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Resumo 

O Eletroencefalograma (EEG) é o registro das atividades elétricas cerebrais. Esses 

sinais são gerados pela cooperação em sincronismo das células neuronais, que geram 

potenciais elétricos extracelulares durante as atividades mentais, motoras e sensórias 

do indivíduo. 

A crescente demanda por tratamentos médicos com menor custo e mais 

eficientes integra profissionais das mais diversas disciplinas em pesquisas - Médicos, 

Físicos e Engenheiros. O desenvolvimento de artifícios para adquirir dados relevantes 

sobre a dinâmica fisiológica dos pacientes em tratamento é essencial para optimização 

destes tratamentos. Neste contexto, o EEG é um sinal fisiológico que contém informações 

relevantes sobre toda a dinâmica do corpo humano.  

Este trabalho apresenta técnicas de análise espectral para o processamento de 

sinais de EEG. Em sua essência está o processamento de sinais convulsivos de pacientes 

epilépticos que sofrem de epilepsia crônica. Aspectos fisiológicos do cérebro humano, 

características dos sinais de EEG, estratégias de aquisição (posicionamento dos 

eletrodos, tecnologia dos eletrodos, filtros e equipamentos de medição), os ruídos 

típicos e artefatos presentes nestes sinais são apresentados com caráter introdutório ao 

estudo do processamento destes sinais. 

Neste trabalho também é apresentado o EEGlab. O EEGlab é um toolbox em 

ambiente MATLAB específico para a exibição e processamento de sinais de EEG e outros 

sinais eletrofisiológicos. Neste contexto, inclui-se uma apresentação de suas principais 

funcionalidades. 

Finalmente, utilizou-se o banco de dados de sinais convulsivos de EEG de 

pacientes epilépticos organizado pelo Hospital Pediátrico de Boston e o Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (CHB-MIT) para realização de um estudo de caso. O estudo 

de caso engloba as etapas de processamento de sinais convulsivos utilizando técnicas 

espectrais de processamento de sinais por meio do EEGLab. Incluem-se também: 

técnicas extração de características, apresentação de um algoritmo de detecção de 

atividades convulsivas e atuais aplicações de detectores de atividade convulsiva. 



 
 

ii 
 

Abstract 

The Electroencephalogram (EEG) is a record of the brain electrical activity. The 

EEG signals are the essence of the synchronous electrical activity of neuronal cells, 

which change their membrane potentials according to the mental, motor and sensory 

activities of the person.  

There is an increasing demand for novel medical therapies with lower costs and 

higher efficiency. In this sense, researchers of different fields of study, including doctors, 

physicians and engineers are oriented towards the same aim. A record of the human 

body dynamics is essential for the development of the new therapies. In this context, the 

EEG signal comprises valuable information for better understanding the physiological 

phenomena, which happens in the human body.  

This thesis presents spectral analysis techniques for EEG signal processing. At its 

heart, one finds the applications of spectral analysis techniques in seizure signal 

processing. In addition to that, physiological aspects of the human brain, EEG signal 

features, data acquisition strategies, main artifacts and noises are presented with 

introductory purpose for the signal processing.  

In this thesis the EEGlab and its main functionalities are also presented. The 

EEGlab is a toolbox, which uses a MATLAB-based environment. It is applied for EEG 

signal data scrolling and processing. One can also use it for other electro-physiological 

signals. 

Finally, a case study, which comprises processing steps of seizure signals are 

presented.  In this case of seizure detection, the EEG data used is obtained from the data 

base of Children’s Hospital Boston and the Massachusetts Institute of Technology (CHB-

MIT). Furthermore, the spectral signal processing tools of EEGlab are used for the 

analysis of the seizure signals.  Over and above, EEG feature extraction, seizure detection 

algorithms and their applications are discussed.   
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Capítulo 1 

Introdução 

Baseado nas características fisiológicas e elétricas dos sinais cerebrais obtidos 

por meio de equipamentos de eletroencefalograma (EEG) é objetivo deste trabalho de 

conclusão de curso revisar alternativas para o processamento sinais de EEG. A fim de 

atingir tal objetivo serão apresentadas: técnicas de processamento digital de sinais, 

um toolbox de um software matemático para a aplicação computacional de tais 

técnicas e um exemplo prático de processamento de sinais de EEG referentes a 

atividades convulsivas - atividades estas, oriundas de pacientes epilépticos. 

1.1. Motivação do Trabalho – 

A crescente demanda por tratamentos médicos com menor custo e mais 

eficientes integra profissionais das mais diversas disciplinas em pesquisas - Médicos, 

Físicos e Engenheiros. O desenvolvimento de artifícios para adquirir dados relevantes 

sobre a dinâmica fisiológica dos pacientes em tratamento é essencial para optimização 

destes tratamentos.  

O corpo humano e suas funções são normalmente associados a sinais de 

natureza elétrica, química e acústica. No contexto biomédico, estes sinais são fontes 

ricas de informações, que quando apropriadamente processados, têm um potencial de 

facilitar o diagnóstico, monitoramento e tratamento de doenças ligadas ao corpo 

humano. 

Em alguns casos a análise destes sinais pode ser direta, sem maiores 

necessidades de tratamento para gerar as informações desejadas. Entretanto, vide a 

complexidade dos sinais biomédicos, uma análise manual acarreta em diagnósticos 

tendenciosos, subjetivos e onerosos em termos de tempo e recursos. Com o propósito 
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de reduzir a subjetividade na análise, introduz-se o processamento computacional 

destes sinais. O objetivo fundamental do procedimento de processamento 

computacional de sinais biomédicos variantes no tempo, possivelmente corrompidos 

por artefatos e ruídos, é tornar estes sinais reproduzíveis e livres de interferências. 

Finalmente, extrair destes sinais, informações relevantes. 

O Eletroencefalograma (EEG) é o registro das atividades elétricas cerebrais 

obtidas por eletrodos sobre o escalpo. Esses sinais são gerados pela cooperação em 

sincronismo das células neuronais, que geram potenciais elétricos extracelulares 

durante as atividades cerebrais. Estes sinais contêm informações relevantes para o 

diagnóstico e tratamento de patologias de interesse das mais diversas disciplinas 

médicas, em especial as de origem psiquiátricas e neurofisiológicas. 

Em meio a crescente presença de distúrbios psiquiátricos e neurofisiológicos 

que afligem a sociedade atual, no qual a epilepsia, distúrbios no sono e a depressão, 

nos seus mais diversos estágios, merecem atenção especial, aumenta-se cada vez mais 

o interesse na análise de sinais cerebrais. Neste contexto, patologias psiquiátricas e 

neurofisiológicas correspondiam em 2012, em escala global, segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde, a mais de 10,2% das causas de vida ajustadas por 

incapacidade. Se comparados os valores de 2000, que eram de 8,0%, nota-se um 

aumento vertiginoso [1].  

A extração de informações relevantes dos sinais de EEG, no entanto, é 

complexa. O sinal de EEG é o registro de toda atividade cerebral. Por serem 

influenciados por fatores fisiológicos e exógenos e por terem baixa amplitude, os 

sinais de EEG têm características randômicas e estão sujeitos a ruídos e artefatos [2], 

[3]. Estes ruídos e artefatos têm como origem, fatores tecnológicos, introduzidos no 

processo de medição, e fatores fisiológicos, introduzidos por variações da dinâmica do 

organismo humano.  

A análise e processamento de sinais de EEG demanda, então, um conhecimento 

fisiológico do cérebro humano, como estes sinais cerebrais são gerados, as estratégias 

de aquisição destes sinais (posicionamento dos eletrodos, tecnologia dos eletrodos e 

equipamentos de medição), a localização física de origem das diversas componentes 

destes sinais no cérebro humano e os típicos ruídos e artefatos presentes. 
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1.2. Objetivos – 

Este Trabalho de Conclusão de curso (TCC) tem como objetivo apresentar e 

discutir, em caráter introdutório, aspectos e ferramentas para a o processamento 

digital de sinais de EEG. A partir de uma revisão de representações matemáticas para 

descrever os sinais de EEG e das ferramentas usuais para o processamento deste tipo 

de sinal, pretende-se aplicar tais técnicas de processamento digital para análise de 

sinais reais de EEG relacionados a atividades convulsivas.  

As amostras de sinais convulsivos utilizados neste trabalho estão disponíveis 

em banco de dados gratuitos na Internet. Neste trabalho foram utilizados sinais de 

EEG do banco de dados PhysioBank, organizado pelo instituto de tecnologia de 

Massachusetts (MIT) (Cambridge, MA, EUA), pelo centro médico diaconisa Beth 

Israel/Escola de Medicina de Harvard (Boston, MA, EUA), Universidade de 

Boston(Boston, MA, EUA), e Universidade McGill (Montréal, QC, Canada). Este dados 

se encontram no sítio Physionet.org, organizado por cientistas, físicos, matemáticos, 

engenheiros e pesquisadores da área biomédica disponibiliza sinais fisiológicos e 

estudos destes sinais, com o intuito de descrever as características dinâmicas da 

fisiologia humana e suas implicações no diagnóstico e tratamento de patologias.  

Uma questão a ser discutida neste texto é a avaliação das propriedades do sinal 

de EEG e como eles devem ser matematicamente representados. Dentre as varias 

tentativas de caracterização destes sinais, por hora, existe uma grande hesitação em 

defini-los como sinais determinísticos ou estocásticos [2] [4] [5]. A maneira como o 

EEG é caracterizado tem implicações para a geração de sinais sintéticos e para a 

escolha de métodos apropriados para o processamento e análise destes sinais. 

O comportamento exato de um sinal de EEG de um indivíduo, em termos de 

amplitude, duração e morfologia, de uma maneira geral, não é passível de ser predito. 

Além disso, como dito anteriormente, os sinais de EEG são sujeitos a varias formas de 

ruídos e artefatos. Sinais randômicos originados de processos estocásticos podem ser 

caracterizados através de representações espectrais. Segue-se então que a análise 

espectral é uma técnica apropriada e padrão para a extração de informações de sinais 

de EEG [6]. 
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Finalmente, é razoável considerá-los como sinais estocásticos originados de 

processos estocásticos [2] [3] [5]. 

Entre as técnicas de estimação espectral, os métodos não paramétricos e 

métodos baseados em modelos (paramétricos) possuem maior aplicabilidade [5].  

O alvo principal deste trabalho consiste, então, em revisar as técnicas básicas 

de Análise Espectral, Transformada Discreta de Fourier e o algoritmo da 

Transformada Rápida de Fourier (FFT), de sinais estocásticos e aplicá-las para 

interpretação de sinais de EEG e para remoção de ruídos e artefatos. Ademais, utilisa-

se a analise espectral para extração de características dos sinais convulsivos. Para tal 

o software computacional MATLAB é utilizado. Este software é dotado de um toolbox 

específico para análise de sinais de EEG, o EEGLab, sobre o qual é dedicado um 

capítulo deste trabalho. Para teste e validação dessa ferramenta e dos métodos de 

análise espectral, reproduz-se o estudo de Ali Hossam Shoeb [25], tema na qual outro 

capítulo deste trabalho é dedicado. 

1.3. Organização do texto – 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo o presente capítulo 

introdutório e a conclusão. 

No capítulo 2, é realizada uma revisão bibliográfica sobre as características 

fisiológicas e dinâmicas dos sinais de EEG. Conceitos essenciais para o entendimento 

do processamento de sinais de EEG e as informações que esse processamento 

propicia, são apresentados neste capítulo. Ademais, este capítulo aborda a origem dos 

sinais de EEG, os seus ritmos, o significados dos seus ritmos, os métodos de aquisição, 

os principais artefatos e, por fim, os modelos matemáticos que os representam. 

Contextualizados os fundamentos básicos da Eletroencefalografia, são 

apresentadas, em seguida, no capítulo 3, as ferramentas matemáticas básicas para a 

Análise espectral de um sinal. A Transformada Discreta de Fourier (TDF) e a 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) são os principais tópicos deste capítulo. 
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Ainda no âmbito de revisão bibliográfica, é apresentado no Capítulo 4 o EEGlab. 

Este toolbox do software MATLAB utilizado para análise de sinais eletrofisiológicos 

contínuos e sinais relacionados a eventos, é uma poderosa ferramenta de 

processamento de sinais de EEG. Por meio do estudo de caso de um experimento, 

verifica-se o potencial desta ferramenta para extração de informações dos sinais de 

EEG e em paralelo são apresentandas suas principais funcionalidades. 

No capítulo 5, é feita um introdução sobre a epilepsia e são apresentadas 

etapas do processamento de sinais de EEG de pacientes que sofrem desta doença 

neurofisiológica.  Passo a Passo, são apresentadas cronologicamente: informações 

sobre o banco de dados de sinais de EEG do CHB-MIT que será utilizado; os principais 

artefatos presente neste tipo de sinal e como os remover; ferramentas de 

processamento de sinal (utilização do toolbox EEGlab); particularidades dos sinais 

convulsivos; desafios e boas práticas no processamento desse tipo de sinal. 

Ainda no capítulo 5, via estudo de caso, são mostradas como a extração das 

características espectrais, espaciais e temporais presentes nos sinais de EEG, tornam 

estes sinais capazes de identificar a presença de atividades convulsivas em pacientes 

epilépticos. Para tal é reproduzido o estudo de Ali Hossam Shoeb, “Application of 

Machine Learning to Epileptic Seizure Onset Detection and Treatment” (Setembro de 

2009)[25], que consiste em um algoritmo para detecção da deflagração de atividades 

convulsivas, que utiliza tais características. Finalmente, introduzem-se possíveis 

aplicações do detector de atividades convulsivas baseados nesses algoritmos para 

terapias de tratamento da epilepsia e para outras aplicações em medicina diagnóstica. 
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Capítulo 2 

Os Sinais de Eletroencefalograma (EEG) 

Apesar do objeto deste trabalho não abranger aspectos fisiológicos mais 

aprofundados das atividades cerebrais humanas, propriedades neurofisiológicas são 

importantes para se entender as origens dos sinais elétricos de EEG, suas 

características, as técnicas de aquisição, seus principais artefatos e os modelos 

matemáticos que os representam. Segue-se no decorrer deste capítulo uma breve 

introdução sobre a fisiologia do sistema nervoso humano e as principais 

características dos sinais de Eletroencefalograma (EEG). 

2.1. Introdução – 

O Eletroencefalograma (EEG) é um método clínico não invasivo para medir o 

conjunto das atividades elétricas do cérebro, por meio de um equipamento de 

Eletroencefalografia [2]. As atividades elétricas neuronais, no ser humano, iniciam-se 

já no período pré-natal [3]. Dos estágios iniciais da vida e ao longo da fase adulta, os 

seres humanos são submetidos a estímulos ambientais que são capturados por órgãos 

sensores, e, por meio de células nervosas, transmitidos até o cérebro onde são 

tratados. Desta maneira, o eletroencefalograma representa não somente as atividades 

do cérebro, mas também contém informações de todo o organismo [7]. Considerando 

o contexto do ser humano, objeto deste trabalho de conclusão de curso, o EEG é um 

registro da interação do indivíduo com o meio ambiente, capaz de criar um quadro 

não somente da fisiologia do corpo do indivíduo, como também do meio em que o 

cerca. 
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2.2. Sistema Nervoso e suas atividades neuronais – 

O sistema nervoso é usualmente dividido em sistema nervoso central (SNC) e 

sistema nervoso periférico (SNP) [3]. 

O SNC é constituído pelo encéfalo (cérebro, cerebelo, sistema límbico, 

hipotálamo e tronco cerebral), medula espinhal, nervos cranianos e nervos espinhais. 

O SNP é o responsável por conectar o cérebro e a medula espinhal aos demais órgãos 

do corpo. Ambos os sistemas estão fortemente interligados por nervos, conjunto de 

células neuronais, que transmitem os sinais entre os sistemas sensores do corpo 

humano SNP e o SNC [7].  

A comunicação no sentido SNP para SNC é realizada por nervos denominados 

aferentes ou sensores e no sentido oposto, denominados eferentes ou motores. 

Quanto a sua funcionalidade os nervos são classificados em somáticos, ou voluntários, 

e para-somáticos, ou autônomos. O primeiro grupo responsável pela coordenação de 

atividades do corpo em resposta a comandos conscientes. O último grupo é 

responsável por atividades involuntárias – atividade cardíaca, atividades musculares 

de órgão internos como bexiga e útero [2]. 

O tecido nervoso é constituído por neurônios e as células da Glia, ou neuroglia, 

que são localizadas entre os neurônios e têm como principais funções dar suporte 

metabólico e estrutural (separando os neurônios entre si). Os neurônios são 

interligados formando uma rede neuronal [8].  

Levando em consideração a funcionalidade dos neurônios, estes são divididos 

em neurônios sensores, motores e transmissores. Conforme apresentado na Figura 

2.1, uma célula neuronal típica é formada por um corpo celular, ou núcleo, 

denominado Soma, de onde são estendidas duas estruturas: os dendritos e os axônios 

[2]. 
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Figura 2.1 -(a) Estrutura típica de uma célula neuronal. (b) Interconexão neuronal e fluxo da atividade 
sináptica [3]. 

Os dendritos são constituídos por milhares de ramos, que recebem sinais de 

outros neurônios. Os axônios são normalmente formados por um único ramo que 

transmite o sinal de saída da atividade neuronal para as mais diversas partes do 

sistema nervoso. Os axônios têm comprimento substancialmente maior que os 

dendritos, em regra, e seus comprimentos variam na faixa de milímetros a metros no 

organismo humano [3] [8]. 

A Figura 2.1 (b) esboça o fluxo da atividade neuronal. A atividade neuronal é 

também denominada Sinapse, nome, também, dado à junção axônio-dendrito entre 

dois neurônios, onde ocorre esta atividade. O fluxo da atividade se constitui 

basicamente na transmissão de estímulos elétricos pré- e pós-sinápticos. De forma 

mais detalhada a Figura 2.2, representa o fluxo do sinal elétrico no interior uma célula 

neuronal individual. O sinal elétrico, usualmente relacionado a uma corrente 

sináptica, é gerado na Soma (corpo celular), e transmitido pelo axônio. Apesar de 

possuir característica incialmente elétrica, o sinal neuronal é convertido em um sinal 

químico (neurotransmissor) pelo neurônio pré-sináptico e transmitido através da 

lacuna sináptica para o neurônio pós-sináptico, onde o sinal químico é novamente 

convertido em sinal elétrico [3] [8]. 
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Figura 2.2– Estrutura de uma célula neuronal e esboço da atividade sináptica [3]. 

O sinal sináptico elétrico é transmitido na forma de uma onda pulsante. 

Potenciais de 60-70 mV, com polaridade negativa, são detectados na membrana do 

com a atividade sináptica, nas quais estão contidas as informações transmitidas. Estas 

informações transmitidas pelas células nervosas são denominadas potenciais de ação 

(PA). PA são causados pelo intercâmbio de íons na membrana neuronal, que por sua 

vez, é ativada por estímulos sensoriais. Este intercâmbio iônico é o responsável pela 

variação do potencial transmitido, que eleva o potencial da membrana do corpo 

celular a níveis positivo de até 40 mV. Nota-se que para estímulos discretos um 

potencial de ação não é gerado [3].  

A sequência que caracteriza o PA é apresentada no gráfico da Figura 2.3 e 

ocorre da seguinte forma: os dendritos recebem o estímulo, sendo este superior ao 

limiar para geração do PA, inicia-se o processo. Ocorre então, a despolarização da 

membrana com abertura dos canais de Na (sódio). A membrana se torna positiva, 

gerando um aumento acentuado do potencial. Em seguida são abertos os canais de K 

(potássio) induzindo a repolarização da membrana e diminuição de seu potencial. O 

potencial tende voltar ao equilíbrio. Porém, antes de atingir o equilíbrio, ocorre um 

hiper-polarização que excede os níveis negativos do potencial de equilíbrio, atingindo 

tensões de – 90 mV. Após a hiperpolarização, o potencial da membrana retorna aos 

níveis de repouso. O pulso então é formado, e este modula uma mensagem que será 

transmitida adiante a outros neurônios. Essa troca de íons Na+ e K+ através da 

membrana celular é comumente denominada como bomba de Na+/ K+ [3]. 
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Figura 2.3- Mudança no potencial da membrana neuronal devido os intercâmbios de íons na membrana 
neuronal [3]. 

Usualmente, os PA são originados no corpo celular, têm duração na ordem de 

milissegundos, e se deslocam em um único sentido através do axônio. Em caso de 

fluxo do PA ser transmitido a uma sinapse excitatória, o neurônio subsequente então 

elava seu potencial, e esta diferença de potencial é chamada de potencial pós-sináptico 

excitatório (PPSE). No caso de destino do PA em uma sinapse inibitória, um potencial 

pós-sináptico inibitório (PPSI) é gerado no neurônio subsequente, havendo uma 

queda no potencial relativo ao potencial de repouso do neurônio pós-sináptico. Esta 

diferença se baseia em características bioquímicas na junção-sináptica dos diversos 

neurônios [3], [7]. 

2.3. O Córtex cerebral – 

O cérebro é o órgão mais importante do SNC. A fim de contextualizar o seu 

funcionamento, é conveniente apresentar o córtex cerebral. O córtex é a camada 

exterior do cérebro e possui a espessura de 2 a 3 mm. Esta camada é subdividida 

simetricamente em dois hemisférios (direito e esquerdo). Cada hemisfério é ainda 
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dividido em quatro lobos. Os lobos frontal, temporal, parietal e occipital são locais 

onde as principais atividades cerebrais, vitais e cognitivas, são processadas [2]. 

Devido a este fato, o córtex cerebral é de interesse especial quando se pretende avaliar 

o comportamento cerebral, por meio de equipamentos de EEG. 

 

 

 

Figura 2.4- Subdivisões do Córtex cerebral e suas funções [7]. 

 

Cada região ou lobo do cérebro é responsável por funções primárias 

específicas. A Figura 2.4 apresenta as subdivisões do Córtex cerebral e suas funções 

primárias principais. Os lobos frontais são responsável por atividades cognitivas de 

associação, planejamento, funções motoras e pela articulação da fala. Os lobos 

parietais têm como função primária a recepção, interpretação e integração dos 

impulsos sensoriais primários (associações somáticas sensoriais) – tato, temperatura, 

dor e etc. Os lobos occipitais têm como funções primárias básicas atividades 

relacionadas, direta ou indiretamente, à visão. Por fim, os lobos temporais têm 

funções relacionadas à audição, sensações gustativas e parte da visão [7] [8]. 

Ainda que os neurônios tenham atividades especializadas em cada lobo, eles 

interagem com outras partes do cérebro integrando as informações processadas e a 

memória. Essa característica torna, nós seres humanos, peculiares [3]. 
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2.4. Origem dos sinais de EEG – 

As atividades elétricas geradas pela variação do potencial na membrana de 

uma única célula neuronal, resultado pela intercambio iônico, são infinitesimalmente 

pequenas. Desta forma os efeitos da corrente que transita pela estrutura neuronal só 

são perceptíveis nos arredores da célula. Estes sinais não são detectáveis pelos 

aparelhos de EEG. No entanto o conjunto de correntes que fluem durante excitações 

sinápticas nos dendritos é suficientemente grande para gerar um campo magnético 

mensurável por um aparelho de Magneto-Eletroencefalograma (MEG) e um campo 

elétrico secundário mensurável por um aparelho de EEG [2]. 

O potencial elétrico gerado pela soma dos vários potenciais pós-sinápticos 

excitatórios individuais, criam dipolos elétricos entre o corpo celular, Soma, e as 

extremidades dos dendritos. Na formação do campo eletromagnético resultante, 

alguns aspectos importantes são destacáveis.  A orientação da célula, ritmo das 

atividades elétricas neuronais e grau de sincronismo destes, influenciam na amplitude 

do sinal detectável [3].  

A amplitude do sinal é relacionada ao grau de sincronismo que os neurônios se 

interagem.  Por exemplo,  atividades síncronas neuronais geram sinais de alta 

amplitude, pois essas se interagem de maneira coerente, somando-se. Atividades 

assíncronas, no entanto, resultam em um sinal irregular e com ondas de baixa 

amplitude [3]. 

A frequência do sinal é associada às atividades do tálamo e as respostas a 

interconexões neuronais. O tálamo é uma secção do cérebro que tem função de 

regular o padrão de disparo dos estímulos de excitação do advindos das mais diversas 

regiões do corpo, inclusive do próprio cérebro [7]. 

Além disto, a cabeça humana consiste de vários diferentes tecidos, que incluem 

o couro cabeludo, o crânio, cérebro e diversas outras camadas. Esta variedade de 

tecidos contribui não somente para atenuação do sinal, como também pela geração de 

ruído [2].  

As atividades neuronais são diversas e dependem, dentre outros fatores, 

principalmente do estado mental do indivíduo.  Conforme mostrado na Figura 2.5, a 
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morfologia dos sinais de EEG está intimamente relacionada aos estados mentais do 

indivíduo. Para os estágios ativo (a), relaxado (b), sonolento(c), sono (d) e sono 

profundo (e), nota-se que: o quão maior o nível de atividade mental do indivíduo, tão 

maior é a contribuição de componentes de frequências de ordens superiores na 

composição do sinal de EEG. Além disso, nota-se que os sinais de EEG de indivíduos 

com estágio mental mais ativo possuem amplitudes menores. 

 

Figura 2.5 - Ritmos de um Sinal de Eletroencefalograma em possíveis estados mentais do indivíduo de 
sonolento para acordado: (a) ativo, (b) relaxado, (c) sonolento, (d) dormindo, (e) sono profundo – [3]. 

2.5. Ritmos e formas dos sinais de EEG – 

Como destacado anteriormente, o sinal de EEG é um sinal, cuja origem o torna 

consideravelmente variável em termos de banda de frequência e amplitude. Em meio 

a esta grande variabilidade, identifica-se no indivíduo certo padrão denominado ritmo 

base, que varia de acordo com a idade e o estado mental do individuo e abrange uma 

grande faixa de frequência [2]. Para estado mental, entende-se uma avaliação 

dinâmica da atividade cerebral do indivíduo. Para tal considera-se o seguintes 
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elementos: aparência do sujeito, comportamento psicomotor, humor, fala, atividade 

cognitiva, padrões de pensamento e nível de consciência [22].  

 Os sinais base são então convencionalmente classificados em cinco bandas de 

frequência, que são apresentadas na Tabela 2.1. Essas bandas são denominadas em 

ordem crescente de frequência como: delta (δ), teta (θ), alfa (α), beta (β) e gama (γ) 

[9]. 

 

Frequência Nome 

0-4Hz Delta (δ) 

4-8Hz Teta (θ) 

8-12Hz Alfa (α) 

12-25Hz Beta (β) 

25-80Hz Gama (γ) 

Tabela 2.1– Nomeação das Bandas de Frequência do Sinal de EEG [9]. 

 

 Cada banda de frequência origina-se, predominantemente, em regiões do 

cérebro diferentes e são dependentes de uma combinação de características 

particulares do indivíduo e de suas atividades momentâneas, como abordado 

anteriormente [3]. Desta maneira os ritmos base do EEG são apresentados em dois 

estados distintos principais. O estado em que o paciente está acordado e o estado em 

que o mesmo está dormindo [2].  

 No estado acordado com olhos fechados, o ritmo predominante é o alfa (α). A 

abertura dos olhos, o reduz, assim como um estímulo exógeno não familiar. O ritmo 

alfa é também chamado de ritmos occipitais, devido a sua origem predominante na 

região posterior do cérebro. Este é relacionado ao indivíduo relaxado e consciente, 

sem qualquer atenção ou concentração. Seu espectro de frequência varia na faixa de 8 

a 12 Hz. O formato da onda é arredondado e senoidal, com raros possíveis picos 

negativos. Existe uma mudança desde sinal durante a fase infantil e a adolescência e 

estabelece níveis constantes para o indivíduo adulto. A amplitude das ondas alfa é 

normalmente inferior a 50 μV [2] [3] [9].O ritmo beta varia na intervalo de frequência 
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de 12 a 25 Hz. O ritmo beta (β) é característico no individuo acordado com olhos 

abertos, em estado pensante ativo do cérebro - foco, atenção e resolução de 

problemas. A origem deste ritmo normalmente está na região frontal e central do 

cérebro. Altos níveis são característicos em indivíduos em pânico. Atividades motoras 

e tácteis inibem esse ritmo. Possui amplitudes inferiores a 30 μV e tem forma de onda 

similar ao ritmo-μ [3].  

Sinais com frequências superiores a 30 Hz são classificados como ritmo gama. 

Estes são relacionados a atividades sensórias e motoras, e tem origem 

predominantemente na região frontal do cérebro. Relaciona-se a este ritmo a 

interconexão neuronal de varias áreas do cérebro, típicas ao processo de 

aprendizagem e de extrema atenção. A presença deste ritmo é mais rara e possui 

amplitude inferior a 20 μV, em regra [2]. 

 No estado sonolento, de sono e de sono profundo, ao contrario do estado 

acordado, predominam os ritmos de baixa frequência e alta amplitude. Os sinais se 

distanciam da parte central, e se originam preferencialmente da parte posterior do 

cérebro. Associadas ao sono profundo são as ondas delta, que se encontram em um 

faixa de frequência de 0,5 a 4 Hz e possui altas amplitudes. O ritmo teta é observado 

no estado de sonolência e em certos estágios do sono. Este tem origem no tálamo, e se 

encontra na faixa de frequência de 4 a 7.5Hz [2]. 

As formas de ondas dos diferentes componentes de frequência que compões o 

ritmo basedos sinais de EEG descritos nos parágrafos anteriores são mostradas na 

Figura 2.6. 
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Figura 2.6- Formas de ondas e faixas de frequência dos diferentes componentes do ritmo base de um 
sinal de EEG [3]. 

 

 Há de se destacar que, os sinais de EEG possuem amplitude superior a 100 μV e 

frequência de 0,5 a 50 Hz. Os ritmos não estão presentes em todo o tempo, mas de 

maneira irregular, dando um perfil irregular ao sinal de EEG [9]. 

2.6. Medição do EEG – 

A atividade elétrica cerebral pode ser registrada por aparelhos de Ressonância 

Magnética Funcional (fMRI – functional magnetic resonance imaging), magneto-

encefalograma e equipamentos de EEG. Entre as técnicas utilizadas para medi-las, a 

utilização de equipamentos de EEG continua sendo a de aplicação mais extensiva.  

Em comparação com os procedimentos de medição de MEG e principalmente 

os fMRI, considerando-se os custos de equipamentos, duração e complexidade relativa 

do procedimento de medição,  o EEG é uma técnica consideravelmente mais barata. 
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Além disso, a resolução no tempo das imagens de fMRI são ainda baixas se 

comparadas a resolução do EEG, e ao contrário do EEG e do MEG não consegue 

abordar no escopo da medição toda a banda de frequência de interesse. Outro fator 

limitador do fMRI é o fato de algumas atividades mentais não estarem ligadas a 

oxigenação sanguínea cerebral, o que torna este método inapropriado para estes 

casos particulares.  Sendo assim, o registro eletromagnético do cérebro mostra-se ser 

uma coleção mais completa das atividades cerebrais [3].  

Em equipamentos modernos de EEG a aquisição de dados é feita através de 

eletrodos acoplados, alternativamente, no couro cabeludo ou na região intracraniana. 

As tarefas típicas de um equipamento de EEG moderno consistem em: monitoração do 

campo elétrico pelos eletrodos, amplificação do sinal, filtragem e por fim a exibição e 

registro do sinal. Sistemas computadorizados atuam além dessas funções básicas, e 

demandam a digitalização dos sinais – amostragem, quantização, codificação e 

gravação. Há a possibilidade, com a digitalização de sinais, de integrar ferramentas de 

simples e avançadas de processamento de sinais, simulação e torna o equipamento 

flexível quanto à configuração dos parâmetros da medição – frequência de 

amostragem, filtragem do sinal [2].A diagrama da Figura 2.7 apresenta as etapas do 

processamento de sinais de EEG, da medição ao Processamento digital de sinais. 
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Figura 2.7 - Etapas do Processamento de Sinais de EEG, da medição dos dados ao Processamento Digital 
de Sinais. 

O processo de medição do sinal de EEG, conforme pode ser visto no fluxograma 

da Figura 2.7, começa pela disposição e fixação dos eletrodos, e como dito 

anteriormente, o posicionamento e funcionamento apropriado são fundamentais para 

aquisição de dados com alta qualidade. Em meio à variedade de tipos de eletrodos 

destacam-se: os descartáveis (eletrodos adesivos), eletrodos metálicos (em forma de 

discos, conchas e pinça), eletrodos fixos a capacetes e faixas, e eletrodos agulha. O 

último diferencia dos demais por serem implantados no interior do crânio por 

procedimentos cirúrgicos, normalmente na parte superficial do córtex, ou nas 

camadas superficiais do couro cabeludo e são menos frequentemente utilizados. A 

utilização destes eletrodos se restringe a avaliação mais precisa de certas áreas 

corticais e são posicionados com o auxílio de imagens de ressonância magnética e 

tomografia computadorizada, quando instalados no interior do crânio [10].  

Os eletrodos posicionados no couro cabeludo são os mais utilizados. De acordo 

com A Federação Internacional de Eletroencefalografia e Neurofisiologia Clínica (The 

International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical 
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Neurophysiology), existe uma recomendação convencional para o posicionamento dos 

eletrodos, também chamada de configuração 10-20, apresentada na Figura 2.8. Esse 

sistema de posicionamento viabiliza uma cobertura uniforme de todo o couro 

cabeludo [10]. 

 

Figura 2.8- Posicionamento Convencional dos Eletrodos na Configuração 10-20, para o posicionamento 
de 21 eletrodos [31]. 

Este sistema tem o posicionamento orientado por distâncias entre marcas 

ósseas da cabeça, que são um sistema de linhas que se cruzam se interceptando em 

intervalos de 10 e 20% do comprimento total entre marcas. O posicionamento é tal, a 

ponto de evitar o posicionamento nas proximidades do globo ocular. Este padrão de 

medição torna o EEG mais facilmente comparável. O sistema é também flexível, uma 

vez que eletrodos extras podem ser instalados entre os eletrodos padrões ou em 

outras áreas do corpo para tornar a medição ainda mais detalhada. Qualquer padrão 

ou montagem adicional a 10-20 é também chamada de configuração 10-20 modificada 

[3][10]. 

Um padrão comum utilizado é o de 21 eletrodos. Este padrão consiste de 20 

eletrodos de gravação e um de referência. Os eletrodos são nomeados por letras que 

abreviam as diversas regiões do cérebro e índices numéricos, que representam o 
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posicionamento lateral. Esse números crescem com a distância para a linha central. Os 

índices dos eletrodos e suas respectivas regiões são mostrados na Tabela 2.2.  O index 

Z representa o posicionamento dos eletrodos no eixo central, os números ímpares no 

lado esquerdo e os pares no lado direito [10]. 

 

Nome Localização 

A Auricular 

C Central 

P Parietal 

F Frontal 

F Frontal Polar 

O Occipital 

T Temporal 

Tabela 2.2 - Abreviações no Posicionamento dos Eletrodos [6]. 

Além de eletrodos específicos para a medição de EEG, são normalmente 

instalados eletrodos adicionais para medição de sinais do eletrocardiograma(ECG), 

sinais de eletromiografias (EMG), e sinais do eletro-oculograma(EOG). A instalação 

dos eletrodos adicionais tem como objeto ser referência para eliminação das 

principais fontes de artefatos fisiológicos presentes no EEG [10]. 

As etapas seguintes são a de condicionamento e gravação do sinal de EEG. O 

sinal de EEG possui baixas amplitudes, da ordem de μvolt, e grande faixa de 

frequência. Devido a isso a amplificação do sinal e uma filtragem são essenciais para 

tornar o sinal adequado para futuras manipulações e análises. Para a aquisição dos 

sinais dos eletrodos, dois métodos são usualmente aplicados. O método referencial e o 

método diferencial. No método diferencial cada canal do sinal é formado por um 

amplificador diferencial cuja entrada é acoplada a dois eletrodos. No modo referencial 

apenas dois eletrodos de referência são utilizados. Não existem grandes diferenças na 

qualidade do sinal adquirido entre estes dois métodos, apesar de o método referencial 

estar sujeito a maiores distorções [3]. 
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2.7. Artefatos nos sinais de EEG – 

A identificação de artefatos e ruídos nos sinais biomédicos é crucial para que 

suas influências sejam minimizadas. A contaminação dos dados de EEG pode ocorrer 

em vários pontos do processo de coleta dos sinais. Os principais artefatos têm origens 

fisiológicas ou técnicas [2]. Ao passo que os artefatos de origem técnica podem ser 

minimizados por cuidados nas técnicas de medição, aferição do aparelho e evolução 

tecnológica, os de origem fisiológica são inerentes aos sinais de EEG. Os artefatos de 

origem fisiológica são, então, o principal alvo dos algoritmos para redução de 

artefatos [2]. Tratar-se-á, a seguir, sobre as principais fontes de ruídos e artefatos 

presentes nos sinais de EEG.  

 Os principais artefatos fisiológicos são devido a atividades visuais, musculares 

e de origem cardíaca do individuo submetido à eletroencefalografia [11].  

Como dito anteriormente, as atividades visuais ocorrem tanto em sono 

profundo quanto quando o individuo está acordado. O movimento do olho e da 

pálpebra, por exemplo, e outras atividades visuais, podem ser registradas pelo Eletro-

oculograma (EOG) e exercem forte influência no sinal de EEG. Este sinal consiste da 

diferença de potencial entre a córnea e a retina. Considerados fáceis de serem 

eliminados, seus efeitos são nitidamente notados no sinal de EEG. Alternativa para 

elimina-lo é a medição do sinal de EOG e o cancelamento face ao sinal de EEG, 

utilizando o primeiro como referência, uma vez que ambos possuem alto nível de 

correlação [2] [11]. 

 Os artefatos causados por atividades elétricas musculares podem ser 

registrados pela Eletromiografia (EMG). A forma deste sinal esta relacionada aos 

níveis de contração muscular [11]. Naturalmente, devido à proximidade, a 

musculatura facial exerce maior influência na contaminação do sinal de EEG.  O ruído 

do EMG tem característica extremamente variante o que o aproxima de um ruído 

colorido. Os artefatos de EMG são mais difíceis de serem eliminados, pois este se 

sobrepõe a atividade beta cerebral e não são passiveis de serem medidos sem a 

influência de outros tantos artefatos, ao contrário do EOG. Adota-se como medida para 
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minimizar este tipo de artefato, a coleta dos sinais de EEG com o paciente dormindo e 

imobilizado [2].  

 Similar ao EMG, o eletrocardiograma (ECG) coleta a variação da diferença de 

potencial nos músculos cardíacos, durante cada ciclo cardíaco. Em comparação com O 

EOG e o EMG, o ECG possui influência inferior no sinal do EEG devido à distância entre 

coração e o cérebro humano. Há de se destacar, que as características físicas do 

indivíduo alteram de forma considerável a influência do ECG no EMG – comprimento 

do pescoço, circunferência abdominal e altura, por exemplo. Pelo fato do ECG possui 

um ritmo especifico, salvo arritmias cardíacas, este é facilmente cancelado 

sobrepondo o sinal de ECG de referência puro ao sinal de EEG de modo a cancelar a 

componente do primeiro no segundo sinal [2]. 

 Adicionalmente, aos sinais fisiológicos descritos anteriormente, os movimentos 

peristálticos, a respiração e o tremor são também fontes de artefatos, porém, menos 

presentes [3]. 

 Os artefatos de origem técnica, ou não fisiológicos, estão normalmente 

associados às características do equipamento de medição de EEG, interferência 

eletromagnética e posicionamento dos eletrodos. Uma corriqueira fonte de artefatos 

são os ruídos de 50/60 Hz originados da interferência eletromagnética do sistema de 

transmissão elétrico. Os fios que ligam os eletrodos ao equipamento de EEG atuam 

como antenas e contaminam os sinais de EEG. Alternativa para redução deste tipo de 

artefato é a blindagem eletromagnética dos cabos e a utilização de filtros rejeita faixa 

que rejeitam os harmônicos de 50/60 Hz e seus múltiplos [2] [3]. 

 A fixação incorreta dos eletrodos na interface pele-eletrodo é outra fonte 

comum de ruído. Tomado os devidos cuidados, este pode ser facilmente minimizado. 

O mau posicionamento possibilita a movimentação dos eletrodos durante o 

procedimento de medição gerando flutuações do potencial contínuo do sinal de EEG 

que pode ser confundido com atividades elétricas abruptas cerebrais. Além da 

movimentação, o desbalanceamento da impedância dos eletrodos pode comprometer 

a coleta dos dados.  Outros possíveis artefatos são relacionados ao ruído introduzido 

pelo circuito amplificador e um possível falseamento na conversão Analógico-Digital, 

no caso de um aparelho com esta configuração [10]. 
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2.8. Modelos matemáticos dos sinais de EEG – 

Os modelos dos sinais de EEG são estatísticos em natureza. Os modelos dos 

sinais servem como premissas, a partir das quais se definem os métodos mais 

apropriados de processamento de sinais para a análise dos sinais de EEG [2].  

2.8.1. Propriedades Estocásticas e Determinísticas do sinal 
de EEG– 

A classificação do EEG como um sinal estocástico ou determinístico é uma 

questão fundamental a ser avaliada. Essa classificação implica na determinação dos 

métodos de processamento de sinais apropriados a serem utilizados para a extração 

de informações relevantes do sinal de EEG [2]. 

Como mostrado nas secções anteriores, o sinal de EEG não representa as 

atividades cerebrais puras. Este sinal é normalmente corrompido por ruídos 

aleatórios e artefatos, introduzidos por diversas fontes – Secção 2.7.  Neste sentido, 

não é possível prever amplitude, duração e morfologia deste tipo de sinal, o que torna 

razoável considerar o sinal de EEG como um sinal estocástico. 

Outra abordagem é a determinística. A abordagem determinística do sinal de 

EEG é baseada em modelos não lineares descritos por um conjunto de equações 

diferenciais, nas quais a ativação das bombas de potássio e sódio, a inibição das 

bombas de sódio e o potencial da membrana são variáveis destas equações [12]. Estes 

modelos são de alta complexidade e partem do princípio que a saída de um sistema 

não linear caracterizado por um processo determinístico exibe comportamento 

caótico que representa características similares ao um processo estocástico [2]. 

Basicamente, a principal diferença entre processos estocásticos e 

determinísticos reside no fato de que sistemas determinísticos sempre evoluem de 

uma forma fixa, definido um instante inicial. Um sistema determinístico pode ser 

testado aplicando-se uma entrada conhecida a este sistema, e comparando os 

instantes de tempo adjacentes para ver a evolução temporal do sistema. O erro de um 
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sistema determinístico mantém-se o mesmo ou cresce exponencialmente (sistemas 

caóticos). O processo estocástico, por outro lado, possui erro aleatório e este é medido 

comparando a evolução temporal do sinal de EEG [2]. 

2.8.2. Abordagem estocástica do Sinal de EEG– 
 

Um sinal estocástico parte da definição de variável aleatória. Uma variável 

aleatória é definida como o resultado de um experimento estatístico completamente 

caracterizado por um espaço amostral, evento e função de densidade de probabilidade 

[6].  Um sinal aleatório é um sinal que seu valor não pode se predito. 

Finalmente um processo estocástico é definido como uma função 

bidimensional do tempo e de um conjunto de possíveis valores de uma variável 

aleatória - amostras do espaço amostral [6]. 

Ao definir o EEG como um processo estocástico, faz-se necessário a sua 

caracterização quanto à função densidade de probabilidade (PDF). Uma vez que as 

propriedades do sinal de EEG estão continuamente se alterando, esta definição 

envolve abordagens de alta complexidade [3]. 

Em acordo com uma abordagem não paramétrica, a densidade de 

probabilidade pode ser definida calculando-se o histograma dos dados amostrados do 

sinal de EEG e realizando hipóteses baseados nos histogramas. Outra abordagem é 

assumir que o sinal de EEG amostrado possui uma distribuição de probabilidade 

particular a priori, de acordo com indícios das atividades neuronais [2]. 

Tomando como base a premissa do Teorema Central do Limite, que afirma que 

a média das diversas componentes aleatórias independentes (sinais individuais de 

cada neurônio) tende a uma PDF Gaussiana à medida que o numero de amostras 

aumenta, é plausível caracterizar os sinais de EEG como uma PDF Gaussiana. Uma vez 

que o sinal de EEG gravado no escalpo é formado pela soma de sinais (atividades 

neuronais) de uma imensa quantidade de neurônios individuais com atividades 

aleatórias [2]. 
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Por meio de investigações procurando determinar o quão bem a PDF gaussiana 

descreve os sinais de EEG realizadas sob varias condições experimentais, conclui-se 

que, em geral, para intervalos curtos de tempo, os sinais de EEG são descritos de 

maneira fiel por um PDF Gaussiana. À medida que os intervalos de tempo dos sinais 

de EEG aumentam a descrição do sinal de EEG pela PDF Gaussiana passa a ser menos 

fiel [13]. 

Conclui-se então que um sinal de EEG de curta duração é bem representado 

como um sinal estocástico, e é descrito estatisticamente por uma PDF Gaussiana 

[13].Um sinal estocástico, descrito por uma distribuição de probabilidade Gaussiana, é 

completamente caracterizado por seu valor médio e pela função de correlação 

(autocorrelação) [6].  

A análise espectral torna-se, então, uma das técnicas mais populares utilizadas 

para o processamento de sinais de EEG, uma vez que um sinal aleatório pode ser 

representado por sua covariância e sua transformada pelo seu espectro de potência. 

Segue-se então que a análise espectral define o processo estocástico descrito por uma 

PDF Gaussiana de maneira eficaz, e, portanto é uma técnica apropriada e padrão para 

a extração de informações de sinais de EEG [6]. 

2.9. Conclusões e considerações finais –  

O principal objetivo deste capítulo foi à apresentação dos conceitos mais 

importantes relacionados à atividade cerebral humana, destacando-se os sinais 

registrados por aparelhos de eletroencefalografia (EEG). Tendo em vista, o objetivo de 

extrair informações destes sinais, o conhecimento da atividade cerebral humana, a 

fisiologia do cérebro humano e as características dinâmicas do EEG são de grande 

valia. 

É possível concluir, com base no estudo dos modelos matemáticos 

apresentados neste capítulo, que os sinais de EEG são sinais complexos de serem 

modelados, uma vez que estes são influenciados por diversas variáveis exógenas. 

Desde sua origem até sua gravação, variáveis ruidosas de origem fisiológica e técnicas 
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são introduzidas neste sinal. Com o melhor entendimento sobre as características 

dinâmicas e com estabelecimento do modelo estocástico como premissa a ser seguida 

para modelar o sinal de EEG, tornou-se mais fácil e justificou-se a escolha da análise 

espectral como técnica de processamento de sinal EEG. A descrição espectral de sinais 

experimentais será apresentada no capítulo seguinte deste trabalho. 
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Capítulo 3 

Descrição Espectral de Sinais Experimentais 

Há um grande número de ferramentas matemáticas utilizadas para o 

processamento digital de sinais. Com base neste processamento, informações 

relevantes podem ser extraídas [5]. 

Entre os diferentes métodos com os quais um sinal pode ser processado, 

destaca-se, neste capítulo, a análise espectral de sinais. A motivação principal da 

análise espectral é disponibilizar uma composição gráfica das componentes de 

frequência presentes nos sinais analisados, possibilitando que o sinal seja mais 

facilmente interpretado. No contexto dos ritmos base do sinal de EEG, por exemplo, a 

representação espectral do sinal traz informações relevantes sobre a dinâmica 

fisiológica do indivíduo cujo EEG em questão é analisado. 

A análise espectral é uma técnica de processamento de sinais de ampla 

aplicação em diversas áreas da ciência e da engenharia, como por exemplo, em 

radares, sonares, sistemas de telecomunicação, análise sísmicas e de vibração e 

finalmente, mas não se restringindo a isso, sistemas médicos e fisiológicos [14]. Como 

visto no capítulo anterior, as características estocásticas dos sinais de EEG, tomam-no 

propício a ser processado utilizando sua descrição espectral. 

As técnicas de processamento digital de sinais por análise espectral têm como 

base os conceitos de Transformada Discreta de Fourier (TDF) e Transformada Rápida 

de Fourier (FFT), que são o enfoque principal deste capítulo.  

3.1. Introdução – 

 A essência básica da análise espectral envolve a estimação da amplitude dos 

harmônicos de um sinal periódico em um intervalo finito de tempo (caso contínuo) ou 
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de uma sequência finita de dados (caso discreto) [14]. No entanto, os sinais raramente 

são periódicos. Desta maneira, a densidade de energia é uma alternativa para a 

caracterização das componentes de frequência de um sinal genérico. Neste sentido, 

considera-se ao invés de energia em uma determinada frequência, amplitude dos 

harmônicos, a energia em bandas de frequência do sinal analisado. 

Para o caso de sinais aleatórios, que possuem energia infinita, uma medição 

mais precisa é considerar a densidade de potência do espectro do sinal [14]. 

Finalmente, diante da variedade de classe de sinais – sinais periódicos, sinais não 

periódicos e sinais aleatórios -, a análise espectral é definida por uma estimação da 

densidade de potência do sinal. 

 Outro desafio é a modelagem de um sinal real. Um sinal real não pode ser 

descrito por um modelo matemático exato. O processo de determinar o espectro de 

um sinal real, obtido por uma sequência finita de dados coletados, é chamado de 

estimação espectral. Pois o espectro obtido por esse processo é apenas um estimativa 

do espectro de frequência do sinal real [5]. 

A base matemática para análise espectral de um sinal é a Transformada de 

Fourier e a Série Trigonométrica de Fourier, na qual um sinal é decomposto em 

componentes exponenciais complexas [14]. 

 Com o objetivo de circunstanciar o leitor, são apresentados a seguir, 

fundamentos matemáticos para análise espectral de sinais digitais, composto de 

amostras de sinais reais contínuos. Segue-se discriminado nas seções seguintes deste 

capítulo, os conceitos de Transformada Discreta de Fourier e Densidade Espectral de 

Potência. Finalmente, será mostrado o método computacional mais eficiente para o 

cálculo da Transformada Discreta de Fourier (TDF), a Transformada Rápida de 

Fourier (FFT). 

3.2. Transformada Discreta de Fourier – 

A definição da Transformada Discreta de Fourier (TDF) é derivada da 

Transformada de Fourier em tempo contínuo, e consiste em uma aproximação desta 
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[15].  Seguindo as seguintes etapas, define-se a TDF a partir do par contínuo da 

Transformada de Fourier: 

 Amostragem do sinal no domínio do tempo; 

 Truncamento do sinal no tempo; 

 Amostragem do espectro de frequência do sinal; 

Seguidas estas etapas e considerando um dado par da Transformada de Fourier 

mostrado na Figura 3.1, sinal      e seu espectro de frequência       define-se a TDF 

pela representação discreta deste par. 

 

Figura 3.1- Par da Transformada de Fourier, sinal      e seu espectro de frequência      – Adaptado de 
[15]. 

3.2.1. Amostragem do sinal no Domínio do Tempo – 

A amostragem do sinal no domínio do tempo é a primeira etapa para a 

representação discreta do par da Transformada de Fourier. A amostragem é efetuada 

pela multiplicação de      por uma função de amostragem    
    - Figura 3.2. Um 

possível exemplo para a função de amostragem é um trem de impulsos,    
   , 

espaçados periodicamente a cada    segundos. O intervalo entre os impulsos,  , é 

chamado de período de amostragem e seu recíproco é denominado frequência de 

amostragem,    [15]. 

 

Figura 3.2 – Par da Transformada de Fourier, função de amostragem    
   e seu espectro de frequência 

   
   – Adaptado de [15]. 
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A função de amostragem    
   é um sinal periódico e pode ser representada 

pela serie Trigonométrica de Fourier [15], representada pela Equação 3.1.  

    
     

 

  
[                             ]           (3.1) 

 Nota-se que o resultado da multiplicação do sinal     pela função de 

amostragem    
    é um trem de impulsos, cujo peso de cada estímulo é definido pelo 

valor da função      nos instantes de amostragem,      , no qual   são os 

respectivos índices de cada amostra (k =1, 2, 3 e etc). A Equação 3.2, representa o 

sinal amostrado [16]. 

             
     ∑      

 

   

   
       (3.2) 

 Portanto o sinal amostrado     , também será formado por um conjunto de 

amostras periódicas, com período,   , igual ao da função    . Para obter a 

Transformada de Fourier do sinal amostrado, basta calcular a Transformada de 

Fourier de cada componente deste sinal. O resultado da amostragem do sinal,     , é o 

par sinal amostrado,     , e a sua Transformada de Fourier,    , exemplificado 

naFigura 3.3[15]. 

 

Figura 3.3 - Par da Transformada de Fourier, sinal amostrado    , e seu espectro de frequência      – 
Adaptado de [15]. 

 Observa-se que o espectro de frequência do sinal amostrado consiste em 

réplicas periódicas do espectro em frequência do sinal contínuo, escalonados por um 

período   – recíproco do período de amostragem,   , conforme visto na Figura 3.2. 

Além disso, destaca-se a importância da seleção criteriosa do período,   , para a 

função de amostragem. O período    deve ser escolhido de tal forma a evitar a 

sobreposição das réplicas dos espectros em frequência do sinal gerados pela 

amostragem. Segundo o Teorema de Nyquist e observando a Equação 3.3, conclui-se 



 
 

42 
 

que a período de amostragem deve ser, no mínimo, duas vezes menor que o menor 

período das componentes que formam o sinal amostrado [16]. 

      
 

  
∑         

 

    

 
(

(3.3) 

Finalmente, o teorema da amostragem no domínio do tempo afirma que um 

sinal, cujo espectro é limitado a uma faixa de frequência, pode ser reconstruído de 

suas amostras tomadas caso teorema de Nyquist seja respeitado [16]. 

 

 

3.2.2. Truncamento do Sinal – 

 Ao amostrar um sinal,     , contínuo, obtém-se invariavelmente um número 

finito de amostras, N. O processo de limitar o sinal amostrado,     , em uma sequência 

finita de pontos é conhecido como truncamento, e é representado matematicamente 

como o produto do sinal amostrado por uma função de truncamento,      [15].  Este 

sinal truncado, ou limitado no tempo, existe somente em um intervalo de   segundos, 

         . De maneira geral define-se este tipo de sinal como mostrado na Equação 

3.4. 

      {
                  

              
 

(

(3.4) 

No domínio da frequência, o truncamento representa a convolução do espectro 

de frequência do sinal amostrado,     , e o espectro de frequência da função de 

truncamento,     .  Considera-se, então, a função de truncamento, como uma função 

retangular de duração   , mostrada na Figura 3.4 [15]. 
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Figura 3.4- Par da Transformada de Fourier, Função de truncamento (janela retangular)     , e seu 
espectro de frequência      – Adaptado de [15]. 

 O resultado do truncamento pela função de truncamento,     , no formato 

janela retangular, é mostrado na Equação 3.5. 

             
     ∑      

   

   

   
       

(

(3.5) 

 Com o truncamento o sinal amostrado passa a ser limitado por um número N, 

de amostras dentro do intervalo de truncamento. O sinal amostrado e truncado e seu 

espectro de frequência são ilustrados na Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 - Par da Transformada de Fourier, Sinal Amostrado e Truncado       , e seu espectro de 
frequência     – Adaptado de [15]. 

Destaca-se, ao analisar o espectro em frequência do sinal amostrado e 

truncado, que o processo de truncamento introduz um ripple no espectro de 

frequência. Essa oscilação no espectro de frequência é referente ao caráter 

descontínuo no tempo do sinal amostrado e truncado [17]. Essa descontinuidade 

introduz componentes adicionais de frequência, lóbulos laterais adicionais ao lóbulo 

principal, que por sua vez resultam nestas oscilações. Alternativa para redução deste 

ripple é a variação da largura,  , da função de truncamento     . Com o intuito de 

reduzir esse ripple, quanto maior a largura da função de truncamento,      , mais 

próxima do impulso será o espectro de frequência da função de truncamento. Isso 
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significa que os lóbulos laterais, introduzidos pela função de truncamento,terão 

menor energia se comparados ao lóbulo principal, e por isso afetaram menos o 

espectro em frequência do sinal amostrado [15]. 

3.2.3. Amostragem do Sinal no Domínio da Frequência – 
 

A terceira e última etapa da definição do par discreto da Transformada de 

Fourier, TDF, consiste na amostragem do sinal truncado      no domínio da 

Frequência.  

A transformada de Fourier de um sinal discreto no domínio no tempo é um 

espectro contínuo no domínio da frequência [5]. 

A amostragem no domínio da frequência representa a multiplicação do 

espectro de frequência,       por um espectro de frequência impulsivo, descontínuo e 

periódico,      , cujos impulsos são separados por uma frequência   . O processo 

equivalente no domínio do tempo seria a convolução do sinal amostrado e limitado no 

tempo,     , e uma função periódica impulsiva,      , cujo espectro de frequência é 

     , e cujo período é     ou o recíproco de   , conforme exemplificado na Figura 

3.6[15]. 

 

Figura 3.6 - Par da Transformada de Fourier, função de amostragem      , e seu espectro de frequência 
      – Adaptado de [15]. 

O par da transformada de Fourier da função de amostragem na frequência é 

dado pela Equação 3.6. 

         ∑        

 

   

        
 

  
∑             

 

    

 
(

(3.6) 
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A amostragem no domínio da frequência transforma o sinal original em outro 

composto, Figura 3.7, por réplicas periódicas do sinal truncado     com período   , 

no qual cada período consiste em um número N de amostras.  Há de se destacar a 

importância da seleção da duração da função de truncamento,     .  Se o pulso 

retangular fosse escolhido de tal forma que sua duração fosse superior, ou coincidente 

ao recíproco da frequência de amostragem,   , haveria um falseamento no tempo 

(Time Domain Aliasing) – Sobreposição das réplicas periódicas do sinal truncado     . 

Para garantir que não ocorra o falseamento no domínio do tempo é necessário a 

relação entre a duração, , do sinal      seja inferior ao número de amostras por Hertz 

do espectro de      [15]. 

 

Figura 3.7 - Par da Transformada de Fourier, função de amostragem     , e seu espectro de frequência 

     – Adaptado de [15]. 

Finalmente, o teorema da amostragem espectral afirma que o espectro      de 

um sinal      limitado no tempo com duração limitada, pode ser reconstruído, quando 

amostrado a uma taxa superior a N amostras por Hz, em que N/Hz seja maior que à 

duração,  , do sinal limitado no tempo     [16]. 

Nota-se que o teorema da amostragem espectral é dual ao teorema de 

amostragem no tempo. Assim como a amostragem no domínio do tempo gera réplicas 

periódicas do espectro do sinal no domínio da frequência em torno da frequência de 

amostragem, a amostragem na frequência gera uma função periódica no domínio do 

tempo [16]. 

3.2.4. Formulação numérica da Transformada Discreta de 
Fourier (TDF) – 
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Descritas as etapas para a definição matemática da Transformada Discreta de 

Fourier. O par da TDF é definido, finalmente, pela formulação matemática que 

relaciona as amostras do sinal truncado no tempo        e as amostras do seu 

espectro de frequência        – Equações 3.7 e 3.8 [15]. 

         ∑       

   

   

          
(

(3.7) 

 
       

 

 
∑        

       

   

    

 
(

(3.8) 

Estas equações definem a Transformadas de Fourier direta e inversa.  

3.3. Aplicações da Transformada Discreta de Fourier – 

A Transformada Discreta de Fourier tem ampla aplicação no contexto das 

Engenharias e Ciências. No âmbito do processamento digital de sinais ela tem papel 

fundamental na análise espectral e na filtragem de sinais [17].  

O conceito básico da aplicação da TDF para o processamento de sinais é 

representado na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Diagrama de blocos representando as etapas básicas do processamento de sinais [17]. 

A primeira etapa consiste do filtro anti-falseamento (filtro antialiasing) para 

reduzir o os efeitos do falseamento no processo amostragem do sinal no tempo. 

Segue-se então o processo de conversão analógico digital, que transforma o sinal em 

tempo real para tempo discreto, tornando-o apto a ser tratado por um 

microcomputador. 
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No processo de amostragem, uma vez que os filtros não são ideias, ou seja, não 

possuem atenuação infinita na banda de corte, o efeito de falseamento pode ainda 

estar presente. Entretanto, vide a qualidade atingida pelos filtros, o falseamento 

introduzido é normalmente desprezível e pode ser reduzidos por um aumento da 

frequência de amostragem do sinal [14]. 

No processo de conversão Analógico-Digital, há introdução do erro de 

quantização, que é considerado um ruído, e pode ser reduzido pela aplicação de 

métodos mais eficientes de quantização [17].  

A etapa seguinte é o truncamento do sinal. O sinal real contínuo pode ter 

duração infinita, então por interesses práticos ou por mera imposição da TDF, que 

requer um número finito de amostras, o truncamento é executado antes da aplicação 

da TDF. 

O processo de truncamento do sinal introduz erros no processamento do sinal. 

O efeito de vazamento do sinal no domínio da frequência, que é a distribuição e 

suavização do sinal em componentes adicionais de frequência, é introduzido pela 

função de truncamento. Algumas funções de truncamento podem ser utilizadas para 

reduzir o efeito de vazamento [15]. Exemplos de funções de truncamento são: as 

funções de Barlett, Hamming, Hanning, Blackman e Kaiser. Tais funções reduzem o 

efeito do vazamento e adicionalmente suavização o espectro do sinal [17]. 

Finalmente, como última etapa, aplica-se o TDF, que é normalmente computada 

por um computador digital, utilizando algoritmos mais eficientes, como a FFT. 

 

3.4. Transformada Rápida de Fourier – 

O cálculo da Transformada Discreta de Fourier (TDF) de uma função discreta 

no tempo,       , exige em acordo com a Equação 3.7, para o cálculo de apenas uma 

amostra,   multiplicações complexas e       somas complexas. Para   amostras, 

precisa-se de um total de    multiplicações complexas e        somas complexas 

[16]. 
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 Considerando o caso em que o sinal       é descrito por um número grande de 

amostras, essa manipulação matemática feita diretamente pela definição direta da 

Transformada Discreta de Fourier, Equação 3.7, pode se tornar computacionalmente 

intensiva.  

A complexidade do cálculo da TDF e o longo período de processamento, no 

caso de grande número de amostras do sinal, são fatores limitantes para sua utilização 

prática, mesmo considerando a utilização de microcomputadores rápidos [16]. 

A Transformada Rápida de Fourier (FFT) é um algoritmo matemático 

alternativo a formulação clássica direta da TDF, que torna o processamento digital da 

TDF mais rápido (computacionalmente mais eficiente) e mais acessível de ser 

calculado por um microcomputador [15]. Neste sentido os algoritmos matemáticos 

são formulados de tal maneira a reduzir o número de cálculos para determinar a 

Transformada de Fourier [16]. 

O princípio básico para redução está na Propriedade de Linearidade, equação 

3.9, da Transformada de Fourier e na Transformada Discreta de Fourier [15].  

 
                    

(

(3.9) 

Portanto, pode-se calcular a Transformada Discreta de Fourier do sinal      

como a soma das TDF de segmentos de      de duração mais curta. Considerando um 

sinal discreto, pode-se dividir o conjunto total de amostras em conjuntos de amostras 

mais curtos. Essa redução no número de cálculos é realizada pelos algoritmos da FFT 

sem qualquer aproximação. Os valores obtidos são idênticos ao obtidos pela 

formulação clássica da TDF [15].  

Com intuído de demonstrar o método para redução do numero de cálculos, 

segue um exemplo de fatoração matricial que é a chave para a eficiência do algoritmo 

da FFT. 

3.4.1. Formulação Matricial – 
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Considerando novamente a equação 3.7. Esta representa o cálculo de   

equações que podem ser organizadas na forma matricial. Para o exemplo     e 

denominando o termo exponencial,          , como    , pode-se escrever o conjunto 

equações 3.10 na forma matricial, equação 3.11. 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

(3.10) 
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(3.11) 

 

De acordo a formulação matricial 3.11, nota-se que a multiplicação matricial do 

lado direito da igualdade é formada por    possíveis multiplicações complexas e 

       somas complexas, uma vez que     é um termo complexo e        é 

possivelmente complexo. A primeira etapa no desenvolvimento do algoritmo da FFT, 

redução do número de adições e multiplicações necessárias para síntese da matriz, é 

rescrever a matriz 3.11. Neste processo os termos    são substituídos por      
  

 
 , 

no qual o     
  

 
 é o resto da divisão de    ⁄ . Devido à periodicidade da função 

exponencial complexa    ,    é igual a      
  

 
  [15]. 
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(3.12) 

Substituídos os termos, a segunda etapa no desenvolvimento do algoritmo da 

FFT é a fatorização da matriz quadrada     , equação 3.12, em duas matrizes 

quadradas    . O produto das matrizes quadradas de 3.12 é igual à matriz quadrada 

3.13. 
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  [
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(3.13) 

A fatorização de 3.12 introduz zeros nas matrizes fatoradas em 3.13. Como 

resultado, reduz-se o numero de multiplicações. Examinando a multiplicação da 

equação 3.13 e computando o número de multiplicações e adições complexas, nota-se 

a redução do numero de multiplicações e somas não somente pela adição de zero, mas 

também pelo caráter periódico de    [15].  

 

                  

                  

                  

                  

 

(3.14) 

Por exemplo,       , logo, considerando a multiplicação das matrizes mais 

a direita da equação 3.13 – equações 3.14. Nota-se que o s termos        e        

são iguais ao oposto dos termos        e       . Uma vez que as multiplicações já 

foram computadas, abstém-se da necessidade de repeti-las. A mesma lógica se da pela 

multiplicação de redução de cálculos segue para a multiplicação da outra matriz 

quadrada pelo vetor   
̅̅̅̅ . No exemplo dado, o numero de multiplicações é reduzido por 

um fator igual a 2. Uma vez que o tempo de processamento é definido 

prioritariamente pelo numero de multiplicações, justifica-se a eficiência do algoritmo 

da FFT para o cálculo da FDT [15]. 

Para  , o algoritmo do FFT realiza simplesmente o processo de fatorização de 

uma matriz     gerada pela definição da TDF, equação 3.7, em   matrizes    , de tal 

forma que essas matrizes têm características especiais para diminuir o numero de 

multiplicações e adições complexas. 

Como resultado do desenvolvimento, conclui-se que o algoritmo da FFT 

necessita de      multiplicações complexas, e    somas complexas, enquanto o 

cálculo da TDF pela definição necessitaria    multiplicações complexas e      ) 

somas complexas [15]. 
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Definir o processamento de um computador digital apenas pelo numero de 

multiplicações é razoável. Neste sentido, a razão do tempo de processamento pela 

definição e pelo algoritmo da FFT e padrão é: 

 
  

    
 

  

 
 

 

(3.15) 

Com o aumento do numero N de amostras o número de multiplicações da 

definição clássica da TDF cresce de forma quadrática, enquanto a FFT cresce de forma 

linear -Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Gráfico do número de multiplicações em função do numero de amostras. Comparação entre 
o cálculo direto e o cálculo pelo algoritmo da FFT [15]. 

Conclui-se que a eficiência da FFT e da formulação clássica direta para o cálculo 

da TDF são extremamente discrepantes, principalmente com o aumento do número de 

amostras do sinal       . 

3.5. Conclusões e Considerações Finais – 

Durante o desenvolvimento deste capítulo, apresentou-se a análise espectral 

como uma alternativa para processamento de sinais experimentais. Concluiu-se, 

também, que a descrição espectral de sinais experimentais tem como pilar à 

Transformada Fourier, e ao passo que é escopo do trabalho o processamento 
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computacional de sinais, consequentemente, a Transformada Discreta de Fourier 

(TDF). 

Foram apresentadas também, as etapas necessárias que antecedem o processo 

do cálculo da TDF por um computador digital, que consiste em: filtrar o sinal com o 

intuito de evitar o falseamento, amostragem no tempo, conversão analógica/digital e 

amostragem no domínio da frequência.  

Finalmente, mostrou-se que a cálculo da TDF por um computador digital 

através de sua formulação direta, torna a rotina computacionalmente intensiva. Neste 

sentido, apresentou-se, e justificou-se a utilização da FFT como alternativa para 

computar a TDF de maneira computacionalmente mais eficiente. 
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Capítulo 4 

EEGlab 

Neste capítulo, introduz-se o EEGlab. Esta poderosa ferramenta de 

processamento de sinais eletrofisiológicos, em ambiente do software MATLAB é 

utilizada para realizar o processamento de sinais de EEG. As principais 

funcionalidades são apresentadas. Um estudo de caso de um procedimento de análise 

de sinal de EEG particular é utilizado de forma a apresentar as funcionalidades do 

EEGlab em um contexto mais inteligível. 

4.1. O EEGlab – 

O EEGlab é um toolbox para o processamento de sinais eletrofisiológicos  

contínuos e sinais relacionados a eventos, em ambiente MATLAB. Este toolbox é 

disponibilizado pelo Swartz Center for Computational Neuroscience, que é um centro 

de pesquisas do Instituto de Computação Neuronal (Institute for Neural Computation) 

da Universidade da California San Diego, sob as condições gerais de uma licença 

pública. O toolbox pode ser executado sobre diversas plataformas e sistemas 

operacionais, tais como: Linux, Unix, Windows, e Mac OS X [19]. 

O EEGLab disponibiliza implementações de técnicas como, entre outros 

métodos de processamento de sinais, o método de análise de componentes 

independentes, análise tempo-frequência, métodos baseados no cálculo de médias, 

análises estatísticas e técnicas para remoção de artefatos. 

Através de um interface gráfica interativa, o EEGlab tem a capacidade de 

analisar os mais diversos sinais cerebrais de alta densidade de informações, incluindo 

sinais de Eletroencefalograma (EEG) e sinais de Magneto-encefalograma (MEG). 

Adicionalmente às funções e métodos de processamento de sinais disponíveis na 
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interface com o usuário, o EEGLab oferece a possibilidade de explorar e testar 

algoritmos próprios de processamento de sinais. Neste sentido o EEGlab pode ser 

considerado uma plataforma open-source, na qual uma imensa gama de rotinas 

produzidas por outros usuários podem ser utilizadas e modificadas para um projeto 

ou fim particular. 

Finalmente, pode-se dizer quer as principais características e funcionalidades 

do EEGlab são: 

 Funcionalidades de organizar conjunto de dados e armazená-los em 

extensões particulares da ferramenta, o “.set” e “.study”. Neste contexto 

de funcionalidades, incluem-se: importar dados de sinais em uma 

extensa variedade de formados; descrição técnicas do conjunto de 

dados; possibilidade de armazenar observações do usuário sobre o 

estudo; caracterização de eventos; manipulação de dados; inserção de 

informações sobre posicionamento de eletrodos e canais. 

 Estrutura de eventos e funções para importar, editar e manipular 

informações do evento. Ideal para a organização e processamento de 

potenciais evocados, ou variações potências relacionados a eventos. 

Neste contexto o usuário pode dividir os dados contínuos do sinal de 

EEG em épocas e sub-épocas, correspondentes a um evento 

determinado. 

 Análise de Componentes Independentes, com a decomposição dos dados 

do EEG em componentes independentes. 

  Capaz de ser utilizado por usuários de diferentes níveis de 

conhecimento de programação, devido a navegação através de abas e 

janelas de amigável interface gráfica. 

 Estrutura Open-Source. 

 Ferramentas de gráficas de análise espectral. 

4.2. Estudo de Caso – 
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S. Makeig conduziu em 2002 um estudo sobre as fontes de origem dinâmicas de 

potenciais evocados [20], que fora publicado no periódico Science - 295, 690(2002) -, 

foram realizados experimentos de atenção seletiva com quinze indivíduos. 

Ao longo do teste, são apresentados ao usuário, permanentemente, por meio de 

uma interface gráfica 5 quadrados. Estes quadrados eram exibidos permanentemente. 

A possível configuração da interface gráfica exibida aos indivíduos submetidos aos 

testes pode ser observada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Possível configuração da interface gráfica exibida aos indivíduos submetidos aos testes. 
Quadrado verde representa a localização alvo, e o circulo negro o estímulo alvo. [20] 

Cada bloco de teste tinha duração de 76 segundos. Durante estes blocos as 

linhas externas de um destes cinco quadrados eram coloridas de verde 

aleatoriamente. Essa variação de cor indicava a localização alvo, ou o quadrado no 

qual o estímulo alvo do experimento deveria estar localizado. 

Cada um dos quinze indivíduos foi submetido a uma bateria de 30 testes, nos 

quais os estímulos (mudança de cor do quadrado para a tonalidade verde) eram 

divididos igualmente entre os cinco quadrados exibidos. O estímulo tinha duração 

curta de 117 ms e localização aleatória. O intervalo entre estímulos era definido de 

forma aleatória de 250 até 1000ms. 

Os indivíduos foram instruídos e solicitados a pressionar um botão com o 

polegar, tão rápido quanto possível, cada vez que um estímulo alvo (circulo negro) 

aparecia na localização alvo (quadrado verde), e ignorar quando os estímulos fossem 

apresentados nos outros quadrados. No exemplo da Figura 4.1 nota-se que o estímulo 

alvo (circulo negro) não se localiza na localização alvo (quadrado verde), ou seja, para 

este caso o indivíduo submetido ao teste não deveria pressionar o botão. 

Os sinais de EEG de todos os indivíduos foram então gravados. Os dados 

obtidos neste estudo são disponibilizados em conjunto com um tutorial do EEGlab 
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[18] e são utilizados em sequência como base para a apresentação da utilização do 

EEGlab e suas principais funções. Os processos experimentais utilizados para medição 

e gravação destes sinais são descritos na secção subsequente. 

4.2.1. Descrição do processo experimental – 

O sinal de EEG foi coletado por um aparelho de Eletroencefalograma 

convencional não especificado. Os eletrodos foram posicionados no couro cabeludo 

em acordo com o sugerido pela Federação Internacional de Eletroencefalografia e 

Neurofisiologia Clínica (The International Federation of Societies for 

Electroencephalography and Clinical Neurophysiology) - configuração 10-20 

modificada. Adicionalmente aos 21 eletrodos convencionais da configuração 10-20, 

foram utilizados 11 eletrodos extras. 

Neste experimento, utilizou-se o método referencial, em que o eletrodo do 

Mastoide direito foi selecionado como referência. A frequência de amostragem de 

cada canal de eletrodo é de 128 Hz, e em cada eletrodo foi conectado um filtro anti-

aliasing (anti-falseamento) passa-faixa com faixa de passagem de 0,01 a 100 Hz.  

Assim como sugerido pela Federação Internacional de Eletroencefalografia e 

Neurofisiologia Clínica, as impedâncias entre os eletrodos e o escalpo foram mantidas 

inferiores a 5KΩ e equilibradas, no sentido de redução de artefatos de origem técnica. 

 Uma vez gravados e digitalizados, os dados estão prontos para serem 

processados computacionalmente. A utilização do EEGlab é, finalmente, introduzida 

em sequência. 

4.2.2. Selecionando e Carregando dados para o EEGlab – 

Para selecionar o conjunto de dados o usuário deve abrir a aba File, e 

selecionar o subitem Load existing dataset. Uma relação dos formatos de dados 

suportados pelo EEGlab  pode ser encontrada com mais detalhes em [18]. Selecionado 

o conjunto de dados, informações sobre o experimento são exibidas ao usuário na 
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janela principal, como é exemplificado na Figura 4.2. Informações como: nome do 

arquivo, quantidade de canais de eletrodos, quantidade de épocas no qual o conjunto 

de dados está dividido, numero de eventos, frequência de amostragem e o tamanho do 

conjunto de dados. 

 

Figura 4.2 – Janela principal com informações do conjunto de dados carregados. 

O número de canais exibido são 32, pois além dos 29 canais distribuídos pelo 

escalpo para a detecção do sinal de EEG, foram adicionados três canais extras para 

gravar os sinais de Eletro-oculograma (EOG) (dois canais, um para cada região 

periocular). 

Destacável também é o número de épocas. Para o caso particular deste sinal, o 

número de épocas é igual a um, o que significa que o sinal foi amostrado de forma 

contínua. 

Os eventos deste conjunto de dados referem-se aos dados do experimento de 

atenção seletiva, Existem dois tipos de eventos neste experimento. O primeiro é o 

square, instante de tempo onde o quadro verde é exibido ao indivíduo submetido ao 

teste. O segundo é o rt (reaction time) que indica o tempo de reação do indivíduo ao 

pressionar o botão com o polegar, para o caso em que o estímulo alvo coincide com a 

localização alvo (circulo exibido dentro do quadrado verde). 

 Os tipos de eventos são definidos pelo usuário na criação dos dados. Para 

editar os valores dos eventos, acessa-se a aba Edit, e posteriormente o subitem Event 

Values na janela principal. A janela Edit Values é mostrada na Figura 4.3. Dentre os 

campos a serem editados, o campo latency (instante no qual ocorre o evento) e o tipo 
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devem ser mandatoriamente preenchidos para que posteriormente épocas sejam 

extraídas e os eventos sejam identificados dentre o grande volume de dados. 

 

Figura 4.3 - Modificando, adicionando e definindo eventos de um conjunto de dados -  Janela Edit Event 
Values. 

Finalmente, pode-se adicionar uma descrição do conjunto de dados com a 

finalidade de descrever o que os dados representam e a qual experimento estes dados 

se refere, acessando a aba Edit e o subitem About this dataset. 

4.2.3. Navegando pelos sinais de EEGno domínio do tempo– 

Nesta etapa, anterior ao processamento dos dados dos canais, o sinais de cada 

canal podem ser, pela primeira vez, visualizados. O sinal de EEG de cada canal 

independente é apresentado em um gráfico em que os eixos da abscissa e da ordenada 

representam o tempo em segundos e amplitude respectivamente em µV. Para exibir e 

navegar pelos dados, deve-se acessar a aba Plot e o subitem Channel Data (scroll).  Os 

sinais gravados dos 32 canais são exibidos em um gráfico.  

Nesta função, pode-se ajustar: escala de ambos os eixos (tempo e amplitude), o 

número de canais que serão exibidos, a faixa de tempo a ser apresentada e, 

finalmente, selecionar e excluir intervalos de tempo através de uma análise visual. 

 Nota-se no exemplo da Figura 4.4 que a atividade de apenas dez dos 32 canais 
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são exibidas, e que os eventos Square e rt , definidos na secção anterior, são também 

apresentados. Adicionalmente, selecionou-se um trecho do sinal de EEG (faixa 

demarcada em azul claro) para ser eliminado, uma vez que o sinal destoa dos 

segmentos adjacentes. Essa alteração é provavelmente originada por um ruído ou 

artefato introduzido ao sinal (movimento do indivíduo durante a gravação do 

eletroencefalograma, movimentação de eletrodos, etc.).  Para rejeição de um trecho do 

sinal, basta selecionar um ou múltiplos trechos com o mouse e selecionar a opção 

Reject. 

 

Figura 4.4 -Atividades neuronais em 10 canais em função do tempo – a amplitude do sinal é dada em µV 
e o tempo em segundos. 

Após rejeitar o trecho, um novo conjunto de dados será criado. Em sequência é 

apresentada ao usuário uma janela para salvar este novo conjunto, que não possuirá 

os trechos selecionados para remoção. Salvar o novo conjunto de dados, renomeando 

é uma boa prática na utilização do EEGlab, uma vez que preserva o conjunto de dados 

original. 

4.2.4. Atribuindo a localização dos eletrodos no escalpo – 

Cada região do córtex cerebral está relacionada a atividades e funções 

primárias, tais como: atividades motoras, auditivas, cognitivas e sensitivas. Neste 
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sentido, estabelecer uma relação dos eletrodos e seu posicionamento no escalpo é 

fundamental a fim de detectar atividades cerebrais particulares de uma região 

cortical. Como visto no Capítulo 2, a rede neuronal é complexa e fortemente 

interligada, o que impossibilita a aquisição dos dados de EEG restritos a uma região 

particular. No entanto, a atribuição da localização dos eletrodos permite um 

detalhamento razoável dos sinais da região.   

 O EEGlab disponibiliza um função para representar graficamente, no formato 

2D ou 3D, o posicionamento dos eletrodos no escalpo. A forma de posicionamento dos 

eletrodos utilizado usualmente são uma variante do posicionamento sugerido pela 

Federação Internacional de Eletroencefalografia e Neurofisiologia Clínica, 

configuração 10-20. O posicionamento depende de cada procedimento particular e 

qual área do córtex cerebral é o alvo do respectivo experimento. 

O EEGlab, permite o usuário definir a posição dos eletrodos manualmente ou 

importar um arquivo que contenha a localização dos eletrodos. No experimento de 

atenção seletiva em questão, um arquivo do posicionamento dos 32 eletrodos foi 

criado.  

Para carregar ou atribuir manualmente o posicionamento dos eletrodos, deve-

se acessar a aba da janela principal Edit e o subitem Channel Location. A janela Edit 

Channel Information é exibida ao usuário. A imagem da janela pode ser vista na Figura 

4.5. 
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Figura 4.5 -Informações sobre os canais individuais. 

Nota-se na janela Edit Channel Information, apresentada na Figura 4.5, que é 

possível nomear o canal, definir o a sua posição por coordenadas retangulares, polares 

e ou esféricas. Ao clicar no botão Read Location, abrirá uma janela no qual poderá ser 

selecionado o arquivo a ser importado com a localização dos canais. Além disso, há a 

possibilidade de atribuir rótulos de identificação, e também alterar o eletrodo (ou 

canal) utilizado como referência. 

Adicionados os eletrodos e atribuídas as suas respectivas localizações é 

possível representá-los no formato 2D e 3D. Exemplos dessas representações podem 

ser visto na Figura 4.6e Figura 4.7. Em destaque nas Figura 4.6e Figura 4.7 estão os 

dois eletrodos E0G2 e EOG1 que representam os eletrodos localizados na região 

periocular. Estes são utilizados para aquisição do Eletro-oculograma (EOG). Os sinais 

de EOG são utilizados para a remoção de artefatos oriundos dos movimentos oculares 

no EEG. 
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Figura 4.6 -Gráfico de representação do posicionamento dos eletrodos no formato 2D. 

 

Figura 4.7 - Gráfico de representação do posicionamento dos eletrodos no formato 3D. 

4.2.5. Plotando os Mapas Topográficos e Espectro de 
Frequência dos Canais – 

Cumpridas as etapas de remoção de trechos do sinal de EEG por análise visual 

e determinadas as posições dos eletrodos no escalpo, inicia-se o procedimento de 

processamento do sinal de EEG pela representação dos diagramas de densidade 

espectral de potência de cada canal. O EEGlab possibilita não só a simples 
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representação da densidade espectral de potência por meio do uso da Transformada 

Rápida de Fourier, cujo algoritmo fora detalha no Capítulo 3 deste trabalho, como 

também a distribuição topográfica das diversas componentes de frequência ao longo 

do escalpo. 

Acessando-se a aba Plot e o subitem Channel Spectra and Maps é exibido uma 

janela no qual é possível determinar alguns parâmetros do espectro de potência do 

sinal de EEG a ser representado. Um exemplo desta janela é mostrado na Figura 4.8. 

Entre os parâmetros configuráveis incluem-se: faixa temporal do conjunto de dados a 

ser analisada, porcentagem desta faixa temporal a ser graficamente exibida, 

frequências a serem representadas no mapa escalpelar e, finalmente, a faixa de 

frequência a ser analisada. 

 

Figura 4.8– Janela de configurações para representação do espectro de potência e mapas topográficos 
dos sinais dos canais dos eletrodos utilizados no experimento de atenção seletiva. 

Para a análise do conjunto de dados do experimento de atenção seletiva em 

questão é conveniente à utilização das seguintes configurações: mapas topográficos 

das frequências 6, 10 e 24 Hz; Intervalo de frequência do espectro de 4 a 40 Hz. 

 A escolha das frequências de 6, 10 e 24 Hz, que se enquadram nos ritmos teta, 

alfa e beta respectivamente, se baseia no fato de que para o procedimento de atenção 

seletiva o individuo estará consciente e relaxado. Para tal estado mental predomina-se 

o ritmo alfa (intervalo de frequência de 8 a 13 Hz). O ritmo teta (intervalo de 

frequência de 4 a 7.5 Hz) é observado prioritariamente no estado de sonolência e 

certos estágios do sono de um indivíduo. O ritmo beta (intervalo de frequência de 14 a 

26 Hz) é característico de atividades que exigem alto nível de concentração, e estado 

mental pensativo ativo.  
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 O intervalo de frequência a ser analisado de 4 a 40 Hz se justifica, pelo fato dos 

sinais de EEG serem fortemente influenciados por ruídos de linha e por uma 

componente contínua, normalmente causada pela conexão do eletrodo com a pele e 

uma possível movimentação destes. Os ruídos de linha possuem frequência de 50/60 

Hz, e por isso é definido o limite superior de 40 Hz. Neste sentido, frequências 

superiores as 40 Hz não são de interesse e podem trazer informações distorcidas. 

Adicionalmente, para remoção da componente contínua do espectro do sinal a ser 

representado, também chamada de tensão base, é aplicado o limite inferior de 4 Hz. 

O resultado do espectro de potência do sinal da cada canal e os mapas 

topográficos para as frequências de 6, 10 e 24 Hz são exibidos na Figura 5.7.  

Considerando o gráfico do espectro de potência, cada tonalidade de curva representa 

as atividades de um canal particular. Nota-se que há uma proeminência na potência 

espectral dos canais ao redor da frequência de 10 Hz, que se enquadra do intervalo do 

ritmo alfa. Essa característica na faixa do rimo alfa, indica a predominância deste 

ritmo no sinal de EEG para o dado experimento de atenção seletiva realizada. O que 

era esperado. 

Analisando os mapas escalpares, que representam a distribuição das 

componentes de 6, 10 e 24 Hz sob o escalpo, percebe-se uma coerência em relação à 

origem dos principais ritmos e a ligação das atividades cerebrais as regiões corticais. 

O ritmo alfa se origina prioritariamente na região posterior do Córtex, nos lóbulos 

parental e occipital. As atividades relacionadas a essas regiões são: estímulos 

sensitivos visuais, associações somáticas e sensórias, associações visuais e leitura. 

Essas atividades condizem de forma integral com as atividades realizadas pelo 

indivíduo durante o experimento de atenção seletiva em questão, que engloba a 

percepção visual de um estimulo (aparição do quadro verde e do circulo preto) e a 

atividade de associação sensória do indivíduo ao apertar o botão com o seu polegar. 
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Figura 4.9- Espectros de potência dos canais dos eletrodos instalados sob o escalpo dos indivíduos 
submetidos ao experimento de atenção seletiva e mapas topográficos que representam a distribuição 

das componentes de frequência de 6, 10 e 24 Hz dos sinais de EEG do canais ao longo do escalpo. 

4.3. Conclusões e Considerações Finais – 

Uma apresentação do EEGlab foi dada neste capítulo através do estudo de 

casos de atenção seletiva. Algumas importantes ferramentas foram apresentadas, 

dentre as quais se destacam: o carregamento dos dados, análise domínio do tempo, 

identificação de eventos, referência no posicionamento de eletrodos, representação do 

espectro de frequência do sinal e representação da distribuição de frequências sob o 

escalpo em um mapa topográfico. 

Finalmente, pôde-se, por meio do estudo de casos do procedimento conduzido 

por S. Makeig em 2002 [20], distinguir padrões experimentais e de análise que 

servirão como base para o processamento de sinais de EEG adquiridos na etapa 

subsequente do trabalho. 
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Capítulo 5 

Estudo de Sinais de EEG durante Crises Epilépticas 

Neste capítulo são apresentadas, via estudo de caso, características a serem 

extraídas em sinais de EEG medidos sobre o escalpo, com a finalidade de estabelecer 

parâmetros de identificação de eventos convulsivos em pacientes vítimas de epilepsia 

crônica. Os sinais de EEG utilizados são de um banco de dados de pacientes 

epilépticos. As características apresentadas, utilizadas para identificação de atividades 

convulsivas, envolvem parâmetros espectrais, espaciais e a evolução dinâmica destes 

parâmetros no tempo. Com o intuito de validar o EEGlab e os resultados obtidos, 

reproduz-se um estudo como referência, cujos resultados são conhecidos. 

5.1. A Epilepsia – 

Epilepsia é uma doença crônica que aflige o SNC (Sistema Nervoso Central) e 

predispõe o indivíduo a convulsões recorrentes. A convulsão é uma aberração 

repentina e transiente nas atividades elétricas cerebrais que produz sintomas 

colaterais [28]. A Epilepsia está entre as doença neurofisiológica mais comum, sendo 

diagnosticada em 0,5% da população mundial. Cerca de 50 milhões de pessoas são 

diagnosticadas com epilepsia no mundo [1]. 

 As convulsões são períodos transitórios, que envolvem uma hiperatividade 

aliada ao sincronismo entre um numero grande de neurônios adjacentes. As 

convulsões podem englobar uma ou mais redes neuronais.  O estado convulsivo é 

originado por um desbalanceamento nos potenciais sinápticos excitatórios e 

inibitórios, quando o primeiro se sobrepõe ao último. Esse desequilíbrio entre os 

potenciais sinápticos podem ser causados por disfunções fisiológicas nos neurônios, 
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como: disfunção nos canais iônicos (polarização da membrana neuronal), defeito nas 

conexões neuronais e organização das redes neuronais, síntese deficiente de 

neurotransmissores (neurotransmissores associados à sinapse inibitória). Essas 

disfunções cerebrais por sua vez estão normalmente associadas à má formação 

genética, e traumas ao SNC sofrido durante a vida (traumas durante o nascimento, 

nascimento pré-maturo, falta de oxigenação cerebral, infecções cerebrais, derrames e 

tumores) [28][23]. 

Convulsões epilépticas são classificadas genericamente por sua origem no 

cérebro e sua disseminação no mesmo. Neste sentido, convulsões originadas em 

regiões específicas do cérebro, convulsões focais (ou parciais), remetem a sintomas 

clínicos relacionados às atividades cerebrais dessa região específica de deflagração da 

convulsão. Convulsão originada na parte frontal do córtex, por exemplo, região na 

qual estão associadas às atividades cognitivas de associação, planejamento, funções 

motoras e pela articulação da fala, têm entre seus sintomas: euforia, medo, deja vu e 

alucinações e distúrbios dos movimentos. 

Convulsões generalizadas, por outro lado, se dividem em duas classes. As 

primeira classe têm origem em diversas regiões do cérebro e o engloba por completo. 

A segunda tem origem em uma área do cérebro específica e depois se dissemina para 

outras áreas, afetando todo o cérebro. Ambas as convulsões generalizadas têm como 

principais sintomas clínicos a perda de consciência e efeitos de contração e ou 

distensão muscular. Resumindo, os principais sintomas e sinais clínicos de atividades 

convulsivas são: perda de consciência, distúrbios de movimento, alucinações 

somatosensóricas, alterações do humor e de funções mentais. Como consequência 

destes sintomas, pessoas que possuem epilepsia crônica tendem a possuir problemas 

físicos como contusões, fraturas, e altas taxas de doenças psiquiátricas, nas quais 

ansiedade e depressão são destacáveis [23].  

Pacientes com convulsão, de maneira geral, são submetidos a tratamentos 

contínuos, para controlar as condições de convulsão. Uma alternativa de tratamento 

desta doença consiste na administração de medicamentos anticonvulsivantes. O 

tratamento contínuo com anticonvulsivantes é efetivo, no entanto 20-30% dos 

pacientes submetidos ao tratamento com drogas são predispostos a sofrerem 
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recaídas, diminuindo a eficácia do tratamento após o período inicial de ingestão dos 

medicamentos. Alguns destes pacientes podem, inclusive, vir a desenvolver 

resistência às drogas [23]. 

Apesar do desenvolvimento contínuo de novas drogas anticonvulsivantes, falta  

ainda uma solução final para o tratamento de epilepsia. Intervenções cirúrgicas, em 

que parte do cérebro, onde se origina a convulsão, é removida, é indicada apenas para 

alguns casos de pacientes que possuem resistência ao tratamento medicamentoso. 

Adicionalmente, a intervenção cirúrgica é altamente invasiva e possui resultado 

imprevisível [24]. 

A epilepsia intratável limita a independência e a mobilidade de um indivíduo, e 

como consequência, pode resultar em um isolamento social e dificuldades 

econômicas. As dificuldades não se restringem ao indivíduo vítima dessa doença, elas 

afligem também seus familiares e toda a sociedade ao seu redor, uma vez que estas 

sofrem de uma ansiedade crônica e muitas vezes reorganizam a vida para cuidar do 

indivíduo amado. Neste sentido, a detecção da deflagração das convulsões e a 

detecção da ocorrência de convulsões, computacionalmente, utilizando os sinais de 

EEG, podem vir a diminuir as consequências dessa doença. 

Propõe-se neste capítulo, o processamento de sinais de EEG de pacientes 

epilépticos, com a finalidade de extrais características dos sinais de EEG capazes de 

identificar a presença ou ausência de atividades convulsivas em um indivíduo vítima 

de epilepsia crônica. Para tal será apresentado, na forma de um estudo de caso, o 

algoritmo proposto por Schoeb [25], para detecção de eventos convulsivos. Os 

resultados de Shoeb são reproduzidos com a utilização do EEGlab, toolbox do software 

MATLAB. 

5.2. Trabalhos Relacionados – 

Uma nova terapia para detecção da deflagração de convulsões, e um método 

para interromper o seu desenvolvimento por um reação em tempo real (just-in-time), 

por meio de estímulos elétricos, térmicos e neuroquímicos, foi tratada por Ali Hossan 
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Shoeb [25]. Mais especificamente, Shoeb propõe em seu trabalho uma maneira de 

parar a progressão da convulsão antes mesmo do desenvolvimento do seu quadro 

clínico.  Além disso, sugere-se que esta terapia simultânea a evolução da atividade 

convulsiva, poderia diminuir os efeitos colaterais de toxicidade das drogas 

manipuladas no sistema de tratamento convencional. Adicionalmente, um sistema de 

alerta a convulsões, pode informar ao paciente e seus responsáveis, anteriormente a 

ocorrência dos sintomas da convulsão, tornando-os capazes de tomar as providências 

cabíveis. 

Shoeb desenvolve em sua tese de PhD publicada em Setembro de 2009 

algoritmos paciente-específicos capazes de detectar rapidamente e antecipadamente a 

ocorrência de um evento convulsivo, ou a deflagração de um evento convulsivo [25]. 

Para detecção dos eventos convulsivos e seu surgimento são utilizados sinais de EEG 

puramente ou estes em combinação a outros sinais fisiológicos, como o ECG, por 

exemplo. Estes sinais são processados por computadores digitais implantados nos 

pacientes, que por sua vez detectam automaticamente as convulsões. O algoritmo de 

classificação utilizado é baseado nos algoritmos de maquina de vetores de suporte 

(inglês Support-Vector Machine - SVM) [31], em que vetores de suporte são formados 

baseados em treinamentos sobre gravação com presença e ausência de atividades 

convulsivas. 

Finalmente, Shoeb, discute a viabilidade de utilização desses detectores em 

duas aplicações práticas. A primeira diz respeito à utilização do detector para terapias 

de estimulação do Nervo Vago. Neste caso um neuro-estimulador é implantado no 

paciente vítima de epilepsia. A segunda se refere à utilização do detector para iniciar a 

manipulação de contrastes em pacientes para realização tomografias 

computadorizadas do tipo SPEC, especificamente para estudo de determinadas 

regiões do cérebro durante as atividades convulsivas [25]. 
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5.3. Materiais e Métodos utilizados no Estudo de Caso– 

5.3.1. Conjunto de Dados – 

Os sinais EEG utilizados nesta análise constituem-se de sinais contínuos de EEG 

gravados no escalpo disponibilizados no banco de dados CHB-MIT [26]. 

No estudo, 23 pacientes pediátricos, vítimas de epilepsia foram monitorados. 

Estes estavam internados no Hospital Pediátrico de Boston (“Children’s Hospital 

Boston”), submetidos à medicação para diagnóstico de necessidade de realização de 

intervenção cirúrgica para o tratamento de Epilepsia. A Tabela 5.1 apresenta 

informações gerais dos pacientes, cujos dados são utilizados para análise. 

 

Paciente Idade Sexo Número de Convulsões 

1 11 F 7 

2 11 M 3 

3 14 F 6 

4 22 M 4 

5 7 F 5 

6  1,5 F 3 

7 14,5 F 3 

8  3,5 M 5 

9 10 F 4 

10 3 M 4 

11 12 F 3 

12 2 F 40 

13 3 F 11 

14 9 F 8 

15 16 M 18 

16 7 F 10 

17 12 F 3 

18 18 F 6 

19 19 F 3 

20 6 F 8 

21 13 F 4 
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22 9 F 3 

23 6 F 7 

24 - - 16 

Tabela 5.1 – Informações gerais dos pacientes pediátricos do Hospital Pediátrico de Boston, que foram submetidos 
à  gravação dos sinais de EEG: 

5.3.2. Pré-Processamento dos Dados – 

Os sinais de EEG foram amostrados a uma frequência de 256 HZ e gravados em 

acordo com o padrão de posicionamento de eletrodos 10-20, que incluem o mínimo de 

21 eletrodos. Adicionalmente, utilizou-se para a gravação, o padrão Longitudinal 

Bipolar de 18 canais sugerido pela ACNS (American Clinical Neuropysiology Society). A 

Tabela 5.2 apresenta as informações contidas em cada canal, levando-se em 

consideração a localização física de origem dos eletrodos no escalpo. A Figura 5.1 

representa a localização dos eletrodos no escalpo. 

 

Canais 
Origem Física do Sinal 

Cerebral 

1 Fp1-F3 Frontal Polar Esquerda  

2 Fp2-F4 Frontal Polar Direita  

3 Fp1-T7(T3) Frontal Esquerda 

4 F3-C3 Temporal Central Esquerda 

5 FZ-CZ Central Frontal 

6 F4-C4 Temporal Central Direita 

7 FP2-F8 Frontal Direita 

8 F7-T7(T3) Temporal Frontal Esquerda 

9 C3-P3 Central Esquerda 

10 C4-P4 Central Direita 

11 F8-T8(T4) Temporal Frontal Direita 

12 T7(T3)-P7(T5) Temporal Central Esquerda 

13 P3-01 Occipital Esquerda  

14 PZ-CZ Central Posterior 

15 P4-02 Occipital Direita 

16 T8(T4)-P8(T6) Temporal Central Direita 

17 P7(T5)-O1 Temporal Posterior Esquerda 

18 P8(T6)-O2 Temporal Posterior Direita 

Tabela 5.2 – Informações contidas em cada canal relacionadas a localização física dos eletrodos. 
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As atividades elétricas cerebrais medidas utilizando o padrão Longitudinal 

Bipolar de 18 canais (LB-18.1) representa a diferença de potencial medida entre dois 

eletrodos adjacentes.  

 

Figura 5.1 - Representação do Posicionamento dos eletrodos no escalpo de acordo com a configuração 
padrão 10-20[32]. 

 

Os dados das gravações de EEG de cada indivíduo são segmentados em 

gravações menores, com duração típica de 60 minutos. Estas são rotuladas como 

gravações que contém atividades convulsivas e gravações que não possuem atividades 

convulsivas. 

A fim de extrair as características específicas de cada estado do EEG 

relacionados às atividades convulsivas de determinado indivíduo, dividiu-se os dados 

contínuos de EEG em intervalos de tempo menores, épocas, que representam os 

estados Pré-ictal, ictal, Pós-ictal e Inter-ictal. Tal divisão, em estágios, das gravações de 

sinais de EEG foi sugerida em N. Mohim e D. Corne, que considera a divisão mais 

favorável para extração das características, uma vez que evita que características de 

um estágio sobreponha-se sobre outro. A Tabela 5.3 apresenta os estados, e as 

características principais de cada época associada a um estágio da atividade 

convulsiva [28].  
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Estado Características 

Pré-ictal 

São os 300 segundos anteriores à deflagração 

da convulsão, no qual indícios de atividades 

convulsivas tem maior probabilidade de serem 

encontrados. 

Ictal 

Tem duração variável. Tipicamente 180 

segundos.Período correspondente às 

atividades convulsivas e seus sintomas 

clínicos. 

Post-ictal 

São os 300 segundos posteriores ao fim da 

convulsão. Ritmos não usuais podem ser 

encontrados nos sinais de EEG, devido à 

excitação e tensão causada durante o processo 

de recuperação do paciente. 

Inter-ictal 

Ritmo base do paciente. Ausência de 

marcadores conclusivos, que indicam 

atividades convulsivas. 

Tabela 5.3 – Estágios do EEG relacionados as atividades convulsivas e suas características [28]. 

 

A fim de exemplificar as épocas do sinal de EEG relacionados ao estágio da 

atividade convulsiva, conforme apresentado na Tabela 5.3, mostra-se na Figura 5.2 o 

EEG do Paciente A com os estágios convulsivos destacados. No eixo das ordenadas se 

encontra a tensão de cada canal em µV e no eixo da abscissa o tempo em segundos. A 

Erro! Fonte de referência não encontrada. (a) apresenta a transição entre os 

estágios Pré-Ictal e Ictal. A Erro! Fonte de referência não encontrada. (b) apresenta 

a transição entre os estágios Ictal e Pos-Ictal. A Figura 5.2 (c) a transição entre o 

estágio Pós-Ictal e Inter-Ictal. Destaca-se que as delimitações entre os estágios 

convulsivos, Onset (Deflagração da Convulsão) e End (Fim da Convulsão), são 

determinadas por análises clínicas e fisiológicas do paciente. 
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(c) 

Figura 5.2 -Gravações dos sinais de EEG do Paciente A, nos estágios de transição: (a) Pré-Ictal 
(destacado) e Ictal (b) Ictal (destacado) e Pós-Ictal (c) Pós-Ictal (destacado) e Inter-Ictal. A escala 

apresentada é de 145µV. 

5.3.3. Remoção de Artefatos – 

Sinais de EEG gravados por meio de eletrodos montados sobre o escalpo são 

frequentemente contaminados por sinais de EMG originados de atividades musculares 

faciais. Examinada a possibilidade de remoção de artefatos vinculados ao EMG, com o 

intuito de preservar atividades de interesse nos sinais de EEG , J. Gotman concluiu que 

durante contrações voluntárias e involuntárias musculares, a maior parte da energia 

dos sinais de EEG está acima de 15-20Hz [27]. Adicionalmente, J. Gotman sugere que a 

atividade rítmica do sinal de EEG relacionada à deflagração de atividades convulsivas 

possui espectro de frequência abaixo de 25Hz [27]. Neste sentido, conclui-se que 

utilizando filtros passa faixa com frequência de corte superior de 25Hz, tende-se a 

eliminar a maioria dos artefatos fisiológicos oriundos de atividades musculares 

faciais. 

Considerando artefatos de ordem técnica, pode-se dizer que é de boa prática 

para a eliminação de ruídos de 50/60Hz e de tensão de modo comum a utilização de 
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filtros passa faixa com frequência de corte inferior e superior de 2hz e 40Hz 

respectivamente.  

Com a finalidade de exemplificar o perfil do sinal de EEG com a remoção dos 

artefatos mencionados nos parágrafos anteriores, trechos do sinal de EEG do paciente 

A na transição entre o estágio Pré-Ictal e Ictal são apresentados. A Figura 5.3 (a) 

representa os sinal de EEG do paciente A com artefatos e a Figura 5.3 o sinal filtrado. O 

filtro utilizado é um filtro digital passa-faixas do tipo FIR, com frequência de corte 

superior e inferior de 2Hz e 25Hz respectivamente. 

 

Figura 5.3 – Sinal de EEG do paciente A na transição do estágio Pré-Ictal (destacado) para Ictal 
removidos os artefatos de atividade muscular, ruído de 50/60Hz e componente contínua. 

5.4. Manifestações das atividades convulsivas nos Sinais de EEG – 

No sinal de EEG, as atividades convulsivas se manifestam com a redistribuição 

espectral de energia em um conjunto de canais. Essa redistribuição espectral de 

energia ocorre com o aparecimento e desaparecimento de componentes de frequência 

dentro da banda de 0-25 Hz. [25]. 
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A Figura 5.4,  Figura 5.5, Figura 5.6 e Figura 5.7 mostram, respectivamente, a 

densidade espectral de potência do Paciente A durante os estágios Inter-Ictal, Pré-

Ictal, Ictal e Pós-Ictal. Neste caso, os artefatos de origem muscular e técnicos foram 

removidos. O diagrama espectral de potência mostra como a potência do sinal é 

distribuída no domínio da frequência. Esta informação é computado por algorítimo 

que incluem a utilização da FFT, detalhada no Capítulo 3 deste trabalho. 

Os mapas topológicos, por sua vez, também presentes nas figuras Figura 5.4,  

Figura 5.5, Figura 5.6 e Figura 5.7, apresentam a distribuição física da energia de 

determinada componente de frequência no cérebro do indivíduo. Determina-se então 

o foco principal da origem dos sinais neuronais de determinada banda de frequência. 

Analisando o mapa topográfico das frequências centrais das bandas dos ritmos base 

dos sinais de EEG, nota-se que existe uma reorganização da densidade espectral de 

potência e da localização de origem de cada componente de frequência no cérebro 

com a evolução dos estágios convulsivos.  

No estágio Inter-Ictal, Figura 5.4, nota-se a presença intensa do ritmo Beta (12-

25Hz), no qual se destacam a densidade de potência das componentes de 12Hz, 16Hz 

a 20 Hz. Ademais, nota-se por meio da ausência de tonalidades mais escuras (que 

representa atividades energéticas intensas de um determinado ritmo) que a origem 

das diversas bandas de frequência é distribuída de maneira homogênea sobre o 

escalpo. 
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Figura 5.4– Diagrama Espectral de Potência e Mapas Topográficas do Paciente A durante o estágio 
Inter-Ictal. 

No estágio Pré-Ictal,Figura 5.5, existe uma diminuição geral da amplitude da 

densidade espectral de potência entre os canais. Destaca-se, no entanto, a diminuição 

acentuada da potência do sinal das componentes de 12Hz, 16Hz a 20 Hz. Ao contrário 

da distribuição homogênea da energia das diversas bandas de frequência sobre o 

escalpo, apresentadas na Figura 5.4, no estágio Pré-Ictal, com exceção do ritmo beta, 

houve uma nítida concentração dos ritmos em certas regiões cerebrais. A origem do 

ritmo teta passou a ser intensa na região frontal esquerda e temporal central esquerda 

e leve nas demais áreas do córtex cerebral. Ritmo alfa, por sua vez, passou a ter 

origem intensa na região frontal do cérebro.  
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Figura 5.5 - Diagrama Espectral de Potência e Mapas Topográficas do Paciente A durante o estágio Pré-
Ictal. 

No estágio Ictal,Figura 5.6, a energia do sinal de EEG entre as diversas 

componentes de frequência se mantêm em níveis similares ao do período Pré-Ictal 

entre os canais, de maneira geral. Destaca-se, no entanto, a redistribuição da origem 

dos ritmos base do sinal de EEG no córtex cerebral. O ritmo teta e alfa se mostraram 

intensos nas regiões posterior central e posterior direita do córtex e leve na região 

frontal do córtex. Finalmente, ao contrário da distribuição homogênea do ritmo beta 

apresentada nos estágios Inter-Ictal, Pré-Ictal, a concentração de energia das 

atividades cerebrais do ritmo beta, também se encontram na parte posterior direita 

do cérebro. Neste sentido, conclui-se que a convulsão é focal, e sua origem se 

concentra no lobo parietal direito. Entre os possíveis sintomas clínicos para tal 

atividade convulsiva, incluem-se: perturbações sensoriais, deficiência sensório-

motora [30]. 
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Figura 5.6 - Diagrama Espectral de Potência e Mapas Topográficas do Paciente A durante o estágio Ictal. 

No estágio Pós-Ictal,Figura 5.7, destaca-se que, com exceção do ritmo teta que 

possui origem predominante na região frontal e temporal central esquerda, os demais 

ritmos, alfa e beta, possuem a origem homogeneamente distribuída sobre o escalpo.  

 

 

Figura 5.7- Diagrama Espectral de Potência e Mapas Topográficas do Paciente A durante o estágio Pós-
Ictal. 
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5.5. Desafios para detecção de eventos convulsivos – 

A detecção de convulsões por meio do processamento de sinais de EEG 

medidos sobre o escalpo é uma tarefa que exige alguns cuidados. Além do conjunto de 

artefatos de origem fisiológica e tecnológica, apresentados no Capítulo 2 deste 

trabalho, existe uma grande variabilidade de sinais de EEG entre indivíduos. Neste 

sentido, nota-se que existe uma diferenciação dos ritmos dos sinais de EEG, entre 

diferentes pacientes, inclusive durante a evolução dos estágios convulsivos. A 

localização dos canais de EEG envolvidos em atividades convulsivas e as componentes 

espectrais do sinal em cada estado variam fortemente entre diferentes indivíduos 

[27]. 

 

Figura 5.8 – Sinal de EEG do paciente B na transição do estágio Pré-Ictal (destacado) para Ictal 
removidos os artefatos de atividade muscular, ruído de 50/60Hz e componente contínua. 
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A fim de exemplificar a variabilidade das características dos sinais de EEG 

entre indivíduos, são apresentados trechos de sinais de EEG do Paciente B. A Figura 

5.8 apresenta a gravação do sinal de EEG do Paciente B na transição do estado Pré-

Ictal e Ictal. Nota-se, comparando a Figura 5.3 e a Figura 5.8, uma grande diferença de 

amplitude do sinal e da frequência do sinal.  

O Sinal do Paciente A, Figura 5.3, apresenta fases com picos positivos e 

negativos, seguidos de uma suavização do sinal (diminuição da amplitude). Esse 

fenômeno é notado especialmente nos canais P3-01, PZ-CZ, P4-02 e T8-P8. Notam-se, 

principalmente no momento subsequente à deflagração da atividade convulsiva, nos 

canais citados, deflexões negativas abruptas, da ordem de 100µV, seguidas de uma 

suavização do sinal (diminuição de sua amplitude). Os picos apresentados, localizados 

nos instantes 7802 (Estágio Pré-Ictal) e 7804 (Estágio Ictal) no EEG do Paciente A 

estão associados a atividades do ritmo teta. Para o caso particular, a banda teta possui 

maior concentração de energia do sinal.  

Com a deflagração da convulsão, inicia-se uma variação de energia dentro da 

banda alfa nos canais F8-T8, P4-02, T8-P8 e P8-02. Os níveis de variação energética 

são muito baixos se comparados aos percebidos na banda do ritmo teta. Esses se 

encontrando na ordem da ordem de 20µV.  

Na banda de ritmo beta, encontra-se a intensificação da energia do sinal nos 

canais, cujos eletrodos estão posicionados na parte frontal do escalpo. Os níveis de 

variação do sinal no ritmo beta, presentes nestes canais, não extrapolam 10µV. 

Em contraste com o sinal do Paciente A, o sinal do Paciente B, Figura 5.8, possui 

um atividade de maior frequência e uma ausência de variações abruptas de amplitude. 

Nota-se nos momentos que antecedem a atividade convulsiva, instantes 2588 a 2591, 

a presença de uma atividade rítmica beta intensa nos canais PZ-CZ e P3-01. No 

momento de deflagração da atividade convulsiva, no entanto, há uma diminuição da 

energia do sinal nessa banda de frequência nestes canais.  

Conclui-se, finalmente, que as convulsões possuem características distintas. A 

convulsão do Paciente A, está associada principalmente a uma variação de energia 

abrupta na banda teta de frequência nos canais. Uma vez que os ritmos bases de 

banda de frequências inferiores possuem amplitudes maiores, os sinais dos canais de 
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EEG do Paciente A no período de transição, Pré-Ictal e Ictal, possuem maior amplitude 

e menor frequência. As atividades convulsivas do Paciente B são manifestadas pela 

variação de energia de componentes de frequências superiores, envolvendo 

principalmente o ritmo beta do sinal de EEG. Ao contrário a atividade convulsiva do 

Pacienta A, no qual a variação abrupta de energia em baixas frequências que 

caracteriza a convulsão, a atividade convulsiva do Paciente B é caracterizada por uma 

suavização do sinal e uma redução de energia. 

 

 

Figura 5.9 – Paciente A. 
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Figura 5.10 – Paciente B. 

 

Ao calcular a densidade espectral de potência dos sinais de EEG e a distribuição 

espacial de frequência sobre o escalpo, referentes aos estágios de transição Pré-Ictal e 

Ictal do Paciente A e B, Figura 5.10 e Figura 5.9 respectivamente, confirma-se o a 

origem espacial e espectral das atividades convulsivas.  

5.5.1. Particularidades dos sinais convulsivos de EEG de 

gravações do mesmo Paciente – 

Analisando criteriosamente os sinais de EEG de um mesmo Paciente do 

conjunto de dados descritos, nota-se que, partindo-se do momento de transição entre 

o estágio Pré-Ictal e Ictal da atividade convulsiva, os sinais de EEG, de canais 

envolvidos em atividades convulsivas, desenvolvem uma atividade rítmica 

semelhante. 

Ao comparar as atividades convulsivas distintas do Paciente D, que por sua vez 

se encontram em gravações distintas, Figura 5.11 e Figura 5.12, nota-se que estas são 

similares. Conforme mostrado na Figura 5.11 e Figura 5.12, a atividade convulsiva 
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desenvolvida pelo paciente D está associada, principalmente, a uma variação da 

energia na banda de frequência correspondente ao ritmo beta. Notam-se em ambas as 

gravações existe uma intensificação do ritmo beta, principalmente nos canais Fp2-F4, 

Fp1-T7, PZ-CZ e P4-02 à medida que se aproxima da deflagração da atividade 

convulsiva.  

 

Figura 5.11 - Sinal de EEG do paciente D na transição do estágio Pré-Ictal (destacado) para Ictal 
removidos os artefatos de atividade muscular, ruído de 50/60Hz e componente contínua – Convulsão 1. 
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Figura 5.12 – Sinal de EEG do paciente D na transição do estágio Pré-Ictal (destacado) para Ictal 
removidos os artefatos de atividade muscular, ruído de 50/60Hz e componente contínua – Convulsão 2. 

 

Adicionalmente, notam-se picos de alta amplitude e em ritmos de frequência 

inferior, localizados na Figura 5.11, no segundo 128, e na Figura 5.12, no segundo 

2970. Estes picos estão relacionados a atividades do ritmo teta e estão presentes em 

ambas as gravações em instantes que antecedem a deflagração da atividade 

convulsiva.  

A Figura 5.13 e Figura 5.14 apresentam a densidade espectral de potência dos 

sinais de EEG e a distribuição espacial de frequência sobre o escalpo da primeira e da 

segunda atividade convulsiva do Paciente D. Nota-se que a distribuição de energia nas 

bandas de frequência é similar e que a origem espacial das componentes é também 

similar.  Com isso, conclui-se que atividade convulsiva do Paciente D está associada a 

uma variação de energia na banda de frequência teta, originada na parte frontal 

esquerda do escalpo e também a uma variação energia na banda beta, originada na 

parte posterior direita. 
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Finalmente, atesta-se com esses exemplos que as atividades convulsivas de um 

mesmo paciente possuem características espectrais e espaciais semelhantes. Neste 

sentido, justifica-se o fato de que os algoritmos de detecção de atividades convulsivas 

cuja lógica é paciente-específica possuírem maior sensibilidade e menores números 

percentuais de falsa detecção, quando comparados a algoritmos genéricos [25].  

 

 

Figura 5.13 – Diagrama espectral de potência referente a atividade convulsiva do Paciente D - 
(Convulsão 1). 
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Figura 5.14 – Diagrama espectral de potência referente a atividade convulsiva do Paciente D - 
(Convulsão 2). 

5.6. Estudo de Caso – 

Nesta secção é apresentada a lógica, utilizada por Shoeb, para detecção do 

início das atividades convulsivas [25]. Os processos de extração de características 

realizados são reproduzidos no formato de um estudo de caso, utilizando o EEGlab 

como ferramenta de processamento e apresentação dos dados.  

Utilizando um processo de classificação binária no contexto de classificação 

individual para todos os pacientes, Shoeb propõe as seguintes etapas para a 

classificação e identificação da atividade convulsiva no EEG:  

 

 Extração de propriedades espectrais e espaciais do EEG medido sobre o 

escalpo.  

 Armazenamento destas características em vetores de características. 

 Definição dos limiares de classificação binária utilizando algoritmos de 

maquina de vetores de suporte (inglês Support-Vector Machine - SVM) [31], em 

5 10 15 20 25

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Frequency (Hz)

P
o
w

e
r 

1
0
*l

o
g

1
0
(

V
2
/H

z
)

6.0 10.0 22.0 Hz

-

 

+



 
 

89 
 

que vetores de suporte são formados baseados em treinamentos sobre 

gravação com presença e ausência de atividades convulsivas. 

 Comparação dos subsequentes vetores de características extraídos com a 

evolução temporal  do EEG e vetores de suporte que determinam os limiares 

para a presença ou ausência de atividade convulsiva no sinal de EEG. 

5.6.1. Classificação Binária – 

Classificação binária é o mecanismo de enquadrar um evento em uma dentre 

duas possíveis categorias. No caso da detecção de atividades convulsivas, as categorias 

são atividades convulsivas e não convulsivas.  

Para determinação da classe no qual o evento se enquadra envolve duas etapas. 

A primeira etapa é encontrar características e propriedades dos eventos que os 

caracterizem de tal forma a diferencia-los de maneira eficiente. A segunda etapa é 

estabelecer um classificador capaz de diferenciar as características extraídas de cada 

evento e associa-los a uma classe.  

5.6.2. Características Espectrais – 

A estrutura espectral dos sinais de EEG possui componentes nas mais diversas 

faixas de frequência. Como exemplo para este estudo de caso, apresenta-se na Figura 

5.15 a transição entre o estágio Pré-Ictal e Ictal, em uma atividade convulsiva do 

Paciente C.  

A Figura 5.16 apresenta densidade espectral de potência do canal Fp1-F3, 

referente atividade convulsiva do Paciente C, mostrada na Figura 5.15. O diagrama 

engloba as características espectrais do estágio Inter-Ictal, Pré_Ictal, Ictal e Post-Ictal. 
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Figura 5.15 – Estágio de transição Pré-Ictal e Ictal – Paciente C. 

 

Figura 5.16 – Densidade Espectral de Potência dos estágios da atividade convulsiva do Paciente C, 
correspondentes ao canal Fp1-F3. Estágio Ictal (Curva em Vermelho). Estágio Pré-Ictal (Curva em Azul). 

Estágio Ictal (Curva em Verde). Estágio Pós Ictal (Curva em Roxo). 
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Entre as componentes de frequência dominantes do estágio Inter-Ictal (curva 

em vermelho) está a componente 16 Hz. No entanto nota-se que com a evolução da 

atividade convulsiva, a densidade de potência da componente de 16Hz do estágio 

Inter-Ictal se sobrepõe à curva dos estágios subsequentes Pré-Ictal (curva em azul), 

Ictal (curva em verde). Neste sentido, a componente espectral de 16Hz não é 

suficiente para detecção da atividade convulsiva. Adicionalmente, a componente de 

5Hz está no grupo de componentes de frequência dominantes deste sinal. A variação 

de energia desta componente de frequência, no entanto, é discreta ao passo que a 

atividade convulsiva evolui quando comparadas com componentes de frequência 

menos dominantes. 

Nota-se que com o desenrolar das atividades convulsivas, há um forte aumento 

da energia da componente de 11Hz. Outro efeito em destaque é uma oscilação da 

energia da componente de 22Hz durante os estágios convulsivos. A energia da 

componente de 22Hz diminui entre os estágios Inter-Ictal e Pré-Ictal, aumenta na 

transição do estágio Pré-Ictal para o Ictal (inclusive superando os níveis do estágio 

Inter-Ictal) e volta a diminuir no estágio Pós-Ictal (curva em roxo). 

Assim, a manipulação simultânea de várias componentes de frequência, ao 

invés de apenas considerar as componentes principais de frequência de um trecho de 

sinal de EEG, atinge-se um melhor êxito na classificação de atividades convulsivas. 

Conforme apresentado na Figura 5.16.  

A componente de frequência dominante de uma época do sinal de EEG, que 

representa o estágio Ictal, pode ser similar em níveis de energia componente de 

frequência de dominante do estágio Inter-Ictal. No entanto o que qualifica a atividade 

convulsiva é a presença ou ausência de componentes de frequência menos 

dominantes [25].  

Finalmente as características espectrais de uma Época de um canal C com 

duração L, são armazenadas filtrando-se sinal com um banco de filtros passa-faixa, 

que divide o sinal em M bandas de frequência. A energia de cada banda separada no 

filtro é armazenada em uma posição de um vetor de características. 
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Figura 5.17 – Processo de armazenamento das características espectrais do canal Fp1-C3 no vetor de 
características. 

Nota-se na Figura 5.17, o processo de formação do vetor de características. 

Filtra-se o sinal de EEG, de duração L, em M bandas de frequências dentro da faixa de 

2-25Hz. As informações correpondem ao canal Fp1-F3. Neste exemplo ilustrativo, 

foram utilizados um banco de 9 filtros passa-faixas. Observa-se também, que curva em 

vermelho representa uma época do sinal do estágio Inter-Ictal e a curva verde uma 

época do estágio Ictal.  

Para diferenciar a energia das componentes espectrais de estágios distintos da 

atividade convulsiva, basta comparar a posição do vetor de características, que 

contém as informações de energia de uma banda M específica de frequência, que 

previamente foram determinadas pela aplicação de banco de filtro passa-faixa no sinal 

de determinado canal. 
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5.6.3. Características Espaciais – 

As características espaciais também são importantes na identificação das 

atividades convulsivas. A distribuição espectral sobre o escalpo pode ser útil para 

diferenciar atividades convulsivas e não convulsivas [25].  

 

Figura 5.18 – Densidade Espectral de Potência dos estágios da atividade convulsiva do Paciente C, 
correspondentes ao canal F3-C3. 

Nota-se na Figura 5.18, que ao contrário da Figura 5.16, apresentada na secção 

anterior, não há variações energéticas espectrais significativas que qualificam a 

deflagração de uma atividade convulsiva. Na Figura 5.19, por sua vez, ao contrário das 

duas citadas anteriormente, nota-se uma variação de energia grande em componentes 

de frequências superiores e inferiores. Neste sentido, nota-se que os indícios da 

atividade convulsiva, podem estar presentes em um conjunto de canais de forma mais 

explícita que em outros.  
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Figura 5.19 - Densidade Espectral de Potência dos estágios da atividade convulsiva do Paciente C, 
correspondentes ao canal PZ-CZ. 

 

Para complementar o vetor de características, Shoeb captura não somente a 

informação espectral, mas associa está ao respectivo canal na qual fora obtida. Cria-se, 

então, um vetor contendo informação de uma época de duração L, iniciada no instante 

de tempo T. Esse vetor    concatena informações de energia de M bandas de 

frequência de C canais diferentes. Logo o vector criado tem dimensão M x C. Nota-se 

na Figura 5.20, o processo de formação desses vetores. 
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Figura 5.20 – Processo de formação dos vetores de características, integrando informações espaciais e 
espectrais. 
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5.6.4. Evolução Temporal – 

O vetor de características    , que contém as informações espectrais e espaciais 

de uma época de duração L, iniciada no instante de tempo T, por si só, não é capaz de 

relacionar época atual com épocas passadas. Neste sentido, este vetor     não 

representa como a atividade convulsiva inicia e se desenvolve, partindo do ritmo base 

do sinal de EEG no período Inter-Ictal. 

Para capturar a relação entre as características extraídas em instantes de 

tempo distintos, concatena-se um grupo de W vetores    . Isso significa concatenar 

informação de W épocas independentes de duração L e não sobrepostas. A equação 

abaixo apresenta como é formado o vetor    . 

     [                         ] 
z

(5.1) 

Para avaliar a relevância de incluir a evolução temporal dos vetores de 

características    , para a identificação da atividade convulsiva mostrada na Figura 

5.15, utilizar-se-á as informações de frequência de apenas um canal. No entanto, é 

importante destacar que o algoritmo de detecção de Shoeb considera informações de 

todos os canais. Nesta abordagem consideraremos épocas de 1 segundo de duração, e 

a concatenação de vetores de características de 3 épocas 

consecutivas,                 . 

 A atividade convulsiva da Figura 5.15, inicia-se em 600. A atividade convulsiva 

é caracterizada por uma variação geral de amplitude nos canais. Nota-se, 

principalmente, nos canais C4-P4, P4-02 e P7-01 um aumento da energia no faixa de 

frequência do ritmo teta com a evolução da atividade convulsiva. Ao analisar as 

componentes de frequência do ritmo alfa, nota-se também um aumento generalizado 

da energia do sinal após o inicio da atividade convulsiva. Destaca-se, no entanto, a 

intensificação das atividades deste ritmo nos canais FZ-CZ, C3-P3, C4-P4, P7-01 e P8-

02. Finalmente na banda de frequência correspondente ao ritmo beta, destaca-se o 

aumento da energia do sinal nos canais FZ-CZ, C3-P3, C4-P4 e P8-02. Feitas essa 

considerações conclui-se que atividade convulsiva é generalizada. 
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Para demonstrar de forma mais clara a redistribuição espectral que caracteriza 

a atividade convulsiva do Paciente C, utilizar-se-á o espectrograma. O espectrograma 

contém informações do espectro de potência do sinal em função do tempo. As 

componentes de energia superior são descritas em uma tonalidade mais escura, ao 

passo que, as componentes com menor energia, possuem cores mais claras. O EEGlab, 

proporciona ao usuário uma ferramenta de representação gráfica de tempo-

frequência, semelhante ao espectrograma. Essa ferramenta representa a variação da 

energia das diversas componentes de frequência com o tempo. A escala de cores, 

representa a perturbação em Decibéis (dB) causada por um evento no sinal de EEG 

(ERSP - Event Related Spectral Perturbation).  

 

Figura 5.21 – Espectrograma do Canal C4-P4 – ERSP – Estágio de Transição Pré-Ictal e Ictal – Paciente 
C. 

A Figura 5.21 apresenta o espectrograma do canal C4-P4. Ess canal permite 

evidenciar a atividade convulsiva. A convulsão ocorre no instante 2996. Nota-se que 

no segundo que antecede o início da atividade convulsiva, ocorre uma aumento da 

energia na banda beta, componentes 14-16Hz. Instantes após a deflagração da 

convulsão ocorrem um aumento da energia do ritmo teta. Com a evolução da atividade 

convulsiva é observado uma rampa positiva, que se inicia em 5Hz (ritmo teta) e 

aumenta até 18Hz (ritmo beta), de 2997 à 2999 segundos. Essa rampa demostra a 

variação da energia progressiva ao longo das diversos ritmos do sinal de EEG. 

Adicionalmente nota-se uma variação de energia considerável das componentes de 
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maior frequência (18-25 Hz) no segundo posterior a deflagração da convulsão, 

evidenciando a forte presença do ritmo beta. Conclui-se que a atividade convulsiva do 

Paciente C esta principalmente vinculada a uma variação de energia nas componentes 

do ritmo beta e teta. 

 

 

Figura 5.22 – Espectrograma do Canal C4-P4 ilustrando como os vetores de características representam 
a evolução da atividade convulsiva. Neste caso os vetores de características contêm as informações 

referentes à deflagração da atividade convulsiva. 

 

Figura 5.23 - Espectrogramado Canal C4-P4 ilustrando como os vetores de características representam 
a evolução da atividade convulsiva. Neste caso os vetores de características contêm as informações 

referentes à evolução da atividade convulsiva 
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A Figura 5.22 e Figura 5.23 ilustra como a concatenação dos vetores     modela 

a sequência de características dos eventos relacionados à deflagração e evolução da 

atividade convulsiva. Nota-se que o trio de vetores de características da Figura 5.22 

contém informações espectrais e espaciais do EEG no momento de transição do ritmo 

base para o início da atividade convulsiva, não somente do canal C4-P4, quando do 

restante dos canais. O trio da figura Figura 5.23, contém informações sobre a evolução 

da atividade convulsiva após a sua deflagração. 

5.6.5. Arquitetura do Detector – 

Incialmente, o detector filtra as épocas de duração de L segundos, dos C canais 

de EEG por meio de um banco de M filtros passa-faixa. Logo, informações de energia 

de M bandas de frequência de C canais são obtidas. Essas informações são 

concatenadas formando um vetor    , de ordem M x C, que possui informações 

espectrais e espaciais. 

Posteriormente, para agregar características relacionadas à evolução temporal 

das características espectrais e espaciais ao vetor de características, W vetores são 

concatenados,           ,...,       ,       e    . Com a concatenação de W vetores     

formam o vetor    . 

Finalmente, os vetores     são classificados em convulsivos e não convulsivos 

utilizando duas classes de maquina de vetores de suporte (SVM- Support-Vector 

Machine). O detector declara a convulsão quando um vetor     possuir características 

que o enquadre na classe de eventos convulsivos determinado por vetores de suporte. 

É importante destacar que devido a grande variabilidade das características da 

atividade convulsiva entre pacientes e o estereótipo genérico das características da 

atividade convulsiva de um paciente específico, a máquina de vetores de suporte se 

baseia em gravações que apresentam atividades convulsivas e gravações com 

ausência de atividade convulsiva. Os vetores de suporte de atividades não convulsivas 

são extraídos de trechos contínuos do sinal de EEG que não apresentam atividade 
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convulsiva. Os vetores de suporte de atividades convulsivas se derivam dos segundos 

posteriores a deflagração da convulsão de um numero definido de convulsões [25]. 

5.7. Conclusões e Considerações Finais – 

O Capítulo 5 se inicia com uma breve discussão sobre a epilepsia. Neste 

contexto são apresentados a origem da epilepsia, seus principais sintomas, tratamento 

convencional, novas terapias de tratamento e novas práticas para redução dos 

sintomas clínicos vinculados a convulsões epilépticas. 

A utilização do EEG para detecção, profilaxia e tratamento da epilepsia é uma 

novidade.  Neste escopo é feita uma reprodução, utilizando-se o EEGlab,do trabalho 

realizado por Shoeb, que envolve o processamento digital de sinais de EEG para 

criação de um detector de atividades convulsiva. Este detector é baseado em um 

algoritmo especifico para cada indivíduo. Indo além do processamento de sinais, 

Shoeb completa seu trabalho apresentando a viabilidade da aplicação deste detector 

em terapias e em ferramentas de diagnóstico [25]. 

Conclui-se que para o processamento dos sinais de EEG, é de boa prática que 

seja feita uma descrição completa dos dados para que seja possível a reprodução 

deste estudo ou a utilização destes dados para outros estudos relacionados. Mais 

especificamente, é fundamental registrar ao realizar a aquisição dos dados: a 

frequência de amostragem, o padrão de posicionamento dos eletrodos, quantidade de 

eletrodos, característica das informações dos canais e possíveis ferramentas de pré-

processamentos aplicadas ao sinal.   

Considerando o pré-processamento, conclui-se que é de boa prática a remoção 

de artefatos de ordem fisiológica, em especial as atividades musculares, um vez que as 

convulsões estão fortemente relacionadas a atividades musculares, dentre as quais as 

atividades oriundas de movimentos musculares faciais causam maiores impactos no 

EEG. Adicionalmente, conclui-se que ao tratar as gravações do sinal de EEG de 

atividades convulsivas em um grande bloco de gravações contínuas, diluem-se as 

características da evolução das atividades convulsivas, uma vez que características de 



 
 

100 
 

um estágio da atividade pode se sobrepor a de outros estágios. Neste sentido é 

necessário processar o sinal de EEG em épocas para acompanhar sua evolução e 

considerar os estágios da atividade convulsiva (Inter-Ictal, Pré-Ictal, Ictal e Pós-Ictal) 

para extrair informações da atividade convulsiva. 

As manifestações das atividades convulsivas nos sinais de EEG também são 

apresentadas anteriormente ao estudo de caso. Utiliza-se neste tópico ferramentas do 

EEGLAG - diagrama espectral de potência dos canais, e mapas topológicos de 

distribuição de frequência. Conclui-se que a atividade convulsiva é caracterizada por 

meio de uma redistribuição da energia do sinal nas diversas componentes de 

frequência que o formam e pela localização de origem de cada componente de 

frequência no córtex cerebral.  

Ainda no contexto de manifestações das atividades convulsivas dos sinais de 

EEG, conclui-se com o processamento de sinais de EEG de gravações de pacientes 

distintos, que há uma grande variabilidade nas características do sinal entre 

pacientes. Conclui-se também que essa variabilidade dos sinais entre diferentes 

pacientes, torna-se um fator desafiador quando o objetivo é identificar padrões de 

características gerais para a detecção de atividades convulsivas. Por outro lado, ao 

processar sinais de EEG, referentes ao mesmo paciente, observa-se uma grande 

similaridade entre as características espectrais e espaciais do sinal. Finalmente, 

conclui-se que uma abordagem paciente-específica para detecção de atividades 

convulsivas é mais contundente e possui resultados mais satisfatórios [25]. 

O estudo de caso é introduzido por uma visão geral da lógica do detector de 

deflagração de atividades convulsivas projetado por Shoeb [25], no qual a estrutura 

fundamental de seu algoritmo é apresentada. Seguindo as etapas de sua lógica, etapas 

do processamento de sinais de EEG de um paciente que sofre de epilepsia são 

executadas utilizando o EEGlab, e as características relevantes para detecção das 

atividades convulsivas são analisadas passo a passo.  

As primeiras características analisada são as espectrais. Conclui-se que o EEG 

possui componentes nas mais variadas faixas de frequência. Dentre as quais as de 

maior interesse para detecção de atividades convulsivas se encontram na banda de 

frequência entre 2-25Hz. Ainda no escopo da análise espectral, conclui-se que para a 
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detecção de atividades convulsivas a análise restrita das componentes principais de 

frequência é muitas vezes insuficiente para detecção da atividade convulsiva. 

Observa-se que se atinge um melhor êxito na classificação de atividades convulsivas 

quando são consideradas componentes de frequência não dominantes. 

As características espaciais são descritas em sequência. Observa-se que 

diferentes regiões do cérebro se comportam de maneira diferente durante uma 

atividade convulsiva particular. Até mesmo os ritmos base do sinal de EEG possuem 

origem predominante em determinadas regiões do escalpo. Neste sentido, a 

distribuição espectral sobre o escalpo pode ser útil para diferenciar atividades 

convulsivas de atividades não convulsivas, bem como diferenciar atividades 

convulsivas generalizadas de atividades convulsivas focais. 

Finalmente, é apresentada a relevância em se considerar a evolução temporal, 

quando se tem como objetivo a detecção da presença de atividades convulsivas e 

também para detecção do início destas atividades. Para tal, utiliza-se outra ferramenta 

do EEGlab, o espectrograma. 

Paralelo às conclusões e resultados obtidos com o processamento dos sinais de 

EEG de pacientes epilépticos, testou-se o toolbox de processamento de sinais em 

ambiente MATLAB, o EEGlab.  A ferramenta se mostrou eficiente e flexível, sendo 

capaz de reproduzir resultados com fidelidade.  
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Conclusão 

O objetivo principal deste trabalho é revisar técnicas e ferramentas de 

processamento digital de sinais para analisar sinais de Eletroencefalograma (EEG), 

para tal, identificou-se a análise espectral como uma técnica adequada para análise 

deste tipo de sinal.  O EEGlab, foi apresentado paralelamente como alternativa 

computacional para o processamento de sinais de EEG. Além disso, este trabalho 

procurou baseado em uma extensa revisão bibliográfica, descrever as principais 

características fisiológicas do cérebro humano, a origem e a dinâmica dos sinais de 

EEG.   

A primeira etapa deste trabalho foi elaborada de tal forma a introduzir as 

características fisiológicas e dinâmicas dos sinais de EEG.  Alguns conceitos essenciais 

para efetivo processamento destes sinais e as informações que esse processamento 

propícia, foram apresentadas no Capítulo 2. O conteúdo deste capítulo aborda a 

origem dos sinais de EEG, os seus ritmos, o significados dos seus ritmos, os métodos 

de aquisição, os principais artefatos e por fim suas características matemáticas. 

A premissa do sinal de EEG como um sinal de característica estocástica foi 

estabelecida com base nas características matemáticas e fisiológicas revisadas. Esta 

conclusão sugeriu, frente a um amplo conjunto de métodos de processamento de 

sinais, a análise espectral como uma possível técnica adequada para o processamento 

de sinais com o perfil do sinal de EEG. 

Os fundamentos matemáticos básicos utilizados paradescrição espectral de um 

sinal experimental foram apresentados em seguida (Capítulo 3). A Transformada 

Discreta de Fourier (TDF) e a Transformada Rápida de Fourier (FFT) são os principais 

tópicos deste capítulo. Concluiu-se que o cálculo da TDF pela formulação direta é 

computacionalmente intensivo, e que o algoritmo da FFT é uma alternativa para 

tornar o cálculo da TDF computacionalmente mais eficiente.  
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No Capítulo 4, foi apresentado o EEGlab, toolbox em ambiente do software 

MATLAB para o processamento de sinais de EEG. Após uma breve introdução sobre o 

funcionamento do toolbox, e de um estudo de casos, verificou-se o potencial desta 

ferramenta para extração de informações dos sinais de EEG. 

No Capítulo 5 é feita um introdução sobre a epilepsia e são apresentadas etapas 

do processamento de sinais de EEG de pacientes que sofrem desta doença 

neurofisiológica. Como ferramenta de processamento de sinais, utiliza-se o EEGlab. 

Conclui-se em primeira instancia que uma descrição completa dos dados dos sinais a 

serem processados é de extrema importância, uma vez que se torna possível a 

reprodução, validação e permite que estes dados possam ser utilizados em outros 

estudos.  

Em relação ao pré-processamento do sinal confirma-se a influência de artefatos 

fisiológicos nos sinais de EEG, principalmente os de origem muscular, e a necessidade 

de removê-los. Ainda relacionado com o pré-processamento, conclui-se que com 

processamento de blocos longos e contínuos de gravações do sinal de EEG, diluem-se 

as características da evolução das atividades convulsivas, uma vez que características 

de um estágio da atividade pode se sobrepor a de outros estágios. Neste sentido, 

sugere-se a divisão do sinal contínuo em épocas mais curtas. 

Sobre as manifestações das atividades convulsivas no EEG, conclui-se que as 

atividades convulsivas representam no EEG uma redistribuição espectral e espacial da 

energia do sinal. Adicionalmente, pacientes distintos possuem uma grande 

variabilidade em relação às características espectrais e espaciais apresentadas com o 

início e evolução das atividades convulsivas. Por outro lado, observa-se que as 

atividades convulsivas de um paciente específico possuem características similares. 

Neste sentido, confirma-se que uma abordagem específica para cada paciente para a 

detecção de atividades convulsivas é mais contundente e possui resultados mais 

satisfatórios. 

Por meio de um estudo de caso, no qual a lógica do detector de atividades 

convulsivas projetado por Shoeb é reproduziada utilizando o EEGlab, apresenta-se, 

em etapas, as características importantes do sinal de EEG para a detecção de 

atividades convulsivas. Em primeiro lugar, observa-se que o EEG possui componentes 
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nas mais variadas faixas de frequência  e que as componentes de maior interesse para 

detecção das atividades convulsivas se encontram na faixa de 2-25Hz. Além disso, 

conclui-se que considerando  componentes de frequência não dominantes em adição 

as componentes dominantes, obtem-se melhor êxito na classificação dessa atividades. 

Em relação as características espaciais, conclui-se que diferentes regiões do córtex 

cerebral se comportam de maneira particular durante a atividade convulsiva e que 

estas informações são úteis para diferenciar atividades convulsivas de não 

convulsivas e diferenciar atividades convulsivas gerneralizadas e focais. Finalmente, 

mostra-se a importância de considerar a evolução temporal da densidade espectral  

do sinal de EEG para avaliar o inicio e evolução da atividade convulsiva. 

Como proposta de continuação deste trabalho, sugere-se a realização de um 

protótipo de um detector de atividades convulsivas, que envolve algoritimos de 

classificação utilizando maquina de vetores de suporte (SVM). Ademais, propõe-se 

para um trabalho fututo o estudo de métodos análise tempo-frequência, uma vez que 

a evolução temporal das características espectrais são fundamentais para detecção de 

atividades convulsivas. 

Feita prototipação e os testes deste detector, tem-se em mente o 

processamento digital de sinais de EEG reais adquiridos de pacientes submetidos ao 

tratamento de Electroconvulsoterapia (ECT). Neste sentido, o intuito é aperfeiçoar a 

detecção de estímulos convulsivos por meio de técnicas de estimação espectral.  Este 

detector possibilitaria a redução dos efeitos colaterais e aumentaria a eficiência deste 

tipo de tratamento, que é baseado na estimulação de atividades convulsivas. 

Um ponto bastante interessante deste trabalho é a junção entre diversas 

disciplinas. A interdisciplinaridade deste texto, que engloba Medicina, Biologia e 

principalmente Engenharia Elétrica, possibilita ao leitor um pontapé inicial para o 

processamento de sinais biomédicos. Ademais, este introduz uma forte ferramenta 

utilizada em larga escala nas mais diversas áreas da Ciência e das Engenharias que é a 

análise de sinais no domínio da frequência.  
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ANEXO I 

O Anexo I descreve a visita técnica ao laboratório de Engenharia Biomédica da 

UFMG. A visita teve como principal objetivo, vivenciar, em loco, os procedimentos de 

coleta de sinais de EEG.  

1 Introdução – 

Em 19 de maio de 2014, foi realizada uma visita guiada ao laboratório de 

engenharia biomédica da Faculdade Federal de Minas Gerais (UFMG) a convite do 

Professor Doutor Denny Daniel Collina, coorientador deste trabalho. Sobe à tutela dos 

professores Denny e Giovani Guimarães Rodrigues, orientador deste trabalho, foram 

realizadas medições de sinais de EEG. 

O objetivo principal desta visita técnica é vivenciar, em loco, os procedimentos 

de medição de sinais de EEG. Durante a visita foi realizada por min a coleta de sinais 

de EEG reais por meio de um Eletroencefalógrafo. Minhas atividades foram assistidas 

pelos professores e alunos presentes no laboratório. Neste contexto, tive a 

oportunidade de realizar a montagem dos eletrodos sobre o escalpo, realizar a 

montagem do equipamento de eletroencefalograma e finalmente gravar os dados em 

tempo real por meio de um software próprio do equipamento. 

As medições realizadas são registros de EEG do Professor Giovani, que se 

voluntariou para realização da coleta.  

A seguir, apresenta-se uma breve descrição sobre: os procedimentos de coleta 

de dados, equipamentos utilizados, características da medição e dos dados gravados. 

Finalmente, o processamentos destes dados utilizando o EEGlab é apresentado. 
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2 Equipamentos utilizados– 

Para a realização das medições foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Capacete de Eletrodos. 

 22 Eletrodos do tipo metálico em formato de discos. 

 22 Cabos de Teste. 

 Eletroencefalógrafo. 

 Pasta condutiva e adesiva para EEG. 

 Álcool em gel e Sabonete.  

 Seringa Plástica. 

 Cabo Ethernet RJ45. 

 Notebook. 

A Figura 1 apresenta o capacete de posicionamento de eletrodos utilizado. O 

capacete utilizado possui 22 presilhas de um material polímero para os eletrodos e 

dispostas em acordo com o padrão 10-20. Os sinais de EEG foram medidos sobre o 

escalpo do paciente voluntário. 

 

Figura 1 – Capacete de Posicionamento de Eletrodos utilizado. 
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A Figura 2 apresenta o eletroencefalógrafo utilizado. O equipamento utilizado é 

do modelo BrainNET BNT 36 do fabricante LYNX Tecnologia Eletrônica Ltda. As 

características principais deste equipamento são:  

 36 canais disponíveis para medição, incluindo canais monopolares, 

bipolares, canais de trigger (para acionamento) e canais de corrente 

contínua. 

 Conversor A/D de 16 bits. 

 Elevada imunidade a interferências eletromagnéticas. 

 Classe de proteção elétrica II tipo BF, em acordo com a norma IEC 

60601-1 (Comissão Eletrotécnica Internacional), que rege os 

equipamentos médico-hospitalares.  

 Contém um dispositivo de processamento de sinais capaz de medir a 

impedância de contato entre o eletrodo e o escalpo e filtros digitais 

configuráveis Passa-Faixa e Passa-Baixa. 

 Comunicação com microcomputador via Ethernet. 
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Figura 2 – Eletroencefalógrafo BrainNET BNT 36. 

3 Procedimentos técnicos para medição – 

A coleta de dados dos sinais de EEG foi realizada seguindo os seguintes 

procedimentos de forma cronológica: 

 Limpeza e higienização dos eletrodos. 

 Limpeza com álcool da região do escalpo onde cada eletrodo seria 

posicionado para reduzir a impedância de contato. 

 Instalação dos eletrodos no capacete de posicionamento de eletrodos. 

 Montagem do capacete sobre o escalpo do paciente voluntário. 

 Aplicação da pasta condutiva e adesiva de EEG com o auxílio da seringa 

nos orifícios das presilhas dos eletrodos fixadas ao capacete. 

 Conexão dos eletrodos ao Eletroencefalógrafo. 

 Conexão do Eletroencefalógrafo ao microcomputador. 

 Teste de impedância de contato entre o eletrodo e o escalpo. 

 Configuração dos parâmetros de aquisição de dados no software do 

equipamento. 

 Gravação dos dados em tempo real. 

A medição foi realizada na configuração padrão 10-20 no modo referencial, 

com 22 eletrodos: F7, T3, T5, Fp1, F3, C3, P3, O1, F8, T4, T6, Fp2, F4, C4, P4, O2, Fz, Cz, 

Pz, Oz, A1, A2. A frequência de amostragem do sinal de EEG foi de 120Hz. O eletrodo 

auricular esquerdo e direito (A1, A2) foram utilizados como eletrodos de referência.  A 

Figura 3 mostra a disposição dos eletrodos sobre o escalpo. 

A gravação do sinal de EEG teve duração de 352 segundos. Os dados foram 

salvos no Formato Europeu de Dados (do inglês European Data Format - EDF). 
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Figura 3 – Tela do EEGlab, com o posicionamento dos eletrodos sobre o escalpo. 

4 Procedimentos experimentais – 

Durante a aquisição dos dados foi solicitado ao paciente que este realizasse 

alguns movimentos faciais. O intuito deste experimento era o de observar no sinal de 

EEG potenciais evocados. Dentre os movimentos realizados pelo pacientes, incluíram-

se: movimento de abertura e fechamento dos olhos, movimento da língua, abertura e 

fechamento da boca.  

 Paralelo à gravação foram realizadas anotações do instante em que o paciente 

executava cada comando, a fim de comparar em posteriori os efeitos desses 

movimentos no sinal de EEG. 
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5 Análise dos Sinais Coletados – 

Os sinais coletados foram carregados no toolbox de processamento de sinais 

EEGlab. Carregados os dados, utilizaram-se as ferramentas de criação de Eventos para 

identificar o momento da ocorrência destes durante a evolução da gravação do sinal 

de EEG. Adicionalmente, configurou-se a localização dos eletrodos sobre o escalpo. 

 A Figura 4 apresenta um trecho do sinal da gravação do sinal de EEG do 

paciente, no qual existe o movimento de abertura e fechamento dos olhos sem o pré-

processamento. 

Figura 4 – Sinal de EEG associado ao movimento de abertura da boca. 

 

Por meio de filtros digitais os ruídos de acoplamento eletromagnético com a 

linha de 60 Hz foram removidos, conforme pode ser visto na Figura 5. Ademais, o sinal 

foi filtrado por um filtro digital passa-faixas de frequência de corte inferior e superior 

de 0,5 e 25 Hz, respectivamente. Nesse contexto, limitou-se a banda de frequência do 

sinal à banda dos ritmos base do sinal de EEG. 

 A Figura 5 apresenta o mesmo trecho com a remoção dos artefatos. Nota-se 

que nos instantes que antecedem ao movimento facial existe deflexão negativa do 
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potencial do sinal de EEG seguido de um aumento da amplitude do sinal. Esse 

fenômeno está possivelmente relacionado com a abertura e fechamento dos olhos.  

Nota-se que a amplitude do sinal de EEG varia de maneira mais acentuada nos 

canais: F7, Fp1, Fp2, F8. Canais que estão posicionados na parte frontal do escalpo são 

mais sensíveis aos movimentos dos olhos. Os sinais de movimentos oculares possuem 

amplitude normalmente 2 vezes maior que os sinais cerebrais [33]. 

 

 

Figura 5 – Sinal de EEG associado ao movimento de abertura da boca com ruídos filtrados. 

 

Finalmente, plotando-se o espectrograma do canal Fp2 que correspondente ao 

trecho do sinal de EEG mostrado na Figura 5, nota-se que existe uma variação de 

energia negativa e intensa na banda de frequência correspondente ao ritmo delta e 

teta nos instantes anteriores ao evento e uma variação positiva no instante em que 

ocorre. Nos instantes subsequentes ao evento, nota-se uma rampa que mostra uma 

variação positiva da energia ao longo dos diversos ritmos do sinal de EEG.  
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Figura 6 – Densidade Espectral de Potência correspondente à época ente os segundos 60 e 65. 

O movimento dos olhos corresponde na maioria dos casos a uma variação de 

energia intensa na banda de frequência de 0.5-3 Hz [34]. Confirma-se assim, os 

indícios de que as variações no sinal do EEG correspondem ao evento. 
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