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Resumo - Este trabalho propõe uma abordagem para digitalização dos gráficos do eletrocardiograma impressos 

em papel. A digitalização visa tornar o exame acessível para o armazenamento, acesso, troca e análise através de 

técnicas de processamento automático de sinais. Para isso, o exame de eletrocardiograma em papel é enviado a 

scanner convencional, que por sua vez gera uma imagem correspondente. Esta imagem é então processada pelo 

algoritmo proposto que produz como resultado final os gráficos do eletrocardiograma, disponibilizando as 

amostras de cada gráfico.  O desempenho do algoritmo proposto é avaliado a partir de experimentos tendo como 

medida de qualidade da digitalização o erro calculado entre o gráfico obtido pelo algoritmo e o gráfico digital 

original. Os resultados obtidos são comparáveis a outros trabalhos publicados no assunto. As vantagens da 

abordagem proposta são o desempenho aliado a sua simplicidade, facilidade de implementação e customização. 
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INTRODUÇÃO 
 

Apesar da informatização crescente dos serviços de saúde em geral, é significativo os 

prontuários médicos que estão armazenados somente no formato em papel. Além disso, 

estudos epidemiológicos longitudinais dispõem somente de fichas clínicas ou exames de 

pacientes impressos em papel [2]. Apesar da riqueza de dados para uso em pesquisa, a 

necessidade de acessar os dados em papel envolve custos e tempo, o que poderia ser 

minimizado caso as informações clínicas e os exames estivessem armazenados digitalmente. 

Um dos problemas neste caso está na digitalização de exames em papel, como o 

Eletrocardiograma, de forma que o seu conteúdo esteja disponível em formato digital para o 

armazenamento, acesso, troca e análise dos mesmos [5]. 

Existem duas formas principais de digitalização de um exame de eletrocardiograma. 

Normalmente a digitalização consiste apenas em gerar uma imagem digital em formato jpg. 

Nesta situação, o conteúdo do exame não é extraído e, por isso, não fica disponível para que 

técnicas de processamento de sinais ou mineração de dados se encarreguem de classificar os 

dados do exame. Por outro lado, o eletrocardiograma pode ser digitalizado através de técnicas 

de processamento de imagem onde o gráfico do exame é identificado e as amostras do gráfico 

são recuperadas. Desta forma, economiza-se em espaço de armazenamento e possibilita o 

emprego de técnicas de reconhecimento de padrões para a análise da morfologia do exame do 

paciente [3]. 

A literatura apresenta algumas abordagens voltadas para a digitalização dos traçados 

(gráficos) de exame de ECG em papel [3], [4], [5], [6]. Uma característica presente na maioria 

das abordagens está na coversão das cores para preto e branco [3], [4], [5]. Alguns destes 

trabalhos [4], [5] possuem a limitação de não corrigir a orientação do traçado devido à 

colocação errada do papel, enquanto que em [3], [6] a correção é feita manualmente, 

utilizando uma referência fornecida pelo usuário. O exame de ECG normalmente apresenta 

linhas de grade no fundo do papel de forma a facilitar o trabalho do cardiologista. Essas linhas 

devem ser removidas para permitir a identificação do traçado do ECG [3], [4], [5], [6]. Com 

respeito à escala do traçado, os trabalhos normalmente empregam uma relação entre a escala 



 

 

real e a resolução da imagem em dpi [3], [4], [5] , [6]. Alguns dos trabalhos citados [3], [4], 

disponibilizam algumas ferramentas geradas, porém não há uma integração entre todas as 

etapas do processo de digitalização. Além disso, a aplicação do usuário demanda muitos 

ajustes, o que torna cansativa a tarefa de digitalização de grande volume de exames. Ademais, 

os programas são limitados quanto a customização às necessidades do usuário. 

Neste sentido, este trabalho propõe uma abordagem, utilizando o software MATLAB da 

MathWorks, para solucionar este problema, onde a imagem é obtida por um scanner 

convencional, tem sua orientação corrigida, depois são selecionados os pontos do gráfico 

referentes ao traçado, e por último o gráfico é transformado para escala correta e salvo em um 

vetor. Este algoritmo foi adaptado para os exames de ECG em papel de um estudo 

epidemiológico do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da UFES, 

possibilitando as medidas do exame de ECG pudessem ser automatizadas. 

O algoritmo desenvolvido neste trabalho tem como requisito principal a simplicidade e 

desempenho comparável a outros trabalhos da literatura [3], [4], [5] [6], a partir de 

experimentos realizados em exames de ECG em papel. A vantagem do nosso trabalho está na 

sua facilidade de implementação através da ferramenta MATLAB, conforme descrição 

detalhada a seguir, e a possibilidade de adaptação as necessidades do usuário. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo, utilizando o 

software MATLAB da MathWorks, com a finalidade de digitalizar exames de ECG impressos 

para facilitar seu armazenamento, acesso, manipulação e análise através de técnicas de 

processamento de sinais.  

 

METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento do projeto foram obtidos exames de ECG impressos e digital, 

fornecidos pelos pesquisadores do lab. Fisiologia Cardiovascular do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas da UFES [2]. 

O processamento da imagem foi realizado utilizando o software MATLAB da MathWorks 

e é dividido basicamente em 3 etapas principais: 

 Aquisição da imagem; 

 Processamento da imagem; 

 Detecção da escala da imagem. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Aquisição da Imagem 

A aquisição da imagem é realizada utilizando um scanner convencional com uma 

resolução de 600dpi. 

Através do algoritmo desenvolvido, a imagem digitalizada é disponibilizada ao usuário 

para uma correção na orientação da imagem caso necessária. A partir de uma linha de 

referência sobre a imagem (veja Figura 1), o usuário posiciona de forma perpendicular à 

orientação correta dos exames (Figura 2). 

A imagem é então rotacionada de acordo com o ângulo obtido pela linha de referência 

fornecida pelo usuário. Em seguida, a imagem está pronta para iniciar o processo de extração 



 

 

do traçado. Primeiramente, um retângulo é posicionado sobre a imagem, para que o usuário 

selecione a área dos gráficos que será processada [5], conforme mostrado na Figura 3. Em 

seguida, o usuário deve informar a disposição dos gráficos no exame (a qual pode variar de 

acordo a seleção feita no eletrocardiógrafo) como no exemplo da Figura 1, que são 3 linhas e 

4 colunas. 

Terminada a etapa de configuração, a imagem é recortada e disponibilizada ao usuário 

dividida de acordo com o número de exames indicados anteriormente pelo usuário (Figura 4). 

 

Figura 1: Imagem disponibilizada para correção na orientação. 

 

Figura 2: Imagem modificada pelo usuário utilizando um zoom, para correção da orientação. 

Cada divisão da imagem é delimitada por um retângulo cuja dimensão pode ser 

modificada pelo usuário de forma a facilitar o trabalho do algoritmo de detecção do traçado 

(Figura 5). 



 

 

 

Figura 3: Seleção dos exames para o processamento. 

 

 

Figura 4: Imagem dividida pelo programa. 

 

 

Figura 5: Imagem modificada pelo usuário. 

Processamento da imagem 

As imagens divididas são então processadas individualmente. 



 

 

Primeiramente, o algoritmo realiza uma análise dos níveis de cinza [3], [5] fazendo uma 

binarização da imagem, detectando os pontos mais escuros através da utilização de um limiar 

de corte [5] (Figura 6). 

 
                                                                  (a)                                        (b) 

Figura 6: (a)Imagem selecionada; (b)Imagem binarizada 

Com a imagem binarizada, é feita a detecção da continuidade da linha do gráfico, 

analisando cada ponto da imagem, verificando se existem pontos próximos a uma distância 

máxima d (Figura 7(a)) determinada empiricamente.  

 

 
                                                        (a)                                                          (b) 

Figura 7: (a)Detecção de continuidade; (b)Imagem processada 

Em uma última etapa do processamento, o excesso de pontos do gráfico é retirado 

utilizando a mediana do valor de amplitude ao longo do eixo tempo (Figura 8) [5]. 

 

Figura 8: Mediana dos pontos. 



 

 

Detecção da escala da imagem 

Para a detecção da escala da imagem foi utilizada a escala real do exame impresso e a 

resolução de 600dpi da digitalização [4], [5] onde é possível calcular o valor em mV 

(Equação 1) ou em ms (Equação 2) de cada pixel da imagem: 
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Com a escala detectada o resultado final obtido é apresentado na Figura 9. 

 

 

RESULTADOS 
 

Para avaliar os resultados e a precisão do algoritmo desenvolvido foi preciso utilizar um 

exame digital, o qual foi impresso e posteriormente digitalizado por um scanner convencional 

com uma resolução de 600dpi para ser processado e comparado ao exame original [3], [4], 

[5], [6] que é a referência para análise. 
 

 

Figura 9: Gráfico obtido após o processamento. 

A análise foi feita sobrepondo o gráfico obtido pelo algoritmo ao gráfico de referência, 

conforme mostrado na Figura 10. 
 

 



 

 

Figura 10: Gráfico processado (azul) e gráfico padrão ouro (verde). 

Para uma melhor visualização também foram posicionados os dois gráficos lado a lado, 

conforme mostrado na Figura 11. 

A análise do resultado do algoritmo de digitalização foi realizada com os 12 gráficos 

(derivações) de um exame de ECG. O desempenho foi medido de duas formas: i. médias dos 

erros ponto a ponto dos gráficos [3], [5], [6] em mV e em %; ii. cálculo da PRD (percent rms 

difference), que é um valor normalizado que indica o erro entre os dois gráficos [3], [4]. O 

resultado pode ser visualizado na tabela 1. 
 

 

Figura 11: Gráfico processado (cima) e gráfico padrão ouro (baixo). 

Tabela 1. Resultado analisando ponto a ponto dos gráficos. 

Canais Erro(mV) Erro(%) PRD(%) 

Canal D1 0,0096 14,34 10,22 

Canal D2 0,0081 13,03 7,09 

Canal D3 0,0130 4,30 6,41 

Avr 0,0138 5,66 3,87 

Avl 0,0095 6,76 10,16 

Avf 0,0083 15,10 15,32 

V1 0,0099 4,00 2,52 

V2 0,0188 2,39 2,34 

V3 0,0169 4,67 3,26 

V4 0,0127 2,17 3,83 

V5 0,0115 6,57 8,20 

V6 0,0102 12,37 10,49 

Média 0,0119 7,61 6,98 
Desvio 

Padrão 
0,0033 4,75 4,04 

 

Os resultados obtidos foram comparados aos resultados de [3], os quais são mostrados na 

Tabela 2 para a verificação da precisão dos resultados obtidos. 

Comparando os resultados da Tabela 1 e 2, comprova-se uma boa precisão do nosso 

algoritmo, que se mostrou superior na medida de PRD(%) e muito próximo na medida de 

Erro(%)[3]. 

Buscando ampliar a análise dos resultados, também foi feita uma comparação com os 

resultados de [4]. No entanto, a análise estatística foi realizada somente sobre os picos do 

complexo QRS dos gráficos e os resultados são apresentados na tabela 3. 



 

 

Tabela 2. Resultado obtido pelo artigo [3]. 

Gráficos Erro(mV) Erro(%) PRD(%) 

1 0,10 5,15 8,89 

2 0,11 5,72 9,51 

3 0,12 6,39 10,68 

4 0,21 8,67 13,07 

5 0,19 8,13 12,14 

6 0,20 8,57 12,42 

7 0,17 7,49 9,44 

8 0,19 8,39 10,68 

9 0,22 9,64 11,80 

10 0,39 16,14 26,80 

11 0,32 13,36 22,29 

12 0,39 16,04 26,12 

Média 0,22 9,47 14,49 

Desvio 

Padrão 
0,10 3,73 6,59 

 

Tabela 3. Resultados analisando os picos dos gráficos 

 Amplitude Tempo 

Canais Erro(mV) Erro(%) Erro(ms) Erro(%) 

Canal D1 0,0321 3,01 2,78 1,67 

Canal D2 0,0047 0,63 1,11 0,08 

Canal D3 0,0179 2,59 1,67 0,08 

Avr 0,0112 1,10 1,67 0,60 

Avl 0,0363 4,13 1,11 0,11 

Avf 0,0546 12,59 2,78 1,35 

V1 0,0077 0,75 7,78 1,01 

V2 0,0072 0,29 6,11 0,86 

V3 0,0321 1,27 2,78 1,89 

V4 0,0627 2,68 1,11 1,26 

V5 0,1081 6,36 0,56 0,57 

V6 0,0688 6,47 1,67 0,96 

Média 0,0369 3,49 2,59 0,87 

Desvio 

Padrão 
0,0315 3,55 2,19 0,61 

 

Na comparação da detecção de picos, o algoritmo desenvolvido obteve um desempenho 

similar ao do trabalho de [4] se considerarmos os quatro melhores resultados. De uma forma 

geral, analisando os dois experimentos, o resultado final está dentro do que é apresentado na 

literatura. 

Tabela 4. Resultado obtido pelo artigo [4]. 

 Amplitude Tempo 

Gráficos Erro(mV) Erro(%) Erro(ms) Erro(%) 

1 0,034 4,09 1 0,385 

2 0,021 1,94 1 0,195 

3 0,017 2,42 2 0,220 

4 0,013 1,35 2 0,164 



 

 

Média 0,021 2,45 1,5 0,240 

Desvio 

Padrão 
0,009 1,18 0,5773 0,099 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho, foi proposta uma abordagem de processamento de imagem para a extração 

dos gráficos do eletrocardiograma impresso em papel, baseada no software MATLAB da 

MathWorks. 

O desempenho da abordagem foi medido através do cálculo do erro entre o gráfico obtido 

pela abordagem e o gráfico digital original. Os resultados estão de acordo com o alcançado 

por outros trabalhos da literatura. Vale destacar que a abordagem proposta tem a vantagem de 

ter sido customizada para o formato de exame pretendido, agilizando a tarefa de digitalização. 

Futuramente, a abordagem será aprimorada para a digitalização de gráficos que possuem 

grades no fundo, ou até mesmo gráficos coloridos, já que o algoritmo desenvolvido neste 

artigo não abrange este tipo de gráfico. 
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