
Resumo 

Como tópicos preliminares que ajudam a situar a presente dissertação, serão referidos no Capítulo 2 

os aspectos essenciais da eficiência classificativa de ECG's dos actuais programas determinísticos e 

estatísticos, com especial ênfase nestes últimos e, no Capítulo 3, incluir-se-á uma breve 

caracterização física, fisiológica e clínica dos fenómenos bioeléctricos do coração, génese dos sinais 

electrocardiográficos que se pretendem classificar. Esta caracterização será frequentemente invocada 

em posterior interpretação de resultados.  

No Capítulo 4, depois de uma breve revisão teórica de dois importantes métodos de análise de sinais 

discretos, descrever-se-á um programa contendo aspectos inovadores, que se elaborou com o 

objectivo de efectuar a análise de sequências unidimensionais e, em particular, de sinais vectoriais do 

ECG de Frank.  

O Capítulo 4 conclui com resultados de análise e modelação AR e ARMA de sinais 

electrocardiográficos.  

No Capítulo 5 descrevem-se meios e métodos usados no presente trabalho, nomeadamente quanto 

ao sistema de computação utilizado, á constituição da base de dados e á determinação das 

sequências electrocardiográficas correspondentes ás coordenadas esféricas do vector cardíaco, que 

serão posteriormente utilizadas. Finaliza com uma revisão dos aspectos teóricos da classificação 

estatística que mais interessam ao presente trabalho, bem como da classificação de sinais discretos 

com coeficientes LPC, incluindo algumas observações de índole geral relativas á aplicação inovadora 

de coeficientes LPC na classificação de sinais electrocardiográficos. 

A determinação e selecção de características classificativas LPC, constituem os assuntos tratados no 

Capítulo 6. A determinação é feita com uma ordem de predição que satisfaz a um critério de tipo 

informativo, o qual tem sido usado com sucesso noutras aplicações. Relacionado com o problema da 

determinação de características, inclui-se também um estudo teórico e experimental original da 

influência da diminuição da frequência de amostragem na eficiência classificativa dos coeficientes 

LPC.  

A implementação da selecção de características, abordada no Capítulo 6 e desenvolvida no Capítulo 

seguinte, contém aspectos novos quer quanto ao critério de optimização utilizado quer quanto à 

conjugação de vários métodos, nomeadamente de um método de programação dinâmica 

especialmente implementado.  

No Capítulo 7 apresentam-se vários resultados de classificação estatística supervisada de ECG's 

baseada em características LPC. Mostrar-se-á a superioridade da classificação quadrática face à 

linear, em particular de 3 dos 4 grupos clínicos estudados. Depois de uma discussão das condições 

de obtenção e estabilidade das estimativas da probabilidade de erro, demonstrar-se-á a elevada 

eficiência classificativa do novo método em várias situações de aplicação clínica, possibilitando uma 



substituição vantajosa de métodos já existentes. As experiências de classificação quadrática foram 

realizadas com classificador Gaussiano que se implementou e também se descreve.  

O Capítulo 7 inclui ainda resultados de classificação hierárquica e a descrição de uma aplicação 

muito importante realizada eficientemente com características LPC: o rastreio de enfarte do miocárdio 

em população aparentemente normal. 

A finalizar este Capítulo insere-se uma caracterização da estrutura dos diversos grupos clínicos no 

espaço das características utilizadas.  

No Capítulo 8, depois de uma breve introdução á classificação difusa, apresentam-se os aspectos 

teóricos fundamentais de 2 importantes algoritmos de agrupamento difuso. Segue-se a descrição de 

um programa de classificação difusa que se elaborou e contem aspectos inovadores. Finalmente 

apresentam-se resultados de classificação difusa não supervisada num espaço de características 

LPC e constitucionais de ECG's, os quais permitem concluir da estruturação não "natural" das classes 

e suas causas. É também apresentada uma solução difusa com estrutura natural e classificação 

eficiente para 3 classes, que substitui com vantagem a classificação estatística quadrática, do ponto 

de vista de rapidez computacional.  

No Capítulo 9, descrevem-se duas técnicas de obtenção de características LPC especiais, sendo 

uma baseada na desconvolução de uma sequência Gaussiana, suposta uma excitação elementar de 

intensidade dipolar cardíaca, e a outra baseada na modelação multi-impulso de ECG's. Apresentam-

se e discutem-se resultados classificativos obtidos com estas características num estudo preliminar.  

A dissertação finaliza com o Capítulo 10 onde são apresentadas as conclusões e se propôem tópicos 

de investigação futura.  


