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Resumo

O estudo de arritmias cardíacas por métodos não-invasivos tem

sido desenvolvido com base na monitorização ambulatorial pelo sistema
Holter, em um período único de 24 horas. Esta dissertação
operacionalíza um tratamento estatístico à metodologia alternativa de
monitorização fragmentada no tempo, proposta por Kortas.

Foram analisados dados de exames via Holter de 12 pacientes que
compreendiam as formas ventriculares (Extra-sístoles Isoladas, Extra-

sístoles Pareadas e Taquicardias), coletados durante um período de sete
dias consecutivos.

Este procedimento mostrou uma efetiva potencialidade de
melhoria no diagnóstico clínico, em virtude da detecção de uma
componente estatística denominada persistência. Este indicador, obtido

através do Modelo de Análise R/S ou nesga/ed Range, desenvolvido por
Harnold Edwin Hurst, revelou a presença de ciclos não periódicos de
episódios arrítmicos ao longo das séries.

Esta metodologia mostra que a cometa de dados em um único día
pode deixar de captar episódios arrítmicos de grande malignidade, tendo
em vista a possibilidade de ocorrência destes episódios em períodos
anteriores ou posteriores ao da monitorização convencional. Por meio da

fragmentação, esta situação tem maior possibilidade de ser identificada,
uma vez que o comportamento persistente da série foi detectado

através do método de Hurst. Os resultados alcançados em uma amostra
restrita a 12 pacientes evidenciam a possibilidade de utilização da cometa

fragmentada como forma de melhoria do diagnóstico clínico.

A contribuição deste estudo, portanto, reside no tratamento

estatístico da proposição da fragmentação da coleta dos dados apoiada
na análise das séries temporais, conforme a teoria desenvolvida por
HurstS
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Abstract

The study of cardiac arrhythmias by non-invasive methods has
traditionally relied on the Holter method of 24-hour ambulatory
monitoring. This dissertatlon describes a statistícal analysis for a new

method of fragmented monitoring at intervals over severas days, as
proposed by Kortas.

Data from Holter recordings of 12 patients during seven
consecutive days was analyzed. This data included the counting of
isolated premature ventricular contractions (PVCs), pairs and ventricular
tachycardia (\fT).

This procedure demonstrated the possibility of improving clinical

diagnosis due to the detection of a statistical component called

persistence. This indicator, obtained through the R/S Analysis Model or
Rescaled Range, developed by Harnold Edwin Hurst, showed the
existence of non-periodic cycles of arrhythmia episodes during the
series.

This statistical methodology shows that the tradítional form of data

collection, restricted to one single day, may miss serious arrhythmic
episodes owing to the high possibility of the occurrence of these

episodes before or after the single sampling period. With fragmented
monitoring, there is a better chance of identifying such episodes as the
persistent behavior of the series is detected through the Hurst method.
This is shown in the results obtained from a sample of 12 patients with
whom data collection was made at fragmented periods over severas
days as a form of improving clinical diagnosis.

Thus the main contribution of this study is the statistical analysis
of the proposal for fragmented data collection, based on the time series
analysis theory developed by Hurst.
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l Introdução

Acredita-se que o bem-estar físico dos indivíduos é um anseio de
toda a população. Neste sentido, agentes da ciência têm se empenhado
no desenvolvimento de ferramentas e métodos que sejam indutores na
promoção desse benefício. São diversas áreas e segmentos envolvidos

nesta busca, com profissionais dispostos a encontrar fatores que
contribuam para esse bem-estar

Na área médica, através da evolução histórica recente, o
segmento da cardiologia foi um dos que mais recebeu esforços e, por
conseguinte, atingiu bons resultados. Esses esforços estão centralizados

em pesquisas que buscam o aprimoramento de equipamentos utilizados

na prática clínica e de métodos de diagnósticos existentes.

Dada a multiplicidade de equipamentos à disposição de médicos e

pacientes, o foco de muitas pesquisas na área de cardiologia tem sido
justamente otimizar estes métodos diagnósticos. Métodos invasivos e
não-ínvasivosl foram desenvolvidos e aperfeiçoados a uma velocidade

jamais vista. Cada qual dentro de suas potencialidades e limitações.

Dentre as diversas formas de diagnóstico de arritmias cardíacas

por métodos não-invasivos, o uso da eletrocardiografia pelo sistema

Holter (monitorização eletrocardiográfica ambulatorial, eletrocardiografia

dinâmica, ou simplesmente Holter), tem recebido destaque pela
precisão de informações e facilidade de aplicação2. A esse respeito
destacamos a citação do cardiologista Dr. lvan Maias:

l

2

3

GHORAYEB, Nabil & MENEGHELO, Romeu Sérgio. õfétodos Diagnóst/cos em
Clardfo/ogiâ; MAIA. !van G. ECe nas .4rr/fofas.
Idem, ibidem
MAIA. lvan G. ECG nas ,4rr/tmibs, p. 77
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Sem dúvida alguma, a monitorização pelo sistema Holter
representa o método de aplicação mais adequado no estudo
das arritmias cardíacas. Os modernos sistemas,
computadorizados, atingiram um grau de sofisticação jamais
observado pelos outros métodos de aplicação diagnóstica.
Detecta. quantifica, distribui por incidência horária, além de
permitir uma correta correlação entre sintomas e os eventos
arrítmicos. . .

Ainda assim, este método de diagnóstico apresenta deficiências
como: a não possibilidade de uso por vários dias (multidias) do aparelho
para o acompanhamento do comportamento dos pacientes ao longo do
tempo.

A necessidade de fragmentação da coleta provém da
impossibilidade de mantê-la ininterruptamente por períodos muito
longos, devido à irritação causada pelo gel condutor de
eletrocardiograma (ECG) após alguns dias4. Portanto, acreditamos que
a alternativa da análise fragmentada pode representar melhor o
comportamento dessas variáveis quando comparado com o da análise
em período ininterrupto de gravação, com o mesmo número de horas.

Além disso, segundo Dr. Antânio Luiz Pinho Ribeiro, o uso do
Holter obtém melhores resultados quando utilizado de forma mais

espaçada, principalmente quando os pacientes apresentam sintomas
recorrentes e infreqüentess:

4

5 WEBSTER, John G. #fedica/ !nstru.mentafion - application and design.
RIBEITO, Antânio Luíz Pinho. E/etrocard/ograflb amou/açor/a/ pro/ongada com
transmissão transtelefõnica. p. 2
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Infelizmente, se o sintoma (ou arritmia) é esporádico,
um registro eletrocardiográfico único de 24 horas não será
suficiente para a detecção do episódio: em média, apenas 22%
dos pacientes com sintomas intermitentes apresentam a
manifestação durante a realização do Holter de 24 horas.
Entretanto, quase 95% dos pacientes com sintomas

recorrentes e infreqüentes apresentam pelo menos um novo
episódio no período de 4 semanas de observação...

Isso se deve, em parte, ao fato de que a variação entre dias
simplesmente não é detectada no exame convencional. Essa variação
entre dias, apesar de conhecida na prática clínica, é desprezada pelo
Holter convencional.

Foi acompanhando este raciocínio que, após anos de experiência à

frente do Serviço de Holter do Hospital Beneficência Portuguesa, situado
na cidade de São Paulo, o médico/engenheiro Dr. Ricardo Geretto Kortas

decidiu intensificar suas pesquisas no sentido de melhorar a aquisição
de dados, propondo uma coleta fragmentada através do Holter, que
representou o ponto de partida deste trabalho.

A proposição deste estudo é identificar nos dados coletados, a
presença ou não de parâmetros que nos permitam comparar a eficácia
relativa da monitorização fragmentada, com a técnica tradicional (de
uma única amostra ininterrupta ao longo de um período), a partir da
amostra obtida.

Definimos, pois, para início desta pesquisa, que a fragmentação

pudesse ser passível de um planejamento e capaz de garantir
confiabilidade e a preservação das informações importantes.

14



O objeto de investigação deste trabalho é garantir a este
procedimento de análise ambulatorial, mesmo que aplicado na forma de
coleta fragmentada, a utilização dos resultados apurados pelos
profissionais da área médica para um melhor diagnóstico e conseqüente
prognóstico e acompanhamento, através de métodos e/ou modelos
matemáticos e estatísticos.

Para isso, o comportamento da amostra pesquisada será analisado
pelo método desenvolvido por Harnold Edwin Hurst, renomado
hidrologista britânico. Esse método é conhecido por Análise R/S ou
nesga/ed Range (Intervalo Reescalonado)õ, e tem sido amplamente
utilizado na análise de sistemas complexos, dentre eles: Modelos de
Tráfego em Redes7 e Redes Multimídia de Alto Desempenhos, Descarte
de Pacotes em Redes TCP9, Teoria do Caosio, Sistemas Biológicosll e
Mercados de Capitais12

A Análise R/S, desenvolvida por Hurst, visa identificar uma certa
"persistência", memória a longo prazo (ou presença de dependência de

longa duração) de eventos, em sistemas aparentemente aleatórios, bem
como encontrar seus ciclos, periódicos e não-periódicos. Esse

6

7

8

9

10

11

12

PETERS, Edgar E. FPacta/ ma/tet ana/ysihf applyíng chãos theory to investmentand economics.
MIRANDA, Aníbal D. A. & ANZALONI, Alessandro. õ#ode/os de Tráfego;
dependência de curta duração vs. dependência de longa duração; HAGIWARA et
al. High-Speed Calculation Method of The Hurst Parameter Based on RealTraffic.
SILVA, Edmundo de Souza e (Coord.) ef a/. 7'be AZ.M.4DEM PTQ/ect; applications
and analysisofmultimedla high performance networks. ' ''
SILVA, Jorge Luiz Castro e ef a/. Aná/Êse EktatÃst/ca de Descarte de Pacotesem Redes TCP
PAIVA. Wagner Peixoto de. A Teoria do Caos e as Organizações. Claderno de
Pesquisas em Administração.
JP.MNDP.. 'ülambeRo P.. et al. Hurst Analysis Applied to Study of Single
Calcium-activated Potassium Channel Kinetics. ' '
BRUNI, Adriano Leal & FAMA, Rubens. Eficiência, Previsibilidade dos Preços e
Anomalias em Mercados de Capitais: teoria e evidências. Caderno de Pesquisas
em Administração .

15



procedimento pode ser aplicado no diagnóstico das cardiopatias a que
nos propomos - vede Capítulo 3.

Com o desenvolvimento do método de Análise R/S, Hurst provou
que as enchentes e secas do Rio Nulo não eram aleatórias como se
acreditava. A observação do pesquisador, que contemplou registros de
847 anos, constatou a existência de ciclos não-periódicos ao longo do
tempo. O pesquisador conseguiu detectar um evento "persistente" (ou
evento de "memória longa") presente nessa série temporal. Em outras
palavras, Hurst concluiu que a aleatoridade aparente da série temporal
não se sustentava quanto à ocorrência ou não de alguns fenómenos,
havendo a possibilidade de previsibilidade dos mesmos.

E neste contexto que apresentamos aqui um estudo de séries
temporais de pacientes com arritmia cardíaca do Setor de
Eletrofisiologia Clínica da Universidade Federal de São Paulo, obtidas
através de monitorização ambulatorial pelo sistema Holter,

supervisionada pela médica Marca do Carmo Maia Reis e que serão
analisadas pelo método de Hurst.

Este trabalho encontra-se apresentado em cinco capítulos,
conforme especificado a seguir:

''" No capítulo l (Introdução) apresentamos a descrição do problema e
o objetivo do estudo.

.' O capítulo 2 (Metodologia de Coleta de Dados) descreve a

monitorização ambulatorial pelo sistema Holter e a metodologia
utilizada para a obtenção dos dados analisados.

.'' O Método de Análise R/S - Pesca/ed Range escolhido para análise

encontra-se no capítulo 3, que justifica a escolha desse método e a
forma de determinação do expoente de Hurst.

16



v'' O capítulo 4 (Resultados Alcançados) apresenta os resultados da

Análise R/S aplicada.

v'' As Conclusões, Limitações e Direcionamentos Futuros compõem
capítulo 5, com os principais resultados, contribuições e restrições
deste trabalho.
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2 Metodologia de Coleta de Dados

O exame tradicional Holter. que leva o nome de seu ídealizador -

Norman J. Holter - implica na colocação de cinco pequenos eletrodos no
tórax do paciente, que conectados a um gravador portátil permite a
gravação de dois canais de ECG. O aparelho é colocado no paciente por
meio de uma cinta na altura do abdómen. Após 24 horas de
monitorização, o paciente retorna ao consultório e retira o equipamento,
que conectado ao computador permite que as informações coletadas
sejam transcritas pelo software e, posteriormente, analisadas pelos

cardiologistas. Em geral, os pacientes submetidos a este exame
possuem, a pdod, um diagnóstico de arritmia cardíaca.

O surgimento da eletrocardiografia ambulatorial ou dinâmica

(sistema Holter), vem atender ao interesse em se criar índices preditivos
do risco de arritmias graves que representam a maioria dos casos de
morte súbita. Ressaltamos que morte súbita por arritmias cardíacas
representa, ainda, a principal causa de morte na população adulta13

A gravação do ECG, que era restrita a poucas horas pela limitação
técnica dos gravadores, aumentou para 24 horas e vem sendo adotada
como padrão universal vigente há quase três décadast4

Lamentavelmente, nunca se questionou a necessidade de estender a

coleta de informações para um período multidias, permitindo a cometa de

informações relacionadas à variabilidade tanto entra, como entre dias.

13

14

BIGGER Jr., J. T. & STEINBERG, J. S. Risk stratification for arrhythmic death after
myocardial infarction. In: EL-SHERIF, N. & SAMET, P. Cardibc pac/ng and
e/ectropbys/o/ogy; LOWN, B. & WOLF, M. Approaches to sudden' death from
coronary heart disease. C/rcu/at/on.
KENNEDY, H. L. ef a/. Effectiveness of Increasing hours of continuous ambuíatoíy
electrocardiography in detecting maxímal ventricular ectopy. 7he Amerfcan
]ournalofCardiology.
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O fenómeno da variabilidade das arritmias cardíacas tem sido alvo

de controvérsias de vários estudos15, principalmente naqueles que
avaliam intervenções terapêuticas. Sobre esse tema podemos citar os
trabalhos de: Pratt et a/.i6, Toivonem et a/.iz e Anastasiou ef â/.lo

Do ponto de vista clínico, ao realizar-se gravação ambulatorial por
períodos longos, ficou evidente que há uma ampla variação na
ocorrência de diferentes ectopias19, mesmo entre curtos intervalos de
horas, inclusive em um mesmo indivíduo. Surge assim a possibilidade

de, fazendo uso das informações coletadas desta variabilidade, criar
uma nova metodologia de coleta e análise das arritmias, melhorando o
diagnóstico a longo prazo.

Uma das maneiras de observar-se o comportamento da
variabilidade das arritmias cardíacas por
monitorização por dias ou semanas.20

períodos longos é a

15

16

17

18

19

JAC et a/. Use of ambulatory ECG (Holter Monitoring). .dana/s of Iate/na/Medicine.
'R.b:TF. C. \A. et al. Analysis of the spontaneous variability of ventricular
arráyfhmias: consecutive ambulatory ECG recordings of ventricular tachycardia.
TOIVONEN, Lauri M. D. Variability in frequency of ventricular premature complexes
over prolonged intervals and implications for antiarrhythmic treatment. 7'he
American Journal of Cardiology.
ANASTASIOU, M. L. ef a/. Changes in spontaneous variability of ventricular ectopy
activity as a function of time in patients wíth chronic arrhythmias. Circo/atlon.
LOWN. B. & WOLF, M. Approaches to sudden death from coronary heart disease.
Cfrcu/atfon; MICHELSON. E. L. & MORGANROTH, J. Spontaneous variability of
complex ventricular arrhythmias detected by long-term electrocardiographic
recording. Circo/at/on; MYERBURG, R. J. eZ a/. Classification of ventricular
arrhythmias based on parallel hierarchies of frequency end form". 7'he .Ame/'fcan
Journa/ of Caril/o/ogy; NADEMANNE, K. A tale of the spontaneous variability of
premature ventricular contractions. C/rcu/at/on.
PRATT, C. M. ef a/. Spontaneous variability of ventricular arrhythmias in patients
at increased risk for sudden death after acute myocardial infarction: consecutive
ambulatory electrocardiographic recordings of 88 patients. 77le Amei/can
Journa/ of Clardlo/ogy; PRATT, C. M. & MOYE, L. A. The cardiac arrhythmia
suppression trial: background, interim results and implications. 77le Amei/can
Journa/ of Caril/o/ogy; VLAY, S. C. Lesson from the past and reflections on the
cardiac arrhythmia suppression trial. 7'he .4mmerfcan J'ouFD8/ of caril/o/ogy;
WINKLE. R. A. Antiarrhythmia drug effect mímicked by spontaneous variability of
ventricula r ectopy. Circo/ation.

20
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O tempo de gravação mostrou ser o fator mais importante para a
eficácia na detecção das arritmias, uma vez que quanto maior o tempo
de monitorização a que o paciente for submetido, maior a quantidade de
informação obtida sobre seu comportamento cardiológico.

Para atender à necessidade de monitorização prolongada tendo
como finalidade compreender o comportamento das arritmias e detectar

as variações entra e entre dias discutidas, decidimos submeter pacientes
com arritmia cardíaca ao exame tradicional por dias consecutivos.

E evidente que pacientes com diagnóstico de arritmia grave
necessitariam de um acompanhamento muito mais efetivo que pacientes

com diagnóstico de arritmia moderada e assim por diante. A questão é:
até onde este acompanhamento mais efetívo pode ser viabilizado do
ponto de vista clínico? A limitação existente entre "o ideal" e "o
clinicamente viável" é um dos fatores que motiva este trabalho.

Para que consigamos compreender esta limitação destacamos que
manter um paciente com o equipamento de Holter por mais de 24 horas
consecutivas, além de provocar irritabilidade na pele, acarreta um
imenso desconforto no que diz respeito às atividades do cotidiano

(banho, sono, etc).

Por fim, após inúmeras discussões sobre como concretizar este
estudo, respeitando as limitações descritas, chegamos a uma amostra
de 50 pacientes com arritmia cardíaca em diferentes estágios, a serem
submetidos a monitorização ambulatorial por um período de 14 horas
ininterruptas diárias, durante 7 dias seguidos, totalizando 98 horas de

gravações. As gravações iniciavam-se às 8h da manhã e eram
interrompidas às 22h para que o paciente pudesse tomar banho e a pele
pudesse descansar até o día seguinte
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E evidente que a cometa durante 7 dias, embora inviável pelo custo
e desgaste do paciente, atinge resultados superiores à cometa por 14
horas em apenas um dia. Assim, a fragmentação, nos períodos de
observação por 7 dias, considerada eficiente2i, justifica a sugestão do
desenvolvimento de uma nova metodologia diagnóstica que melhor
estime o período continuado de 7 dias.

A aquisição dos dados foi realizada em fitas cassetes por meio de
gravadores convencionais e, em seguida, analisados em um sistema
computadorizado apropriado (DMI Modelo Hospital, de responsabilidade
da Cardiosístemas).

Os resultados dos exames deram origem a três bancos de dados
desenvolvidos em um software que nos permitiu aplicar o método de
análise a ser descrito no capítulo seguinte. Esses bancos contam com a

resposta de ocorrências de eventos, sendo que o primeiro corresponde
às Extra-sístoles Isoladas, o segundo às Extra-sístoles Pareadas e o
terceiro às Taquicardias Ventriculares. As informações estão separadas
por paciente, em cada banco, o que possibilita obtenção dos gráficos
das séries individuais.

Ressaltamos que o nosso objetivo é avaliar a quantidade de
informação clínica fornecida por um método de coleta fragmentada,
quando comparado ao método de coleta contínuo, através da presença
de comportamento persistente ou antípersistente22 das arritmías.

21
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KEMPTHORNE. Oscar & FOLKS, Leroy. Probabi//ty/ Sfafíst/csz and l)afa
Analysls.
PETERS, Edgar E. Fracfa/ market ana/yslh; applying chãos theory to investment
and economics.
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3 O Método de Análise R/S RescaledRange

3.1 Histórico

A Análise R/S ou Rosca/ed Range (Intervalo Reescalonado23) surge
em 1951, desenvolvida pelo hidrologista britânico Harnold Edwin Hurst.

No início do século XX, trabalhou no /V//e R/ver Dam PTQ/ect. Segundo os

relatos de alguns egípcios, ele recebeu o apelido de "o Pai do Nulo" por
conta de seus extensivos estudos24

Ao apresentar o trabalho "The Long-Term Storage Capacity of
Reservoirs"25, Hurst construiu um método para distinguir séries
temporais aleatórias de séries temporais fractais.

Tomou por referência os registros de 847 anos sobre as cheias do

Rio Nilo, e notou que as cheias não pareciam um processo Gaussiano,
contrariando a suposição inicial de muitos hidrologistas sobre esse
ecossistema complexo. Cheias acima da média precediam cheias

maiores; inesperadamente o processo mudava para cheias abaixo da
média que precediam cheias também abaixo da média. Resumindo, as
informações pareciam estar em ciclos, mas seu comprimento era não-
periódíco.

Após verificar que a análise padrão detectava correlações
significativas entre as observações, Hurst resolveu desenvolver sua
própria metodologia para investigar esta série.

23

24

25

PAIVA, Wagner Peixoto de. A Teoria do Caos e as Organizações. Claderno de
Pesquisas em Administração, p. 93.
PETERS, Edgar E. Fracta/ market ana/y'sis; applying chãos theory to investment
a na econom ics

HURST, Harnold Edwin. "Long-Term Storage Capacity of Reservoirs". American
Society of Civil Engineers. Proceed/ngs-Será/'ate.
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O método desenvolvido por Hurst baseia-se na média, desvio-
padrão e range (escala) de determinados intervalos de dados não
sobrepostos, ao longo da série. A amplitude destes intervalos é
incrementada ao longo do processo e o resultado final é um número
associado à série, o expoente de Hurst (H)2õ

3.2 Concepção do Método de Análise R/S

No início observamos uma série temporal X=xi,x2,X3,. ,Xn que
representa os valores consecutivos de X, onde n é o número ocorrências

de eventos arrítmicos (extra-sístoles pareadas). O valor médio e. e o
desvio padrão Sn, da série temporal X, são definidos respectivamente
por

e. = (.h,x2,'b' ''',.h)/n

e

s. «l/n) * }: (.&
k;l

e.'»'''

Uma série de desvios em relação à média é usada então para
obter os valores correspondentes ao intervalo reescalonado (Resma/ed

Range,) ou à análise R/S. Primeiramente redefinimos ou "normalizamos"
os dados, através da subtração da média, e na seqüência criamos uma
série temporal acumulada Y, assim definida:

4
k

1>.1 (x. - e. ), Ê 1,2,3, n
í;l

26
NOBREGA, Luciano de Oliveira & MOREIRA, rosé Vicente. Método de Hurst e Séries
Tempera\s. Encontro de Iniciação Científica da UFPB, 5.
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Pela construção da série gerada, o último valor de Y (Yn) sempre
será zero. A escala ajustada Rn corresponde ao valor máximo menos o
valor mínimo de Y:

R. = max(X,...,X.) -- min(X 4)

O índice n para Rn significa que esta é a escala ajustada para
X=Xt,X2,X3,...,Xn. Pela própria definição de Y, temos que seu valor
máximo será sempre maior ou igual a zero e seu valor mínimo será
sempre menor ou igual a zero. Assim sendo a escala ajustada Rn será
sempre não negativa. Essa escala ajustada Rn é a distância percorrida
pelo sistema no índice de tempo n.

Destacamos que o processamento acima será executado para A
subperíodos (blocos, fatias) da série original com N elementos. Esses
subperíodos serão determinados de acordo com a relação A#n=N, onde
n representa a amplitude dos subperíodos.

O modelo de Análise R/S utiliza a propriedade descrita no trabalho

de Einstein (1908) sobre o movimento Browniano (séries temporais que
possuem média zero e variância igual a um), que se transformou no
modelo preliminar para o processo de passeio aleatório. Ele descobriu
que a distância percorrida por uma partícula aleatória aumenta com a
raiz quadrada do tempo:

R = To's

onde R representa a distância percorrida pela partícula, e T o índice de
tempo associado a isso.

Tomando T=n podemos aplicar a equação acima contanto que a
série temporal seja independente para valores crescentes de n.
Entretanto devemos respeitar a restrição de aplica-la apenas a séries
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temporais que tem média O (zero) e variância l (um). Para aplicar esse
conceito a séries temporais que não estão em movimento Browniano,
precisamos de uma generalização para tal equação.

Após estudar uma construção, baseada em subperíodos
independentes entre si, que possibilitasse a utilização da propriedade
citada a séries temporais que não estão em movimento Browniano,

Hurst chegou à forma geral expressa abaixo, que descreve o
comportamento de muitas séries temporais de ocorrência natural:

LRI S).: = c+ H,u

O índice n de (R/S)n corresponde ao quociente R/S (R.= range,

Sn= desvio-padrão) da série temporal X=xl,x2,X3,...,Xn; C é uma
constante e H representa o expoente de Hurst a ser encontrado. Já esta

equação pode ser aplicada a séries temporais que não estão em
movimento Browniano, diferentemente do resultado de Einstein.

Portanto, a equação apresentada a seguir permite-nos a obtenção
de H desejado, a partir da aplicação de uma regressão linear simples.

]og(.R. / S. ) = log(c:) + /7 8 log(n)

A partir dessa regressão obtemos o gráfico log(n), log(R./Sn)
denominado gráfico R/S ou d/agrada de po.x2z. O intercepto será a
estimativa para log(c) (a constante), e a inclinação da equação que será
a estimativa para H, o expoente de Hurst.

O detalhamento da Análise R/S, desde a determinação dos n's até
a obtenção do valor de H, encontra-se apresentado no final deste

27
SILVA, Jorge Luiz Castro e et a/. .Anállhe E#fatistfca de Descarte de Pacotes
em Redes TCP. p 6.
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capítulo (item 3.4). Apresentamos a seguir a interpretação dada por
Hurst para seu expoente H.

3.3 Interpretação para o Expoente de Hurst (H)

De acordo com as simulações efetuadas por Hurst, H= 0,50
quando um sistema é independentemente distribuído em relação a

intervalos de tempo não sobrepostos. Para o Rio Nulo, Hurst encontrou
H= 0,91. A partir dessa informação, ele constatou que de alguma forma
as cheias anuais do Rio Nulo tinham que estar correlacionadas, uma vez
que a nesga/ed Range estava aumentando mais rápido que a raiz
quadrada do tempo.

Hurst percebeu que um passeio aleatório altamente correlacionado

poderia ser a causa destes resultados. Para confirmar essa suposição,
ele criou um método de simulação, a partir do planejamento de um
processo elegante, que serviu como excelente metáfora dentro do seu
estudo.:'

Descrevemos brevemente esse processo: utilizando um baralho de

52 cartas, que continha tl, t3, t5, t7, t9, com distribuição Normal

aproximadamente, Hurst simulou um processo aleatório cuja execução
da Análise R/S na série resultante, gerou um expoente de Hurst (H) de
aproximadamente 0,50, indicando informações independentemente

distribuídas. Com o mesmo baralho e lançando mão de alguns artifícios
(incluiu um coringa entre as cartas, por exemplo)29, simulou um passeio
aleatório altamente correlacionado, atingindo H= 0,72. Estava
construído o método de simulaçãol

28

29

PETERS, Edgar E. FI'acta/ .ma. Aef ana/ys.-'s; applying chãos theory to investrnent
and economics.
Idem. ibidem.
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Restava então a interpretação do expoente de Hurst (H) em
termos de aleatoriedade e persistência.

De acordo com a teoria original, H= 0,50 implicaria em um
processo independente em relação a intervalos de tempo não
sobrepostos. É importante frisar que a Análise R/S não requer que o
processo subjacente seja Gaussíano, mas apenas independente. Isso
incluiria além da distribuição Normal, processos independentes não
Gaussianos, como: SludenZ-Z, Gar77ma ou qualquer outra curva.
Considerando que a Análise R/S é não-paramétrica, não há exigência
para a forma da distribuição subjacente.

Dessa forma, de acordo com o critério de Hurst30, temos a
seguinte interpretação para os valores do expoente H:

e 0,50 < H g l implica em uma série temporal persistente que é
caracterizada por efeitos de memória longa, que ocorrem não
obstante a escala de tempo, uma vez que todas as mudanças
diárias são correlacionadas com mudanças diárias futuras e todas

as mudanças semanais são correlacionadas com mudanças
semanais futuras. Teoricamente o que acontece hoje influencia o
futuro para sempre. Em termos de dinâmica caótica, há uma
dependência sensível em circunstâncias iniciais. Sintetizando, não
há nenhuma escala de tempo característica.

e O g H < 0,50 significa antipersistência. Um sistema antipersistente
"percorre" (cobre) menos distância que um sistema aleatório

(H= 0,50). Um sistema que percorre menos distância deve inverter-

se mais freqüentemente que um processo aleatório. Pesquisadores

tenderiam a igualar esse comportamento padrão a um processo que

30 PETERS, Edgar E. Fracta/ market ana/ysis; applying chãos theory to investmentand economics.
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reverte sua média (mean-revê/üng). Isso significa afirmar que o

sistema em estudo tem uma média estável, mas não podemos fazer
esta suposição para os casos estudados por Hurst.

A seguir apresentamos o detalhamento da Análise R/S para

aplicação na análise dos dados de arritmia cardíaca por nós
selecionados.

3.4 Detalhamento da Análise R/S para Séries Temporais de
Arritmias Ca rdíacas

Observando as séries temporais de arritmia cardíaca pudemos

reconhecer a semelhança com os padrões das séries descritas por Hurst.
Guardadas as devidas proporções e considerando as particularidades de
cada estudo, aplicamos a Análise R/S para determinar o coeficiente de

Hurst para as séries, de acordo com a seqüência descrita a seguir:

1) Iniciamos com uma série temporal de amplitude N igual ao número
de informações disponíveis (número de ocorrências extra-sístoles

pareadas). Dividimos este período de tempo em A subperíodos

(blocos, fatias) contínuos de amplitude n (n representa o número de
ocorrências em cada bloco), tais que A#n=N. Chamamos cada

subperíodo de 1;, sendo a=1,2,3...,A. Cada elemento em 1. é
denominado Nk,a, para k=1,2,3...,n. Para cada 1. de amplitude n, o
valor médio é definido por:

e. = (i/n)*l>.1.vt,
k:l

onde e. é o valor médio dos Ni contidos no subperíodo 1. de
amplitude n.
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2) A série temporal de desvios em relação
(Xk.a), para cada subperíodo 1. é definida por:

X*,. = 1>.1 (.N;,. -- e. ), k = 1,2,3,.
k

lZ

à média acumulada

n

Para a= 1 teremos

Xt,.
&

1>= (N.,. - e. ), k 1,2,3, n
í:l

Xi,i

x:,.
X3,i

M

x...

(.N.,. -- e. )

(.NI,l -- e. ) + (.M2,1 -- e. ) = X:,: + (.N:.. -- e:)
(N'l,l -- e.) + (.N2,1 --e.) + (N3,. -- ei) = X:,: + (N3,. --'i)

(JVt,i -- e.) +(N2,1 -- e.)+...+(N«,i -- e.) = X.-:,: +(.N.,. -- e.)

E assim por diante, até a= A

k

= 1>: (.v.,« - e. ), kk,4 1,2,3,...,/z

X.,. = (.N:,« -- e. )

X:,. = (.NI,..l -- e.) + (.V2,« -- e.) = X:,« + (.N:,« -- e.)

X:,. = (NI,..! -- e..l) + (.N2,..1 -- e.) + (N3,,.{ -- eA) = X:,. + (.N;,« -- e.)

(N'l,..l -- e. ) + (;V2,..! -- e. ) + ... + (]V«,..l -- e. ) : X.-.,. + (,N.,« -- e.)

3) A escala (range) é definida como o valor máximo menos o valor
mínimo de xk,., dentro de cada subperíodo l.:

.R'. = max(X*,.)--min(X*,.)

onde l g k g n
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4) O desvio-padrão da amostra calculado para cada subperíodo 1. é

s, «l / n) * l>: (N'.,.
k:l

e.:»''"

5) Cada escala Ri; é normalizada, dividindo-se pelo Si. correspondente
Conseqüentemente, o "intervalo reescalonado'' para cada
subperíodo de la é igual a Ria/Sia. Na etapa l acima, tivemos

subperíodos contíguos de A de amplitude n. Conseqüentemente, o
valor médio de R/S, para a amplitude n, é definido por:

ÍRIS).
Á

=
a=l

(l/ .A) # .R..ISi.)

6) A amplitude n é incrementada ao valor seguinte mais elevado, onde
N/n é um valor inteiro. Usamos os valores de n que incluem os
pontos de começo e fim da série temporal e as etapas de l a 5 são
repetidas até n= N/2. Aplicamos as equações A e B, apresentadas a
seguir, executando uma regressão linear simples para logo(n) como
a variável independente e o logo(Rn/Sn) como a variável

dependente. O intercepto é a estimativa para o log(c) (a constante).
A inclinação da equação é a estimativa de H (o expoente de Hurst).

Equação A

K.RIS). = c+ Hn

Equação B:

log:(.R./ S.) = log,(c) + H* log:(/z)
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Por simples conveniência. em nossos sc/7pts, estamos trabalhando

com potências de dois para determinar os n's e os A's.
Conseqüentemente a base utilizada para log será dois (logo).

Esses estágios deveriam ter sido aplicados para cada um dos 50
(cinqüenta) pacientes iniciais. No entanto, por uma limitação do
se/tware de análise de Holter disponível, as informações tiveram de ser

coletadas manualmente, e só foi possível aplicar a Análise R/S para
apenas 12 (doze) pacientes, pois somente nesses casos pudemos obter
os horários exatos de ocorrências de episódios de extra-sístoles

ventriculares pareadas, indicadores necessários para apuração do
expoente de Hurst.

No capítulo a seguir apresentamos os resultados da Análise R/S

para os pacientes selecionados, realizada através de sc/fpts
desenvolvidos no se/tware MATLAB 5.1
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4 Resultados Alcançados

Conforme descrito no capítulo 2 (Coleta de Dados) partimos de
uma amostra de 50 pacientes com arrítmia cardíaca em diferentes
estágios de malignidade.

A aquisição dos dados foi feita através de monitorização
ambulatorial pelo sistema Holter, por 14 horas ao longo de 7 dias. Os
dados coletados registravam ocorrências de formas de arritmias
acumuladas por hora, mas não o horário exato do episódio. As séries

individuais extraídas desses pacientes possibilitaram a construção de
gráficos, que serviram como parâmetro inicial para a investigação e
definição de um método de análise compatível com este estudo
(Anexo).

A observância desses gráficos mostrou-nos características das

séries estudadas por Hurst: recorrência de episódios sem periodicidade
definida, indicando estar em ciclos, mas sem apresentar períodos

definidos. O método de Análise R/S foi escolhido como objeto deste
estudo e está descrito no capítulo 3.

Considerando que o horário exato da ocorrência do episódio é
fundamental para a aplicação do método de Hurst, após inúmeras visitas
técnicas ao Setor de Eletrofisiologia Clínica da UNIFESP e contitos com
o suporte técnico da Cardíosístemas, não conseguimos extrair essas

informações dadas as configurações do programa. O se/tware registra e
armazena essas informações, mas não permite a extração das mesmas
para que elas possam ser trabalhadas e analisadas.

Em função da elevada quantidade de ocorrências de episódios e na

impossibilidade de obtê-las eletronicamente, optamos por coletar
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manualmente todos os horários de ocorrência de episódios de extra-
sístoles ventriculares pareadas de l dia de 12 pacientes. Esse dia
escolhido correspondeu àquele de maior incidência de episódios
arrítmicos no paciente.

Submetemos esses dados à Análise R/S e apresentamos a seguir
os resultados apurados por paciente e suas respectivas interpretações.

4.1 Análise dos Resultados

Podemos notar, através da tabela l apresentada abaixo, que nos
12 pacientes o expoente H encontra-se acima de 0,50 (meio), o que

indica comportamento persistente, de acordo com a interpretação dada
por Hurst.

Tabela l Valor do coeficiente de Hurst por paciente
Paciente l H

12 l 0,8833

13 l 0,9886

16 l 0,9863
17 0,8838

21 l 0,9571

30 l 0,8676

35 0,8839

36 0,9075

37 l 0,7977
40 0,8934

42 0,8088

48 l 0,8775
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Para ilustrar os resultados obtidos, apresentamos um exemplo de
saída gráfica - Poxp/oFÍ (Paciente 12). No eixo x temos logo(n) e no
eixo y Ioga(Rn/Sn), gerados através da Análise R/S e respectivos valores
para c e H.

Figura l Poxp/ot de Indicadores estatísticos do Paciente 12

2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

31
MIRANDA, Aníbal D. A. & ANZALONI, Alessandro. Jlfode/os
dependência de curta duração vs. dependência de longa duração.

de Tráfego
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Logo(n) 2,0000 3,0000 4,0000

Logo(R/S) 0,5372 1,2544 2,3037

C -1,2847

H 0,8833



Com o propósito de permitir uma visualização integrada dos
resultados citados acima apresentamos, na tabela e gráfico a seguir, os
coeficientes obtidos no processamento das séries temporais.

Tabela 2 - lterações e coeficiente de Hurst por paciente

Pacientes lterações - logo(n)
2 3 4

0,5372 1,2544 2,30371

0,5687 1,5117 2,54581

0,5552 1,5037 2,52771

0,5769 1,3926 2,34451

0,5085 1,4715 2,42271

0,5516 1,3692 2,28681

0,5296 1,5201 2,29731

0,5295 1,3596 2,344õl

0,5993 1,4474 2,19911

0,4787 1,4182 2,26551

0,5288 1,4025 2,14631

0,5184 1,3641 2,27341

c l H

12

13

16

17

21

30

35

36

37

40

42

48

-1,20471

-1,42361

-1,43001

-1,21341

-1,40371

-1,20031

t,202õl

1,31131

-0,98441

1,29291

1,06711

1,24731

0,8833

0,9886

0,9863

0,8838

0,9571

0,8676

0,8839

0,9075

0,7977

0,8934

0,8088

0,8775
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Figura 2 - Poxp/ot das lterações e coeficiente de Hurst
por paciente

log:(n)

--+-- Paciente 12 --B- Paciente 13 --+-- Paciente 16 --X-- Paciente 17

---t--- Paciente 35 ---- Paciente 36 ---- Paciente 37 -'$r«- Paciente 40 + Paciente 42 --;h-- Paciente 48

2 3 4

A análise dos resultados relativos ao expoente H dos 12 pacientes
pesquisados constitui o objeto da seção subseqüente
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4.2 Simulação Através de Distribuição Normal

Inicialmente procedemos a uma verificação da consistência do
sc//PZ desenvolvido para efetuar o processamento dos dados segundo as
diversas etapas da Análise R/S.

Assim, para que pudéssemos verificar se o código construído
correspondia às especificações do método de Hurst, simulamos uma
série temporal aleatória através da distribuição Normal e aplicamos a
Análise R/S a esta série.

Utilizamos na primeira simulação um total de 64 (26) posições,
que possibilitou o cálculo de H igual a 0,6960, quando o valor esperado
seria próximo de 0,50 (meio), segundo a teoria de Hurst para séries
temporais com essas características.

Decidimos aumentar o N simulado e verificar o comportamento de
H. Os resultados obtidos são descritos a seguir:

Tabela 3 Coeficiente de Hurst para os dados simulados

Pelas segunda e terceira simulações percebemos que, à medida
que aumentávamos o número de informações disponíveis, o valor de H
convergia para o valor desejado (0,50). Isso nos levou à descoberta de
mais uma restrição na aplicação dessa técnica às nossas séries
temporais: o número de ocorrências (informações disponíveis) deveria

37

N simulado H

2õ . 64

2io = 1024

2i3 = 8192

0,6960

0,6324

0,5258



ser relativamente alto. Após várias simulações nos mesmos moldes,

detectamos a presença de um viés nos valores de H para os 12
pacientes (aproximadamente 30% para a primeira simulação, 20% para
a segunda e 10% para a terceira). Essa diferença entre os valores
observados estava relacionada com a quantidade de dados disponíveis.
No entanto, percebemos que este mesmo viés não nos conduzia a
interpretações distintas quando aplicado aos H's anteriormente
calculados.

Pudemos, portanto, comprovar em todas as nossas séries a
interpretação dada por Hurst: havia presença de comportamento
persistente ou dependência de longa duração nos dados analisados.

Os resultados dos processamentos efetuados são apresentados na
tabela e gráfico a seguir:

Tabela 4 - lterações para os dados simulados

lterações
logo(n)

2

3

4

5

6

26 2io 2t3

0,5117

1,3508

1,9036

1,2651

2,0008

2,6198

3,2222

3,8162

1,2891

1,9549

2,5551

3,0476

3,6170

4,0955

4,5635

4,9943

7

8

10
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Figura 3 - Poxp/ot das lterações e coeficiente de Hurst
para os dados simulados

Ioga(n)

--+--2/\6= 64 oosicões --»--2A1 0 = 1 024 posições 2/\13 = 8192 posições
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4.3 Correlação entre Coeficiente de Hurst e Malignidade

Através de uma avaliação clínica do nível de malignidade (M),
numa escala de 5 a 10, efetuada com base no conhecimento e
experiência de um profissional dessa especialidade médica, classificamos

o comportamento dos 12 pacientes como segue:

Tabela 5 - Coeficiente de Hurst e nível de Malignidade
por paciente

Ressaltamos, sob o prisma metodológico, que a avaliação do grau
de malignidade foi efetuada pelo médico sem que o mesmo tivesse
qualquer informação a respeito dos valores calculados de H.
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Paciente H M

13 0,9886 10

16 l 0,9863 l lo1 1

17 l o,a838 l 8

35 0,8839 7
36 l 0,9075 l 61 1
37 l 0,7977 l 6

40 0,8934 7
42 0,8088 5
48 l 0,8775 7



Desse modo, construímos um gráfico do expoente de Hurst (H)

L'ersus a Malignidade (M). O resultado sugere a existência de correlação

entre as variáveis, conforme pode ser observado no gráfico a seguir:

Figura 4 - Coeficiente de Hurst ve/sus nível de Malignidade
(Dispersão)

12

10

++
E 6

0

0,75
0,8 0,85 H 0,9 0,95

Aplicando um teste de correlação às variáveis, chegamos a um
coeficiente de correlação de 0,8213, indicando um alto grau de
associação entre estas variáveis. Isso significa que o expoente H está
correlacionado com o nível percebido de malignidade nestes 12
pacientes.
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Dando continuidade a nossa investigação sobre estas variáveis,
apresentamos no gráfico a seguir, os dados citados e a reta ajustada por
um modelo de regressão linear.

Figura 5 Reta ajustada pelo modelo de Regressão Linear

+ Y

= Predicted Y

0,75 0,8 0,85 H 0,9 0,95 l

Podemos notar que o coeficiente de determinação R2 obtido é
0,6746, o que denota um bom ajuste do modelo. Outros indicativos de

um bom ajuste são os baixos valores obtidos para os resíduos,
apresentados na próxima tabela.
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Tabela 6 -- Regressão Linear (output)
SUMMARYOUTPUT

Regressíon Statistics
Multiple R 0,8214
R Square 0,6747
Adjusted R Square 0,6421
Standard Error 0,8882
Observations 12

ANOVA

l
10

11

Regression
Residual

Total

S& MS F Significante F
16,3604 16,3604 20,7367 0,0011
7,8896 0,7890
24,25

S:Q% Upper 95.01
11,0705 4,0313 -2.7461 0,0206 -20,0528 -2,0881 -20,0528 -2.08tIntercept

X Va ríable l

RESIDUALOUTPUT

Observation Predicted Y
7,0144
9,1703
9,1232
7,0246
8,5254
6,6929
7,0267
7,5099
5,3068
7.2212
5,4891

$,8956

Residuais
.0,0144
0,8297
0,8768
0,9754
1,5254
0,3071
0,0267
1,5099
0,6932

-0,2212
-0,4891

Q.!044

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

As duas formas de verificação utilizadas acima, análise de
correlação e análise de regressão, estão intimamente relacionadas
apesar de conceitualmente diferentes
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Esses resultados reforçam a idéia de que existe relação linear
entre as variáveis estudadas (expoente H e malignidade). Em
decorrência, como contribuição deste estudo, se futuramente estes
resultados vierem a se confirmar para todas as formas das extra-

sístoles, para um número de casos mais elevado, o expoente H poderá
ser incorporado a um método de diagnóstico complementar, que
possibilitaria uma melhoria sensível na avaliação clínica, dada à alta
correlação verificada entre as duas variáveis.
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5 Conclusões, Limitações e Direcionamentos Futuros

5.1 Conclusões

No início deste trabalho nos propusemos a identificar e aplicar um
método que permitisse a obtenção de medidas estatísticas, que
observadas em diferentes instantes, nos fornecessem informações
adicionais sobre o comportamento das arritmias cardíacas. Essa
identificação foi possível através da Análise R/S e da determinação do
expoente H.

Os efeitos encontrados através da análise R/S mostraram-se

compatíveis com o esperado pela prática clínica, a partir de informações
prestadas pelos médicos envolvidos neste estudo. Assim, apesar do
método de Análise R/S poder ser classificado como de natureza

empírica, o resultado do processamento das séries temporais analisadas
permite assumir como credível a aplicação deste modelo estatístico a

problemas da mesma natureza deste estudo. O modelo desenvolvido por
Hurst evidenciou ser um bom modelo para descrever o comportamento

dos episódios arrítmicos, mas é razoável admitir sua aplicabilidade não
apenas na área médico-cardiológica, mas também em outras áreas da
medicina e de outros campos do conhecimento, como visto na revisão
bibliográfica.

Em termos específicos da pesquisa realizada, um importante

resultado relaciona-se com a existência de comportamento persistente
por parte das formas Pares, determinada pelo coeficiente H acima de
0,50 (meio), retratando a presença de ciclos, cuja principal

característica é a falta de periodicidade. Ressaltamos que a quantidade
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de dados disponibilizados não nos permite a determinação destes ciclos,
para o que deveríamos ter uma amostra mais efetiva.

Não obstante as limitações amostrais deste estudo, é plausível

acreditar que a forma de coleta fragmentada quando aliada à
experiência clínica, pode representar melhor compreensão diagnóstíca
para o processo de tomada de decisão relativo ao tratamento de
arritmias cardíacas.

A principal contribuição deste trabalho é evidenciar que existem
fatores potenciais que podem auxiliar no diagnóstico mais preciso das
arritmias quando utilizamos uma cometa diferenciada através do Holter.

Tradicionalmente, este método permite obter uma grande quantidade de
dados, limitada a uma cometa única em um período de 24 horas. A
questão crítica a ser colocada é se a análise de dados de um período
seqüencial de 24 horas é melhor ou pior que uma análise que considera
uma coleta fracionada ao longo de vários dias?

Uma cometa única pode representar um único ciclo de natureza

persistente, sem identificar possíveis alterações que poderiam ter
ocorrido em dias anteriores ou posteriores ao da coleta de 24 horas. Um
novo ciclo poderia estar se encerrando ou se iniciando neste dia. Como
saber se esse ciclo persistirá ao longo dos dias subseqüentes? Poderia
um novo ciclo estar se iniciando com malignidade de episódios superior
ou inferior ao ciclo detectado? Como saber se os dados coletados neste
dia específico representam o início ou final do ciclo? Essas dúvidas
justificaram a idéia deste trabalho, que permitiu o tratamento estatístico

associado a uma nova metodologia de cometa e análise de dados via

Holter, fragmentada em diversos períodos de tempo (neste caso, sete
dias consecutivos).
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Na impossibilidade da coleta ideal, leia-se coleta efetiva por vários
dias ininterruptos, por que não fragmentar essas informações e analisar
seus ciclos ao longo do tempo? Em virtude da persistência estatística

detectada em nossas séries, a cometa fragmentada parece ser um
procedimento adequado para o diagnóstico clínico de episódios
arrítmicos.

5.2 Limitações

Pelos resultados apresentados no capítulo anterior podemos notar
que a quantidade e formato das informações coletadas são de grande
importância na determinação de um método de diagnóstico mais
preciso. Para a aplicação e análise do coeficiente H, temos que ter os
dados exatos das ocorrências dos episódios arrítmicos.

Essa foi uma das limitações encontradas: a quantidade de dados
disponíveis. Através de uma simulação descobrimos, no decorrer do
processamento, que os H's obtidos tinham um viés que era eliminado à
medida que aumentávamos o N.

Outra limitação que acabou sendo contornada, em parte, foi a
impossibilidade de extrair eletronicamente do se/tware utilizado para
análise dos dados de Holter, o horário exato da ocorrência das extra-

sístoles ventriculares, nas três formas (Isoladas, Pares e Taquicardias).
Embora o programa registre esses dados, não conseguimos obtê-los em
arquivo, mesmo após a decodificação das fitas e emissão dos laudos.

Isso nos levou a um trabalho de cometa manual dos episódios restritos
aos 12 casos estudados.
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5.3 Direcionamentos futuros

Não constitui deste estudo, pela própria formação da autora, tecer
qualquer comentário acerca de um novo método de diagnóstico clínico
para arritmias cardíacas. No entanto, à luz dos resultados dos
tratamentos estatísticos efetuados, evidenciou-se a utilidade da Análise
R/S para a avaliação de persistência de episódios arrítmicos e
associação com níveis de malignidade. Isto serve como estímulo a novas

pesquisas e análises que utilizem essa metodologia para aprimorar
ainda mais o método diagnóstico. Sugerimos, pois, a possibilidade de se
obter dados de episódios arrítmicos nas três formas ventriculares

(Extra-sístoles Isoladas, Extra-sístoles Pareadas e Taquicardias). E, a

partir deles, investigar o grau de associação destas formas, a correlação
entre elas e o potencial preditivo das mesmas. Analogamente, realizar
este estudo para as formas supraventriculares.

Uma vez confirmada essa associação, poderemos estimar o
expoente de Hurst para determinado paciente e prever através desse
coeficiente uma variação de malignidade dos episódios ao longo de um
determinado período de tempo.
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ANEXO

GRÁFICOS

SÉRIES ORIGINAIS DOS PACIENTES ANALISADOS
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Caso l Paciente 12
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Caso 2 Paciente 13
Extra-sístoles Isoladas
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Caso 3 Paciente 16
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Caso 4 Paciente 17
Extra-sístoles Isoladas
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Caso 5 Paciente 21
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Caso 6 Paciente 30
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Caso 7 Paciente 35
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Caso 8 Paciente 36
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Caso 9 Paciente 37
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Caso IO Paciente 40
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Caso ll Paciente 42
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Caso 12 Paciente 48
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