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Resumo: A gestação é um período de inúmeras 
modificações fisiológicas para adequar o organismo 
materno às exigências de formação e desenvolvimento 
fetal. O monitoramento contínuo de sinais biológicos 
maternos e fetais por meio da Cardiotocografia (CTG) 
permite sua avaliação como fonte de auxílio ao 
diagnóstico médico. Para o presente trabalho, é proposta 
a Detrended Fluctuatin Analysis (DFA) como 
ferramenta para a analise do comportamento da 
Frequência Cardíaca Fetal (FCF). Os resultados foram 
obtidos utilizando-se uma base de dados previamente 
classificada pela equipe médica da empresa Trium 
GmBH. A base, identificada como CTG-A, possui 35 
exames em fase anteparto, com períodos gestacionais 
variando de 28 a 34 semanas, divididos em 4 diferentes 
classes: 22 da classe 1 (Normal), 5 da classe 2 (Alta 
variação), 7 da classe 3 (Autosimilar) e 1 da classe 4 
(Bradicardia). Neste artigo, é feita uma análise 
qualitativa dos expoentes de autocorrelação da DFA, α1 
e α2, obtidos para as diferentes classes avaliadas. Desta 
forma, pretende-se caracterizar valores para cada uma 
das classes propostas, levando-se em consideração a 
perda de informação fractal com o aumento do número 
de amostras na DFA. Os valores encontrados 
corroboram com o esperado, dadas as características de 
longo prazo do exame de CTG. Os resultados 
preliminares mostram que a DFA pode ser utilizado 
como ferramenta complementar de avaliação de exames 
das Classes 1, 2 e 3. Entretanto, este tipo de ferramenta 
não consegue identificar características patológicas que 
não afetam a variabilidade do sinal como a bradicardia 
(Classe 4). 
Palavras-chave: Detrended Fluctuation Analysis, 
Frequência Cardíaca Fetal, Análise Não-linear. 
 
Abstract: Pregnancy is a period of numerous 
physiological changes to adapt the maternal organism 
to training requirements and fetal development. 
Continuous monitoring of maternal and fetal biological 
signals based on Cardiotocographies (CTG) allows 
their evaluation for diagnostic aid. For the present work 
is considerede the Detrended Analysis - DFA as a tool to 
analyze the behavior of the fetal heart rate (FHR). The 
results were obtained using a database of previously 
classified by the medical staff at Trium GmBH. The 
database, identified as CTG-A, has 35 antepartum 
testing in phase with gestational periods ranging from 

28 to 34 weeks, divided into 4 different classes: 22 of 
Class 1 (Normal), 5 of Class 2 (High variation), 7 of 
Class 3 (self-similar) and 1 of Class 4 (bradycardia). A 
qualitative analysis of the autocorrelation exponents, α1 
e α2 is presented, in accordance with standard literature 
were calculated. The calculated exponents corroborate 
with expected values, since, CTG exams present long 
term changes. Preliminary results show that DFA may 
be uses as a complimentary tool for Classes 1, 2 and 3 
exams. Although, this kind of nonlinear tool could not 
identify any pathological characteristic of Bradycardia, 
presented in the Class 4 exam. 
Keywords: Detrended Fluctuation Analysis, Fetal Heart 
Rate, Nonlinear Analysis. 
  
Introdução 
 

O corpo humano gera um conjunto de sinais 
biológicos que caracterizam uma grande escala de 
eventos fisiológicos, cujas características diferem de 
caso a caso, como os batimentos cardíacos, monitorados 
pelo Eletrocardiograma (ECG) ou as ondas cerebrais, 
com o Eletroencefalograma (EEG).  

Algumas técnicas de processamento digital de sinais 
baseadas em ferramentas matemáticas e computacionais 
são utilizadas para avaliação e classificação das 
alterações que ocorrem nos sinais biológicos, tais como 
estudos de estacionariedade, análises não lineares 
caóticas e análise de ruído.  

O estado permanente de alterações em um sinal 
biológico possui origens diversas, podendo, em alguns 
casos, estar vinculado a fatores ambientais, como no 
caso fetal em que ocorrem desacelerações na FCF 
devido à compressão do cordão umbilical. Em outros 
casos, as alterações persistem mesmo em ambientes 
controlados, como é o caso de irregularidades 
detectadas em eletroencefalogramas de pessoas em 
repouso, mantidas em ambiente sem interferências 
externas [1].  

Métodos clássicos de análise de sinais são 
adequados, principalmente, para sinais estacionários. No 
entanto, os biosinais apresentam propriendades de não-
linearidade e não estacionariedade [3]. Com isso, são 
necessárias abordagens baseadas em novos métodos 
para sinais com dinâmica não-linear para expandir a 
capacidade de diagnóstico. Alguns destes métodos 
determinam o expoente de escalonamento do sinal que 

2912



XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2014 

2 

indica a presença ou ausência de propriedades fractais 
(auto-similaridade) [3].  

O presente artigo propõe o uso da Detrended 
Fluctuatin Analysis - DFA para o auxílio na análise de 
sinais cardíacos de fetos, conforme ilustrado na Figura 1. 
A DFA é uma técnica de análise de escala que fornece 
um parâmetro quantitativo simples para representar as 
propriedades de autocorrelação de um sinal [5]. Ele 
também é conhecido por sua robustez contra não-
estacionariedade [2,3].  

 

 
Figura 1: Sinais da Frequência Cardíaca Fetal e Con-
trações Uterinas em uma CTG 

 
Materiais e métodos 

 
Diversos métodos são usados no estudo do 

comportamento dos sinais fetais, tais como 
Transformada de Fourier, entropias, função de 
autocorelação, informação mútua, etc.  

Nos últimos anos, a análise DFA, tornou-se uma 
técnica utilizada para determinar propriedades de escala 
fractal e a deteção de correlação de longo alcance em 
séries temporais ruidosas e não estacionárias [4,5].  

A DFA foi proposto originalmente como uma técnica 
para avaliar a variação da frequência cardíaca em 
adultos [6]. 

Algoritmo  
O algoritmo da DFA apresentado, refere-se a um 

sinal unidimensional , 1, … . , . Para tal, 
começamos por calcular a integração do sinal de acordo 
com a fórmula:  

																			 												 1  

Onde, é o valor médio do sinal. Feito isso, 
dividimos o vetor em segmentos de comprimento  e 
calcula-se  para cada uma destas janelas. 

A flutuação média  do sinal em torno da 
tendência é dada pela seguinte formula:  

							
1

											 2  

Os cálculos são repetidos para todos  considerados. 
O nosso interesse é na relação entre  e o tamanho 
do segmento . Em geral,  é diretamente 
proporcional ao tamanho deste segmento. 

Em seguida, é criado um gráfico em escala 
logarítmica dupla (log  x log . 

Um comportamento linear no gráfico indica a 
presença de autoflutuação do sinal e a inclinação da reta 
determina o expoente de escalonamento α [3]. 
																																											 ~ ∝																														 3  

Expoente de escalonamento ∝ 
O parâmetro α denominado como escala exponencial, 

expoente de autocorrelação ou parâmetro de auto-
similaridade, representa as propriedades de 
autocorrelação do sinal [2,4].  
 
Tabela 1: Valores do expoente de correlação e suas 
propriedades de autocorrelação 

Expoente de  
autocorrelação (∝) 

Propriedades de 
autocorrelação  

< 0.5 Sinal anticorrelacionado 
 

= 0.5 
Sinal Descorrelacionado 
(ruido Branco) 

> 0.5 Autocorrelação positiva no 
sinal 

= 1 Ruido 1/f (ruido rosa) 
= 1.5 Ruido Browniano ou 

passeios aleatório  
 

À medida em que o comprimento da janela aumenta, 
o erro de aproximação  normalmente 
aumenta. Então, 	 é geralmente uma função 
monotonamente crescente [7]. 

Base de dados 
Os resultados foram obtidos utilizando-se uma base 

de dados previamente marcada e classificada pela 
equipe médica da empresa Trium GmBH, sediada em 
Munique, Alemanha e parceira do projeto.  

 
Tabela 2: Estrutura de classificação proposta com 4 
Classes e respectivas quantidades de exames 

Classes Descrição No. de Exames 
1 Normal 22 
2 Alta Variação 5 

3 Autosimilar 7 

4 Bradicardia 1 

 
A base de dados, identificada como CTG-A, possui 

35 exames em fase anteparto, com períodos gestacionais 
variando de 28 a 34 semanas, divididos em 4 diferentes 
classes, de acordo com seu comportamento temporal, 
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visando um possível parâmetro de comparação para os 
resultados da DFA, conforme apresentado na Tabela 2.  

 é calculado para vários comprimentos de 
janela variados. Exames utilizados para o efeito, tem a 
duração de 40 minutos, que são representados por 9.600 
amostras, variando-se o valor de n a partir de 100 
amostras até 1.000 com intervalos iguais de 100 
amostras, {N=100, 200, 300, ..., 1.000}. Foram 
calculados expoentes de escalonamento para duas 
janelas de comprimentos diferentes, sendo α1 o expoente 
referente a janela de comprimento que vai n=1:5 e α2 

referente ao comprimento n=6:10.  
 
Resultados 

 
É apresentada, na presente seção, uma análise 

qualitativa sobre os expoentes de autocorrelação de 
acordo com as 4 classes propostas, visando criar 
parâmetros de classificação.  

 

 
Figura 2: (a) Exame CTG0700133, previamente classi-
ficado como Normal (Classe 1); (b) Gráfico da DFA 
com os valores de α1 e α2. 

O gráfico do exame CTG0700133 representa a 
Classe 1 (Normalidade),  juntamente com o gráfico da 
DFA é apresentado na figura 2. Neste exame, o valores 
de α1 e α2 apresentam autosimilaridade positiva 
α1 1,1541, α2=0,75852, o que demonstra uma queda na 
autosimilaridade do sinal com o aumento do número de 
amostras.  

A figura 3, apresenta o gráfico da DFA para o exame 
CTG0433563, que representa a Classe 2. Nesta classe, 
foram selecionados exames com variação elevada do 
sinal. Os expoentes da DFA apresentaram 
autocorrelação positiva para α1, com significativo 
decréscimo de α2, chegando a ser descorrelacionado, 
α1=0,80152 e α2=0,31543. 

Para o exame da Classe 3, apresentado na Figura 4, 
os exames apresentam autosimilaridade visual durante o 
período avaliado. Constata-se que, com o aumento do 
número de amostras, o grau de autosimilaridade diminui 
mas não tão significativamente. Exame CTG2034363, 
com α1=0,98834 e α2=0,72288. 
 

 
Figura 3: Gráfico logarítmico da DFA para o Exame 
CTG0433563 com os valores de α1 e α2. 

 
Figura 4: Exame CTG2034363, classificado por seu 
comportamento temporal como autosimilar.  

Por fim, o gráfico da análise DFA para o exame 
CTG 1642343  está apresentado na Figura 5, 
representando a Classe 4, com um exame patológico, 
em que os valores dos expoentes mantiveram-se 
praticamente iguais, α1=1,0113 e α2=0,99229.  
 
Discussão 
 

Apesar de terem sido utilizados exames de classes 
diferentes, todas as classes apresentam na maior parte 
dos exames autosimilaridade em pelo menos um dos 
expoentes, o que nos permite dizer todos os exames são 
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autosimilares em determinada faixa de amostras.  
Uma das principais discussões que devem ser 

consideradas quando da análise fractal de uma série 
temporal por meio da DFA é a determinação dos 
possíveis limites para cada uma das janelas de 
comprimento para o expoente de escalonamento, pois 
eles têm um papel preponderante nos graus de 
autosimilaridade resultantes.  

 

 
Figura 5: Gráfico logarítmico da DFA para o Exame 
CTG1642343 com os valores de α1 e α2. 

É importante avaliar que para a Classe 1, de exames 
normais, o resultado apresenta uma perda da 
característica fractal do sinal, entretanto, mantendo-se 
dentro da caracterização de correlação positiva.  

A avaliação das Classes 1, 2 e 3 permite supor que o 
nível da perda de auto-similaridade pode vir a ser um 
parâmetro classificatório de CTG's. 

Para o sinal patológico da Classe 4, um feto com 
severa bradicardia, os valores de α1 e α2 indicam que a 
auto-similaridade do sinal persiste mesmo com o 
aumento de n, mas não consegue indicar nenhum tipo de 
informação sobre o valor absoluto da FCF para o tal 
exame. Com isso, a interpretação visual do exame 
permanece necessária, em complemento ao uso da DFA. 
 
Conclusão 
 

A DFA, nos permite observar o grau de 
autosimilaridade em qualquer intervalo da série 
temporal, o que o torna uma técnica bastante útil para 
diversas áreas. Mas para a análise do comportamento da 
frequência cardíaca fetal, por si só não é suficiente, 
assim, é usada para complementar outras técnicas de 
analises temporais.   

Futuros trabalhos investigarão possíveis impactos da 
variação nos tamanhos das janelas de amostra, duração 
total dos exames e criação de novas classes, para afinar 
as possibilidades de classificação da análise. 
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