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1. INTRODUÇÃO  

Em todo o mundo o maior número de mortes advém de doenças cardiovasculares – segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Portanto, para um portador de doença cardiovascular ou com alto risco 

cardiovascular é essencial um diagnóstico com antecedência, para que seja possível o início de um tratamento 

precoce. No entanto, há carência de algoritmos capazes e autônomos de apontar diagnósticos precisos para 

identificação de distúrbios cardíacos.  

Em geral, a inteligência computacional busca desenvolver sistemas/mecanismos para auxiliar nos 

diagnósticos de doenças que podem não ser visíveis a olhos humanos. Logo, é possível aplicar inteligência 

artificial na análise de sinais de eletrocardiograma (ECG) para identificar (classificar) antecipadamente e em 

tempo real usuários com algum tipo de doença vascular.  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

Fragmentos de sinais ECG foram adquiridos do banco de dados Physiobank, sendo 2296 sinais 

divididos desproporcionalmente entre 10 tipos (classes) de anomalias cardíacas. De cada amostra foi abstraída 

a densidade espectral de potência (PSD) – através do método de Welch e uma transformada de Fourier discreta 

– para aprimorar os recursos característicos dos sinais (PŁAWIAK, 2009). Por sua vez, as PSDs também foram 

usadas como entrada para um algoritmo de extração de recursos ou características.  

 A análise não-linear de componentes principais (NLPCA), utilizando redes neurais autoassociativas, é 

um método para redução de dimensionalidade ou extração de características, sendo capaz de reter o máximo 

possível de informações dos dados originais, para um grau mais intenso de compactação (Krammer, 1991). Sua 

arquitetura é composta por três camadas ocultas, onde a camada interna de “gargalo” é responsável pela 

codificação – criação de uma representação compacta – dos dados de entrada.  

A Rede Neural Perceptron Multicamadas (MLP – Perceptron Multilayer) pode ser considerada um 

algoritmo ótimo em problemas de classificação, além de ser apropriada para aprendizado supervisionado, 

reconhecimento de padrões, etc. Sendo uma rede neural supervisionada com uma ou mais camada escondida, a 

MLP é treinada a partir de uma entrada (input) e um conjunto conhecido (target) apontados na saída (output) a 

fim de aprender a classificar outros dados de entrada.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A fim de melhorar e principalmente diminuir o poder computacional e tempo necessários para 

classificar os sinais de ECG, foi utilizado a técnica de redução de dimensões NLPCA. Porém, devido à 
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capacidade computacional disponível acessível, foram primeiramente testados a extração de características de 

PSDs de tamanhos inferiores: 32, 64 e 128; uma vez que é necessário que o número de características seja 

menor que a dimensão da entrada, foram extraídas 5, 10, 15, 20, 25 e 30 características das PSDs. A imagem 

abaixo mostra a rede neural para extração de 5 características da PSD de tamanho 32.  

 

  
Figura 1 – Arquitetura da Rede Neural Para Extração de Características  

 

Para classificar os sinais de modo a se obter o melhor resultado de performance do algoritmo, cada base 

de dados – representações compactas das PSDs – foi submetida à rede MLP com diferentes tamanhos (números 

de neurônios) da camada escondida, sendo os seguintes tamanhos: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. A 

imagem abaixo mostra a rede com 5 neurônios na camada oculta, a saída corresponde às 10 classes e a entrada 

com o valor de 5 correspondente ao número de características dos sinais ECG.  

 

 

  
Figura 2 – Rede Neural com Camada Escondida de Tamanho 5  

 

Para cada tamanho de camada escondida o método executou treino e teste da rede trinta vezes, para se 

ter o cálculo da média dos trinta resultados da medida de performance escolhida: acurácia.  

A imagem do gráfico abaixo mostra a relação acurácia x número de neurônios, onde o melhor 

desempenho apontou acurácia de 97,39% com 40 neurônios na camada escondida.  

 

  
Figura 3 – Gráfico de Acurácias  

  

 

A tabela abaixo mostra todas as acurácias da classificação utilizando MLP e de outras técnicas para  

comparação. Percebe-se que, na maioria das vezes, a MLP obteve resultado superior (em destaque) que outras 

técnicas.  

 



Tabela 1 – Acurácias da Classificações  

Quantidade de 

Características  

Tamanho 

da PSD  

 Acurácia   

MLP  Knn  SVM  treeBagger  

5  

32  90,33%  91,71%  84,62%  87,84%  

64  90,20%  92,07%  85,81%  88,45%  

128  91,70%  92,02%  88,81%  89,82%  

10  

32  93,32%  91,45%  91,19%  90,52%  

64  95,92%  94,58%  94,93%  92,73%  

128  96,37%  95,37%  94,89%  93,83%  

15  

32  93,42%  92,07%  91,71%  89,42%  

64  96,18%  94,36%  95,64%  92,73%  

128  96,64%  95,06%  96,08%  93,57%  

20  

32  93,86%  91,67%  93,65%  89,29%  

64  96,02%  92,99%  94,54%  90,04%  

128  97,19%  95,28%  96,34%  94,01%  

25  

32  94,83%  92,24%  94,31%  90,83%  

64  95,51%  93,52%  94,76%  90,97%  

128  96,78%  93,87%  96,12%  91,45%  

30  

32  95,18%  91,49%  94,01%  89,60%  

64  96,10%  93,92%  95,37%  91,80%  

128  97,25%  94,09%  95,59%  91,89%  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A redução de dimensionamento se mostrou satisfatória, mesmo quando utilizado para extrair 

características de PSDs de tamanho inferior ao ideal. Os resultados também mostraram um alto índice de 

eficiência e desempenho computacional para a técnica de inteligência artificial usando MLP – superando as 

outras técnicas – na classificação/identificação de anomalia cardíaca, que é o objetivo desta pesquisa.   
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