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[INTRODUÇÃO] A partir do processamento de sinais eletrocardiográficos 
(ECG) pode-se obter o sinal de variabilidade da freqüência cardíaca, ou HRV 
(heart rate variability). A análise da HRV permite avaliar o equilíbrio entre 
as atuações simpática e parassimpática do sistema nervoso autônomo em 
diferentes pacientes, e em diversas situações. Este trabalho apresenta 
sistemas de aquisição e processamento do ECG, e de análise de HRV. 
[METODOLOGIA] O primeiro passo foi concluir o sistema de análise de 
HRV, implementado em ambiente Matlab. Dando continuidade a esse 
projeto, buscou-se construir um sistema mais robusto para aquisição do sinal 
de ECG. Em paralelo a isso, foi iniciado o projeto de um software, 
desenvolvido em C++, para visualização e análise dos sinais adquiridos a 
partir do circuito implementado. Esse é o primeiro passo para o 
desenvolvimento de um sistema de aquisição mais elaborado, no qual, além 
do ECG, outros sinais biológicos serão analisados, como a resistência 
galvânica da pele, sinais de temperatura, respiração, entre outros. 
[RESULTADOS] O sistema de análise de HRV foi concluído. O programa 
pode ser executado dentro do Matlab e tem os seguintes módulos: redução de 
ruído, detecção automática de ondas R, análise temporal, análise espectral, 
análise do plot de Poincaré e análise da tendência seqüencial de variação do 
intervalo RR. Um protótipo em C++ do visualizador do sinal de ECG já está 
pronto, sendo possível varrer um vetor de amostras e mostrar o gráfico 
correspondente. Já o sistema de aquisição de ECG se encontra nos estágios 
finais de desenvolvimento, estando sendo testado em laboratório. 
[CONCLUSÃO] Assim que o sistema de aquisição de ECG estiver 
devidamente testado, o próximo passo será o desenvolvimento de outros 
circuitos capazes de ler os outros sinais biológicos citados acima. Em 
conjunto com um aluno de mestrado, será desenvolvido um sistema 
utilizando um microprocessador para controlar a aquisição desses sinais e 
transferir os dados obtidos para o PC, no qual o software de visualização 
poderá receber esses sinais em tempo real, permitindo sua visualização e 
processamento à medida que esses sinais são adquiridos. Com isso, será 
possível construir um banco de sinais biológicos único, o qual permitirá o 
desenvolvimento de inúmeros trabalhos tanto na área de medicina quanto na 
de engenharia biomédica. 
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