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Abstract: The analysis of heart rate variability 
(HRV) aids in the diagnosis of various diseases 
related to the malfunction of the autonomic nervous 
system. Traditional approaches for analysis of HRV 
require the signal to be reasonably stationary during 
the period of observation. This is not possible when 
analyzing long duration signals.  Detrended 
fluctuation analysis (DFA) is robust to this issue, as it 
removes external interferences (“trends”) and 
considers only intrinsic characteristics which are 
present throughout the signal. We recently 
introduced MatLab software for DFA of HRV 
(BIOSIGNALS 2010:225-229). We now present 
several improvements to this tool, which may 
improve the estimation of DFA coefficients. We then 
use this new software to analyze HRV signals from 
normal subjects, athletes, Chi meditators, and 
volunteers diagnosed with sleep apnea or epilepsy. 
We show that it is possible to clearly distinguish 
individuals from these groups based on DFA 
coefficients calculated using this improved 
implementation of our software. 
Palavras-chave: apneia do sono, variabilidade da 
frequência cardíaca, HRV, análise das flutuações 
destendenciadas, DFA.  
 
Introdução 
 

A análise da variabilidade da frequência cardíaca (do 
inglês heart rate variability, ou HRV) é uma forma não-
invasiva de detectar patologias relacionadas ao balanço 
simpático/parassimpático da função circulatória [1]. A 
identificação de tais patologias tem motivado 
pesquisadores a criar diversos métodos de análise dos 
sinais de HRV: baseados em análise temporal, 
frequencial ou em técnicas geométricas. A forma mais 
comum de estudar esse sinal é a partir dos intervalos 
RR, isto é, os intervalos entre duas ondas R 
consecutivas no sinal de eletrocardiograma.  

As abordagens tradicionais de análise temporal, 
frequencial e geométrica requerem que o sinal seja 
estacionário, ou seja, as características do sinal de HRV 
não podem variar durante o período de observação. Isso 
é problemático para sinais de longa duração, já que estes 
são mais suscetíveis a influências de interferências 
externas dos mais diversos tipos. 

O uso da análise das flutuações destendenciadas 
(detrended fluctuation analysis, ou DFA) no contexto da 

análise não-estacionária do HRV foi inicialmente 
proposto por Peng et al. [2]. A proposta da DFA é gerar 
dois coeficientes, α1 e α 2, que representem a correlação 
de curto e longo prazo, respectivamente, do sinal 
destendenciado. Peng et al. validaram essa análise ao 
mostrar que a DFA é capaz distinguir sinais com 
características patológicas de sinais saudáveis.  

Recentemente, um novo software foi apresentado, 
desenvolvido em ambiente MATLAB (The Mathworks, 
Inc., Natick, MA, EUA), que implementa a DFA em 
uma interface gráfica amigável [3]. Este trabalho 
apresenta uma nova versão deste software, com diversas 
modificações no algoritmo de cálculo dos coeficientes 
da DFA, a fim de melhorar a precisão desses cálculos. 

A utilidade desta nova ferramenta é demonstrada em 
diversos grupos de indivíduos: normais em repouso [4], 
atletas de elite em repouso [4], praticantes de meditação 
chinesa Chi [4], indivíduos com apneia do sono [5] e 
indivíduos com epilepsia leve [6]. Esses grupos foram 
selecionados para esta demonstração por apresentarem 
diferenças com relação ao equilíbrio do controle 
autônomo. Os resultados obtidos por meio da DFA com 
as modificações propostas demonstram o potencial do 
novo software para as mais diversas aplicações. 
 
Materiais e Métodos 
 

Cálculo da DFA – Os intervalos RR não variam de 
forma linear: eles apresentam um comportamento de 
variação não muito simples e uma correlação 
exponencial. A DFA permite encontrar correlações de 
longo prazo e, portanto, permite distinguir 
características intrínsecas do sinal HRV das 
interferências causadas pelo ambiente externo no sinal 
estudado. 

O cálculo da DFA baseia-se em encontrar os 
coeficientes α1 e α2 que irão caracterizar o sinal de HRV 
e as influências do sistema nervoso sobre o ritmo 
cardíaco. O cálculo tradicional desses coeficientes para 
um sinal RR(n) baseia-se nos seguintes passos [2,3]: 
1. Obter o sinal ���� = ∑ ����	� − �������	����� , onde 
�������	� é o valor médio dos intervalos RR. 
2. O “sinal integrado”, y(n), é segmentado em múltiplas 
janelas de comprimento lk. Para cada janela, faz-se um 
ajuste linear pelo método dos mínimos quadrados. O 
“sinal de tendências”, yk(n), é uma aproximação por 
segmentos de reta de y(n), obtida substituindo as 
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amostras de y(n) pelos valores obtidos por meio do 
ajuste linear em cada janela. 
3. Calcula-se o erro de aproximação, ek(n), denominado 
“sinal destendenciado”, como: ����� = ���� − �����. 
4. Calcula-se a raiz da média quadrática do erro de 

aproximação, isto é: �� = ��
� ∑ ����������� , onde N é a 

quantidade de intervalos RR contidos no sinal RR(n). 
5. Repete-se os passos 2 a 4 para múltiplos valores de lk. 
6. Obtêm-se a curva f(x), onde x = log10(lk), como sendo 
f(x) = log10(Ek). Como Ek tem relação exponencial com 
lk, então f(x) terá relação linear com x. 
7. Assim, faz-se um ajuste linear de f(x) pelo método 
dos mínimos quadrados, para 4 ≤ lk ≤ 16. O coeficiente 
angular obtido será chamado α1. 
8. Repete-se o passo 7 para  16 ≤ lk ≤ N. O coeficiente 
angular obtido será chamado α2. 

Os passos mostrados acima são a base da ferramenta 
de software desenvolvida por Leite et al. [3] e foram 
mantidos nesta nova versão (Figura 1). Nela, é possível 
ver o sinal RR, o sinal integrado, o sinal de tendências, 
o sinal destendenciado, a curva f(x) (com os ajustes 
lineares associados a α1 e α2) e os valores dos coeficien-
tes α1 e α2. Algumas melhorias foram propostas e incor-
poradas à ferramenta, conforme detalhado a seguir. 

Melhorias Propostas – Basicamente, três alterações 
foram realizadas com relações à abordagem anterior: 

a) Cálculo dos comprimentos de janela: Os compri-
mentos de janela, lk, são obtidos fazendo ��� = 10���� e, 
a seguir, arredondando o resultado. O espaçamento 
horizontal dos valores de f(x) é ∆�� = log����� ����⁄ �. A 
Tabela 1 ilustra o efeito da escolha do passo s. Com s 
grande, poucos valores de f(x) para lk ≤ 16 seriam 
obtidos, o que pioraria a precisão no cálculo de α1. 
Contudo, com s pequeno, são obtidos valores repetidos 
de lk. Os valores repetidos poderiam ser descartados, 
mas nota-se que os espaçamentos para valores pequenos 
de k seriam bem maiores que para valores grandes de k. 
O espaçamento deve ser aproximadamente igual a s para 
todos os valores de k, portanto essa maior não-
uniformidade também pode reduzir a precisão no 
cálculo de α1. Com o valor ótimo de s, obtém-se o 
“melhor dos dois mundos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Espaçamento horizontal dos valores de f(x), 
para diferentes valores de passo e com 4 ≤ lk ≤ 15. 
 s = 0,10 

(grande) 
s = 0,05 

(pequeno) 
s = 0,0703 

(ótimo) 
k l'k lk ∆fk l'k lk ∆fk l'k lk ∆fk 

0 4,00 4 — 4,00 4 — 4,00 4 — 
1 5,04 5 0,10 4,49 4 0 4,70 5 0,10 
2 6,34 6 0,08 5,04 5 0,10 5,53 6 0,08 
3 7,98 8 0,12 5,65 6 0,08 6,50 7 0,07 
4 10,05 10 0,10 6,34 6 0 7,64 8 0,06 
5 12,65 13 0,11 7,11 7 0,07 8,98 9 0,05 
6    7,98 8 0,06 10,56 11 0,09 
7    8,95 9 0,05 12,42 12 0,04 
8    10,05 10 0,05 14,60 15 0,10 
9    11,27 11 0,04     
10    12,65 13 0,07     
11    14,19 14 0,03     
 

Na implementação desenvolvida por Leite et al. [3], 
usou-se s = 0,0703, independentemente do menor 
comprimento de janela (l0) avaliado. Se for utilizado 
l0 < 4, o valor de s precisaria ser aumentado para 
garantir que não seriam obtidos valores repetidos de lk. 
Na implementação proposta aqui, o passo ótimo é 
calculado em função de l0. Isto não só resolve esse 
problema, como também possibilita uma maior precisão 
no cálculo de α2. Pois, usando l0 > 4, o valor de s 
utilizado será menor, o que fornecerá mais valores de 
f(x), melhorando, assim, a qualidade da regressão linear. 

O valor ótimo para o passo s foi calculado 
iterativamente, buscando encontrar, para determinado 
valor de l0, o menor valor de s que garante não haverem 
valores repetidos de lk após o arredondamento (ver 
Tabela 1). Para garantir a ausência de repetições, o 
algoritmo calcula todos os valores de lk entre l0 e lstop. 
Havendo repetição dentro desse intervalo, o algoritmo 
aumenta o tamanho do passo e repete o processo. O 
algoritmo iterativo de busca implementado é recursivo, 
e garante que o valor do passo ótimo (sótimo) será 
encontrado com qualquer valor de precisão desejado. 

A busca por repetições não é realizada de l0 a N, pois 
isso resultaria em tempo desnecessário de 
processamento. Para cada valor de l0, existe um valor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Interface gráfica do software que implementa a DFA, disponível 
em: http://pgea.unb.br/~joaoluiz/ 
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lk — o qual chama-se aqui de lstop —, após o qual não há 
a possibilidade de ocorrer repetições para qualquer 
s < sótimo. O valor de lstop foi calculado empiricamente 
para 1 % �� & 10' . Então, foi montada uma tabela de 
consulta com esses valores (Figura 2), a qual é 
consultada antes do processo iterativo. 
 

 
Figura 2: Valores de lstop em função de l0, calculados 
empiricamente. 
 

b) Solução para as amostras faltantes ou excedentes: 
Na implementação desenvolvida por Leite et al. [3], 
quando N / lk ,Z∉ a última janela do sinal teria compri-

mento menor que lk. Alternativamente, poderia se 
descartar as amostras dessa última janela. Em ambos os 
casos, a precisão no cálculo de ek(n) e Ek seria afetada. 

Nesta nova implementação, busca-se fazer com que 
todas as janelas tenham lk amostras e que nenhuma 
amostra seja descartada. Para isso, os ajustes lineares no 
cálculo do sinal das tendências foram realizados em 
janelas com superposição. Isto é ilustrado na Figura 3. 
 

 
Figura 3: Uniformizando o tamanho das janelas para o 
cálculo do sinal das tendências: (a) na implementação 
original sobravam lk − m amostras quando N / lk Z∉ ; e 
(b) na nova implementação, foram utilizadas janelas 
com superposição para contornar esse problema. 
 

c) Regressão linear ponderada: Nota-se, na Tabela 1, 
que o espaçamento ∆fk não é uniforme para todo o f(x). 
A não-uniformidade é maior para valores pequenos de k, 
portanto esta prejudica principalmente o cálculo de α1. 
Isso pode ser atenuado usando regressão linear 
ponderada, onde os pesos, w(k), são calculados com 
base no espaçamento horizontal dos valores de f(x), 
desta forma: w(k) = (∆fk + ∆fk+1)/2. 

Experimentos – Os sinais utilizados nas análises 
foram obtidos da base de dados do Physiobank 

(http://www.physionet.org/physiobank/) [4, 5, 6]. Os 
sinais selecionados são de onze indivíduos normais, 8 
mulheres e 3 homens, em período de repouso [4]; nove 
atletas de elite, 3 mulheres e 6 homens, em repouso [4]; 
oito praticantes de meditação Chi, 5 mulheres e 3 
homens, em períodos nos quais há a prática da 
meditação e em períodos de repouso [4]; doze 
indivíduos, 11 homens e 1 mulher, com quadro de 
apneia noturna, cujos dados foram obtidos enquanto 
dormiam nove atletas de elite, 3 mulheres e 6 homens, 
em repouso [5]; e sete indivíduos, 5 mulheres e 2 
homens, com crises epilépticas leves [6]. 

Pré-Processamento – Antes de analisar esses sinais, 
porém, foi necessário tratá-los com relação à existência 
de batimentos ectópicos ou a alguma falha na detecção 
das ondas R. Batimentos ectópicos não tem sua origem 
relacionada à atividade nervosa, sendo comumente 
caracterizados por um intervalo de curta duração 
seguido (ou não) de um intervalo compensatório de 
longa duração. A remoção e correção desses batimentos 
são, portanto, necessárias para uma análise válida. O 
software ECGLab [7] foi utilizado para identificar, 
remover e corrigir (por meio de interpolação com 
splines cúbicas) tais batimentos desses sinais (Figura 4). 
 

 
Figura 4: Exemplo da retirada dos ectópicos: (a) sinal 
com os batimentos ectópicos (indicados por setas); e 
(b) sinal após a remoção dos batimentos ectópicos e 
interpolação por splines cúbicas.  
 

Após a remoção e correção dos batimentos 
ectópicos, a análise DFA torna-se viável. De posse dos 
sinais tratados, utilizou-se a nova versão da ferramenta 
para calcular os coeficientes α1 e α2 para cada um dos 
sinais selecionados. Com essas variáveis, foi possível 
comparar os resultados para os diversos grupos.  

Análise Quantitativa – Para avaliar quantitativa-
mente os resultados encontrados calculou-se o índice 
Davies–Bouldin (DB) entre os diferentes grupos. O 
índice DB é uma medida da similaridade desses grupos, 
baseada na dispersão e na distância entre os mesmos. O 
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índice calculado para dois grupos, por exemplo, o 
quociente entre a soma das dispersões de cada grupo e a 
distância entre os centroides dos mesmos [8]. Se as 
medidas de dispersão forem consideradas como sendo 
os raios de círculos centrados no centroide de cada 
grupo, caso a soma dos dois raios seja maior que a 
distância entre os centroides, isso indicaria que há 
amostras de um dos grupos dentro do “círculo” do outro 
grupo, ou seja, os dois grupos não são completamente 
distintos. Nesse caso, o índice DB é maior que 1. Caso a 
distância entre os centroides seja maior que a soma da 
medida de dispersão usada (DB < 1), a diferenciação 
entre os grupos será clara. 
 
Resultados 
 

Os resultados obtidos mostram os coeficientes α1 e 
α2, calculados por nossa nova versão do software de 
DFA, para os indivídiduos de cada um dos grupos 
(Figura 5). Os valores do índice Davies–Bouldin 
calculados entre diferentes combinações de grupos 
encontram-são apresentados nas Tabelas 2 e 3.  

Na Tabela 2, apresentam-se os valores do índice DB 
para as combinações entre os grupos de pessoas 
normais, atletas e meditadores (durante o repouso e 
meditação). Essas combinações podem ser vistas na 
Figura 5(a), 5(b) e 5(c). Pela análise das figuras é 
perceptível a diferença entre os grupos analisados: 
normais e meditadores; atletas e meditadores. Essa 
diferença também é comprovada pelo índice DB, uma 
vez que os valores encontram-se menores ou muito pró- 

ximos a 1. Entre os grupos de pessoas normais e atletas, 
a diferença quase não existe, ou seja, os dois grupos 
encontram-se praticamente mesclados. 

 
Tabela 2: Índice Davies–Bouldin: indivíduos normais, 
atletas e meditadores. 

Grupos Índice DB 

Normais × Atletas 5,82 

Normais × Meditadores (repouso) 1,15 

Normais × Meditadores (meditação) 1,12 

Atletas × Meditadores (repouso) 0,86 

Atletas × Meditadores (meditação) 1,03 

Meditadores (repouso) × 
Meditadores (meditação) 

0,82 

Normais × Meditadores (repouso) × 
Meditadores (meditação) 

0,71 

Atletas × Meditadores (repouso) × 
Meditadores (meditação) 

0,65 

 
Na Tabela 3 e na Figura 5(d), os resultados para a 

análise dos grupos de pessoas normais, apnéicos e 
epilépticos são apresentados. A diferença entre os 
grupos também é razoavelmente nítida, com índices DB 
próximos a 1. 

 
 
 
 

 

Figura 5: Comparação entre os coeficientes calculados para os diversos grupos: a) normais e meditadores (repouso e meditação); 
b) atletas e meditadores (repouso e meditação); c) normais e atletas; e d) normais, apnéicos e epilépticos. 
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Tabela 3: Índice Davies–Bouldin: indivíduos normais, 
apneicos e epilépticos. 

Grupos Índice DB 

Normais × Apnéicos 1,04 

Normais × Epilépticos 1,67 

Apnéicos × Epilépticos 1,06 

Normais × Apnéicos × Epilépticos 1,11 

 
Discussão 
 

O objetivo da análise DFA é permitir distinguir 
grupos de indvíduos a partir dos coeficientes α1 e α2. 
Nas Figuras 5(a) e 5(b), a distinção entre os grupos pode 
ser feita de forma fácil, o que é corroborado pelos 
valores do índice Davies–Bouldin da Tabela 2. Na 
Figura 5(c), porém, o grupo de pessoas normais e atletas 
não pode ser facilmente distinguido um do outro 
(DB > 1). Isso pode ser explicado pelo fato de nenhum 
dos grupos apresentar, quando em repouso, nenhum 
fator diferencial que influencie no controle do sistema 
nervoso autônomo sobre a respiração ou sobre os 
movimentos cardíacos. Os praticantes de meditação Chi, 
por outro lado, usam essa prática para controlar a 
respiração e, consequentemente, alterar as 
características do ritmo cardíaco. Portanto, a diferença 
entre os grupos de meditação e os grupos de pessoas 
saudáveis (atletas e normais) já era esperada. 

Na Figura 5(d), vê-se o grupo de pessoas normais, 
apnéicos e epilépticos. Tanto a epilepsia quanto a apnéia 
são distúrbios que afetam a respiração e a frequência 
cardíaca. A diferenciação dos três grupos, de um modo 
geral, é possível de ser feita. O valor do índice DB 
calculado entre epilépticos e o grupo de pessoas normais 
foi um pouco maior que 1 (Tabela 3). Isso 
provavelmente se justifica pelo fato de os indivíduos 
analisados apresentarem crises epilépticas leves [6]. 
Entre o grupo de apnéicos e de pessoas normais, por 
outro lado, o valor do índice é menor. Nesse caso, é 
possível diferenciar os dois grupos de forma mais clara. 
 
Conclusão 
 

Este trabalho propôs alterações no software que 
implementa o cálculo da DFA, previamente apresentado 
por Leite et al. [3]. Dentre as alterações propostas, estão 
a alteração no cálculo do tamanho das janelas para o 
cálculo do sinal das tendências, uma nova abordagem 
para uniformizar o tamanho dessas janelas e a proposta 
da regressão ponderada para o cálculo dos coeficientes 
α1 e α2. O objetivo dessas alterações é disponibilizar um 
software preciso para o cálculo da DFA, o que 
possibilitaria a análise da HRV em sinais de longa 
duração e, dessa forma, facilitar o diagnóstico de 
patologias relacionadas ao controle do sistema 
autônomo sobre o ritmo cardíaco e sobre outros 
aspectos que podem influenciá-lo, como a respiração.  
O novo software foi testado em sinais de 6 diferentes 
grupos: indivíduos normais em repouso, atletas de elite 

em repouso, praticantes de meditação Chi (durante 
meditação e em repouso) e indivíduos com apneia 
noturna ou com quadros de epilepsia leve. Os valores 
dos coeficientes α1 e α2 foram calculados para todos os 
grupos e essas variáveis foram comparadas entre os 
grupos. Essa análise permitiu observar diferenças que 
podem possibilitar distinguir os grupos uns dos outros. 
Essas diferenças foram perceptíveis, como comprovado 
com base nos baixos índices DB obtidos, o que sugere 
que é a ferramenta pode ser útil em auxílio ao 
diagnóstico de patologias relacionadas ao sistema 
nervoso. É interessante ressaltar o resultado relacionado 
aos indivíduos meditadores, uma vez que eles não 
apresentam nenhuma patologia. Por outro lado, possuem 
mecanismos de respiração um pouco diferenciados, o 
que resulta na alteração do ritmo cardíaco.a 

Apesar dos resultados encontrados serem 
promissores, o índice Davies–Bouldin não garante a 
significância estatística dos resultados apresentados. Na 
continuação deste trabalho, serão utilizados testes 
apropriados para avaliar se os resultados aqui 
apresentados são de fato estatisticamente significativos.  
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