que é consistente com o proposto.

O sucesso de aplicação dessa relação para o modelo de biodiversidade, sugere que é possível
usar essa relação para diferentes sistemas. A necessidade de aperfeiçoamento de métodos di-
agnósticos desperta o interesse de estudar séries temporais relacionadas a exames comuns. Um
exame simples e de baixo custo, que tem como saída uma série temporal do potencial elétrico
do coração, é o Eletrocardiograma.
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Figura 1.5 Função de Correlação recuperada. O sinal analisado não havia passado por nenhum filtro,
por essa razão os comprimentos de correlação são um pouco diferentes, mas o formato da função também
é harmônico amortecido. Neste caso, usamos apenas uma espécie.

1.4 Análise do Eletrocardiograma

O exame Eletrocardiograma (ECG) mede as alterações de corrente das fibras miocárdicas,
através de eletrodos sensíveis a correntes alternadas que podem ser medidas pela superfície da
pele. A analise desse exame é feita tradicionalmente pelo médico.

A curva obtida no eletrocardiograma é impressa em um papel milimetrado termosensível
por uma agulha de ponta aquecida. Cada onda de amplitude 10mm corresponde a medição de
um potencial de 1mV . A velocidade de aquisição é dependente do maquinário, mas os números
dados nesta seção, estão relacionados com uma velocidade de aquisição de 25mm/s, então os
pontos estão distribuídos com distância de 0.04 segundos. [10]

Para um sinal normal, é representado na série temporal uma sequência fixa, uma onda
P(relacionada a despolarização do nódulo sinusal, grupo de células eletricamente ativas) é se-
guida de um segmento PR(segmento relacionado a excitação das fibras atriais pelo sistema
His-Purkinje em direção aos ventrículos), um complexo QRS(Conjunto de ondas relacionadas
a ativação ventricular), um segmento ST(segmento entre o final da despolarização ventricular e
o começo da sua repolarização) e uma onda T(repolarização dos ventrículos). A forma dessas
ondas varia dependendo da posição do eletrodo, do estado de integridade do coração, ainda
variando com o sexo, idade e frequência cardíaca. Nas tabelas 1.1 e 1.2 são explicitados os
intervalos para diferentes idades, sexos e frequências cardíacas.

A análise do ECG é feita pela identificação de alterações no rítmo cardíaco, ativação das
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Idade(anos) Frequência cardíaca(batimentos/min)
<70 71-90 91-110 111-130 >130

0-1,5 160 150 150 140 130
1,5-6 170 170 160 150 140
7-13 180 170 160 150 140

14-17 190 180 170 160 150
Adultos pequenos 200 190 180 170 160
Adultos grandes 210 200 190 180 170

Tabela 1.1 Valores normais do intervalo PR. Os valores estão dados em ms, em função da idade e da
frequência cardíaca. [10]

Frequência Limite Mínimo Valor médio Limite máximo
(bpm) (ms) (ms) (ms)

Homem Mulher Homem Mulher
40 420 450 460 490 500
50 360 410 430 450 460
60 330 390 400 430 430
71 310 360 370 380 410
80 290 340 350 370 380
93 280 320 330 350 360

100 270 310 320 340 350
109 260 300 310 330 330
120 250 280 460 310 320
133 240 270 280 290 300
150 230 250 260 280 280
172 220 230 240 260 260

Tabela 1.2 Valores normais do intervalo PR em função da sexo e da frequência cardíaca. Ambas
tabelas demonstram que as variações não são grandes, porém é relevante observar que existem diversas
variáveis na análise do ECG. [10]

câmaras cardíacas, condição do impulso, irrigação sanguínea e volume e massa muscular das
câmaras.

Ao observar a morfologia das ondas, é necessário procurar características específicas, a
exemplo as ondas P e T terão uma forma achatada e são mais largas que o complexo QRS que
deverá ter uma amplitude, em geral, maior e largura menor. A frequência dos átrios e ventrículos
ao olhar para o traçado do exame é dada pela distância entre dois picos R, para uma frequência
fidedigna é necessário calcular uma média ao longo da série temporal. [10]

Quanto a rítmo, o rítmo normal é denominado sinusal por serem controlados especialmente
pelo nódulo sinusal, por esse motivo os traços mais importantes para o rítmo são a onda P e o
segmento PR. [10]

Por existirem diversos parâmetros, existe uma grande chance de erro humano na análise
deles. Despertando o interesse na análise da série temporal, no artigo de referência [11] o sinal
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do eletrocardiograma é analisado como uma série temporal não-linear.
No artigo de Perc [11], a porção de eletrocardiograma de uma Polissonografia, exame que

incorpora eletroencefalograma, eletrocardiograma, taxa de respiração e observação do sono
do paciente, é estudada. O paciente estudado não apresentou durante o exame nenhum sinal
patológico.

É possível inferir que o eletrocardiograma utilizado nesse estudo é bastante poluído por
ruído, especialmente entre seus picos. A fidelidade da análise de um sinal ruidoso é dubiosa.
A primeira etapa do estudo foi reduzir esse ruído através do método de transformação do sinal,
~p(i) = (xi,xi+τ , ...,xi+(m−1)τ), onde são escolhidos do vetor pontos analisados em relação da
consistência em relação a três parâmetros τ , intervalo entre os pontos, sobre um ponto m e
a diferença de amplitude ε . Obtendo um sinal mais "limpo", mas observando o tamanho dos
parâmetros, pois caso τ seja maior que o valor de otimização pode causar redução da correlação,
transformando o sinal em uma série aleatória. [11]

Figura 1.6 Sinal do ECG pré e pós filtro. O Sinal com ruído reduzido tem mesmo formato do sinal
puro, porém as oscilações encontradas ao longo da série temporal desaparece. Esse gráfico foi retirado
de [11].

Para traçar o espaço de fase, Perc usa o método de falsos vizinhos, que é baseado na hipótese
de que o espaço de fase é determinístico. Para o método é considerado que pontos próximos
devem obedecer uma regra intrínseca do sistema, os que não obedecem são chamados falsos
vizinhos. O espaço de fase é aleatório se o parâmetro de dimensão do vetor é pequeno, quando
m é escolhido corretamente a fração de falsos vizinhos limita zero. O espaço de fase para o sinal
puro e para o sinal filtrado tem a mesma forma, como mostrado em 1.7. Perceberam que havia
uma estrutura semelhante a um atrator estranho em seu espaço de fase, que indica a presença de
caos.
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Figura 1.7 Espaços de fase para o ECG. Para o sinal puro à esquerda, e para o sinal filtrado à direita.
Ambos espaços de fase aparentam ter um atrator estranho, que mantém sua forma mesmo após o filtro.
[11]

1.5 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre a densidade de máximos e o com-
primento de correlação para o pêndulo duplo e eletrocardiograma, de forma a contribuir com
o método diagnóstico, adicionando um parâmetro a ser medido quando estudado o exame do
eletrocardiograma.

Especificamente para o pêndulo duplo: integrar numericamente as equações de movimento
do pêndulo duplo, para construir uma série temporal das distâncias entre as trajetórias; encontrar
o histograma de autovalores, para observar se há ruídos externos aleatórios; calcular a função
de correlação, para caracterizar o caos do pêndulo duplo pelo seu comprimento de correlação
relacionando-o à densidade de máximos, 〈ρ〉= 1/(6τ), e validar essa relação.

Para o eletrocardiograma: encontrar o histograma de autovalores, para observar a existência
de ruídos externos aleatórios; Utilizar um filtro, para retirada dos ruídos externos aleatórios;
calcular a função de correlação, para caracterizar o caos do eletrocardiograma pelo seu compri-
mento de correlação relacionando-o à densidade de máximos; e usar esse valor de caracterização
para diferenciar cardiopatologias no eletrocardiograma.
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1.6 Estrutura do Trabalho

O capítulo 2 explicitará os métodos utilizados para os diferentes sistemas estudados.

A primeira parte está relacionada com a mecânica clássica.

O capítulo 3 é uma breve introdução a dinâmica e o caos, começando com a histó-
ria, explicitando o método de linearização das equações de movimento e uma forma de
classificação do caos através da ordem do sistema.

O capítulo 4 será dedicado ao pêndulo duplo, suas equações e como o nosso método
aplica-se a ele.

A segunda parte é referente a sinais biológicos.

O capítulo 5 introduz conceitos de bioeletricidade, desde a disputa entre Galvani
e Volta até o modelo de Hodgkin-Huxley, onde aplicamos a nossa metodologia após a
solução numérica deste.

O capítulo 6 introduz os conceitos e mecanismos do exame Eletrocardiograma, ECG.

O capítulo 7 apresenta os comprimentos de correlação encontrados para diferentes
doenças.

Em Conclusões e Perspectivas conectamos os resultados obtidos e propomos uma ampliação
do estudo realizado nesta dissertação.



CAPÍTULO 2

Métodos

2.1 Histograma de autovalores

Para fazer comparação com o método explicitado em Bin et al. [12], que utiliza teoria das
Matrizes aleatórias, ou seja, autovalores e autovetores de matrizes de alta dimensão estuda-se a
distribuição espectral dos sinais. Primeiro é normalizado o sinal por:

Sn =
S−〈S〉

Smax
. (2.1)

O artigo compara a lei de Marchenko-pastur e a lei do semicirculo de Wigner, que são dois
teoremas famosos que descrevem a distribuição limite de matrizes de Wishart e das matrizes
gaussiana de Wigner, respectivamente.

A lei Marchenko-pastur está relacionada ao comportamento assintótico dos autovalores.
Transforma-se uma matriz aleatória, Xm×n, em uma matriz de Wishart quadrada e normalizada
por forma W = (1/m)XT X . A densidade espectral estatística é representada por uma função
dos autovalores, λ :

f (λ ) =

{
Q
√

(λ−λmin)(λmax−λ )

2πλ
λmin < λ < λmax

0 caso contrário
, (2.2)

onde,

Q =
m
n

λmin =

(
1− 1√

Q

)2

λmax =

(
1+

1√
Q

)2

.

O semicirculo de Wigner representa o espectro de autovalores de uma matriz aleatória. Para
uma matriz quadrada, Ym×m, com distribuição gaussiana, a matriz de Wigner é da forma W ′ =

(Y +Y T )/
√

2, para m→ ∞ a distribuição de probabilidades segue a função:

17
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ρ(λ ) =

{
1

2π

√
4−λ 2 −2≤ λ ≤ 2

0 caso contrário
(2.3)

Neste trabalho, transformamos o sinal em uma matriz gaussiana de Wigner e analisamos o
que foi encontrado. Para encontrar a matriz gaussiana de Wigner, fizemos o seguinte processo,
primeiro transformamos o sinal em uma matriz quadrada. Dividimos o sinal que tem forma
vetorial em uma matriz com a seguinte configuração, para i = 1,2, ...,m:

Vi = (vi1,vi2, ...,vim)

Am×m = (V T
1 ,V T

2 , ...,V T
m ) (2.4)

Depois utilizamos a equação dada por eles para construir uma matriz de correlação como a
matriz gaussiana de Wigner:

C =
A+AT
√

2m
(2.5)

Verificaremos a seguir que a distribuição dos autovalores dessa matriz que é chamada matriz
correlação. Quando apresenta um pico central, mostra que há uma correlação, ou uma estrutura
interna que se destaca do ruído aleatório. [12]

2.2 Transformada de Fourier

Problemas envolvendo oscilações ou vibrações são descritos por funções harmônicas. A
série de Fourier é uma expansão de uma função, em geral harmônica, em termos de senos e
cossenos.

A série de Fourrier é comumente usada para descrever funções periódicas, mas é possível
transformar qualquer função se a soma em frequências discretas for substituída por um espectro
de frequências contínuas.

A transformada de Fourier contínua é baseada na função núcleo eiαt , onde, para facilitar
os cálculos, é preferível usar números complexos a ter que aplicar duas transformações. A
transformada, g(α) e sua inversa, onde se recupera a função original, f (x), são da forma:

g(α) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

f (x)eiαxdx

f (x) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

g(α)e−iαxdα

A transformada de Fourier contínua recebeu uma versão discreta, versão essa de maior aces-
sibilidade para dados recolhidos digitalmente, que são aferidos de forma discreta. É possível
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demonstrar que qualquer conjunto de valores discretamente distribuídos podem ser descritos
pela soma de um conjunto finito de componentes de ondas senoidais. A transformada de Fou-
rier projeta as amplitudes dessas componentes, descrevendo um espaço de frequências. Essa
transformada discreta e sua inversa têm a forma:

F(ωp) =
1

2N

2N−1

∑
k=0

f (tk)eiωptk

f (tk) =
2N−1

∑
p=0

F(ωp)e−iωptk

Onde ωp e tk são a frequência e o tempo discretos, 2N é o tamanho da amostra e p e k

pertencem aos números naturais. [13]
A função Fast Fourier Transform, FFT, foi desenvolvida por Cooley e Tukey em 1965 [14].

Este algorítimo fatora e rearranja os termos das somas da transformada de Fourier discreta uti-
lizando a simetria entre as funções seno e cosseno para fazer a transformação, reduzindo a
quantidade de operações numéricas necessárias. Por exemplo, quando o número de medidas é
N, o cálculo direto da transformada discreta de Fourier precisa de aproximadamente N2 multi-
plicações. O caso de um N que pode ser escrito como uma potência de 2, N = 2n, com n natural,
a FFT realiza apenas N/2log2(N) multiplicações. Da mesma forma, a inversa retorna o sinal a
sua forma original. [15] [16]

Percebemos que os sinais de eletrocardiograma carregam um ruído aleatório. Portanto,
foi necessário projetar o sinal no espaço de frequência de forma a avaliar a contribuição de
cada frequência para o sinal total. Após normalizar o sinal com a equação 2.1, calculamos a
frequência central e a largura de frequências desejadas, através das equações:

L = f f − fi

fc =
L
2

Onde L é a largura da banda que é de interesse ao nosso estudo, fc é a frequência central da
banda e fi e f f são as frequências que delimitam a banda.

A transformada FFT do sinal foi aplicada para encontrar as maiores amplitudes de frequên-
cia e retirar aquelas que não eram relevantes para o estudo da doença. Utilizamos uma fun-
ção já existente na biblioteca do matlab, a função ifilter.m [16]. A função usa um filtro Fou-
rier discreto, passa-banda, banda-baixa ou banda-alta, e permite que façamos modificações na
frequência central e na largura da banda após o programa ser executado. A função primeiro faz
a transformada de Fourier e atenua ou amplifica frequências selecionadas e então usa a trans-
formada inversa para retornar o sinal filtrado desejado. Apesar de encontrarmos um padrão de
frequências em geral relacionado ao maquinário, é ainda necessário encontrar uma forma de au-
tomatizar a seleção da frequência central, que transladava sutilmente para cada sinal. [17] [18]
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2.3 Função de Correlação

O comportamento de um sistema em equilíbrio sob pequenas perturbações pode ser quanti-
ficado usando mecânica estatística.

Um sistema caótico é extremamente sensível a pequenas perturbações. Inclusive quando
a sua trajetória pode ser completamente determinada por equações diferenciais, seu comporta-
mento é errático. Com a finalidade de quantificar a evolução do sistema, procura-se uma medida
de tamanho típico como função do tempo, medida que também pode variar com o espaço.

A função de correlação é uma quantidade deste tipo, medindo a coerência do problema em
relação ao tempo e espaço, ou seja, quantos pontos em comum existem entre os estados de um
mesmo sistema, ou de sistemas distintos, em estados distintos. Para este trabalho, o interesse é
na translação temporal.

Da matemática, a sobreposição de funções contínuas é dada pela integral do produto das
duas funções:

fc(τ) =
∫

∞

−∞

f ∗1 (t) f2(t + τ)dt,

onde fc(τ), que é parametrizada pela translação feita na segunda função, é a função de correla-
ção entre uma função f1(t) conjugada para excluir eventuais oscilações do tempo e uma função
transladada f2(t + τ).

Em sistemas com apenas um pulso das funções, o maior valor da função de correlação será
para τ nulo. Mas em um pulso harmônico, como seno e cosseno, a função de correlação será
periódica, a sobreposição oscilará entre destrutiva e construtiva, situação explorada na seção
2.4.

Podemos também calcular a função de autocorrelação, como a função se relaciona consigo
após uma translação, utilizando o mesmo método, e normalizando-o:

fa =
∫ +∞

−∞

f ∗(t) f (t + τ)dt. (2.6)

Essa função terá como valor máximo um e espera-se que, com o tempo, ela decaia. A
velocidade desse decaimento é de nosso interesse, mede por quanto tempo ainda há uma relação
entre os pontos do sinal. Uma forma de calcular essa medida é através da largura a meia altura,
que é chamado de comprimento de correlação.

Para sistemas discretos, podemos usar a mesma lógica, modificando a integral, por médias
em várias simulações da forma:

C(r,τ) = 〈S(x, t)S(x+ r, t + τ)〉 , (2.7)

onde C(r,τ) é a função de correlação e está definida como função das translações feitas. Para
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Figura 2.1 Representação gráfica da sobreposição de funções. Entre t = −1 e t = 3 existe sobrepo-
sição das funções f (t) e f (t + τ), para medí-la calcula-se a área entre elas através da integral.

o nosso trabalho r = 0, apenas existe translação temporal, e S(x, t) é o conjunto de pontos a ser
examinado. [19]

A fim de calcular a função de correlação, é necessário ter diversas realizações de um mesmo
experimento de forma a fazermos a média do produto de dois pontos. No nosso problema, em
especial para a analise dos ECG, não era possível fazer o mesmo exame no mesmo paciente di-
versas vezes para calcular a média, pois utilizamos bases de dados proporcionadas por hospitais.
Então, para solucionar esse problema, o sinal que tem forma vetorial é dividido como explici-
tado na equação 2.4. E então tratamos cada linha da matriz como uma realização e podemos
calcular a função de correlação como:

Ci =
〈
Ai,1 ∗Ai, j

〉
. (2.8)

2.4 Comprimento de Correlação e Densidade de Máximos

Na intenção de encontrar a taxa de decaimento da função de correlação, definimos o com-
primento de correlação como a largura desta a meia altura. No caso de translações temporais, o
comprimento de correlação é o tempo em que a correlação decai para 0.5, considerando que a
função é normalizada.

Quando o sinal oscila de alguma forma é possível encontrar diversos máximos locais em
um intervalo [t, t + δ t], com δ t → 0, aproximando o ponto de máximo pelo lado esquerdo
esperamos que a sua derivada seja positiva, S′i > 0, pela direita a derivada deverá ser negativa,
S′i < 0 e finalmente queremos que sua segunda derivada seja negativa para termos a concavidade
correta, e −S′′(t)δ t > S′i(t) > 0, podemos utilizar a probabilidade P(S′i,S

′′) para calcular sua
densidade de máximos. Onde essa densidade é proporcional a integral da probabilidade em
todo o espaço. [9]
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〈ρi〉 ≡
1
δ t

∫ 0

−∞

dS′′i

∫ −S′′i

0
dS′iP(S

′
i,S
′′
i ) =−

∫ 0

−∞

dS′′i S′′i P(0,S′′i ). (2.9)

Pelo princípio da máxima entropia, que dita que a entropia de um sistema com energia
interna constante fora do equilíbrio evolui de forma a maximizar sua entropia [20], é possível
construir uma distribuição de probabilidade para Si e suas derivadas [9]:

P(0,S′′i ) =
1

2π

1√〈
S′2i
〉〈

S′′2i
〉 exp

(
−1

2
S′′2i〈
S′′2i
〉). (2.10)

Da equação 2.7 é possível obter os várias ordens de momentos, em especial [9]:

〈
S′2i
〉

= − d2

d(δ t)2Ci(δ t)
∣∣∣∣
δ t=0〈

S′′2i
〉

=
d4

d(δ t)4Ci(δ t)
∣∣∣∣
δ t=0

.

Integrando a equação 2.9 usando 2.10, e ao final substituindo as equações acima:

〈ρi〉 = −
∫ 0

−∞

dS′′i S′′i
1

2π

1√〈
S′2i
〉〈

S′′2i
〉 exp

(
−1

2
S′′2i〈
S′′2i
〉)

x = S′′2i ⇒ dx = 2S′′2i dS′′2i

〈ρi〉 = −
∫ 0

∞

dx
1
2

1
2π

1√〈
S′2i
〉〈

S′′2i
〉 exp

(
−1

2
x〈

S′′2i
〉)

〈ρ〉 =
1

2π

√〈
S′′2i
〉〈

S′2i
〉 ∣∣∣∣∣

δ t=0

〈ρ〉 =
1

2π

√
C(4)(δ t)
−C′′(δ t)

∣∣∣∣∣∣
δ t=0

. (2.11)

Para sistemas homogêneos que apresentam certa ciclicidade, espera-se que a função de cor-
relação tenha um comportamento oscilatório e por isso é possível ajustá-la com uma função
cosseno, neste caso:

C(δ t) = Acos(ωδ t) (2.12)

C′(δ t) = −Aω sin(ωδ t) =−ωC(δ t)

C′′(δ t) = −Aω2 cos(ωδ t) =−ω
2C(δ t) (2.13)

C(3)(δ t) = Aω3 sin(ωδ t) = ω
3C(δ t)
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C(4)(δ t) = Aω4 cos(ωδ t) = ω
4C(δ t), (2.14)

e da equação 2.11:

〈ρ〉 =
1

2π

√
ω4C(δ t)
ω2C(δ t)

∣∣∣∣∣
δ t=0

=
ω

2π
. (2.15)

O comprimento de correlação é definido como o valor da função a meia altura. Quando
normalizada a função de correlação tem seu valor inicial em um, e considerando um decaimento
do tipo cosseno, a função atingirá o valor 0.5 quando ωτ = π/3, onde τ é o valor da variável
na largura da função a meia altura. Então:

ωτ =
π

3
⇒ ω =

pi
3τ

〈ρ〉 =
ω

2π
=

π

6πτ
=

1
6τ

(2.16)
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Caos e a Mecânica Clássica



CAPÍTULO 3

Uma Breve Introdução a Dinâmica e Caos

O Caos é observado em sistemas com comportamento a longo prazo aperiódico, mas que
ainda é determinístico e se prova ser muito sensível às condições iniciais, como foi descrito no
livro de Steven H. Strogatz de referência [2]. O termo aperiódico está associado a um sistema
que não tem posição privilegiada no plano de fase, o termo determinístico envolve a inexistência
de ruído externo ou parâmetros aleatórios e, finalmente, a sensibilidade às condições iniciais
determina que o desenvolvimento do sistema modifica-se drasticamente quando tais condições
são variadas. Assim, ao observar um sistema evoluir, podemos mapear todos os pontos, em outra
realização com uma pequena mudança nas condições iniciais o sistema segue uma trajetória
significantemente diferente.

O livro considera o berço da disciplina dinâmica em 1660 com Newton. Ao formular suas
leis de gravitação, e com seus avanços no cálculo diferencial e integral, foi possível resolver o
problema da orbita de dois corpos, como o Sol e a Terra, explicando as Leis de Keppler. Por
essa descoberta, a comunidade científica da época começou a procurar uma solução analítica
para o problema de três corpos, mas encontraram impasses, e por muitos anos tentou-se resolver
o problema de N corpos, como um modelo mais realístico do sistema solar e do universo.

Porém no século XIX, com o trabalho do matemático francês Poicaré foram obtidas provas
de que era impossível resolver o problema de mais de dois corpos analiticamente, entretanto
ele propôs uma nova forma de explorar problemas que não apresentam soluções analíticas, mas
onde é possível descrever em termos de um sistema de equações diferenciais finito. Poincaré
desenvolveu o que hoje chamamos de espaço de fase, representação geométrica das equações
diferenciais. Pelo método não é mais necessário calcular as soluções das equações para en-
tender o desenvolvimento do sistema, essa nova abordagem geométrica se concentra no aspecto
qualitativo do problema ao invés de suas características quantitativas, se desenvolvendo no tema
dinâmica.

Na primeira metade do século XX, os temas de Mecânica Quântica e Relatividade Ge-
ral se tornaram o foco da comunidade científica e o tema da dinâmica ficou concentrado em
osciladores não-lineares e suas aplicações, como em radares e lazers. Esse estudo ajudou o
desenvolvimento de novas técnicas matemáticas derivadas por Van der Pol, com um modelo
matemático para um oscilador com amortecimento não-linear, Andronov, que com Pontryagin
introduziu a noção de estabilidade de sistemas dinâmicos, onde sua evolução temporal obedece
certas regras e estruturas, em geral descritas por equações diferenciais. O método desenvolvido
por Poicaré, nesse momento, estava sendo utilizado para um melhor entendimento da mecânica

25
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clássica com os trabalhos de Birkhoff(1913) e um pouco mais tarde de Kolmogorov, Arnold
e Moser, com a Teoria KAM(1954) que tem duas ideias principais, linearizar o problema ao
redor de uma solução aproximada, resolver o problema linearizado e intuitivamente melhorar
essa solução [21].

Na década de 1950, o computador de alta velocidade tornou possível experimentos mais
ousados com as equações diferenciais, por terem uma maior capacidade de resolver numerica-
mente processos em cadeia de forma efetiva. Com essa nova tecnologia foi possível criar uma
intuição a cerca das soluções de sistemas não-lineares.

Em 1963, Edward Lorenz, Meteorologista e Matemático do MIT (Massachusets Institute

of Technology), estudava um modelo cilíndrico de convecção na atmosfera, de forma a tentar
entender a imprevisibilidade climática. Lorenz percebeu que a solução tinha um comportamento
"estranho", esta não se estabelecia em um ponto de equilíbrio ou em um estado periódico e,
ainda que quando suas simulações começavam em condições iniciais com pequenas alterações,
uma mudança considerável em sua trajetória após pouco tempo de simulação era observada.
Lorenz mostrou certa imprevisibilidade no problema e que qualquer pequeno erro de medida
se ampliava rapidamente levando a grandes erros. Entretanto Lorenz pôde observar que as
soluções apresentavam uma certa estrutura, suas trajetórias aparentavam serem atraídas para
dois pontos no espaço cartesiano, apesar de não se estabelecerem neles ou mesmo chegarem a
eles, e tinham uma imagem que se assemelhava a uma borboleta, como vemos na figura 3.1.
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Solução das Equações de Lorenz

Figura 3.1 Equações de Lorenz resolvidas e projetadas no plano xz. Observa-se que as suas tra-
jetórias são "atraídas"para dois pontos do espaço (atratores estranhos), porém não os alcançam ou se
estabelecem em volta deles.

As equações de Lorenz são não-lineares e tem três variáveis independentes, características
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fundamentais para definir o caos do sistema, são elas:

ẋ = σ(y− x)

ẏ = rx− y− xz

ż = xy−bz,

onde σ é o numero Prandtl, r é a constante de Rayleigh e b é um parâmetro sem nome.
A década de 70 foi de crescimento da teoria do caos. Em 1971, Ruelle e Takens propuseram

uma nova teoria de turbulência em fluídos, alguns anos mais tarde May encontrou exemplos de
caos em biologia populacional através de mapas iterados(ou equações de diferença), conjunto de
pontos que representam a evolução do sistema no tempo discreto. Hoje o modelo mais simples
de biologia populacional é o de equações logisticas, equações da forma f (x)≈ 1/(1+ e−kx).

Ainda em biologia, Winfree aplicou métodos geométricos da dinâmica em rítmos cardíacos
e outras oscilações biológicas. E em seguida Feigenbaum encontrou certas regras universais
que governam a transição de comportamento de regular para caótico, literalmente Feigenbaum
encontrou que sistemas diferentes podem apresentar a mesma forma de mudar para caótico.
Seu trabalho, em mapas iterados, mostra uma conexão entre caos e transição de fase. Na área
da dinâmica, Mandelbrot codificou e popularizou fractais, objetos matemáticos que ao serem
observados em uma nova escala têm seus padrões repetidos, no seu livro "The Fractal Geometry

of Nature"(1992).
Sistemas dinâmicos podem ser divididos em dois tipos: as equações diferenciais e os ma-

pas iterados. As equações diferenciais descrevem a evolução dos sistemas no tempo contínuo
enquanto os mapas iterados são usados para o tempo discreto. Nos detemos as equações dife-
renciais pois o pêndulo duplo, sistema estudado a seguir, é descrito por equações diferenciais.

As equações diferenciais são divididas em equações diferenciais ordinárias e parciais. Um
exemplo de equação diferencial ordinária é o oscilador harmônico amortecido, que é de segunda
ordem e possui todas as ordens de derivada para x(t), que é a função de posição dependente do
tempo:

m
d2

dt2 x(t)+b
d
dt

x(t)+ kx(t) = 0

ou (3.1)

mẍ+bẋ+ kx = 0,

onde x é a coordenada, m é a massa do sistema, b é a constante de atrito e k é a constante
elástica.

A equação 3.1 apresenta apenas uma variável independente, ou seja, um parâmetro, o tempo.
Essa equação, portanto, é chamada autônoma por não ter termos explicitamente dependentes de
sua variável independente.
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Dinâmica - Folheto de história

1666 Newton Invenção do caos, explicação do movimento planetário
1700s Evolução do Cálculo e da Mecânica Clássica

1800s Estudo analítico do movimento planetário
1890s Poincaré Abordagem geométrica, pesadelos do caos

1920-1950 Oscilações não-lineares em Física e Engenharia,
invenção dos radio, radar e laser

1920-1960 Brikhoff Comportamento complexo na mecânica de Hamilton
Kolmogorov

Arnol’d
Moser

1963 Lorenz Atratores estranhos em modelos simples de convecção

1970s Ruelle & Takens Turbulência e caos
May Caos em mapas logísticos

Feigenbaum Universalidade e renormalização, conecção entre
caos e transição de fase

Estudos experimentais de caos

Winfree Osciladores não-lineares em Biologia
Mandelbrot Fractais

1980s Interesse generalizado no caos, fractais, osciladores
e suas aplicações

Tabela 3.1 Síntese Histórica da Dinâmica e Caos. Os acontecimentos importantes para o desenvolvi-
mento da disciplina Dinâmica podem ser vistos Estruturados por data, nesta tabela traduzida de [2].

As equações diferenciais parciais apresentam como solução funções que dependem de mais
de um parâmetro ou variável independente, como é o caso da equação de Schrödinger em uma
dimensão e dependente do tempo:

ih̄
∂

∂ t
Ψ(x, t) =− h̄2

2m
∂ 2

∂x2 Ψ(x, t)+V (x, t)Ψ(x, t)

ou (3.2)

ih̄Ψ̇(x, t) =− h̄2

2m
Ψ
′′(x, t)+V (x, t)Ψ(x, t),

onde i é
√
−1, número imaginário, h̄ é a constante de Planck, h/2π , m é a massa da partícula, a

função do potencial é V (x, t) e a função Ψ(x, t) é a função de onda dependente do tempo.
A equação 3.2 também é autônoma, e se tivermos um potencial independente do tempo
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poderemos fazer uma separação de variáveis que transforma essa equação de variáveis parciais
em duas equações ordinárias, facilitando a sua resolução.

Nosso estudo é concentrado em equações diferenciais ordinárias, para tais equações, existe
a possibilidade de escrever equações de altas ordens como equações de primeira ordem. Pode-
remos renomear as variáveis da seguinte forma:

x1 = x xi = y

x2 = ẋ xi+1 = ẏ

x3 = ẍ xi+2 = ÿ
...

...

E então teremos um novo conjunto de equações diferenciais:

ẋ1 = f (x1,x2, · · · ,xn)
...

... (3.3)

ẋn = f (x1,x2, · · · ,xn).

Neste sentido dizemos que um sistema é linear quando todas as variáveis e suas derivadas
são de primeira ordem de potência, como exemplo o oscilador harmônico amortecido, de 3.1,
tem equações linearizadas:

ẋ1 = x2

ẋ2 = − b
m

x2−
k
m

x1.

Portanto, a ordem do sistema é definida como a quantidade de equações diferenciais ordinárias
de primeira ordem.

Por outro lado, o sistema pode ser não-linear, quando apresenta potências superiores nas
variáveis independentes. Um exemplo de não-linearidade é o pêndulo simples, pois tem todos
os infinitos valores de potência ímpares, a função seno.

ẍ+
g
L

sin(x) = 0.

Usando o método explanado acima podemos escrever:

ẋ1 = x2

ẋ2 =
g
L

sin(x1).

O fator não-linear faz as equações do pêndulo simples sejam de difícil solução analítica,
apesar de existirem tais soluções em termos das equações elípticas, funções especiais definidas
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por Carl Gustav Jakob Jacobi (1830). Afinal, o movimento do pêndulo é simples, em baixas
energias, ele apenas balança para frente e para trás, e para altas energias, o pêndulo orbita
circularmente seu eixo. Para o pêndulo simples, as trajetórias no espaço de fase, em termos
das coordenadas generalizadas de Hamilton, é senoidal, contendo todos os pontos que podem
servir como condição inicial para o problema. Percebemos então que o espaço de fase tem a
ordem do sistema e nos permite ter uma ideia do comportamento do sistema, sem a necessidade
resolvê-lo. O pêndulo simples tem comportamento harmônico, não caótico.

Quando as equações diferenciais não são autônomas podemos usar o parâmetro como nova
variável, onde a derivada dela será um, aumentando a ordem do sistema, o oscilador harmônico
forçado, como exemplo:

mẍ+bẋ+ kx = F cos t. (3.4)

Ao ser Linearizando:

ẋ1 = x2

ẋ2 =
1
m
(−kx1−bx2 +F cosx3)

ẋ3 = 1.

Vemos que a equação 3.4 é de segunda ordem mas precisamos de três condições iniciais
para determinar o estado do sistema, ou seja seu espaço de fase tem três dimensões.

A maioria dos sistemas que encontramos no nosso dia-a-dia são não-lineares, onde a pro-
priedade de super-posição(o sistema é a soma de suas partes) não é mais válida.

Na tabela 3.2 classifica-se sistemas conhecidos, na horizontal pela ordem das equações e
na vertical classificados como linear e não-linear. Os sistemas mais simples são os lineares de
primeira ordem que estão no canto superior esquerdo da tabela e no canto inferior a direita estão
sistemas complexos que estão na fronteira do conhecimento.

O caos é observado em equações não-lineares e com ordem maior que três, a fronteira está
apontando equações de ordem altíssima e não-lineares. Discussão baseada no Livro "Nonlinear

Dynamics and Chaos", Steven H. Strogatz [2].
A seguir aplicaremos esses conceitos em um sistema puramente mecânico, o pêndulo duplo.
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Número de Variáveis→
n = 1 n = 2 n≥ 3 n� 1 Contínuo

linear

←
N

ão
-l

in
ea

ri
da

de
Crescimento, decai- Oscilações Fenômeno Coletivo ondas e padrões
mento ou equilíbrio

Oscilador linear Engenharia Civil, Osciladores Har- Elasticidade
Crescimento Massa e mola estruturas mônicos acoplados equações de onda
exponencial circuito RLC Eletromagnetismo(Maxwell)

Probelma de 2 corpos Engenharia Elétrica Física do Estado Sólido Mecânica Quântica
Circuito RC (Kepler, Newton) Dinâmica Molecular (Schrödinger, Heisenberg, Dirac)
Decaimento Equilíbrio Estatístico
Radioativo Mecânica Calor e Difusão

Acústica
Fluídos Viscosos

Fronteira

Não-linear

Caos Complexidade Espaço-Temporal

Pontos Fixos pêndulo Atratores Estranhos Osciladores não-lineares acoplados ondas não-lineares(shocks, solitons)
Bifurcações osciladores anharmônicos (Lorenz) Lasers, ótica não-linear Plasmas

Sis. Superamortecidos Ciclo Limite Problema de 3 corpos Mecânica Estatística Terremotos
dinâmica relaxacional Cinética Química de não-equilíbrio

Equação Logística Osciladores Biológicos Mapas iterados(Feigenbaum) Relatividade Geral(Einstein)
para uma espécie (neurônios, cel. cardíacas) Física do estado sólido Teoria de Campos Quânticos

Fractais Não-linear(semicondutores) difusão-reação,
Ciclo presa-predador (Mandelbrot) ondas biológicas e químicas

(van der Pol, Josephson) efeito de Josephson
osci. não-lineares forçados sinc. de fibras miocárdicas Fibrilação

(Levinson, Smale) Neural networks Epilepsia

Sistema Imune Turbulência(Navier-Stokes)
uso prático de caos Ecossistemas Vida

Caos Quântico? Economia

Tabela 3.2 Sistemas conhecido ordenados por não-linearidade e ordem. O eixo horizontal reprensenta a dimensão do espaço de fase, ou seja, quantas
variáveis são necessárias para caracterizar o estado do sistema e o eixo vertical reprensenta a linearidade do sistema. Traduzido de [2].
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O Pêndulo Duplo

O pêndulo duplo é um sistema formado por duas massas ligadas por duas hastes, uma conec-
tando as massas e a segunda conecta o sistema ao teto, ambas hastes têm massas desprezíveis.
Este sistema é um exemplo simples de caos, amplamente estudado. Vejamos abaixo como as
coordenadas polares se relacionam às coordenadas cartesianas do pêndulo duplo.

y
x

l1ϕ1

m1

l2

m2

ϕ2

Figura 4.1 Pêndulo Duplo. Aqui representadas estão as coordenadas generalizadas do pêndulo duplo
relacionadas ao plano cartesiano.

O nosso estudo propõe fazer uma conexão entre a física e a biologia, no sentido de que o
mesmo fenômeno, o caos, pode ser observado para os dois sistemas, obedecendo uma mesma
relação entre eles.

O pêndulo duplo físico pode ser um bom modelo inicial para os braços e pernas do ser
humano, afinal ambos têm duas articulações, no caso do pêndulo a articulação onde medimos
o ângulo ϕ1 e a outra onde medimos o ângulo ϕ2, para o braço humano, o ombro e o cotovelo
e para a perna humana, o joelho e a articulação coxofemoral. Mas esse não é o foco do nosso
estudo, neste trabalho demonstraremos a existência do mesmo tipo de fenômeno físico, o caos,
em um sistema mecânico, o pêndulo duplo, e em um sistema biológico, o Eletrocardiograma,
um exame que mede a atividade elétrica do miocárdio.

Matematicamente é possível escrever todas as equações de movimento do pêndulo duplo.
Por diversos formalismos deriva-se essas equações, as mais famosas são o diagrama de forças
e Leis de Newton e os dois métodos utilizados a seguir, as formulações de Lagrange e de
Hamilton.

32
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4.1 Formulação de Lagrange

Na mecânica clássica existe um formalismo chamado lagrangiano, que é baseado em uma
função das coordenadas generalizadas e suas derivadas no tempo, que chamamos velocidades
generalizadas. Geralmente a função lagrangiana é escrita como:

L(qi, q̇i) = T (q̇i)−V (qi), (4.1)

onde qi são as coordenadas generalizadas, q̇i são as derivadas temporais dessas coordenadas,
dqi/dt, e as funções T e V são as energias cinética e potencial, respectivamente.

Para o pêndulo duplo usamos as seguintes coordenadas generalizadas:

x1 = l1 sinϕ1 x2 = l1 sinϕ1 + l2 sinϕ2

y1 = l1 cosϕ1 y2 = l1 cosϕ1 + l2 cosϕ2,
(4.2)

onde xi e yi são as coordenadas cartesianas de cada massa e li é o comprimento da haste conec-
tada a cada massa, representado na figura 4.1.

A lagrangiana em geral tem dois termos, um que é exclusivamente dependente das coordena-
das generalizadas e um termo que é exclusivamente dependente das velocidades generalizadas.
As velocidades generalizadas em função das velocidades em x e y são dadas por:

ẋ1 = l1ϕ̇1 cosϕ1 ẋ2 = l1ϕ̇1 cosϕ1 + l2ϕ̇2 cosϕ2

ẏ1 =−l1ϕ̇1 sinϕ1 ẏ2 =−l1ϕ̇1 sinϕ1− l2ϕ̇2 sinϕ2
(4.3)

O pêndulo duplo tem como energia potencial apenas o potencial gravitacional, com o vin-
culo de que l1 e l2 são constantes restringindo o movimento, e a energia cinética é a usual. O
potencial gravitacional e a energia cinética são:

V = mgy

T =
1
2

m(ẋ2 + ẏ2),

onde m é a massa e g é a aceleração da gravidade.
Substituindo 4.2 e 4.3 acima:

V1 = m1gl1 cosϕ1

V2 = m2g(l1 cosϕ1 + l2 cosϕ2) (4.4)

T1 =
1
2

m1l2
1 ϕ̇

2
1

T2 =
1
2

m2
[
l2
1 ϕ̇

2
1 + l2

2 ϕ̇
2
2 +2l1l2 cos(ϕ1−ϕ2)ϕ̇1ϕ̇2

]
, (4.5)

onde m1 e m2 são as massas especificadas na figura 4.1.
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Finalmente escrevemos a seguninte lagrangiana:

L =
1
2
(m1 +m2)l2

1 ϕ̇
2
1 +

1
2

m2l2
2 ϕ̇

2
2 +m2l1l2ϕ̇1ϕ̇2 cos(ϕ1−ϕ2)+

+(m1 +m2)gl1 cosϕ1 +m2gl2 cosϕ2. (4.6)

Para expressar suas equações de movimento são utilizadas as equações de Lagrange para os
dois graus de liberdade, os ângulos de suas hastes com o eixo vertical, ϕ1 e ϕ2 respectivamente.
Com essas definições podemos escrever as equações de movimento para cada coordenada ge-
neralizada, chamadas equações de Euler-Lagrange:

d
dt

(
∂L
∂ ϕ̇1

)
− ∂L

∂ϕ1
= 0

d
dt

(
∂L
∂ ϕ̇2

)
− ∂L

∂ϕ2
= 0. (4.7)

De 4.6:

d
dt

(
∂L
∂ ϕ̇1

)
= (m1 +m2)l1ϕ̈1−m2l2ϕ̈2 cos(ϕ2−ϕ1)

∂L
∂ϕ1

= (m1 +m2)gsinϕ1

d
dt

(
∂L
∂ ϕ̇2

)
= l2ϕ̈2 + l1ϕ̈1 cos(ϕ2−ϕ1)+ l1ϕ̇

2
1 sin(ϕ2−ϕ1)

∂L
∂ϕ2

= gsinϕ2

Colocando estes resultados em 4.7, obtemos:

(m1 +m2)l1ϕ̈1 +m2l2ϕ̈2 cos(ϕ2−ϕ1)−m2l2ϕ̇
2
2 sin(ϕ2−ϕ1)− (m1 +m2)gsinϕ1 = 0

l2ϕ̈2 + l1ϕ̈1 cos(ϕ2−ϕ1)+ l1ϕ̇
2
1 sin(ϕ2−ϕ1)−gsinϕ2 = 0 (4.8)

É possível observar que existem duas equações de movimento com duas cordenadas gene-
ralizadas, mas para definir completamente o pêndulo duplo precisamos também do valor inicial
das velocidades generalizadas [1]. A seguir, na formulação de Hamilton encontramos quatro
equações de primeira ordem.

4.2 Formulação de Hamilton

A equação de primeira ordem pode ser encontrada de forma explícita em uma outra formu-
lação também muito conhecida, a formulação de Hamilton, ou formulação do espaço de fase.
Podemos trocar de formulação usando a transformada de Legendre:

H(q j, p j, t) = ∑
i

q̇i pi−L(q j, q̇ j, t),

onde H é a função hamiltoniana, q js são coordenadas generalizadas e p js os momentos gene-
ralizados. Se a hamiltoniana é independe do tempo, a energia cinética depende apenas do mo-
mento e a energia potencial depende apenas das coordenadas generalizadas, a equação acima
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será reescrita como:
H(q j, p j) = T (p j)+V (q j).

E ainda podemos definir o momento generalizado como: pi = ∂L/∂ q̇i, que para o pêndulo
duplo será escrito como:

p1 = (m1 +m2)l2
1 ϕ̇1 +m2l2l1ϕ̇2 cos(ϕ1−ϕ2)

p2 = m2l2
2 ϕ̇2 +m2l2l1ϕ̇1 cos(ϕ1−ϕ2).

Usando todos os termos anteriores, a hamiltoniana do pêndulo duplo será:

H =
1

m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2)

[
p2

1
2l2

1
+

(m1 +m2)p2
2

2m2l2
2

− cos(ϕ1−ϕ2)p1 p2

l1l2

]
+

−(m1 +m2)gl1 cos(ϕ1)−m2gl2 cos(ϕ2). (4.9)

Para expressar as equações de movimento nesta formulação, as duas equações de segunda
ordem de Lagrange se reduzem a quatro equações de primeira ordem:

dϕ1

dt
=

∂H
∂ p1

dϕ2

dt
=

∂H
∂ p2

d p1

dt
=− ∂H

∂ϕ1

d p2

dt
=− ∂H

∂ϕ2
. (4.10)

Substituindo 4.9 acima, encontramos as seguintes equações de movimento:

ϕ̇1 =
1

m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2)

[
p1

l2
1
− cos(ϕ1−ϕ2)p2

l1l2

]
ϕ̇2 =

1
m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2)

[
(m1 +m2)p2

m2l2
2

− cos(ϕ1−ϕ2)p1

l1l2

]
ṗ1 =

sin(ϕ1−ϕ2)p2 p1

l1l2(m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2))
− 2m2 cos(ϕ1−ϕ2)sin(ϕ1−ϕ2)

(m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2))2

[
p2

1
2l2

1
+ (4.11)

+
(m1 +m2)p2

2
2m2l2

2
− cos(ϕ1−ϕ2)p1 p2

l1l2

]
+(m1 +m2)gl1 sin(ϕ1)

ṗ2 =
−sin(ϕ1−ϕ2)p2 p1

l1l2(m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2))
+

2m2 cos(ϕ1−ϕ2)sin(ϕ1−ϕ2)

(m1 +m2 sin2(ϕ1−ϕ2))2

[
p2

1
2l2

1
+

+
(m1 +m2)p2

2
2m2l2

2
− cos(ϕ1−ϕ2)p1 p2

l1l2

]
+m2gl2 sin(ϕ2).

Existem quatro equações de movimento com quatro cordenadas generalizadas. Todas as
equações são acopladas e como é explicitado na tabela 3.2, em um sistema que é determinado
por mais que três variáveis e tem equações de movimento não-lineares, circunstâncias que acha-
mos no pêndulo duplo, observa-se caos.



4.3 RESOLVENDO NUMERICAMENTE 36

4.3 Resolvendo Numericamente

Usando Runge-Kutta, método de solução numérica elaborado por Carl David Runge e Mar-
tin Wilhelm Kutta(1895), que é um aperfeiçoamento do método de resolução de Euler, quando
a equação diferencial tem a seguinte forma:

d
dx

y = f (x,y)

Com o valor inicial y(x0) = y0, aplica-se:

xn+1 = xn +h , com h→ 0

yn+1 = yn + k1 (4.12)

k1 = h f (xn,yn)

Partindo do valor inicial é possível resolver a equação diferencial, porém com um erro
proporcional a h. No caso de Runge-Kutta, soma-se uma média de valores, para segunda ordem:

k1→
k1 + k2

2
, com k2 = h f (xn +h/2,yn + k1/2)

A quarta ordem do método foi usada, pois o erro é da ordem de h4, e a modificação em 4.12
é:

k1 →
k1 +2k2 +2k3 + k4

6
k2 = h f (xn +h/2,yn + k1/2)

k3 = h f (xn +h/2,yn + k2/2)

k4 = h f (xn +h,yn + k3)

Esse método é válido para equações de primeira ordem, mas como foi mostrado no capítulo
3 com a equação 3.3 é possível escrever qualquer equação diferencial de ordem n em termos
de um sistema de n equações de primeira ordem. Esse método pode ser generalizado para um
sistema de equações diferenciais quando calculados em processos paralelos. [22] [23] [4]

As trajetórias da figura 4.2 foram simuladas para mesmas velocidades angulares iniciais mas
com o ângulo inicial discretamente modificado. Em um sistema determinístico as trajetórias
seriam paralelas, mas é visível que neste caso as três trajetórias são muito diferentes umas das
outras.

Para o estudo do caos utilizamos a integração numérica de 21 ângulos iniciais diferentes,
em grupos de três com uma diferença de ±0.015rad entre eles. Ainda utilizamos ϕ1(0) e ϕ2(0)
sempre simétricos, com a velocidades angulares ω1(0) = 0 e ω2(0) = 5rad/s, com as massas
iguais a 1kg, gravidade aproximada 9,8m/s2 e comprimentos das hastes l1 e l2 iguais a 1/3 e
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1/6, respectivamente.
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Figura 4.2 Simulação para três condições iniciais do Pêndulo Duplo. As trajetórias do pêndulo
duplo foram calculadas para ângulos iniciais de ϕ = π/2± 0,015 rad e estão traçadas neste gráfico as
tragetórias referentes a segunda massa do pêndulo.

4.4 Resultados e Discussão

Os sinais dos pêndulos foram simulados como é explicado na seção 4.3 e comparados em
uma simulação com o passo de δ t = 10−4 segundos entre os pontos e diferentes ângulos, pois
segundo a referência [4], a partir de δ t = 10−5, pelo método Runge-Kutta de quarta ordem, o
erro começa a crescer.

Neste trabalho, integramos as equações diferenciais para três condições iniciais que se di-
ferenciavam por 0,0015rad de um ângulo central e calculamos a diferença entre as distâncias
entre suas trajetórias. Essa série temporal foi calculada pois precisávamos de uma função que
oscilasse em torno do zero, e como veremos a seguir a distância entre duas trajetórias do pên-
dulo duplo oscila, mas também cresce de forma exponencial, a diferença entre as distâncias
suprime esse crescimento exponencial. Para calcular a função de correlação, é necessário um
conjunto de dados de uma longa simulação ou várias simulações do mesmo sistema com pe-
quenas mudanças nas condições iniciais. A simulação longa foi usada para manter a mesma
metodologia em todas as séries temporais estudadas, para o eletrocardiograma, não tínhamos
acesso a várias realizações do exame para um mesmo paciente.

Na intenção de garantir que todas as condições iniciais utilizadas levam a um movimento
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caótico do sistema uma estimação simples do coeficiente de Lyapunov foi feita. O coeficiente
de Lyapunov sugere que existe um crescimento exponencial da distância entre trajetórias com
uma diferença muito pequena entre suas condições iniciais.
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Figura 4.3 Gráfico da variação do logarítmo da distância no tempo. Visivelmente o aclive da curva
referente á π/2 é posítivo, o aclive das curvas dos demais ângulos serão estudados na tabela 4.1.

A estimação simples foi feita baseada no exemplo do livro de John R. Taylor [1], onde
calcula-se a diferença:

∆ϕ(t) = |ϕ2(t)−ϕ1(t)| ,

onde ϕ1 é o resultado da integração para os primeiros valores iniciais e ϕ2 após uma pequena
perturbação, 0.0015rad em tais valores.

E observa-se seu comportamento, esperando que ele tenha a forma ∆ϕ(t)∼ Aeχt . Ao traçar
o gráfico ln(∆ϕ(t))× t(figura 4.3) é possível utilizar o ajuste linear para detectar o aclive da
reta que será uma boa estimativa do sinal do expoente de Lyapunov. Para um ângulo de 90o

a inclinação é nitidamente positiva, ao fazer um ajuste da curva por uma reta encontra-se um
coeficiente linear a90 ≈ 1,88. Na tabela 4.1 observamos que são todos positivos e próximos ou
maiores que um.

Todos os ângulos estudados apresentaram coeficiente de Lyapunov estimado positivo. Espera-
se que para um ângulo que seja próximo a zero o coeficiente seja negativo, assim, com o tempo,
a distância entre as trajetórias decai, e a longo prazo não é mais possível distinguir as trajetórias,
transformando o sistema em previsível, e portanto um sistema completamente determinístico.
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Ângulo Central coefinciente Ângulo Central coefinciente
π/4 1.36 π/3 2.59
π/6 1.474 π/5 1.05
π/8 0.76 π/7 0.78

Tabela 4.1 Estimativa dos Coeficientes de Lyapunov. Os coeficientes de Lyapunov para os ângulos
iniciais simulados são positivos. Essa estimativa foi feita para 100 segundos

Seguindo a sequência de cálculo do histograma de autovalores, função de correlação, densi-
dade de máximos e definição do comprimento de correlação, observamos o histograma (figura
4.4), onde não existem grandes amplitudes relacionadas à ruído externo, mostrando que o caos
do pêndulo duplo é de natureza determinística.
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Histograma da Distância das tragetórias de 3 Pêndulos Duplos

Figura 4.4 Histograma da Matrix Gaussiana de Wigner para a distância de 3 trajetórias. Observa-
se uma grande amplitude para autovalores próximos a zero, mostrando a característica determinística do
caos do Pêndulo Duplo.

O cálculo da densidade de máximos é feita através do estudo de máximos locais. Um
máximo local é definido por um ponto da função onde a primeira derivada é nula e a segunda
derivada é negativa. Para a distância de pêndulos duplos utilizando um ângulo central de π/2
(sem filtros) e um pequeno passo entre as medidas, que causa o aparecimento de falsos máximos
locais. Existem duas formas de contornar erros numéricos, através de um filtro ou estabelecendo
uma distância fixa para contar os máximos, que foi o que fizemos, fazendo uma média da
distância que observamos. A função do Matlab que calcula os máximos registra picos que estão
muito próximos, que para nosso estudo não são relevantes. Para sanar esse problema, definimos
uma distância mínima de 0.3 segundos entre um máximo e outro.

A função de correlação do pêndulo duplo deverá ter um comportamento periódico devido
a gravidade, que promove um vínculo entre os pontos da série temporal. Na figura 4.6(a) ob-
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(a) Série Temporal da Distância entre três condições
iniciais, π/2(±0.0015).
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(b) Fração da série temporal (figura 4.5(a)).

Figura 4.5 Série Temporal do Pêndulo Duplo. Na figura (a) observa-se que a série temporal oscila em
torno de zero, que é necessário para fazer a função de correlação. A figura (b) representa uma fração do
sinal são vistos máximos locais muito próximos, falsos máximos locais, que modificam a densidade de
máximos do sistema.

servamos que a função de correlaçao no espaço de tempo analisado apresenta periodicidade
irregular, pois o tipo de integração usado, neste trabalho impediu que integrássemos o sistema
para um intervalo de tempo maior. Entretanto nesse intervalo, já é possível ajustar essa fun-
ção por um cosseno. A densidade de máximos advinda da série temporal, 1,5063, prevê um
comprimento de correlação de 0,1106 e experimentalmente encontramos um comprimento de
correlação de 0.0995, encontrado na figura 4.6(a). Resultados condizentes à relação obtida pelo
método descrito na seção 2.4, explicitada na equação 2.15.

Variando o ângulo central foi possível calcular novas funções de correlação (figura 4.6(b)),
que também apresentam periodicidade relativa ao vínculo promovido pela gravidade. Funções
essas que ao serem ajustadas pela função cosseno validam a relação inversa entre a densidade
de máximos e o comprimento de correlação (tabela 4.2).

Ângulo Comprimento de densidade de 〈τ〉
Central correlação máximos(×10−5) (1/6ρ)

π/2 0.09955 1.5063 0.1106
π/3 0.1087 1.4438 0.1154
π/4 0.1094 1.3938 0.1196
π/5 0.1372 1.4250 0.1169
π/6 0.05091 3.2938 0.0506
π/7 0.06029 3.4438 0.0484
π/8 0.07904 2.3750 0.0702

Tabela 4.2 Comprimento de Correlação e Densidade de máximos. Resultados da análise dos sinais
com seus respectivos ângulos centrais. Aperar de não haver colapso entre as funções é possível perceber
que é valida a relação inversa entre o comprimento de correlação e a densidade de máximos τ ≈ 1/6ρ .

O método, que relaciona a densidade de máximos e o comprimento de correlação, proposto
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(a) Pêndulo Duplo para um ângulo central de π/2.
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(b) Pêndulos Duplos com diferentes ângulos centrais.

Figura 4.6 Funções de Correlação do Pêndulo Duplo. Na figura (a) observa-se um comprimento de
correlação de 0.09955. Obtido através do valor da função a meia altura. Na figura (b) apenas explicitamos
os comprimentos de correlação para π/5 e π/6 para não deixar a figura ilegível.

no capítulo 2 é então verdadeiro para o pêndulo duplo, exemplo da mecânica clássica. Neste
trabalho demonstraremos que o mesmo método pode ser utilizado para caracterizar o caos em
sistemas biológicos como o eletrocardiograma.
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Sinais Biológicos



CAPÍTULO 5

Introdução a Bioeletricidade

Desde o século XIV, com o estudo de peixes elétricos, que produziam eletricidade como
forma de proteção, vem se estudando a eletricidade em seres vivos. [10]

Na Itália, Galvani estudou membros inferiores de sapos com seus nervos expostos e um fio
bimetálico conectado a seu canal vertebral(1791). As pernas do sapo tinham seus músculos
contraídos quando estimulados eletricamente. Após expor esse conjunto a eventos atmosféri-
cos, e notando que o mesmo processo ocorria em locais isolados do meio ambiente, quando
conectados a placas metálicas formando um circuito, Galvani concluiu que havia uma forma de
eletricidade intrínseca no animal e que os condutores que estavam conectados aos nervos apenas
permitiam fluxo de eletricidade, provocando contração muscular. Alessandro Volta, avançando
em seus estudos sobre eletricidade em seres vivos, teorizou que a contração demonstrada nos
experimentos de Galvani estavam associadas com uma eletricidade induzida pela manipulação
dos experimentos, via um arco bimetálico. Ao usar um arco similar para estimular a própria
língua, concluiu que os músculos não necessitavam de um circuito com corrente elétrica para
condução nervosa, mas que os fios bimetálicos produziam e mantinham uma diferença de po-
tencial. [10] [25]

Figura 5.1 Experimentos de Galvani. A figura A está representando o experimento onde um fio bime-
tálico fechava o circuito elétrico na perna do sapo causando contração muscular. A figura B representa
a união de duas pernas através de um fio monometálico, que também ocasionou contração muscular. De
forma a provar que a eletricidade era interna ao organismo biológico. Figuras retiradas de [25]

Disposto a provar sua teoria, Galvani(1794) então utilizou um arco monometálico e tocando
um nervo apenas com o tecido muscular (figura 5.1) e obteve os mesmos resultados. Porém
Volta havia avançado em seu estudo em produção elétrica por dois metais, na época zinco e

43



CAPÍTULO 5. INTRODUÇÃO A BIOELETRICIDADE 44

prata, culminando em 1800 na invenção da bateria elétrica, desacreditando Galvani e provo-
cando um relativo abandono de suas ideias por aproximadamente três décadas. [25]

Hoje sabemos que as conexões e pulsos produzidos entre músculos e nervos são de natureza
elétrica, com características diferentes do pulso elétrico em um cabo de energia, por exemplo.

A bioeletricidade tem como material de estudo as voltagens e correntes elétricas em tecidos
orgânicos, neste capítulo será enfatizado a bioeletricidade em células de membranas excitáveis,
entretanto os mesmos conceitos aqui apresentados podem ser aplicados a outros fenômenos
elétricos observados em organismos vivos. [10]

A membrana é uma camada bilipídica fina que envolve a célula. Ela é chamada bilipídica
pois é formada por duas camadas de moléculas lipídicas, que mantém o exterior da membrana
hidrofílico e o seu interior hidrofóbico. Para fazer a conecção com o meio externo a membrana
apresenta topologia modificada por proteínas, que, entre outras, podem ter função de canal ou
de "bomba". O canal tem a propriedade de permitir a passagem de íons do meio extracelular
para o meio intracelular sem que haja gasto de energia, já as "bombas" utilizam energia para
fazer o transporte de íons contra o fluxo normal de concentração. [26] [10]

Em uma membrana celular excitável, existe a chamada voltagem de transmembrana, que
é a diferença de potencial através da membrana, considerando que o potencial extracelular é
negativo e o intracelular é positivo, formando uma espécie de dipolo elétrico. A membrana,
portanto, tem dois estados, passivo e ativo. No estado passivo a voltagem de transmembrana é
mantida estática, enquanto que quando um estímulo passa pela membrana, ela tem sua diferença
de potencial modificada e entra em seu estado ativo. [10]

Corrente elétrica é definida como movimento de cargas. Para a bioeletricidade, essas cargas
são íons, em especial de sódio(Na+), potássio(K+) e cloro(Cl−). A membrana está imersa em
uma solução repleta de íons livres, por isso essa solução é chamada solução condutora, pela
facilidade de movimento através do seu volume. [10]

Em 1879, foi descrito um modelo chamado core-conductor que modelava o nervo com si-
metria cilíndrica, semelhante a um cabo de energia. O modelo apresentava geometria cilíndrica
e uniforme. Suas resistividades interna(ρi) e externa(ρe) eram dependentes da concentração de
íons na solução e por ter simetria cilíndria, tinha resistência(R):

R =
ρL
As

=
ρL
πr2 , (5.1)

onde L é o tamanho longitudinal do cinlíndro, As é a área da seção vertical e r, o raio do
cinlíndro. Da mesma forma que fazemos em eletromagnetismo podemos definir corrente e
campo elétrico dentro deste cilíndro homogêneo:

I = −V
R

~E = −V
L
~l,
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onde~l é a direção do movimento dos íons e V , o potencial, depende da concentração de íons.
[18]

Mesmo neste modelo, os nervos se diferenciam dos cabos, pois a corrente elétrica normal
a superfície do cilíndro é considerada e, em razão da resistência da membrana, será importante
para o entendimento do modelo. [18]

É possível medir a resistência da membrana pela fórmula Rm = ρm/Asm, onde o subescrito m
está relacionado a membrana. Para o modelo de Hodgkin-Huxley, que é o modelo mais famoso
da bioeletricidade, essa resistividade é de aproximadamente 1500Ω/cm2, que, ao comparar com
fios elétricos, uma resistência muito pequena para cabos elétricos. [18]

Por causa da diferença de potencial e resistência, existe uma corrente elétrica através da
membrana, essa corrente elétrica é positiva quando se direciona de dentro para fora e negativa
no sentido contrário. Infelizmente para a membrana celular a lei de Ohm não se aplica, pois a
membrana tem uma dependência em seu estado anterior, não é uma constante. [10]

A membrana separa os meios externo e interno da célula. No potencial de repouso observa-
se que o ion de potácio, K+, está em maior concentração no meio intracelular, seguindo a
difusão simples, dependendo da permeabilidade da membrana, o ion migra para o exterior da
célula. O ion de sódio, Na+, faz o caminho inverso, está em maior concentração no meio
extracelular e migra para o interior da célula. O sódio hidratado é bem maior que o potássio,
por essa razão ele tem dificuldade para passar pelos poros da membrana. Para o repouso elétrico,
então, é comum iniciar o estudo considerando sua concentração. [27]

Essa mobilidade de concentração cria uma diferença de potencial elétrico entre os meios
intra e extracelular, aparencendo, então, uma força elétrica tendendo a compensar a força de
difusão. Quando essas forças são iguais a membrana está em equilíbrio, com seu interior nega-
tivo. Esse equilíbrio acontece próximo ao potencial de Nernst para a concentração de K+, que
pode ser derivado como:

Fd = RT ln
(
[K]i
[K]e

)
Fe = nFVm,

onde Fd é o módula da força de difusão, R é constante universal dos gases, T é a temperatura
absoluta e [K]e e [K]i as concentrações de K no meio externo e interno, e Fe é o módulo da
força elétrica, n é o número de valência do ion, F é a constantede Faraday e Vm é o potencial
de transmenbrana. No equlibrio Vm é o potencial de Nernst, Vnernst , e as forças têm mesmo
módulo: [27]

nFVnernst = RT ln
(
[K]i
[K]e

)
.
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Obtém-se finalmente a equação de Nernst:

Vnernst =
RT
nF

ln
(
[K]i
[K]e

)
.

Utilizando uma temperatura de 37oC (310K), número de valência como um, constantede
Faraday como 96485,33C/mol, a constante dos gases como 8,31J/molcdotK e a relação entre
as concentrações intra e extracelular como 30 : 1, obtemos −90,8mV, sendo próxima a medida
experimentalmente que é aproximadamente −90mV para uma célula cardíaca. [27]

Para calcular o potencial de equilíbrio total é preciso observar todas as concentrações iônicas
principais nos deixando com a equação de Goldman:

Vmt =
RT
F

ln
(

PK[K]e +PNa[Na]e +PCl[Cl]i
PK[K]i +PNa[Na]i +PCl[Cl]e

)
,

onde os Ps são os coeficientes de permeabilidade. [18]
Esse processo está representando os processos da membrana em equilíbrio, ou seja, em

seu estado passivo. É importante ressaltar que a membrana tem topologia heterogênea e por
esse motivo ao longo dela estão as chamadas bombas de sódio-potássio. Esse mecanismo de
"bomba" não é responsável pelo estado eletronegativo da membrana, entretanto ele é usado para
manter a eletronegatividade da membrana. [10]

A eletronegatividade é necessária para que haja ativação da membrana, com o potencial de
transmembrana e os canais e "bombas", em especial a "bomba" de sódio-potássio, existe uma
recarga da membrana após um pulso elétrico, devido ao movimento de íons de sódio e potássio.
As bombas de sódio-potássio transportam potássio para dentro da célula enquanto librea sódio
no meio externo, esse transporte é energético por ser contra a direção de concentração desses
íons. Por necessitar de energia para fazer o transporte através das bombas, os mecanismos
menos energéticos, de difusão simples, são priorizados. [10] [18]

Após a membrana ser ativada seu potencial oscila para um potencial positivo, para a célula
cardíaca esse potencial é aproximadamente 30mV, em uma fração de milissegundos. A curva
de potencial produzida por esse processo tem as seguintes fases: [27]

• Uma fase de ascenção do potencial de ação que acontece em aproximadamente 1 milis-
segundo, relacionada com a despolarização. Onde ocorre grande aumento de permeabili-
dade a Na+.

• Deslocamento da curva em direção ao zero do potencial, que é uma repolarização rápida
e precoce.

• Fase de relativa estabilização em torno do zero, formando um plateau.

• Fase de repolarização de volta a linha de base. Aumentando a permeabilidade ao ion K,
e os ions de Na saem lentamente da célula.
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• Fase de Repouso elétrico.

Figura 5.2 Potenciais de ação Observamos nesta figura os potenciais de ação para uma célula elétrica-
mente carregada. Se seu pico é em +30mV e sua base em −90mV, observamos o potencial de ação de
uma fibra de Purkinje, célula cardíaca mais larga. Retirada de [27]

Discussão deste caítulo é baseada nas referências [27], [10], [18] e [26]

5.1 Modelo Hodgkin-Huxley

O modelo de Hodgkin-Huxley para a membrana celular excitável é escrito em termos de
equações diferenciais não-lineares acopladas, sendo resolvidas de forma numérica. O modelo
resolve a situação onde para um estímulo pequeno em uma membrana em seu estado passivo, há
uma resposta pequena e, para membranas ativas causando uma deflecção aumentada, chamada
potencial de ação.

Os estudos experimentais de potenciais de ação foram feitos, em especial, no nervo de
uma lula que controla sua locomoção, esse nervo está ligado ao músculo chamado sifão por
onde entram e saem jatos de água do mar, possibilitando seu movimento. Este nervo tem um
axônio de aproximadamente 30cm, sendo a maior célula animal conhecida, o que facilita sua
visulização e manipulação.

Hodgkin e Huxley(1939) usaram esse axônio para inserir eletrodos e fios elétricos de forma
a medir a corrente elétrica, que permitiu o cálculo da condutância da membrana. Ao aumentar
o potencial da membrana observou-se um breve pulso de corrente elétrica que cai para valores
negativos próximos a zero e, em seguida, mantém uma corrente elétrica positiva.

Usando seus resultados experimentais os autores teorizaram que a corrente elétrica da mem-
brana seria uma corrente capacitiva somada a uma corrente iônica, corrente esta que é a soma
das correntes produzidas pela movimentação dos íons de potássio e sódio e uma corrente de
vazamento:
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Im(t) = Iion(t)+ IC(t)

Iion(t) = INa+(t)+ IK+(t)+ Ivazamento(t) (5.2)

IC(t) = Cm
d
dt

Vm(t),

onde I é a corrente, C a capacitância e V é o potencial.
A corrente iônica é simulada como a corrente elétrica de um sistema de resistência variável

em série com uma bateria, que tem como voltagem o potencial de Nernst do íon.
Após vários experimentos variando as concentrações desses íons, Hudgkin e Huxley cria-

ram um modelo matemático que é base para muitos modelos atuais, recebendo o prêmio Nobel
em 1963. As equações 5.2 dependem do comportamento de m, n e h que estão respectivamente
relacionados com a ativação dos canais de potácio(K+), sódio(Na+) e inativação do canal de
sódio, e do comportamento do potencial de transmembrana com a evolução temporal. As equa-
ções do modelo são:

ṅ = αnVm(1−n)−βnVmn

ṁ = αmVm(1−m)−βmVmm

ḣ = αhVm(1−h)−βhVmh

I = CmV̇m + ḡKn4(Vm−VK)+ ḡNam3h(Vm−VNa)+

+ḡv(Vm−Vv),

onde g está relacionado a condutância por unidade de área, α e β são funções empiricas que
estão relacionadas a velocidade de transição, e os potenciais VK , VNa e Vv estão relacionados a
baterias teoricas de potácio, sódio e vazamento, respectivamente.

Simulando esse modelo, com corrente elétrica inicial de 12nA, potencial da transmembrana
inicial−65V , valores relacionados a ativação dos canais de potássio, sódio e inativação do canal
de potássio (m, n e h), respectivamente, 0.5, 0.5 e 0.06 (quantidades sem dimensão) foi possível
calcular sua função de correlação(figura 5.3(a)).

E observando os dados adquiridos experimentalmente em um axônio gigante de lula(figura
5.3(b)). [28]

Podemos observar que as funções de correlação têm a mesma forma, contrário às funções de
correlação do pêndulo duplo que tem comportamento periódico. Essas funções são resultado de
um pulso apenas, apesar do sinal se manter, a "força" que causou o movimento não permanece,
causando decaimento da função de correlação para valores negativos da função de correlação,
anticorrelação, que estão relacionados com o período de repolarização do axônio. No capítulo
7, estudamos o comportamento de um conjunto de células, as ondas de repolarização são super-
postas a ondas de excitação de outras células, mostrando uma função de correlação com outro
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comportamento.
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(a) Função de Correlação das simulações do modelo de
Hodgkin-Huxley.
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(b) Função de correlação da série temporal de um axônio gi-
gante de lula.

Figura 5.3 Função de correlação para um Axônio. Na figura (a) diferente da função de correlação do
Pêndulo Duplo, apenas um pulso de energia excita esse modelo, por isso a função de correlação decresce
com o tempo. Na figura (b) observamos o mesmo comportamento do modelo de Hodgkin-Huxley, uma
função de correlação que decai por ter apenas um pulso.

Este capítulo é baseado nas referências [26] e [30].
O estudo da bioeletricidade em seres vivos foi base para a criação de exames que detectam

falhas nas diversas atividades elétricas do corpo humano. Este trabalho se concentra no estudo
do eletrocardiograma.



CAPÍTULO 6

Eletrocardiograma - ECG

O eletrocardiograma reflete os eventos elétricos do conjunto de suas células. O eletrocar-
diograma que usamos hoje em dia foi idealizado por Einthoven, recebendo o Nobel por sua
descoberta em 1924.

6.1 Um Pouco de História

Em De Viribus Electricitatis in Motu musculari(1971), Galvani mostrou que o musculo de
sapos se contraía via de estímulos elétricos [31]. No século seguinte, em 1820, Hans Christian
Oersted registrou mudanças de corrente elétrica que causavam movimento em uma agulha, que
foi chamado de "galvanômetro", em homenagem a Galvani. [32] [34]

Em 1908, Gabriel Lippmann ganhou o prêmio Nobel em física ao criar um eletrômetro
capilar, que consistia de um tubo de vidro preenchido com mercúrio, e com um tubo capilar
imerso em ácido sulfúrico diluído. O mercurio se movimentava quando havia alguma mudança
no potencial elétrico, movimento esse que era projetado em uma tela de papel fotosensível. [33]

Augusto D. Waller, em 1887, foi o primeiro a provar que era possível captar o impulsos
elétricos do coração humano através da pele, resgistrando o primeiro "eletrograma"(nome do
aparelho na época) usando o eletrômetro capilar de Lippmann. [36] Após presenciar a demons-
tração de Waller, Einthoven iniciou os estudos da atividade elétrica do coração. Einthoven
registrou sinais elétricos do coração com maior precisão devido ao seu vasto conhecimento em
física e matemática, classificando o pulso em 5 deflecções: P, Q, R, S e T, como será explicitado
a seguir. [10] [33]

Einthoven não conseguiu aperfeiçoar o eletrômetro calpilar de Lippmann o suficiente para
fins diagnósticos, então ele cria o galvanômetro de cordas [37], instrumento com um fino fi-
lamento de quartzo revestido de prata entre dois eletroimãs. Uma corrente elétrica passa pelo
filamento projetando o movimento ampliado com melhor resolução devido a massa e largura
reduzida do filamento. [38]

O eletrocadiógrafo, nome dado ao galvanômetro de cordas, era extremamente grande e de
difícil locomoção [33], mas após a primeira guerra mundial foram criados aparelhos portáteis
e, o menor aparelho da atualidade é o Holter, que fica conectado a pessoa por 24 horas, para
avaliar a resposta cardíaca do paciente em suas atividades normais. [35]

Desde então os equipamentos se modificaram, com a intenção de diminuir o ruído externo,

50
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mas sua base continua a mesma. O equipamento de medida das variações de potencial no corpo
precisa ter eletrodos que são fixados na pele limpa para diminuir a resistência elétrica e um am-
plificador, pois os eletrodos captam uma pequena magnitude, para discriminar o ruído externo.
O amplificador tem uma entrada capacitativa balanceada para que só amplifique as voltagens
que produzem correntes alternadas, pois o contato dos eletrodos sobre a pele estabelece um
potencial de corrente contínua. [35]

(a) Sinais produzidos por Waller, primeiro, e por
Einthoven seguintes, o último produzido pelo Gal-
vanômetro de cordas.

(b) Galvanômetro de Cordas, instrumento com um
fino filamento de quartzo revestido de prata entre dois
eletroimãs.

Figura 6.1 Eletrograma (século XX). Na figura (a) foi feita comparação entre os sinais obtidos por
Waller e Einthoven. E em (b), o maquinário usado para obtenção dos sinais. Ilustrações hitóricas retira-
das de [35].

Cada fabricante ajusta os valores dos resistores de entrada, por esse motivo a distribuição
de frequências tem formas diferentes para diferentes aparelhos. Ainda em Individual Identifi-

cation via Electrocardiogram Analysis(2015), é mostrado que existem muitos empecilhos para
melhorar o sinal do eletrocardiograma, e que existem características dos sinais que podem ser
utilizadas para indentificar pacientes, existindo portanto, certos propriedades dos sinais que são
individuais. [39]
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6.2 Atividade Elétrica do Coração

Com o intuito de entender o eletrocardiograma, se torna necessário entender a atividade
elétrica do coração. O coração tem como função principal bombear sangue para todos os te-
cidos do corpo, incluindo o seu próprio tecido. Esse fenômeno é essencialmente mecânico,
porém é coordenado pela atividade elétrica que normalmente é iniciada no nódulo sinusal. O
acoplamento entre o processo elétrico e mecânico é feito através do influxo de íons de cálcio
aumentando a concentração de cálcio livre no interior da célula promovendo a contração das
fibras musculares do miocárdio. Esse processo é diferente da contração das fibras musculares
esqueléticas, neste o cálcio é liberado intracelularmente. [10]

O coração dos mamíferos é constituído por três camadas, o endocárdio, o miocárdio e
o epicárdio, e está localizado no mediastino possuindo quatro cavidades, os ventrículos es-
querdo(VE) e direito(VD) e os átrios direito(AD) e esquerdo(AE). Conectadas ao átrio direito
estão a veia cava superior(VCS) e a veia cava inferior(VCI), conectadas ao átrio esquerdo estão
as veias pulmonares: os vasos aórtico(Ao) e pulmonar(P). [10]

Uma única célula miocardíca compreende uma sucessão cíclica de dois eventos: o potencial
de repouso e o potencial de ação. As células do coração estão associadas por ligações cha-
madas nexus, que têm baixa resistência elétrica, permitindo assim que haja facilidade no fluxo
de corrente elétrica. Deste modo podemos dizer que qualquer região do miocárdio pode ser
considerada um marcapasso. Em alguns casos, as áreas se ativam de forma desincronizadas
e aparecem então as diversas formas de arritimia [10], entre elas a arritimia supra-ventricular,
fibrilação atrial e ectopia ventricular que descreveremos no capítulo seguinte. Existem dois ti-
pos de reposta elétrica nas células cardíacas, a resposta rápida e a resposta lenta, observada nos
nódulos e válvas. Na resposta lenta a despolarização celular e a condução do estimulo têm velo-
cidade reduzida, caso essas células apresentem resposta rápida encontramos arritmias. [27] [10]

O automatismo pode ser observado em certas células do coração, onde após a repolarização,
o potencial da membrana diminui vagarosamente, chamado despolarização diatólica, até atingir
seu limiar, deflagrando espontaneamente um potencial. Esse processo é encontrado experimen-
talmente nas céluas que petencem ao nódulo sinusal(figura 6.2), mas também é encontrado em
outras céluas de resposta lenta e nas fibras que compõe o sistema His-Purkinje. Nestas fibras,
as fibras de Purkinje (células mais largas do coração), a despolarização diatólica é gerada prin-
cipalmente pela corrente despolarizante, especialmente de ions de sódio, já no nódulo sinusal
a corrente é considerada puramente de ions de potácio, diferenças necessárias para o automa-
tismo, independencia elétrica, do movimento cardíaco. [27]

A propagação do impulso cardíaco se inicia no nódulo sinusal, que está na parede posterior
do átrio direito, se propagando até o miocárdio contrátil ventricular, músculo que envolve a
cavidade ventricular. O grau de automatismo do nódulo sinusal é maior que o resto do sistema
porém sua velorcidade de condução é pequena. [27]

Entre o nódulo sinusal e o atrioventricular existem feixes, os feixes internodais, formados
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Figura 6.2 Automatismo. Observamos a curva do nódulo sinusal, que apresenta automatismo. Retirada
de [27]

especialmente por fibras de Purkinje. O nódulo atrioventricular está próximo ao óstio do seio
coronário, entrada da coleção de veias na parte posterio do sulco coronário, em seu interior há
uma grande artéria, com fibras curtas que se entrelaçam. O sistema de His-Purkinje é formado
pelo feixe de His, que se origina adjacente ao corpo fibroso central do nódulo atrio-ventricular
sem seu entrelaçamento típico, e tem um conjunto de canais, que são compostos predominante-
mente por células do tipo Purkinje. [27] [10]

Podemos resumir a condução da seguinte forma: inicia-se no nódulo sinusal, se propaga
preferencialmente pelos feixes internodais, ativando os átrios. Segue para o nódulo atrio-
ventricular, alcançando o sistema de His-Purkinje, ativando a musculatura ventricular. A ve-
locidade de propagação de cada etapa depende da resistência elétrica da célula; da capacitância
elétrica, que está relacionada ao tempo que precede uma nova despolarização da célula, o pe-
ríodo refratário; do diâmetro da fibra; e do potencial de repouso, relacionado com a amplitude
de despolarização. [27]

Figura 6.3 Fibras da Condução. NS é o nódulo sinusal; A, M, P e B são feixes internodais; NAV é o
nódulo atrioventricular; b é o feixe de by-pass; H é o feixe de His; RD é o ramo direito; e HFAS e HFPI
são os dois hemifascículos do ramo esquerdo. Retirada de [27]

O eletrocardiograma é baseado na teoria do dipolo para o coração. Um dipolo é formado
por duas cargas separadas por uma distância, r. Em uma única célula miocárdica em repouso
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elétrico, encontram-se vários dipolos elétricos perpendiculares a membrana, pois seu interior é
negativo e o seu exterior é positivo. Após ser estimulada a resistência da membrana é minimi-
zada surgindo então uma corrente através da membrana. [27]

Ao longo da membrana observamos zonas ativadas e as que ainda não foram ativadas, a
corrente em um ponto é de curta duração, porém estimula os pontos próximos pela extensão da
superfície da membrana. Aparecem novos dipolos com eixos paralelos à direção de propagação
do sinal, o polo positivo na direção não ativada e negativo na região estimulada. [27]

Como o dipolo é uma grandeza vetorial é possível considerar a soma vetorial dos diversos
dipolos ao longo da membrana como um dipolo equivalente que se desloca ao longo do processo
de despolarização celular. Assim após o término do processo de despolarização da célula se
inicia o processo de repolarização que tem sentido oposto, mas que é baseado na mesma ideia.
[27]

Figura 6.4 Linhas de Campo de um Dipolo. Observamos que as linhas de campo da carga positiva
são direcionadas para longe da carga, para a carga negativa o sentido é oposto. Retirada de [27]

Cada ponto de carga cria um campo elétrico, um dipolo apresenta a mesma propriedade,
formando um campo elétrico que é a soma vetorial do campo formado pelas suas duas cargas.
Observamos as linhas de campo na figura 6.4. [27]

A quantidade escalar associada ao campo elétrico é o potencial elétrico que é dado para um
dipolo por:

VP =
|m|
|r|2

cosα, (6.1)

onde VP é o potencial em um ponto P qualquer, ~m é o momento elétrico do dipolo,~r é o vetor
distância do centro do dipolo até o ponto de medida, P, e α é o ângulo que esse vetor faz com o
momento de dipolo, ~m. Existem diversos dipolos relacionados a atividade cardíaca. [27] [10]

Muitos vetores de dipolos são formados nas fibras cardíacas. As ondas são planas para a
despolarização, então podemos generalizar o cálculo de cada vetor de dipolo para uma frente de
onda que ao se propagar forma um cilíndro, resultando em um momento dipolar ~M que depende
da área da frente de onda. Em coordenadas cilíndricas podemos encontrar o potencial induzido
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no mesmo ponto anterior:

Vin =
|M|cosα

r2 =
VmΩ

4π
, (6.2)

onde Vm é o pontencial da transmembrana e Ω é o angulo sólido entre os vetores distantes do
ponto de medida até os pontos da área vertical do cinlíndro. O potencial se reduz com o aumento
da distância até o ponto de medição e também com a redução do angulo sólido, então precisa-se
medir a localização dos eletrodos de forma a aumentar a captação do potencial. [10]

Naturalmente, a despolarização começa com a ativação dos atrios no nódulo sinusal, pro-
gredindo pela junção sinoatrial nas paredes dos átrios. O primeiro átrio a ser ativado é o direito.
Pela soma dos vetores de dipolo, o vetor da ativação do atrio direito é direcionado para baixo,
para frente e levemente para a esquerda, considerando o referencial do paciente. No átrio es-
querdo o vetor de direciona para trás, para a esquerda e levemente para baixo. Ao somar esses
vetores, observa-se um vetor resultante chamado SAP, que é o vetor global de ativação dos
átrios. Esse vetor é responsável pela transcrição da onda S(figura 6.5), que é a soma dos even-
tros de ativação dos átrios direito e equerdo. [27] [10]

Figura 6.5 Onda P Retirada de [27]

Logo após a despolarização total dos átrios, inicia-se a repolarização, que também se ini-
cia no nódulo sinusal, mas o vetor resultante tem sinal contrário à propagação da onda. Nos
átrios, ambas ondas, de repolarização e despolarização, partem do mesmo ponto e se propagam
longitudinalmente às suas paredes, permitindo o cálculo de vetores ao longo de suas fibras, que
podem ser somados a fim de termos uma resultante para cada cavidade do miocárdio. [27] [10]

O estimulo progride chegando ao nódulo atrioventricular, durante a incrição da onda P. Caso
não existisse o nódulo atrioventricular para retardar a condução, não seria possível observar
a onda P independentemente, antes do complexo QRS, que representa a despolarização, ou
ativação, ventricular. Experimentalmente é encontrado que a condução sinoventricular acontece
independente da condução sinoatrial. [27]

O intervalo conhecido como intervalo PR é formado pela onda P e o segmento PR, segmento
isoelétrico que antecede o complexo QRS. Durante esse intervalo ocorre a despolarização dos
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átrios e após o retardo do estímulo no nódulo atrioventricular, a despolarização do feixe de His,
que não é captada pelo eletrocardiograma convensional. [27] [10]

A ativação ventricular se inicia na parte média do septo esquerdo e, ao mesmo tempo, que
desce pelo septo direito na direção do ramo direito, que observamos na figura 6.3. Como há
mais massa muscular no ventrículo esquerdo, o vetor resultante de ativação septal média, o vetor
septal ou septo médio, apontará para frente, para a direita e é dirigido para cima ou para baixo
dependendo da posição elétrica do coração. Esse é o primeiro vetor de ativação ventricular. [27]

Quando as superfícies septais são despolarizadas, segue o estímulo para a região baixa do
septo, formando o segundo vetor de ativação ventricular, o vetor de septo baixo. Este é direcio-
nado para frente, para esquerda e para baixo. [27]

O terceiro vetor de ativação é o chamado vetor de parede livre do ventrículo esquerdo, que
está relacionado com a progreção da onda de ativação através das paredes laterais dos dois
ventrículos. O vetor tem maior amplitude e é direcionado para a esquerda, para trás e para cima
ou para baixo dependendo da posição elétrica do coração. [27]

O quarto e último vetor de ativação ventricular é o vetor basal. Representando a chegada do
processo de ativação à parede póstero-lateral e basal dos ventrículos, podendo apontar para a
esquerda ou direita em pacientes saudáveis, e direcionado para trás e para cima. Nos ventrículos,
as ondas são transversais as paredes tendo vetores na direção das camadas cardíacas, e estes
se modificam de forma contínua, modificando o vetor resultando a cada instante. As células
epicárdicas ventriculares apresentam potenciais de ação mais curtos. [27] [10]

Figura 6.6 Vetor médio de QRS no espaço. Representado nesta figura está o vetor resultante de ins-
crição do complexo QRS. Retirado de [27]

Para os ventrículos a repolarização se inicia antes da despolarização completa do orgão, mas
os vetores iniciais de repolarização não têm amplitude suficiente para se manifestar, então após o
complexo QRS, encontra-se um segmento isoelétrico, ST, que antecede a onda T. Em uma célula
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isolado e nos átrios a repolarização se inicia no ponto de incio da despolarização, o que não
ocorre nos ventrículos. Nos ventrículos as direções de despolarização e repolarização se opõe
por terem direções opostas literalmente entre diferentes tecidos, a repolarização acontece do
endocárdio para o epicárdio e a despolarização no sentido contrário. Os dipolos de repolarização
apontam no sentido contrário ao sentido de condução, por esse motivo o dipolo resultante que
inscreve o complexo QRS tem o mesmo sentido que o vetor de repolarização que inscreve a
onda T. [27]

É importante comentar que esse procedimento é apenas didático e representativo para me-
lhor entendimento do exame. Os processos elétricos do miocárdio acontecem de forma con-
tínua, explicou-se acima como se o processo estivesse sendo "fotografado"em certo momen-
tos. [27]

6.3 O Eletrocardiograma

Pela proposta de Einthoven, o coração está ao meio de um triangulo equilátero formado
pelos ombros e região inguinal esquerda, as forças elétricas podem ser representadas por vetores
dipolares aplicados no centro do triângulo e o meio em que está o coração deve ser considerado
um volume condutor homogêneo. Na realidade, o triângulo é aproximadamente escaleno, o
coração não está ao meio dele e não é envolvido por um meio homogêneo. [10]

Figura 6.7 Derivação Bipolar D1. A derivação biploar de Einthoven entre as articulações dos ombros,
apesar dos eletrodos serem colocados nos punhos como simples extensões elétricas dos ombros. Retirado
de [27]

As derivações eletrocardiográficas são eixos elétricos que unem eletrodos para captar os
potenciais elétricos, a linha que une dois eletrodos. Para Einthoven existiam três derivações,
que são conhecidas como derivações bipolares dos membros: a diferença(D1) entre o poten-
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cial do braço esquerdo(VE) e do braço direito(VD), a diferença(D2) entre o potencial da perna
esquerda(VL) e do braço direito(VD) e a diferença(D3) entre o potencial da perna esquerda(VL)
e do braço esquerdo(VE). Estas são as derivações relacionadas ao triangulo de Einthoven. [10]
[27]

Posteriormente, foram acrescentadas as derivações unipolares e pericordais. As derivações
unipolares são a central terminal de Wilson(CTW) e a central terminal de Goldberg(CTG), a fim
de medir o potencial absoluto de cada extremidade do corpo. A central terminal de Wilson é
baseada nas leis de Kirchoff, onde em um circuito fechado a diferença de potencial é nula [10]:

D1 +D2 +D3 = 0.

Nesse caso, existe um eletrodo de referência que é sempre nulo e outro chamado explorador
que é conectado a cada um dos eletrodos dos membros, para registrar a evolução temporal
dos potenciais. Esta configuração apresenta ondas de baixa amplitude, por isso foi necessário
modificar essa configuração da forma CTG. [10]

Para a central terminal de Goldberg, o eletrodo explorador está conectado a um dos eletrodos
dos membros e o eletrodo de referência não é mais a junção de todos os potênciais, mas dos
potenciais restantes. Essa nova configuração tem o nome de derivação unipolar aumentada. [10]

As derivações precordiais foram propostas por Wolfeth & Wood em 1932. Estas são cap-
tadas através da superfície toráxica. O primeiro eletrodo(V1) fica no quarto espaço intercostal
direito próximo ao esterno, o segundo(V2) fica no quarto espaço intercostal esquerdo também
próximo ao esterno, o quarto(V4) está no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemicla-
vicular, o terceiro(V3) fica na meia distância entre V2 e V4, do quinto ao nono(V5-V9) estão no
mesmo nível que o quarto mas nas linhas axilar anterior esquerda, média esquerda, posterior,
escapular média e paravertbral esquerda, e o último na ponta do apêndice xifóide(VE). Na figura
6.8 podemos ver a posição de V1 a V6. Em alguns casos de nas posições de V3 a V9 são colocados
no lado direito do corpo. [10] [40]

Essas posições são sutilmente modificadas para se adaptar à posição do coração. [40]
Einthoven classificou o pulso cardíaco em 5 deflecções, hoje em dia existem 6 deflexões.

A onda P do eletrocardiograma é formada quando começa a despolarização no nódulo sinoa-
trial(NSA) e percorre a musculatura atrial. A curva tem contorno suave, que é o resultado da
soma da atividade de despolarização dos atrios, esta curva é normalmente monofásica. [10]

Temporalmente, a onda P inicia-se com o despolarização do NSA, sua largura é alusivo
a despolarização ao longo dos átrios e ao final da onda acontece a despolarização do nódulo
atrioventricular(NAV), e por último um segmento PR, que abrange a despolarização do NAV e
propagação do pulso pelo sistema His-Purkinje. Existe uma onda chamada Ta, que representa a
repolarização artrial, mas esta onda é mascarada pela despolarização ventricular. [10] [40]

Quando os impulsos elétricos das fibras de Purkinje atigem o sépto interventricular, pri-
meira porção a despolarizar, há uma reação em cadeia contínua, formando uma soma de ondas
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Figura 6.8 Derivações Pré cordiais. Posição dos eletrodos para registrar derivações precordiais à es-
querda e corte transversal do tórax, com os eixos das derivações precordiais. Retirada de [40].

elétricas chamada complexo QRS, a onda Q é negativa e precede a onda R, primeria deflexão
positiva seguida de uma deflexão negativa, a onda S. [10] [40]

Ao final da despolarização ventricular e começo da repolarização está o segmento ST que
precede a onda T, em eletrocadiogramas(ECGs) normais o desnivelamento deste segmento não
é maior que 1mm. Nas taquicardias, por efeito da adrenalina esse segmento pode apresentar
grande amplitude. O único segmento verdadeiramente isoelétrico é aquele entre o final da onda
T e o início da nova onda P. Onde T é referente a repolarização ventricular e é assimétrica pois
sua taxa de crescimento é menor que a de decrescimento. O tempo total da sístole ventricular
é o chamado QT, desde o começo do segmento QRS até o final da curva T. O resultado final
desse processo pode ser visto na figura 6.9. [40] [10] [18]

Arritimias são modificações na atividade elética e mecânica do coração, essas podem decor-
rer do início ou de condução anormal do estímulo elétrico do coração. [10] [41]

As anormalias decorrentes de início anormal se subdividem em anormalidades de automa-
tismo ou de atividade deflagrada. Anormalidades de automatismo acontecem quando há uma
despolarização de uma ou mais células fora de compasso, apresentando um foco elétrico ec-
tópico ao nódulo sinusal, onde se inicia os pulsos elétricos atriais. O sinal eletrocardiográfico
apresentará inícios e términos mais longos com supressão de rítmos rápidos. A taquicardia
atrial ectópica é a mais comum desse tipo de arritmia e pode, se não for tratada, culminar em
uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, ou taquicardiomiopatia. [41]

As anormalidades de atividade deflagrada, são observadas no fenômeno de pós-despolarização
e decorrem de estímulos anteriores ao início do pulso. A pós-despolarização precoce acon-
tece quando há uma repolarização rápida de forma a atingir um platô que possibilita um novo
potencial de ação, em tempo reduzido. Pode ser causada por medicamentos, mas o funciona-
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Figura 6.9 Ondas descriminadas do sinal de ECG. Observa-se os formatos normais das ondas P(onda
relacionada a excitação dos átrios), do segmento QRS(relacionado a excitação dos ventrículos) e das
ondas T e U que terminam o ciclo com a repolarização do maquinário eétrico do coração. Retirada
de [40]

mento dessa anomalia ainda não é bem conhecido. A pós-despolarização tardia é induzida por
oscilações no potencial da membrana após a repolarização, e culmina no acúmulo de cálcio
intracelularmente. [41] [10]

Nas arritimias causadas por anormalidades na condução do estímulo, os pulsos elétricos que
deveriam extinguir-se mantém sua atividade, excitando células nos átrios e ventrículo após o pe-
riodo refratário (período onde acontece a repolarização). Esse processo é chamado reentrada,
a mesma onda causa excitação nas células mudando o caminho normal de propagação do estí-
mulo. Essa arritimia pode ser causada por anormalidades anatômicas ou funcionais. Quando a
anormalidade é anatômica a arritimia é estável, pode se dar, por exemplo, após um infarto, onde
parte das células sofrem necrose formando uma cicatriz. As anormalidades funcionais estão re-
lacionados a disfunção na ativação das células será variável com as condições de excitabilidade
do tecido. [10] [41]

Existem ainda outras formas de classificar arritimias, mas sob a intenção de ilustrar o fenô-
meno não se faz necessário citar as demais formas. Para mais informações em arritimias as
refeências [41] e o segundo tomo do livro referênciado por [27] são leituras sugeridas.

Para uma descrição mais detalhada e fisicamente correta do eletrocardiograma recomenda-
mos a leitura do livro de referência [27].



CAPÍTULO 7

Resultados e Discussão

O método descrito no capítulo 2 também foi utilizado para séries temporais do eletrocardi-
ograma, com o objetivo de encontrar uma relação entre a densidade de máximos, comprimento
de correlação e doenças cardiovasculares.

7.1 Base de dados MIT-BIH

Na plataforma Physionet [42] existe um vasto conjunto de sinais de diferentes bases de
dados pelo mundo, a base com maior diversidade de sinais de ECGs é a base do MIT e the Beth
Israel Deaconess Medical Center(BIH, "Beth Israel Hospital").

7.1.1 Sinus Normal

O primeiro grupo de sinais(sinus normal) contém, de acordo com dados MIT/BIH, 17 pa-
cientes observados por duas horas e 10 minutos com um intervalo de aquisição da atividade
elétrica de 0.0078 segundos, não demonstrando doenças caridiovasculares. [42] [43] [44]
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Figura 7.1 Fração de três segundos da série temporal do ECG. É visto que para essa aquisição do
ECG a onda de deflecção Q tem maior amplitude que a onda S, contrário à representação da figura 6.9

Como pode ser observado na figura 7.1, que representa uma fração (em três segundos)

61



7.1 BASE DE DADOS MIT-BIH 62

do ECG de um dos pacientes, os picos estão representados de forma hamônica, regidos pelo
compasso das fibras miocárdias. As ondas P, Q, R, S, T e U se apresentam como esperado
em um ECG normal. Entretanto observamos pequenas oscilações ao longo da série temporal
provenientes dos ruídos aleatórios. Ruídos estes advindos de diversas fontes tais como: ruído
do próprio paciente [39], da máquina e vindo de eventuais correntes alternadas pelos tecidos
musculares.

Na interpretação do ECG, deve-se observar diferentes parâmetros tais como sexo, idade e
frequência cadíaca (tabelas 1.1 e 1.2). Demonstrando alta variabilidade na análise das ondas do
ECG, podendo levar a erros.
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Figura 7.2 Ruído aleatório no ECG. Na figura (a) observa-se a função de correlação de um sinal
puro de ECG, que decai de forma abrupta, uma indicação de ruído aleatório. A figura (b) representa o
histograma de Wigner, que mostra em suas laterais autovalores relacionados a ruído aleatrório, como foi
descrito em [12].

A função de correlação (C(δ t)), obtida sem a utilização de filtros, do ECG da figura 7.1
decai rapidamente(de um para −0.2, figura 7.2(a)) demonstrando que em pouco tempo já não
existe correlação (em média) entre o primeiro ponto e os seguintes indicando influências alea-
tórias internas.

Apesar de todo maquinário moderno ter diversos mecanismos de redução desses ruídos
externos, ainda não foi possível retirá-lo completamente. Para confirmação de nossa hipótese,
existência de influências aleatórias, calculamos o histograma de autovalores (figura 7.2(b)) men-
cionado na seção 2.1 e observamos um pico central e em suas laterais encontramos a presença
de autovalores diferentes que, de acordo com o método apresentado por Xuesong et al. [12],
sugere a existência de ruído aleatório, o que está de acordo com a nossa avaliação da função de
correlação sem filtro.

Para remover esse ruído, que não é relevante ao estudo de caos, foi utilizada a função do
matlab chamada ifilter ( [16], seção 2.2). Essa filtragem nos permitiu ter sinais mais limpos,
explicitados na figura 7.3.

As funções de correlação dos sinais filtrados permitiram um colapso total dos primeiros
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Figura 7.3 Sinais de ECG normal (pós filtro). Após a transformação do sinal pela transformada de
Fourier, o sinal perde sua forma característica, mas carrega as mesmas características estatísticas. O
espaço de frequências apresenta frequências características que tinham menor amplitude relacionados
ào ruído aleatório, após um filtro passa banda, essas frequências foram retiradas e o sinal resultante foi
analisado. Aqui estão representados os sinais de 17 pacientes, descriminados por cores diferentes.

segundos de forma a termos como comprimento de correlação τ ≈ 101(figura 7.4(a)) em função
da quantidade de pontos.

Utilizando os métodos descritos por Ramos et al.(2011 [8] e 2017 [9]) medimos a densidade
de máximos para todos os sinais e obtivemos uma média de 〈ρ〉 = 0.0016464 por número de
pontos, com variância de σ2 = 2.4868× 10−11, calculando o 〈ρ〉 da equação 2.15(capítulo
2 por derivada numérica utilizando cinco pontos, 〈ρ〉5pts = 0.0016411, e para três pontos,
〈ρ〉3pts = 0.0016426, verificamos uma diferença entre esses resultados e a densidade de máxi-
mos calculada mecanicamente na quinta casa decimal. Em adição, calculamos o comprimento
de correlação pela equação 〈ρ〉 = 1/(6τ) [9] obtendo τρ ≈ 101.23 que é aproximadamente o
valor encontrado a meia altura da função de correlação sem a necessidade de calcular a função
de correlação propriamente dita (figura 7.4(a)).

Duplicando a largura de frequências do filtro observmos que as funções de correlação se
distânciam pelo surgimento de frequências individuais(figura 7.4(b)). O sinal se torna mais
ruidoso, porém ainda é viável encontrar um comprimento de correlação mé dio 〈τ〉 = 102±
2, com média de densidade de máximos 〈ρ〉 = 0.0016502, por quantidade de pontos, e sua
variância é σρ = 3.7404× 10−11, pela equação 〈ρ〉 = 1/(6τ) o comprimento de correlação é
τ ≈ 100.998.

Portanto, utilizando o método de Ramos et al. [9] no ECG confirmamos a relação inversa
entre a densidade de máximos e o comprimento de correlação. Desta forma, caracterizamos o
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Figura 7.4 Funções de Correlação do ECG normal. Observamos que para ambas as condições, existe
um colapso dos primeiros segundos da função de correlação com um comprimento de correlação esta-
tisticamente relacionado. Observamos um comprimento de correlação de aproximadamente 101 pontos.
Cada paciente representado por uma cor.

caos do ECG de diferentes pacientes por um único número, o comprimento de correlação, de
fácil obtenção e similar para diversos pacientes com mesma condição.

Para diagnosticar um paciente através de uma análise tradicional de ECG são necessários
observar os formatos(largura, período e amplitude) das ondas P, Q, R, S, T e eventualmente U
que formam seus ciclos.

Implementar um algoritmo no matlab para identificar o período, amplitude e largura das
ondas P, S e T(sinal normal) não é trivial, em razão da oscilaçcão de amplitudes, por esse motivo
a análise dessas ondas foi feita por observação. A onda P está presente e bem discriminada com
uma amplitude de aproximadamente 5.856V na maioria dos ciclos da série temporal estudada,
mas em alguns trechos sua amplitude foi a mesma do ruído, tornando a onda indistinguível
mesmo após aplicação de um algoritmo de redução de ruído. O mesmo aconteceu repetidamente
com a onda T, em grande parte dos ciclos as ondas T e U não se destinguem do ruído. Uma
análise das amplitudes do sinal está feita na tabela 7.1

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 590.40V 26.06V 706.22V 404.2V
Onda Q 174.46V 23.90V 427.78V 127.78V

Período(t) 86.98 pontos 10.16 pontos 142 pontos 56 pontos

Tabela 7.1 Análise tradicional do ECG normal. Através de um simples algoritmo foi possível adquirir
a média de amplitudes das ondas R e Q e do período dos ciclos, que foi calculado através das distâncias
entres os picos da onda R, observados na série temporal. Para o sinal saudável não observamos grandes
desvios padrões. Porém as diferenças entre valores máximos e mínimos das amplitudes e do período
conferem ao método uma suscetibilidade à erro quando o sinal é curto.

Na intenção de testar a validade do método tradicional para um sinal de curta duração,
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foi escolhida uma seção aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 7140 pontos e
observamos que as médias apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 =
523.32, 〈Q〉 = 149.53 e 〈t〉 = 66.75, que estão fora do valor previsto pelo desvio padrão. O
método tradicional requer uma grande quantidade de pontos para ser analisado.

O método desenvolvido neste trabalho tem como característica principal o estudo da den-
sidade de máximos. No gráfico 7.5 demonstra-se a quantidade de pontos necessárias para a
densidade de máximos convergir para um valor fixo, mostra-se que com menos de 1000 pontos
o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.
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Figura 7.5 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não há
grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com 1000 pontos,
rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correlação.

7.1.2 Arritimia Ventricular

Na base de dados MIT-BIH para arritimia ventricular estão os sinais elétricos de 22 paci-
entes observados em um tempo de registro de 35 min com um intervalo de aquisição de 0.04
segundos. A obtenção desses sinais foi feita para a construção de um programa utilizando
"machine learning"para reconhecimento de padrões característicos no sinal elétrico. [45] [46]

Os sinais representam fibrilação ventricular que é uma série de contrações descompassadas
e rápidas, taquicardia(frequência cardíaca aumentada) ventricular, que tem fator alto de morta-
lidade. O ECG mostra um sinal elétrico de alta frequência, totalmente irregular, sem ondas T e
redução de amplitude das ondas R. [41]

Para retirar os ruídos externos utilizamos a função do matlab, ifilter( [16], seção2.2) e obti-
vemos os sinais apresentados na figura 7.6.
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Figura 7.6 Sinais da Fibrilação Ventricular após filtro. Após o filtro passa-banda de fourier (se-
ção 2.2) observamos diferentes formatos entre as séries temporais dos 22 pacientes, representados por
diferentes cores.

Pelas funções de correlação (figura 7.7) dos sinais filtrados, observamos um colapso to-
tal dos primeiros segundos, comprimento de correlação para todos os pacientes de τ ≈ 38 por
pontos e um média de densidade de máximos 〈ρ〉 = 0.0043967 por número de pontos, com
variância de σ2 = 1.6681× 10−11, calculando o 〈ρ〉 da equação 2.15(capítulo 2) por derivada
numérica utilizando cinco pontos, 〈ρ〉5pts = 0.0043558, e para três pontos, 〈ρ〉3pts = 0.0043857,
verificamos uma diferença entre esses resultados e a densidade de máximos calculada mecani-
camente na quinta casa decimal. Assim por 〈ρ〉= 1/(6τ) podemos estimar o comprimento de
correlação por τ ≈ 37.91 concordando com a hipótese de que o comprimento de correlação e a
densidade de máximos são inversamente proporcionais.

Portanto, a correlação entre os pontos do sinal elétrico da arritimia ventricular decai mais
rapidamente do que a correlação do sinus normal (τn = 101). Isso se deve ao fato de que a
arritimia ventricular apresenta um sinal irregular que, por vezes, tem supressão das ondas R e
desaparecimento das ondas T, demonstrando clara diferença para o comportamento de um sinal
doentil. Os cálculos nos fornecem um único número de caracterização da fibrilação ventricular,
que difere do número que caracteriza o sinal saudável.

A análise tradicional de um paciente com arritmia ventricular através do ECG é diferente do
ECG normal.

Por observação detectamos que as ondas P aparecem em apenas alguns ciclos, que para a
arritmia ventricular não são completos, as ondas T quando aparecem têm amplitude aproximada
de 52.856V e aparece como uma onda ruidosa, isto é, com diversas frequências, a onda R
tem sua amplitude diminuída e largura aumentada consideravelmente e a onda S se confunde
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Figura 7.7 Funções de correlação para pacientes apresentando Fibrilação Ventricular. Observamos
que os primeiros segundos convergem para um comprimento de correlação de 38 pontos em todos os
pacientes.

com o ruído. O ruído também interfere na onda R que, por sua largura, adquire diferentes
frequências, atrapalhando também a análise automatizada do sinal. Na tabela 7.2, observamos
o comportamento do sinal através da estatística dos seus ciclos.

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 125.89V 64.54V 377.46V 11.47V
Onda Q 180.70V 31.58V 290.53V 110.53V

Período(t) 93.74 pontos 35.24 pontos 401 pontos 41 pontos

Tabela 7.2 Análise tradicional do ECG apresentando fibrilação ventricular. Através do mesmo
algoritmo utilizado para a análise do ECG normela foi possível adquirir a média de amplitudes das
ondas R e Q e do período dos ciclos observados na série temporal. Para este sinal observamos desvios
padrões maiores e, principalmente para R e t, as diferenças entre valores máximos e mínimos são grandes,
conferindo ao método tradicional uma suscetibilidade à erro em um sinal de curta duração.

Validando o método tradicional para um sinal de curta duração, escolhemos uma seção
aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 7500 pontos e observamos que as médias
apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 = 90.39, 〈Q〉 = 161.54 e 〈t〉 =
91.60, que estão dentro do valor previsto pelo desvio padrão, mas neste caso o desvio padrão
para a amplitude da onda R é grande e modifica a média de forma drástica. Causando erros na
análise do sinal.

Para este sinal especifico, o sinal observado é distinto em formato dos demais. Analisanado
principalmente a densidade de máximos, não se faz necessário conhecer o perfil da doença. No
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gráfico 7.8, a quantidade de pontos necessárias para a densidade de máximos convergir para um
valor fixo é elucidada, com menos de 1500 pontos o valor dessa densidade é muito próximo do
esperado.
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Figura 7.8 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos para Fibrilação Atrial.
É visto que não há grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal
com mais de 1000 pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento
de correlação.

7.1.3 Fibrilação Atrial

A fibrilação atrial é extremamente comum sendo um tipo de taquicardia caracterizada por
atividade rápida e irregular nos atrios. Para seu diagnóstico observa-se uma instabilidade elé-
trica com alternância entre altas e baixas frequências, com sístoles atriais (contrações) adicio-
nais, incorporando ondas P no segmento QRT. [47] [41]

Para tirar o ruído foi utilizada a função do matlab chamada ifilter( [16], seção 2.2). Essa
filtragem nos permitiu ter um sinal mais limpo, explicitado na figura 7.9(a).

As funções de correlação (figura 7.9(b)) dos sinais filtrados colapsam totalmente nos primei-
ros segundos com comprimento de correlação τ ≈ 118 por pontos e um média de densidades de
máximos de 〈ρ〉 = 0.0014031, por número de pontos, com variância de σ2 = 3.939× 10−11,
calculando o 〈ρ〉 através da equação 2.15(capítulo 2) por derivadas numéricas utilizando cinco
pontos, 〈ρ〉5pts = 0.0014021, e para três pontos, 〈ρ〉3pts = 0.0014033, verificamos uma dife-
rença entre esses resultados e a densidade de máximos calculada mecanicamente na sexta e
sétima casas decimais, respectivamente. Assim por 〈ρ〉 = 1/(6τ) podemos estimar o compri-
mento de correlação por τ ≈ 118.784 essa estimativa é consistente com a hipótese de que o
comprimento de correlação e a densidade de máximos são inversamente proporcionais.
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Portanto, percebemos que o comportamento da correlação para a fibrilação atrial é conside-
ravelmente maior que o dos comprimentos de correlação relacionados a arritimia ventricular(τav≈
38) e ao sinus normal (τn ≈ 101). Na fibrilação atrial esse resultado é esperado devido às ex-
citações extras das fibras miocárdicas atriais, introduzindo um vínculo de correlação entre os
pontos da série temporal.

(a) Sinais de ECG para Pacientes com Fibrilação Atrial (pós filtro).
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(b) Função de Correlação para Pacienentes com Fibrilação Atrial

Figura 7.9 Funções de Correlação do ECG normal. Na figura(a) vemos que após um filtro passa
banda, as frequências relacionadas a ruído aleatório foram retiradas e o sinal resultante foi analisado. Na
figura(b) observamos um comprimento de correlação de aproximadamente 118 pontos em uma função
de correlação que tem forma harmônica, que é esperado para o tipo de sistemas que estudamos. Os 22
pacientes estão discriminados por diferentes cores.

A análise tradicional de um paciente com fibrilação atrial é similar à do ECG normal. Por
observação detectamos que as ondas P aparecem de forma discriminada e com maior ampli-
tude que para o sinal normal, as ondas T aparecem invertidas e têm amplitude aproximada de



7.1 BASE DE DADOS MIT-BIH 70

180.90V, a onda Q é completamente suprimida, a onda R tem sua amplitude diminuída, mas
com largura equivalente a dessas ondas no sinal normal e a onda S tem grande amplitude. A
tabela 7.3 se refere ao comportamento das amplitudes das ondas R e S e do período.

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 282.44V 107.61V 1343.00V 59.99V
Onda S 289.98V 89.54V 1209.10V 145.00V

Período(t) 209.22 pontos 123.20 pontos 5854 pontos 151 pontos

Tabela 7.3 Análise tradicional do ECG apresentando Fibrilação Atrial. Ao adquirir a média de
amplitudes das ondas R e S, neste caso a onda Q apareceu com menor amplitude que a onda S, e do
período dos ciclos observamos grandes desvios padrões e diferenças entre valores máximos e mínimos
das amplitudes e do período. Observamos que considerando os extremos dos valores médios de R, o
médico pode ser induzido à acreditar que o paciente é saudável especialmente quando o sinal é curto.

Validando o método tradicional para um sinal de curta duração, escolhemos uma seção
aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 73400 pontos e observamos que as médias
apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 = 195.68, 〈S〉 = 353.76 e 〈t〉 =
110.50, que estão dentro do valor previsto pelo desvio padrão, mas neste caso os desvios padrões
atribuem grande variabilidade aos parâmetros necessários para diagnóstico.

Com o objetivo de mostrar a eficácia do estudo deste trabalho, demonstramos no gráfico
7.10 que a densidade de máximos converge para um valor fixo rapidamente, com menos de 500
pontos o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.
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Figura 7.10 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não há
grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com mais de 1000
pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correlação.
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7.1.4 Arritimia Supra-Ventricular

A base de dados MIT-BIH para a arritimia supra-ventricular e o conjundo de dados do
ECG normal foram retirados de registros de Holters de 24 horas. Na base de dados referente
a arritimia supra-ventricular foram particionados 30 minutos do sinal de 43 pacientes desses
registros onde observava-se arritimia supra-ventricular. A arritimia supra-ventricular inicia-
se acima das fibras de His(fibras essênciais do sistema His-Purkinje), diferindo da arritimia
ventricular que se inicia no nódulo atrio-ventricular. [48]

Para essa arritimia o complexo QRS é estreito e absorve a onda P pela falta de sincronia
entre a excitação de contração do átrio e ventrículo, diminuindo a quantidade de pontos dentro
dos ciclos. Esse fato causa refluxo do sangue que saí do átrio. [41]

Para remover o ruído foi utilizada a função do matlab ifilter ( [16], seção 2.2). Os novos
sinais estão explicitados na figura 7.11.

Calculando as funções de correlação dos sinais filtrados houve um colapso total dos pri-
meiros segundos com comprimento de correlação τ ≈ 29 por pontos(figura 7.12). Utilizando
os métodos descritos por Ramos et al.(2011 [8] e 2017 [9]) medimos a densidade de máximos
para todos os sinais e obtivemos uma média de 〈ρ〉 = 0.0056543 por número de pontos, com
variância de σ2 = 8.3237× 10−11. Em adição, calculamos o comprimento de correlação pela
relação 〈ρ〉 = 1/(6τ) obtendo τ ≈ 29.48 essa estimativa é consistente com o valor encontrado
próximo ao valor a meia altura.

Figura 7.11 Sinais de ECG de Pacientes com Arritmia Supra-Ventricularr (pós filtro). Após a
transformação do sinal pela transformada de Fourier, o sinal perde sua forma característica, ao retirar as
frequências relacionadas ao ruído por um filtro passa banda o sinal resultante foi analisado. Observamos
cada paciente reprensentado por uma cor distinta.

Portanto a correlação entre os pontos dos sinais elétricos da arritimia supra-ventricular decai
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mais abruptamente que a correlação da arritimia ventricular(τ = 38), pois além da supressão da
onda P, na arritimia supra-ventricular, o complexo QRS é mais estreito.
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Figura 7.12 Funções de correlação para pacientes apresentando Arritimia Supra-Ventricular. Ob-
servamos que os primeiros segundos de cada função, de cor diferente, converge para um comprimento
de correlação de 29 pontos.

A análise tradicional de um paciente com arritmia supraventricular também é similar à do
ECG normal. Por observação detectamos a supressão das ondas P e Q, não existe nenhuma
deflexão prévia a o início da onda R, e uma grande amplitude de onda T aproximadamente de
66.49V, A onda R apresenta amplitude e largura reduzidas e, por fim, a onda S apresenta maior
amplitude. Na tabela 7.4 expomos a estatística das amplitudes e período do sinal sem filtro.

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 300.84V 17.92V 340.50V 206.51V
Onda S 102.81V 41.35V 267.49V −57.50V

Período(t) 284.64 pontos 76.94 pontos 479 pontos 161 pontos

Tabela 7.4 Análise tradicional do ECG apresentando Arritmia Supra-Ventricular. Pela análise
das médias de amplitudes das ondas R e S, neste caso, como na fibrilação atrial, a onda Q apareceu
com menor amplitude que a onda S, e do período dos ciclos observamos pequenos desvios padrões e
diferenças entre valores máximos e mínimos das amplitudes. O período tem um desvio padrão maior e
considerando os extremos dos valores médios de R, o médico pode ser induzido à acreditar que o paciente
tem fibrilação atrial.

Validando o método tradicional para um sinal de curta duração, escolhemos uma seção
aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 38500 pontos e observamos que as médias
apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 = 288.49, 〈S〉 = 97.84 e 〈t〉 =
168.50, seu período esta fora do valor previsto pelo desvio padrão, contribuindo para um erro
de diagnóstico.
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Com o objetivo de mostrar a eficácia do estudo deste trabalho, demonstramos no gráfico
7.13 a densidade de máximos converge para um valor fixo rapidamente, com menos de 500
pontos o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.
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Figura 7.13 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não há
grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com mais de 1000
pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correlação.

7.2 Base de Dados diagnóstico PBT

A base de dados proveniente do instituto de Berlin, Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
foi utilizada previamente para programar computadores a reconhecer padrões de doenças em
sinais eletrocardiógrafos.

Nesta base de dados existem 294 pacientes onde, para cada paciente estão disponíveis os
sinais de 15 medições dos eletrodos, anotações de anormalias e informações dos pacientes.
Apenas alguns estão na forma .mat, para matlab e, por limitação computacional, não foi possível
processar todos os sinais disponíveis em um script, mas foi possível processar os ECGs de 119
pacientes diferentes após, pelo menos, um infarto do miocardio e após o tratamento chamado
cateterismo.

O infarto do miocardio é uma doença causada por uma redução da perfusão miocárdica,
ou seja, do fluxo de sangue para o interior do coração, de forma a causar necrose celular, em
razão da isquemia, fornecimento insuficiente de sangue para os tecidos musculares do coração.
A manifestação clínica do infarto agudo do miocárdio(IAM) é dor no peito, que pode irradiar
para os membros superiores, pescoço, mandibula e costas, dispneia (dificuldade de respiração),
diaforese (excesso de suor) e náusea. Apesar de existirem casos assintomáticos, o estudo de
Framingham [49] mostrou que 28% dos infartos são descobertos por mudanças no sinal do
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ECG. As ondas T são em alguns casos invertidas, o segmento ST é elevado, e na maioria dos
casos, 60%-70%, há o aumento das ondas Q.

Por esse motivo existem duas classificações de infarto do miocárdio de ondas Q e de ondas
não-Q, este é mais perigoso, pois a probabilidade de reincidencia do episódio é maior, e a isque-
mia é mais grave, resultando em uma mortalidade maior. Essa doença é comumente causada
pela formação de trombo em uma artéria coronária, por algum rompimento de placas lipídicas,
resultando em um processo de coagulação dentro das artérias. [50] [51] [52]
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Figura 7.14 Histograma de Wigner para Pacientes com Infarto do Miocardio.A figura representa o
histograma de Wigner, que mostra em suas laterais autovalores relacionados a ruído aleatrório, como foi
descrito em [12].

O histograma de autovalores(figura 7.14) dos sinais obtidos pela base de dados PTB apre-
senta ruído aleatório reduzido quando comparado com sinais elétricos de ECG normal (figura
7.2(b)) da base de dados de MIT-BIH, portanto o filtro provido pela função do matlab ifil-
ter( [16], seção 2.2) tem menor efeito.

Pelas funções de correlação (figura 7.7) dos sinais filtrados, observamos um colapso total
dos primeiros segundos, comprimento de correlação para todos os pacientes de τ ≈ 39 por pon-
tos e um média de 〈ρ〉= 0.0042229, por número de pontos, para a densidade de máximos, com
variância de σ2 = 6.0646×10−11, calculando o 〈ρ〉 da equação 2.15(capítulo 2 por derivada nu-
mérica utilizando cinco pontos, 〈ρ〉5pts = 0.0041894, e para três pontos, 〈ρ〉3pts = 0.0042159,
verificamos uma diferença entre esses resultados e a densidade de máximos calculada mecani-
camente na quarta casa decimal. Assim por 〈ρ〉= 1/(6τ) podemos estimar o comprimento de
correlação por τ ≈ 39.467 concordando com a hipótese de que o comprimento de correlação e
a densidade de máximos são inversamente proporcionais.

Os dados indicam que existe um número commum, o comprimento de correlação τ = 39,
que caracteriza pacientes que apresentam histórico de infarto do miocárdio e se submeteram a
cateterismo.
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Figura 7.15 Sinais de ECG de Pacientes que passaram por um Infarto do Miocárdio e Cateterismo
(pós filtro). Após um filtro passa banda, as frequências aleatórias foram retiradas e o sinal resultante foi
analisado. Diferentes pacientes são representados por cores diferentes.

A análise tradicional de ECG é feita por observação e cálculo estatístico dos formatos(largura,
período e amplitude) das ondas P, Q, R, S, T e eventualmente U.

Implementar um algoritmo no matlab para identificar o período, amplitude e largura das
ondas P e T não é trivial, em razão da oscilação de amplitudes, a análise dessas ondas foi então
feita por observação. A onda P está presente, bem discriminada e com uma amplitude aumen-
tada de aproximadamente 354.80V e a onda T aparece bem pronunciada com uma amplitude de
aproximadamente 532.78V. As ondas S se mostraram maiores que as ondas Q, que por sua vez
eram maiores que as amplitudes das ondas R. As ondas S e Q têm amplitudes de valor próximo,
para distinguí-las o algoritmo utilizou a distância característica entre os picos. Na tabela 7.5,
análisamos do sinal através da estatística dos seus ciclos.

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 390.03V 459.50V 1780.50V −590.53V
Onda S 1843.90V 113.89V 2039.50V 1726.50V

Período(t) 98.14 pontos 45.21 pontos 709 pontos 71 pontos

Tabela 7.5 Análise tradicional do ECG da base de dados PTB. Analisando as médias de amplitudes
das ondas R e S, neste caso, como na fibrilação atrial e arritmia supra-ventricular, a onda Q apareceu com
menor amplitude que a onda S, e do período dos ciclos observamos um desvio padrão maior que a média
para a onda R, já a onda S aparece com um pequeno desvio padrão, quando comparado com a ordem
da média. Essas características estatísticas conferem ao método suscetibilidade à erro, principalmente
quando o sinal é curto.

Na intenção de testar a validade do método tradicional para um sinal de curta duração, foi
escolhida uma seção aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 300000 pontos e
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Figura 7.16 Funções de correlação para Infarto do Miocárdio. Observamos que os primeiros se-
gundos de todas as funções de correlação convergem para um comprimento de correlação de 39 pontos.
Cada cor representa um paciente.

observamos que as médias apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 =
935.00, 〈S〉 = 891.18 e 〈t〉 = 450.20, que estão fora do valor previsto pelo desvio padrão, que
atribui ao sistema grande variabilidade. O método tradicional requer uma grande quantidade de
pontos para acançar precisão diagnóstica.

O método desenvolvido neste trabalho tem como característica principal o estudo da den-
sidade de máximos. No gráfico 7.17 demonstra-se a quantidade de pontos necessárias para a
densidade de máximos convergir para um valor fixo, mostra-se que com menos de 500 pontos
o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.
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Figura 7.17 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não há
grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com mais de 1000
pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correlação.



7.3 BASE DE DADOS SOBRE TÉRMINO DE UM PROCESSO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL 77

7.3 Base de Dados sobre término de um processo de Fibrilação Atrial

Na base de dados Atrial Fibrilation Termination existem 5 grupos de sinais elétricos distin-
tos que representam a mesma doença, fibrilação atrial, que já foi explicado na subseção 7.1.2.
A base de dados foi registrada na intenção de reconhecer a qual grupo pertencia o sinal elétrico
referente a fibrilação atrial.
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Figura 7.18 Histograma de Wigner para a base de dados de Términio da Fibrilação Atrial. O
histograma de Wigner mostra, em suas laterais, autovalores relacionados a ruído aleatrório, como foi
descrito em [12].

Os cinco grupos estão divididos da seguinte forma: no grupo N não foi observado final
do episódio, mesmo após uma hora de termino do registro; no grupo S a arritimia termina um
minuto após do témino do registro e o grupo T é continuação do grupo S, esperando o episódio
terminar um segundo após o final do registro. Os grupos A e B são grupos de teste do programa
de reconhecimento de término do episódio. O grupo A é uma junção do grupo N com alguns do
grupo T, o grupo B tem apenas sinais do grupo S e T, mas nenhum dos que já foram colocados
no grupo A.

O histograma de autovalores(figura 7.18) de sinais elétricos obtidos pela base de dados
Atrial Fibrilation Termination apresenta ruído aleatório compatível com o ruído de sinais elé-
tricos do sinais normais da base de dados MIT-BIH (figura 7.2(b)). Utilizando o filtro da função
ifilter do matlab ( [16], seção 2.2) e obtivemos as novas séries temporais das figuras 7.19.
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(a) Grupo A (b) Grupo B
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(c) Grupo N
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(d) Grupo S
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Figura 7.19 Sinais da Fibrilação Atrial após filtro. Após o filtro passa-banda de fourier (seção 2.2)
observamos diferentes formatos entre as séries temporais de diferentes pacientes, que estão repesentados
por cores distintas em cada grupo. Os sinais tem formatos e amplitudes diferentes, mas apresentam
funções de correlação que se superpõe nos primeiros segundos.

As funções de correlação para cada grupo apresentam colapso nos segundos iniciais com
comprimento de correlação aproximado comum τ = 7 por pontos. A análise do sinal nos for-
nece uma densidade de máximos média de 〈ρ〉= 0.02454±4.54×10−5 por número de pontos,
ao utilizarmos a relação 〈ρ〉= 1/(6τ) prevê um comprimento de correlação de 6.8 confirmando
a hipótese da relação inversa entre o comprimento de correlação e a densidade de máximos.

Concluímos que é possível ter um número comum para sinais elétricos cardiológicos que
apresentam fibrilação atrial utilizado o maquinário desta base de dados, porém por estarmos
analisando o comportamento geral do sinal elétrico não é possível diferenciar entre os grupos
os sinais através do nosso método.

Para diagnosticar um paciente através de uma análise tradicional de ECG são necessários
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(b) Grupo B
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(c) Grupo N
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(d) Grupo S
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(e) Grupo T

Figura 7.20 Funções de correlação para pacientes com Fibrilação Atrial. Observamos que os pri-
meiros segundos de todos os grupos convergem para um comprimento de correlação de 7 pontos

observar os formatos(largura, período e amplitude) das ondas P, Q, R, S, T e eventualmente U
que formam seus ciclos.

Implementar um algoritmo no matlab para identificar o período, amplitude e largura das
ondas P, S, Q e T para esta base de dados não é trivial, então a análise dessas ondas foi feita
por observação. A onda T está presente e bem discriminada com uma amplitude de aproxi-
madamente 34.72V. As ondas P, Q e S são indistinguíveis do ruído, por um redução de suas
amplitudes. A onda R aparece com amplitude diminuída, mas largura regular. O desapareci-
mento das ondas P e S foi interessante, pois ao comparar com a análise da fibrilação atrial na
base de dados do MIT-BIH, encontramos uma mesma doença que demonstra comportamento
levemente diferente para bases de dados distintas. Observamos na tabela 7.6 uma analise esta-
tística do sinal puro recolhido pelo eletrocardiograma.
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Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 226.81V 14.53V 254.22V 195.09V
Período(t) 195.42 pontos 56.46 pontos 329 pontos 115 pontos

Tabela 7.6 Análise tradicional do ECG para a base de dados de término do processor de fibrilação
atrial. Analisando as médias de amplitudes da onda R e do período dos ciclos observamos um desvio
padrão pequeno para a média da onda R, mas razoável para o período.

Na intenção de testar a validade do método tradicional para um sinal de curta duração, foi
escolhida uma seção aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 3940 pontos e obser-
vamos que as médias apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉= 209.52 e
〈t〉 = 188, que têm valor de amplitude da onda R fora do valor previsto pelo desvio padrão. O
método tradicional requer uma grande quantidade de pontos para ter estatística convergente.

O método desenvolvido neste trabalho tem como característica principal o estudo da den-
sidade de máximos. No gráfico 7.21 demonstra-se a quantidade de pontos necessárias para a
densidade de máximos convergir para um valor fixo, mostra-se que com menos de 1000 pontos
o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.
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Figura 7.21 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não há
grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com mais de 1000
pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correlação.
(×10).
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7.4 Base de Dados Ciclic Alternation Pattern in human sleep

Ciclic alternating pattern, ou CAP, é uma alteração do sono encontrada fora da etapa
REM("Rapid Eye Movement"), onde tem-se sono instável e/ou perturbado, com modificações
no comportamento do indivíduo de forma a ter movimentação periódica da perna, respiração
descompassada, entre outros sinais clinicos. A nossa intenção com essa base de dados é analisar
o ECG desses pacientes com uma mudança não muito expressiva em seu rítimo cardíaco. Nesta
base de dados trabalhamos com 9 sinais de ECG de aproximadamente 1 hora. [53] [54]

Calculando o histograma de autovalores (figura 7.22(a)) observamos um pico central e em
suas laterais a presença de ruído aleatório.

Para retirar esse ruído foi utilizada a função do matlab ifilter ( [16], seção 2.2). Após filtra-
gem os novos sinais são explicitados na figura 7.22(b).
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Figura 7.22 Ruído Aleatório e Sinais Filtrados. A figura(a) representa o histograma de Wigner, que
mostra, em suas laterais, autovalores relacionados a ruído aleatrório, como foi descrito em [12]. Na
figura(b) aplica-se um filtro passa-banda de fourier (seção 2.2) e observamos diferentes formatos entre
as séries temporais de diferentes pacientes, que estão discriminados por cor.

As funções de correlação dos sinais filtrados colapsam completamente nos primeiros segun-
dos de forma a termos como comprimento de correlação τ ≈ 88 (figura 7.23) por pontos.

Utilizando o método descrito por Ramos et. al.( 2011 [8] e 2016 [9]) medimos a densidade
de máximos para todos os sinais e obtivemos uma média de 〈ρ〉 = 0.0019039, por número de
pontos, com variância de σ2 = 2.8111× 10−11, calculando o 〈ρ〉 da equação 2.15(capítulo
2 por derivada numérica utilizando cinco pontos, 〈ρ〉5pts = 0.0019014, e para três pontos,
〈ρ〉3pts = 0.0019038, verificamos uma diferença entre esses resultados e a densidade de má-
ximos calculada mecanicamente na quinta casa decimal. Usando a relação 〈ρ〉 = 1/(6τ) é
possível prever o comprimento de correlação como τ ≈ 87.5396 essa estimativa é compatível
com a relação sugerida para sistemas que apresentam vínculos.

Esses dados indicam que é possível caracterizar ECGs de pacientes com CAP em termos de
seu comprimento de correlação, obtido pela contagem de seus picos.
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Figura 7.23 Funções de correlação para pacientes que apresentavam Ciclic Alternating Pattern.
Observamos que os primeiros segundos convergem para um comprimento de correlação de 88 pontos

Em uma análise tradicional de ECG são observados os formatos(largura, período e ampli-
tude) das ondas P, Q, R, S, T e eventualmente U que formam seus ciclos.

Um algoritmo simples para fazer essa análise não permite automatização do período, am-
plitude e largura das ondas P, S e Q desta base de dados, em razão da oscilaçcão de amplitudes,
por esse motivo a análise dessas ondas foi feita por observação. A onda P está presente e dis-
criminada em todos os ciclos mas tem uma mistura de frequências proporcionadas pelo ruído,
com uma amplitude central de aproximadamente 966.30V. A onda Q aparece com amplitude
reduzida de aproximadamente 729.71V. A onda R aparece reduzida em amplitude e largura,
com desaparecimento da onda S. E por fim, a onda T aparece invertida e com grande amplitude
e onda U aparece com mesma aparência ruidosa da onda P com amplitude aproximada 994.34V.
A tabela 7.7 mostra o comportamento estatisíco das amplitudes das ondas R e S e do período.

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 390.03V 459.50V 1780.50V −590.53V
Onda T 1843.90V 113.89V 2039.50V 1726.50V

Período(t) 98.14 pontos 45.21 pontos 709 pontos 71 pontos

Tabela 7.7 Análise tradicional do ECG da base de dados CAP. Usando o mesmo algoritmo, é possível
medir as médias de amplitudes das ondas R e T, neste caso, a onda T aparece invertida e tem amplitude
maior que a onda Q, e do período dos ciclos. Observamos um desvio padrão maior que a média para a
onda R, já a onda T aparece com um pequeno desvio padrão, quando comparado com a ordem da média
e o período aparece com um desvio padrão grande e uma grande diferença entre o periodo máximo e
mínimo. Essas características estatísticas conferem ao método suscetibilidade à erro, principalmente
quando o sinal é curto.
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Na intenção de testar a validade do método tradicional para um sinal de curta duração,
foi escolhida uma seção aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 76940 pontos
e observamos que as médias apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 =
2385.00, 〈T 〉= 1379.21 e 〈t〉= 284.67, que estão fora do valor previsto pelo desvio padrão. O
método tradicional requer uma grande quantidade de pontos para ser analisado.

O método desenvolvido neste trabalho tem como característica principal o estudo da den-
sidade de máximos. No gráfico 7.24 demonstra-se a quantidade de pontos necessárias para a
densidade de máximos convergir para um valor fixo, mostra-se que com pouco mais de 1000
pontos o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Quantidade de Pontos

1.82

1.84

1.86

1.88

1.9

1.92

1.94

1.96

1.98

2

D
en

si
da

de
 d

e 
M

áx
im

os

10-3 Flutuação da Densidade de Máximos para "CAP"

Figura 7.24 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não
há grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com mais de
1000 pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correla-
ção.[errada]

7.5 Base de Dados BIDMC

A base de dados de Beth Israel Deaconess Medical Center para insuficiência cardíaca con-
gestiva contém 15 sinais de pacientes, duração de pouco mais de uma hora, que apresentaram
insuficiência cardíaca.

A insuficiência cardíaca congestiva é uma manifestação comum de doenças coronárias, de
valvas ou do miocardio. Pessoas nesta condição tem uma taxa de mortalidade precoce alta, de
forma que o objetivo pós-coleta de dados foi tratar os pacientes com Milrinone, de forma a me-
lhorar a longevidade desses pacientes. [56] Nosso estudo tem o objetivo de apenas caracterizar
a doença, de forma a dar aos médicos e aos pacientes mais tempo para tratar a doença.

A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração recorre a um em estágio de ativação de
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mecanismos de compensação, devido a problemas cardíacos anteriores. Incialmente os meca-
nismos são bem sucedidos, mas o mantimento desse estado é prejudicial, por levar a sobrecarga
dos músculos reativando o crescimento celular e síntese de novas mitocondrias, pois é neces-
sário aumentar a produção de energia. A longo prazo, esse fenômeno causa remodelamento
ventricular, diminuindo a capacidade cardíaca de funcionamento normal. Na insuficiência car-
díaca há um bloqueio no ramo esquerdo do feixe His definindo uma zona elétricamente inativa,
aprarentando um sinal de fibrilação atrial ou arritmia ventricular. [41]
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Figura 7.25 Ruído Aleatório e Sinais Filtrados. A figura(a) representa o histograma de Wigner, mos-
trando, em suas laterais, autovalores relacionados a ruído aleatrório, como foi descrito em [12]. A
figura(b) demonstra os sinais após o filtro passa-banda de Fourier, sinais utilizados para análise dos
sistemas desta seção, onde cada paciente está representado por uma cor distinta.

Ao calcular o histograma de autovalores (figura 7.25(a)) observamos um pico central e em
suas laterais a presença de ruído aleatório. Utilizando o filtro da função do matlab( [16], seção
2.2) foi possível obter sinais com ruído reduzido (figura 7.25(b)).

As funções de correlação colapsam para os primeiros segundos com comprimento de corre-
lação τ ≈ 292 (figura 7.26) por pontos. Usando o método proposto por Ramos et al.(2011 [8]
e 2016 [9]) calculamos a densidade de máximos com média de 〈ρ〉= 0.00057653, por número
de pontos, com variância de σ2 = 3.6952×10−12. Calculando o 〈ρ〉 da equação 2.15(capítulo
2) por derivadas numéricas utilizando cinco pontos, 〈ρ〉5pts = 0.0005667, e para três pontos,
〈ρ〉3pts = 0.0005775, verificamos uma diferença entre esses resultados e a densidade de máxi-
mos calculada mecanicamente na quinta casa decimal. Para a relação 〈ρ〉 = 1/(6τ) é possível
prever o valor do comprimento de correlação comoτ ≈ 289.09 validando a relação entre o com-
primento de correlação e a densidade de máximos.

Esses dados apontam que é possível caracterizar sinais elétricos que apresentam irregulari-
dades do tipo de insuficiência cardíaca pela contagem de seus máximos, essa base de dados vem
do mesmo hospital da base MIT-BIH, mas é relacionado a dados captados recentemente. Os
dados nos indicam que o comprimento de correlação mais longo deve-se a um esforço cardíaco
de compensar as anomalias mecânicas, adicionando mais de um vínculo ao sistema e tornando
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Figura 7.26 Funções de correlação para pacientes com Insuficiência Cardíaca. Observamos para
essa base de dados uma largura maior, os pacientes tem um comprimento de correlação próximo à 292
pontos, cada paciente está representado por uma cor distinta.

os ciclos elétricos mais longos.
Para diagnosticar um paciente através de uma análise tradicional de ECG são necessários

observar os formatos(largura, período e amplitude) das ondas P, Q, R, S, T e eventualmente U
que formam seus ciclos.

Implementar um algoritmo no matlab para identificar o período, amplitude e largura das
ondas P, S, Q e T para esta base não é simples, em razão da oscilaçcão de amplitudes, assim a
análise dessas ondas foi feita por observação. A onda P está presente e bem discriminada e sua
amplitude é aproximada 34.95V. As ondas Q e S desaparecem, não há deflexão precedendo ou
sucedendo a onda R. Esta onda tem amplitude reduzida e largura aumentada. Finalmente a onda
T aparece invertida com pequena amplitude aproximada 58.23V e as ondas U se mostraram
indistinguíveis ao ruído. A tabela 7.8 se refere a análise estatística das amplitudes da onda R e
do período.

Média Desvio Amplitude Amplitude
padrão máxima mínima

Onda R 215.68V 56.43V 791.30V 114.29V
Período(t) 306.11 pontos 10.16 pontos 1550 pontos 226 pontos

Tabela 7.8 Análise tradicional do ECG da base de dados BIDMC. Medindo as médias de amplitude
da onda R e do período dos ciclos. Observamos um desvio padrão considerável para a onda R e ambas
diferenças entre as amplitudes máximas e mínimas são grandes e conferem ao método suscetibilidade à
erro, principalmente quando o sinal é curto.

Na intenção de testar a validade do método tradicional para um sinal de curta duração,
foi escolhida uma seção aleatrória do sinal com cinco minutos de duração ou 7500 pontos e
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observamos que as médias apresentadadas no parágrafo anterior se modificaram para 〈R〉 =
209.11 e 〈t〉 = 332, pelos grandes desvios padrões a estatística necessita de uma longa serie
temporal. O método tradicional requer uma grande quantidade de pontos para ser analisado.

O método desenvolvido neste trabalho tem como característica principal o estudo da den-
sidade de máximos. No gráfico 7.27 demonstra-se a quantidade de pontos necessárias para a
densidade de máximos convergir para um valor fixo, mostra-se que com menos de 1000 pontos
o valor dessa densidade é muito próximo do esperado.
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Figura 7.27 Flutuação da Densidade de Máximos por quantidade de pontos. É visto que não há
grande flutuação entre os valores da densidade de máximos para uma série temporal com mais de 1000
pontos, rapidamente a densidade de máximos converge para o inverso do comprimento de correlação.
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Conclusões e Perspectivas

Os dados obtidos pela análise dos sinais da base MIT-BIH sugerem que existem diferenças
na velocidade de decaimento da função de correlação resferente ao estado clínico do paciente.

Para pacientes que não apresentavam nenhum sinal clínico de patologia, o comprimento
de correlação comum foi calculado como τN ≈ 101, diferindo do comprimento de correlação
para a arritimia ventricular, que ventricular apresenta um sinal irregular com supressão das on-
das R ou T, τAV ≈ 38. No caso de pacientes com fibrilação atrial, por suas excitações extras
das fibras miocárdicas atriais, o seu comprimento de correlação foi calculado como τFA ≈ 118.
Finalmente, para arritimia supra-ventricular, por sua supressão da onda P e estreitamento do
complexo QRS, há uma maior velocidade de decaimento da função(τSV ≈ 29) quando compa-
rado com a arritimia ventricular.

Para as quatro base de dados seguintes observamos convergência total das funções de cor-
relação para os segundos iniciais, indicando a existência um número comum para cada doença.
Para infarto do miocárdio encontramos um comprimento de correlação de τIM ≈ 39, não é
possível comparar esse número com os resultados da base de dados do MIT-BIH pois há uma
diferença entre máquinas que deve ser considerada.

Essa hipótese de diferença é testada quando estudamos a função de correlação da base de
dados de "Atrial Fibrilation Termination", a mesma doença apresenta um comprimento de cor-
relação diferente para uma base de dados diferente. O método também não é bem sucedido
na distinção entre os grupos da base de dados que possuem diferentes tempos de término pós
exame. Para essa base de dados o comprimendo de correlação comum a todos os grupos é
τAFTer = 7.

A base de dados relacionada a anomalia do sono, CAP, está relacionada com pequenas
anomalias de ritmo cardíaco, que como sugerido pelos resultados de nossa análise podem ser
caracterizados pelo comprimento de correlação τCAP ≈ 19. Por último, a análise feita para a
base de BIDMC apontam que sinais elétricos que apresentam insuficiência possuem um com-
primento de correlação de τBIDMC ≈ 291, devido ao a um esforço cardíaco de compensar as
fibras perdídas.

Neste trabalho, foi possível testar uma nova forma de avaliação do Eletrocardiograma. Pela
análise tradicional do ECG, a oscilação das amplitudes e períodos promovem uma interceção
de valores entre as doenças, que podem levar à dúvida no diagnóstico. O método desenvolvido
foi intencionado a auxiliar os agentes de saúde no diagnóstico de doenças cardíacas. É possível
observar indícios de um padrão caótico que se modifica quando o funcionamento do coração
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Tipo de derivada derivada Comprimento de densidade de
Sinal (5 pontos) (3 pontos) correlação máximos por pontos

N 0.0016411 0.0016426 101 0.0016464
AV 0.0043558 0.0043857 38 0.0043467
FA 0.0014021 0.0014033 118 0.0014031
SV 0.005565 0.005629 29 0.0056543
IM 0.004189 0.004216 39 0.004223

AFTer 0.01556 0.02258 7 0.02454
CAP 0.001901 0.001903 88 0.001904

BIDMC 0.000576 0.000577 292 0.000577

Tabela 8.1 Resumo de Resultados da Análise das Funções de Correlação para Sinais Biológicos.
Encontramos um número comum que caracteriza doenças específicas.

se mostra defeituoso. Nossos resultados mostram que um bom caminho para entender sinais
elétricos dos seres vivos é estudando seu fenômeno caótico. É possível ver diferença entre os
comprimentos de correlação e densidades de máximos para diferentes doenças.

A análise tradicional tem, além de flutuações internas ao sinal que foram demonstradas
nas discussões do capítulo 7, flutuações relacionadas às características dos indivíduos, como
sexo e idade. A análise feita neste trabalho de diferentes sinais foi bem abrangente, mas foram
observadas a conversão das funções de correlação para pessoas de sexo e idades diferentes.

Para justificar a utilização de métodos físicos em problemas médicos, o mesmo método
foi utilizado neste trabalho para o pêndulo duplo, mostrando que para um problema puramente
mecânico também apresentava a mesma relação entre a densidade de máximos e o comprimento
de correlação.

A análise de sistemas com características completamente diferentes à princípio se mostra
semelhante fenomenologicamente. O pêndulo duplo é um sistema que conhecemos muito bem
como físicos, e é em sua forma muito simples no estudo da Mecânica Clássica(suas equações de
movimento são inteiramente conhecidas). E os sinais biológicos, já não são tão bem definidos,
mas já existem diversos modelos para eles, entre esses modelos, estudamos o modelo pedra-
papel-tesoura de evolução biológica, e o modelo de Hodgkin-Huxley. Analisamos também o
sistema elétrico do miocárdio, sistema esse de extrema complexidade para os cientistas da área,
onde ainda encontramos perguntas não respondidas e surpresas em seu estudo. Mas podemos
observar um fenômeno em comum a os dois, o caos. Podemos então ver que na natureza existe
coerência, não é possível isolar um sistema por completo, estão eles interconectados, cabendo
a nós estudiosos desvendar os mistérios das conexões de tais sistemas.

Por fim, como perspectivas, é de grande interesse observar a possíbilidade de uma nor-
matização do método para diferentes máquinas possíbilitando assim números universais que
facilitem diagnóstico. Para isso é necessário uso exaustivo do método para diferentes doenças
e bases de dados cardíacos. Após essa normatização seria de grande interesse clínico construir
um aparelho que as pessoas comuns teriam em casa para aferir o comprimento de correlação
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de seus ECGs, indicando se há necessidade de visitar um médico, como já existe para pressão
arterial e diabetes. Finalmente, estudar outras séries temporais relacionadas a exames clínicos
na intenção de simplificar o diagnóstico de outros tipos de patologia.
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