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R esumo 
Neste t rabalho. é proposta uma estratégia para o desenvolvimento de um modelo siner-

gét.ico do sistema canliovascular humauo (SCH). capaz de~ integrar a atividade elétrica do 

coração <'l atividade mecânica . O IJIOdelo dcseuvolvido é do t ipo a parâmetros concentra-

dos, também chamado ele OD e é apropriado para rr.prescnrar a condição fisiológic-a ele um 

paciente, seja esta considerada normal ou com algum distúrbio. Para conceber a estratégia, 

cstudou-:3(' a fisio logii:l do sistcnw carcliovasc:uli:!r, objctinmdo compreender o mecanismo de 

funciouameut.o do ciclo cardíaco c suas ntriávcis. Além clisso, foram realizados o estudo C' a 

an1liação ele modelos a parâmetros concentrados já consolidados na litera tu ra. bem como a 

execução ele simulações destes modelos para eutão propor um modelo com as características 

supracitadas . :\fo modelo sugerido. a <:Ltividade elétrica é acoplada ao lllOdelo do SCH por 

meio ele t: ini:lis el e elet rocarcliograma (ECG). ::\lod.ific:ac;õcs nal' principais c:arac:terbticas dos 

siwüs siutéticos de ECG. como por exemplo uos iutcrvalos, amplitudes c períodos. são feitas 

por mrio da altrraç;ão clr parâmrtros no moclrlo elo sinal. Tais modilicaç;ões são det ec1 a das 

C' utilizadas para alterar valmC's dos parâmct.ros do modelo do SCH cmuo a rcsistêucia sist.ê-

mica c o volu iJlc intraventricular. Esta a bordagem produz avanços no estudo de modelagem 

sinergética c pode ser ut ilizada em estudos futuros envolvendo a invest igação da condição 

cardíaca. aual isada mediante a avalia.ção conjunta elas atividades mencionadas. 

Palavras-chave: :\1odelo siuergético. ECG. lmplemeutação, Sistema Cardiovascular Hu-

mano. 
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Abstract 
lu this work. ü stratcgy is proposcd for thc dcvclopmcut of a syucrgistic modcl of thc 

hmnan cardiovascular s_ysU-)lll (SCH). capahle o f iutegrating t.he elc~ctrical activity o f the 

hcart witb mcchanical acti\·ity. T hc 1noclcl clcvclopccl is of thc conccntmtccl paramctcrs 

Lype. also caJled OD anel is appropriaLe Lo represenL the physiologiral condilion of a paticnL. 

whcther it is consiclerecl normal or \Yith some clisorcler. To clesign the sLrategy. Lhe physiology 

of thc carcliovascu lar systcm was stucliccl . aim ing to undcrstand thc \vorking mcchanism 

of thc ca rdiac cyclc e:1ncl its va ri ablcs. In addition. thc stucly anel cvaluation of modcls 

with concentratecl parameLers alreacly consoliclatecl in Lhe litenüure \vere carriecl ou t. as 

·well as t h e exccnt.ion of simnlat ions o f t hese moclels t.o t hen pro pose a model wit h t hc 

aforcmcutioucd clw.n1.ctcristics. lu thc suggcstcd modcl, thc clcctrical activity is couplcd 

to t he SCI I modcl t hrough elrct rocarcl iogram (ECG) :-; ignab. ::.Iodification~ in thc main 

cllilractcristics of syuthctic ECG siguab. such a.<; iutcrvals. amplitudes aml pcriods. are madc 

hy altcring paramet er~ in the signal moclcl. Sw:h moclif.ications are detected anel usccl to 

wodify ,·alucs of thc SCH wodcl pan:uuctcrs such as systculic rcsistaucc aud iutravcutricular 

volume. This approad t procluccs aclnwccs in thc study of syncrgistic moclcling anel cau bc 

usccl in futurc stucli cs involviug thc invcstigation of thc carcliac conclit ion. analyzccl through 

t !Jc joiut asscssmcnt of thc activitics IIICJ JtiolJC<.I. 

Kcywords: Syucrgctic wodcl, ECG. lmplcmcutatiou. Huwau Cardioyascular Systcw. 
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