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Resumo: Este projeto tem por objetivo estudar as técnicas de processamento digital de sinais, de 
domínio do tempo e frequência, para a redução de dimensão de sinais vitais, como 
eletrocardiograma (ECG) e fotopletismograma (PPG), em aplicações em que estes sinais servem de 
entrada de algoritmos inteligentes. Tal estudo será realizado com o objetivo de reduzir a quantidade 
de dados transmitidos em uma rede de comunicação em que um dispositivo de aquisição destes 
sinais precisa se comunicar com um servidor que aglomera informações de vários pacientes. Além 
disso, pretende-se reduzir o custo computacional de aplicações que rodam em nuvem, e que utilizam 
algoritmos inteligentes para a  identificação de anomalias cardíacas a partir do ECG e do PPG. Neste 
resumo será direcionado apenas no impacto de subamostragens em propriedades estatistas. 
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1. INTRODUÇÃO  

A associação de computação em nuvem e os algoritmos inteligentes podem fazer com que 
identificação de características importantes de sinais vitais possam ser executadas de maneira 
compartilhada. Nesse tipo de cenário o paciente dispõe de um dispositivo de aquisião de sinais 
médicos, como o eletrocardiograma (ECG) ou fotopletismograma (PPG), o qual é enviado para um 
servidor que aglomera sinais de vários pacientes, os quais podem ser processados em conjunto. Tal 
configuração possui a vantagem de reduzir os custos com o dispositivo do paciente em relação a 
processamento de dados, pois este processamento é realizado remotamente. Além disso, com os 
dados reunidos em um só local, pode-se aplicar algoritmos inteligentes modernos como os de 
aprendizagem profunda, os quais necessitam de um grande volume de amostras para seu 
funcionamento pleno. Assim, podem ser realizadas tarefas como a de identificação de anomalias 
cardíacas com o uso destes algoritmos. 

Preliminarmente a  avaliação dos dados serão feitas embasado em características 
estatísticas, que são: 

• Média: Definida como o valor que concentra todos os dados de uma distribuição 
como um ponto de equilíbrio. 

• Variância: Definida como a media que mostra o quão distante estar cada valor do 
conjunto de dados do valor médio. 

• Assimetria: definida como como obliquidade é uma medida da falta de simetria de 
uma determinada distribuição de dados. 
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A objetivo principal deste trabalho é avaliar o comportamento de propriedades estatísticas 
para cada subamostragem de sinais  de tipo ECG. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Figura 1 – Procedimento para retirada das características  dos dados 

Para a realização do trabalho, foi utilizado a linguagem de programação python e alguns 
pacotes de processamento de sinais que a mesma dispões, como numpy, scipy, pandas e statistics.  

Como mostra Figura 1, foi considerando um conjunto de sinais de eletrocardiogramas (ECG) 
dispostas de um banco de dados disponíveis em repositórios públicos, como em physionet.org, os 
dados capturados são de características que continham anomalias em sua estrutura, de tipo 
Fibrilação atrial (AFIB), Taquicardia supraventricular (SVTA) e etc, e anexado todos esses dados em 
uma matriz de 3-D, sendo que a primeira dimensão se refere a anomalia, a segunda dimensão os 
registros que cada anomalia possui e a terceira o EGC da respectiva anomalia e registro. Em seguida 
foi realizada a normalização dos dados para prosseguir com sua subamostragem em 180 fs, 90 fs, 
45 fs. Assim calculada a subamostragem, foi feito levantamento da PSD de cada amostra pelo 
método de Welch, e por fim levantado a Média, Variância e Assimetria.     

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para efeito de comparação, foi feito o plot das da média das estatísticas de cada anomalias 
e vista o efeito que a subamostragem atua sobre cada anomalia e o quando a mesma diverge do 
valor real. 

Na Figura 2 é mostrado o confronto em que a Média de cada anomalia se comporta como 
suas subamostragem. 

https://physionet.org/physiobank/
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Figura 2  - Media das subamostragens para cada anomalia 

Observa-se, se considerado o fator de escala [1.6 a 2], pode-se considerar que a média se 
mantém aceitável diante das características de anomalia, entretanto não se pode tirar conclusões 
acertiveis, porque a pesquisa encontra-se no seu inicio.  

 
Figura 3 – Media da variância para cada anomalia  

Na Figura 3, é observado que a média da variância entre as amostras, tem uma divergência 
maior se comprado com a Média, até para a subamostragem de 180 fs, que em tese é a mais 
semelhante com o sinal original, se destoa bastante, considerando a escala [10, 100],  entretanto, 
para algumas anomalias a variância encontra valores próximo, como para a anomalias AFL, quando 
se diminui a frequência de amostragem a variância tende a diminuir. 



 
Figura 4 – Média da assimetria para cada amostragem 

Já na assimetria a media da assimetria dos registros, se assemelha análise feita para a média, 
uma vez que a escala estar entre [3, 7], pode-se observar que a assimetria não se diverge de forma 
exorbitante, sendo que para algumas anomalias, como, SVTA, AFL, os valores encontrados são bem 
próximos.           

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que para um análise preliminar do estudo em questão, que é nítida que a 
subamostragem causa um impacto significativo entre as propriedades estatísticas, causando certas 
descaracterizações do sinal de origem e põe em relevância o estudo em diminuir a quantidade de 
dados para a alimentação em Algorítimos Inteligentes. Portanto é elencado objetivos de estudos 
futuros para o problema: 

• Avaliar os métodos de extração de características que consegues representar 
sinais com o menos dados; 

• Avaliar o uso de métodos de redução de dimensão de dados; 

Todavia, como esta pesquisa se encontra em fase incipiente, os dados ainda necessitam de 
análise mais rigorosas para chegarmos a conclusões gerais.    
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