
Condicionamento de Sinal Para ECG
Idenilton Ferreira Silva

Graduando em Eng. Telecomunicações
UNIPAMPA

Alegrete, Brasil
idenilton@alunos.unipampa.edu.br

Abstract—This paper presents the designing of ECG signal
conditioning circuit. For analysis the heart electrical activity a
instrument is used, known as Electrocardiogram (ECG). The
main aplication of ECG is detection and diagnostic of heart
diseases. The signal is capted by eletrodes placed on the human
body. The recorded signal are often corrupted by motion, power-
line interferences and other noises. Thus, the interferecing signals
need to be suppressed by using the appropriate methods for to
get corect measure.

Index Terms—ECG, conditioning, noise, heart, circuit, diseases.

I. INTRODUÇÃO

As diversas doenças cardiovasculares são responsáveis por
cerca de 17,7 milhões de mortes a cada ano, estima-se que
31% de todas as mortes em todo o mundo [1]. Tais doenças
podem ser diagnosticadas através de um eletrocardiograma.

O monitoramento da atividade cardı́aca pode ser feito por
um circuito portátil, onde um especialista, remotamente, pode
ter um acesso aos resultados e, desta forma, diagnosticar o
paciente precocemente sem a necessidade da presença fı́sica.

Este trabalho apresenta um circuito de condicionamento,
alimentado por baterias em configuração de fonte simétrica,
utilizado para tratamento do sinal diferencial captado do
corpo por eletrodos. Os resultados do circuito proposto são
comparados com o modelo comercial AD8232 [2].

II. CONCEITOS DO ELETROCARDIOGRAMA

O eletrocardiograma é um exame que capta a atividade
elétrica do coração através de eletrodos fixados na pele. O
resultado deste exame é um gráfico da atividade cardı́aca em
função do tempo. A variação deste resultado com o padrão,
indica se a atividade cardı́aca está dentro da normalidade, ou,
se há alterações nos músculos e nervos do coração.

Um dos principais desafios na realização desta medida é
a impureza do sinal. Uma vez que este está na faixa de
0, 05 Hz a 150 Hz, e apresenta grande nı́vel de ruı́do em
baixa frequência [3].

Através do ECG pode-se monitorar vários parâmetros vitais,
como taxa respiratória, pressão sanguı́nea, oxigenação do
sangue, entre outros. Na Fig. 1 pode-se ver os principais
componentes de composição de um ECG padrão. Onde

• P representa a despolarização atrial;
• QRS representa a despolarização do ventrı́culo;
• T representa a repolarização do ventrı́culo.

Fig. 1: Eletrocardiograma padrão.

III. CIRCUITO CONDICIONADOR

A Fig. 2 apresenta o circuito condicionador, composto por
um filtro passa alta (em vermelho), passa baixa (em verde),
ambos do tipo Sallen Key [4], e um rejeita faixa (em laranja)
na topologia duplo T.

Para a aquisição do sinal foi utilizado o AD8232. Este sinal
foi utilizado como fonte de tensão de entrada no circuito de
condicionamento (sinal captado), na simulação elétrica, e na
realização prática.

Fig. 2: Circuito de condicionamento de sinal.

A. Passa Alta

O filtro ativo passa alta de 2ª ordem foi projetado para
reduzir o efeito das componentes de baixa frequência no
sinal de interesse. O mesmo apresenta frequência de corte de
0, 072 Hz, fator de qualidade de 0, 5.

B. Passa Baixa

O filtro passa baixa tem como intuito a redução de compo-
nentes de alta frequência, desta forma o mesmo foi projetado
para possuir frequência de corte de 72, 3 Hz, fator de quali-
dade de 1, 10.

C. Rejeita Faixa

O filtro Notch (em laranja) foi projetado para apresentar
faixa de rejeição centralizada em 60 Hz, a fim de diminuir
o efeito do ruı́do proveniente da rede elétrica sobre o sinal



de interesse. O mesmo possui fator de qualidade Q = 1, 91.
Para se obter a frequência de corte desejada foram realizadas
associações de capacitores comerciais.

Na Fig. 3 é mostrado o circuito impresso onde foram
utilizados componentes SMDs.

Fig. 3: Placa de circuito impresso.

IV. RESULTADOS E SIMULAÇÕES

A funcionalidade do circuito foi comprovada através da
medição do comportamento em frequência com o auxı́lio de
um analisador de redes. A Fig. 4 apresenta a curva obtida
pelo analisador de redes, cuja frequência mı́nima de operação
é de 5 Hz, juntamente com a resposta em frequência, obtida
através de simulação no software LTSpiceIV .
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Fig. 4: Comportamento em frequência.

A Fig. 5 apresenta os sinais de saı́da do AD8232, de
saı́da do circuito de condicionamento (sinal medido), e o sinal
simulado, oriundo da importação (sinal simulado). Nota-se
que há uma redução do nı́vel do ruı́do entre o sinal captado e
os sinais medido e simulado. Observa-se também, entres estes
dois últimos, uma pequena diferença de amplitude.

Na Fig. 6 é apresentada a FFT (Fast Fourier Transform)
dos sinais anteriores. Novamente destaca-se a aproximação das
resposta do sinal medido com o resultado da simulação. Nota-
se que, entre o sinal captado e os demais, há grande redução
na componente de 60 Hz, responsável por grande parte do
ruı́do visto no primeiro gráfico da Fig. 5. Os sinais medido e
simulado apresentam grande atenuação em 60 Hz devido ao
filtro Notch e, é visı́vel também, atenuação de componentes
de alta frequência devido ao filtro passa baixa.

V. CONCLUSÃO

De modo geral, a comparação dos resultados mostra a
funcionalidade do circuito. Portanto, consideram-se bons os
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Fig. 5: Atividade elétrica do coração.
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Fig. 6: FFT dos sinais obtidos.

resultados para o condicionamento do sinal, uma vez que, o
comportamento do circuito ocorreu de maneira da esperada.

O circuito mostrado na Fig. 3 apresenta também o circuito
de aquisição de sinal, porém esta parte do circuito não se
comportou de maneira adequada e portanto não foi discutido
no decorrer deste trabalho. Por esta razão, optou-se pela
utilização do AD8232 para a obtenção do sinal.

REFERÊNCIAS
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