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Resumo 

Este trabalho apresenta uma análise de alguns métodos de classificação dos traçados do 

eletroencefalógrafo, compreendendo a análise visual e análise pela alocação dos 

eletrodos, considerando uma resposta da medição com o posicionamento 

convencionalmente denominado do tipo 10-20, recomendado pela Federação 

Internacional de Sociedades para Eletroencefalograma.  Dois estudos de caso de análise 

dos traçados são apresentados, bem como uma revisão sobre a geração e detecção dos 

sinais elétricos relacionados com os ritmos cerebrais. 
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Abstract 

This work presents an evaluation of some rhythmics classification methods  for 

electroencephalograph (EEG) signals, which are visual analysis and electrodes analysis 

methods considering a measure of response to the conventionally positioning named 

type 10-20, witch is recommended by International  Federation societies for 

electroencephalogram. Two cases studies are introduced to understand the 

classifications of the rhythms as well as the review of the generation and detection of 

electrical signals related to brain rhythms. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

Os sinais registrados pelo eletroencefalógrafo (EEG) apresentam diferentes padrões 

de ondas, que após longos estudos foram catalogados e definidos de acordo com o tipo 

de estado cerebral a que o indivíduo se encontra e é possível a partir dessas análises 

avaliar a probabilidade de que algum tipo de alteração nesses sinais que possa estar 

associada a patologias do sistema nervoso.  

“O entendimento das funções cerebrais e propriedades do cérebro, junto com os 

mecanismos de entendimento da geração de sinais e seu armazenamento é vital para 

aqueles que lidam com esses sinais, para detecção, diagnósticos e tratamentos de 

desordens do cérebro e as doenças relacionadas”.(SAEID & CHAMBERS, 2007). 

Atualmente existe uma frequente dificuldade de entendimento e detecção dos ritmos 

cerebrais obtidos de sinais capturados na superfície do crânio através do EEG. A 

aplicação de ferramentas de processamento de sinais é importante para possibilitar uma 

melhor análise das formas de onda obtidas através do EEG. É importante salientar, no 

entanto, que este tipo de exame deve ser sempre realizado por profissional habilitado 

que fará a leitura da resposta fornecida pelo equipamento analógico, e munido das 

informações provenientes das ferramentas de avaliação dos sinais poderá então fazer 

um diagnóstico mais adequado. 

Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas a fim de possibilitar um sistema de 

classificação de sinais de EEG, como por exemplo, o uso de Transformada Wavelet 

Discreta (DWT) e das Redes Neurais Artificiais (ANN), com o foco na detecção precoce 

da predisposição ao alcoolismo (LOPES C., 2005). Uma outra abordagem é a análise 

clínica dos exames realizada pelo médico especialista, seguida de uma análise via 

transformada de Fourier de forma a identificar o tipo de onda encontrada e classificar o 

estado do indivíduo (MACEDO & FREITAS) 
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1.2. Objetivos do Trabalho  

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise de métodos de classificação de sinais 

do EEG, definindo-os como sinais padrão normal ou sinais correspondentes a distúrbios 

neurais.  

A análise dos resultados será feita de forma a permitir uma identificação de 

padrões de onda apresentado pelo paciente. O intuito é reconhecer os tipos de onda 

cerebrais e possibilitar assim a análise sobre os tipos de rítmicas, de acordo com as 

definições previamente catalogadas, caracterizando-as em alpha, beta, theta e delta.  

A fim de atingir esse objetivo principal, destacam-se os seguintes objetivos 

específicos:  

• Fazer uma revisão bibliográfica concisa acerca do funcionamento do cérebro 

humano e aquisição via eletroencefalografia; 

 • Fazer uma ampla revisão bibliográfica acerca de métodos para rotulagem dos 

sinais EEG 

• Fazer uma busca por bases de dados públicas, confiáveis e amplamente 

utilizada, possibilitando comparações com outros trabalhos no estado da arte;  

• Identificar características robustas dos sinais de eletroencefalografia que 

reflitam o comportamento das diversas classes e relacionar essas características a 

relevantes ritmos cerebrais;  

• Apresentar uma análise dos resultados e estudos de caso, combinando métricas 

de avaliação clássicas para o problema. 

 

1.3. Metodologia Do Trabalho 

A metodologia deste trabalho baseia-se no estudo da geração e detecção dos sinais 

rítmicos digitais obtidos pelos equipamentos de EEG.  

Pode-se identificar e classificar as rítmicas através de um reconhecimento visual e 

gráfico, verificando o número de oscilações, comprimento e amplitude da rítmica. Outra 

metodologia de análise das rítmicas é através da localização dos eletrodos no paciente, 

que podem indicar se o paciente encontra-se com rítmicas no padrão normal ou não, de 
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acordo com características como idade, existência de doenças anteriores ou através do 

conhecimento do estado mental do paciente. 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

No segundo capítulo será apresentado uma revisão bibliográfica sobre a geração dos 

sinais bioelétricos, com foco nos sinais das células nervosas, que são os sinais capitados 

pelo EEG.  

No terceiro capítulo, haverá uma abordagem sobre o funcionamento do equipamento 

EEG, explicando os métodos de medição e gravação do sinal, qual o tratamento dos 

dados colhidos, e todas as possíveis interferências no sinal. Será apresentado também 

um estudo sobre os tipos de ondas geradas e como é realizada a classificação das 

rítmicas que foram transcritas pelo equipamento, sendo feito de acordo com as 

definições de estudiosos da área e que são aceitas internacionalmente. Por ultimo tem-

se a analise de quais os tipos de problemas identificáveis através da analise dos 

resultados do EEG. 

O quarto capítulo apresenta  metodologias de identificação das rítmicas, com uma 

abordagem teórica de como são realizadas as avaliações das rítmicas. As metodologias 

mostradas são as de identificação visual e as de identificação das rítmicas através da 

localização dos eletrodos. 

O quinto capítulo mostra estudos de caso das metodologias abordadas nos 

capítulos anteriores, sendo realizados estudos de caso para o reconhecimento das 

rítmicas apresentadas e avaliação do método. 

O sexto capitulo apresenta a conclusão final do trabalho, fornecendo também 

uma avaliação do resultados obtidos, quais fora as dificuldades para execução das 

metodologias e sugestões de trabalhos futuros.  

 

  



 
 

16 
 

Capítulo 2 

Sinais Bioelétricos 

Para entender como funciona a captação dos sinais captados pelo EEG é preciso, 

primeiramente, entender como são gerados os sinais elétricos no corpo humano. Assim, 

este capitulo explica, de forma sucinta, o potencial da célula, os tipos de difusões, além 

da fisiologia cerebral e dos neurônios e como são realizadas as transmissões do impulso 

nervoso. 

2.1. Introdução 

A corrente elétrica, em organismos biológicos, é consequência da movimentação 

de íons, ou seja, átomos ou agrupamentos de átomos com excesso ou falta de carga 

elétrica negativa, sendo que estes íons movimentam-se através da membrana celular 

(GONCALVES, 1999).  

Os íons de maior importância na atividade eletroquímica celular são o sódio 

(Na+), o potássio (K+) e cloro (Cl-). A natureza semipermeável da membrana celular, 

além das diferentes composições iônicas entre os meios intracelular e extracelular, 

permite que exista uma diferença de potencial elétrico nas células o que gera a atividade 

elétrica celular. 

Nas condições de repouso, o potencial no interior da membrana é negativo, sendo 

que esse potencial é causado por diferenças nas concentrações iônicas dos líquidos intra 

e extracelulares. No meio intracelular há uma concentração elevada de íons potássio 

(K+), porém externamente esse íon está em quantidade bastante reduzida. No caso do 

íon de sódio (Na+) ocorre o oposto, sendo encontrado em quantidade muito elevada no 

liquido extracelular e muito reduzida no líquido intracelular.  

Através da figura 2.1 vemos a concentração intra e extracelular dos ions, 

conforme explicado anteriormente. 
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Figura 2.1 Ions presentes no meio intracelular e extracelular/Fonte: (NAGEL, 1995). 

As moléculas e os íons nos líquidos corporais estão em constante movimentação 

e essa mobilidade contínua e simultânea das moléculas e íons nos líquidos corporais é 

denominada difusão, ocorrendo através da membrana celular, que pode ser difusão 

simples ou por difusão facilitada. 

A difusão simples tem por finalidade igualar a concentração de substâncias no 

meio intracelular com o meio extracelular através do movimento dos íons, ou das 

moléculas por aberturas da membrana celular ou espaços intermoleculares.  

Através da Figura 2.2 é possível observar o espaço da membrana celular por onde 

os íons e moléculas passam durante a difusão. 



 
 

18 
 

 

Figura 2.2 Vias de transporte através da membrana celular e os mecanismos básicos/Fonte: (GUYTON & 
HALL, 2011) . 

Na difusão facilitada o transporte é possível somente com uma proteína 

transportadora, que fará uma união química com os íons e/ou moléculas, para que os 

mesmos atravessem a membrana celular. Esse tipo de difusão tende a equilibrar as 

substâncias nos dois lados da membrana.  

A Figura 2.3 ilustra como ocorre o processo de difusão facilitada: 

 

Figura 2.3 Mecanismo postulado para a difusão facilitada/ Fonte: (GUYTON & HALL, 2011) . 

Algumas vezes, é necessário que haja um deslocamento de moléculas contra seu 

potencial eletroquímico. Este processo é denominado transporte ativo, e consiste em 

proteínas carreadoras que conferem energia à substância transportada, de forma a fazer 

com que essa substância possa movimentar-se em sentido contrário a do gradiente 

estabelecido na célula.  



 
 

19 
 

O transporte ativo tem como exemplo a Bomba de Sódio e Potássio, que consiste 

na transferência de íons Na+ para o meio extracelular, através da membrana celular, ao 

mesmo tempo em que ocorre a transferência dos íons K+ do meio extracelular, para o 

interior da célula. Este mecanismo é responsável pela manutenção das diferenças de 

concentração de íons de sódio Na+ e íons de potássio K+ através da membrana celular e 

também pelo estabelecimento da tensão elétrica negativa dentro das células, em relação 

ao meio externo. 

A Figura 2.4 ilustra as correntes de sódio e potássio e a tensão gerada nesse 

transporte ativo, sendo a representação do potencial de ação no gráfico superior e as 

correntes geradoras desse potencial contidos no gráfico inferior: 

 

Figura 2.4 Tensão na membrana devido as corrente  de Sódio e Potásio/ Fonte : Modificado  
(ELECTROENCEPHALOGRAPHY) 

A bomba de sódio- potássio tem proporção de transferência de três para um, 

sendo que para cada três íons Na+ bombeados para o exterior, dois íons K+ são 

bombeados simultaneamente para o interior. Essa diferença de íons modifica a diferença 

de potencial elétrico, fazendo com que o meio intracelular fique com potencial elétrico 

negativo em relação ao meio extracelular, escolhido, por convenção, como referência 

(GUYTON & HALL, 2011). 
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2.2. Anatomia cerebral e a transmissão do impulso nervoso 

O cérebro pertence ao Sistema Nervoso Central (SNC) e é responsável por 

receber e comandar as informações de diversos órgãos, sendo responsável por funções 

de controle motor, aprendizado, criatividade, entre outras.  

O cérebro humano está dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, os quais 

são simultaneamente separados e conectados pelo corpo caloso, estrutura constituída 

por densos feixes de axônios. Cada lado é mais responsável por diferentes sensações e 

controles, sendo o hemisfério esquerdo responsável pelo controle do lado direito e o 

hemisfério direito responsável pelo controle do lado esquerdo do corpo.  

Em cada hemisfério há quatro lobos (córtex): occipital, parietal, temporal e 

frontal, conforme mostrado na Figura 2.5 abaixo.  O lobo occipital é relacionado com o 

sentido da visão, o parietal com o sentido do tato e da percepção somatosensorial, os 

lobos temporais processam dados auditivos e os lobos frontais são essenciais para 

planejamento de ações cognitivas e movimento (SILVEIRA, 2013).  

 

 

Figura 2.5 Lobos cerebrais/ Fonte: (MACEDO & FREITAS) 

Nos lobos frontais, a última porção é denominada córtex motor primário e está 

envolvida na execução de movimentos. O restante é chamado de córtex pré-frontal, onde são 

processadas as informações sensoriais que nos permitem perceber os estímulos, lidar com as 
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informações e emoções, planejar ações e entender e emitir comportamentos. (SILVEIRA, 

2013).  

Os tecidos cerebrais são compostos basicamente por neurônios e células da glia 

(ou neuróglia).  

Na Figura 2.6 abaixo é possível verificar a representação da fisiologia da célula 

nervosa. 

 

Figura 2.6 Representação da célula nervosa Neurônio/Fonte (BIOLOGIA Celular II| A CELULA NERVOSA)  

Os componentes básicos da fisiologia dessa célula são: 

 

Corpo: corpo celular (soma) contém todos os componentes 

necessários da célula, incluindo o núcleo celular. Caso o corpo celular morra, o neurônio 

não tem condições de realizar suas funções e também morre. 

Axônio (fibra nervosa): prolongamento único e grande que aparece no soma, 

responsável pela condução da mensagem eletroquímica, também chamada de impulsos 

nervosos e possuem ramificações na origem e extremidade.  Os axônios podem ser 

recobertos com uma camada de mielina, que é uma espécie de gordura que ajuda na 

velocidade de transmissão do impulso nervoso. 

Dendrito: prolongamentos menores em forma de ramificações (arborizações 

terminais) que fazem conexões com outros neurônios. Na maioria das vezes, são 

responsáveis pela comunicação entre os neurônios através das sinapses. 
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Os neurônios transmitem informação através de sinais elétricos, 

chamados de potenciais de ação (PA), sendo a transmissão praticamente instantânea, 

pois a resposta pós sináptica surge logo após a estimulação pré-sináptica "O percurso do 

impulso nervoso no neurônio é sempre no sentido dendrito, axônio, respectivamente, e 

a região de passagem do impulso nervoso de um neurônio para a célula adjacente 

chama-se sinapse"(LOPES C. D, 2005). 

A membrana do axônio em repouso é quase que impermeável aos íons de sódio, 

mas muito permeável aos íons de potássio. Como resultado, o íon de potássio, altamente 

concentrado (no interior da membrana), tende sempre a passar para fora do axônio e 

uma vez que os íons potássio possuem carga positiva, sua passagem para o exterior 

carrega eletricidade positiva para esse mesmo exterior. Por outro lado, no interior da 

fibra existem grandes quantidades de moléculas de proteínas, portadoras de cargas 

negativas e essas moléculas não saem da fibra, dessa forma, o interior da fibra nervosa 

torna-se muito negativa devido à falta de íons positivos e ao excesso de proteína 

ionizada com carga negativa (GUYTON & HALL, 2011). 

A mudança de íons entre a membrana dos neurônios quando o potencial de 

membrana atinge um valor acima de certo limiar gera um potencial de ação, sendo 

definido como a informação transmitida por um nervo, como uma onda de corrente que 

flui através do corpo celular, através da mudança do potencial da membrana ao longo do 

axônio.  

Normalmente, não é permitida a ocorrência de um PA quando a membrana se 

encontra em repouso, a não ser que alguma interferência altere seu potencial de 

repouso, deixando-o menos negativo, o que pode ser provocada 

por um potencial de ação proveniente de outro neurônio e transmitido através de 

conexões sinápticas.  

A figura 2.7 ilustra como é o potencial de ação durante uma transmissão de 

impulso nervoso. 
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Figura 2.7 Potenciais de membrana/Fonte: (GOMES, 2015) 

Após abrir-se, o canal de Na+ inicia o período refratário ficando inativo, depois 

então volta ao estado de repouso, quando então pode ser novamente aberto, garantindo 

assim, que a onda de despolarização percorrerá o neurônio do corpo celular para o 

axônio. 

A repolarização normalmente se inicia no mesmo ponto onde se originou a 

despolarização, propagando-se ao longo da fibra. A entrada de sódio é acompanhada 

pela pequena saída de potássio e a eletronegatividade excessiva no interior atrai íons 

potássio de volta para o interior, por difusão e por transporte ativo, assim, o processo 

traz as diferenças iônicas de volta aos seus níveis originais. 

A membrana plasmática do neurônio transporta alguns íons ativamente, 

principalmente através da bomba de Sódio-Potássio. O potencial eletronegativo criado 

no interior da fibra, conhecido como potencial de repouso da membrana equivale na 

maioria das células algo em torno de -40 mV a -90 mV, mais negativo no interior da 

célula, e por convenção a membrana está polarizada (CAMPELO, 2003).   

A inversão de polaridade vai sendo transmitida ao longo do axônio, e todo esse 

processo é considerado um impulso nervoso ou onda de despolarização. Este efeito dura 

cerca de 1 ms, e neste período o potencial da membrana passa do valor de repouso para 

cerca de +20 mV a +30 Mv (CAMPELO, 2003).   
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2.3. Conclusão do capítulo 

A anatomia do neurônio e a morfologia das células são de extrema importância 

para compreender como funciona a transmissão dos impulsos nervosos.  

As duas formas principais de ativação neuronal são a despolarização rápida das 

membranas neuronais, que resulta no potencial de ação, e as mudanças lentas no 

potencial de membrana devido à ativação sináptica. A mudança da polarização da 

membrana é responsável pela geração dos sinais dos impulsos nervosos. 
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Capítulo 3 

A Eletroencefalografia 

Este capitulo trata das importantes características do equipamento de 

eletroencefalografia (EEG), como a posição de colocação dos eletrodos para a medição, 

os componentes do equipamento e os tipos de sinais captados por ele, sendo estas 

informações essenciais para a elaboração de um sistema de classificação digital das 

rítmicas cerebrais. 

3.1. Introdução  

Por muito tempo não havia formas de estudar as funções cerebrais humanas de 

forma não invasiva, o que tornava perigoso esse tipo de pesquisa.  Com o 

desenvolvimento tecnológico foi possível a prática segura desses estudos, e um dos 

aparelhos que permitiram formas não invasivas de detecção de atividade elétrica 

cerebral foi o eletroencefalograma, que permite a medição da diferença de potencial em 

um par de eletrodos que é fixado na superfície do escalpo. 

O Eletroencefalograma foi descoberto por um psiquiatra alemão chamado Hans 

Berger, que trabalhava na cidade de Jena no ano de 1929. Berger registrou potenciais do 

couro cabeludo de pacientes com defeitos de crânio e, alguns anos mais tarde, com 

equipamentos mais sensíveis, de indivíduos intactos. Em sua primeira publicação sobre 

EEG, Berger chamou a frequência dominante de baixa frequência de primeira ordem, 

posteriormente chamadas de alfa, e as ondas de alta frequência, de segunda ordem, 

foram posteriormente denominadas de beta (GOMES, 2015). 

O eletroencefalografia é um método de geração de sinais gráficos que permitiu o 

desenvolvimento de uma técnica médica para leitura das atividades elétricas do crânio 

que foram geradas nas estruturas do cérebro.  O EEG foi desenvolvido para ser uma 

ferramenta para estudo no campo da neurologia e neurofisiologia clínica, devido a sua 

capacidade de detectar a atividade cerebral, medindo-a diretamente.  
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O sinal do eletroencefalógrafo é a medida das correntes que se propagam a partir 

de excitações sinápticas dos dendritos, registrando a atividade simultânea das células 

nervosas de grande parte do córtex cerebral. Essas correntes geram um campo 

magnético observável pelo Eletromiograma (EMG) e um campo elétrico também 

observável pelo EEG.  

Para que a atividade elétrica possa ser detectável através dos eletrodos no 

escalpo, os neurônios de uma população devem ser interconectados e trabalhar em uma 

espécie de sincronia. No entanto, como a medição é realizada sobre o couro cabeludo, o 

processo que gera o EEG é muito complexo devido a vários fatores, como atenuação e 

espalhamento das componentes de fontes de atividade elétrica, devido às camadas de 

liquido cerebroespinal, o crânio e a pele. Há também uma baixa relação entre sinal e 

ruído, dificultando o processamento dos sinais encontrados (GOMES, 2015). 

A atividade elétrica cerebral é captada pela diferença de potenciais entre os 

eletrodos, sendo cada registro proveniente da associação de eletrodos dois a dois, 

podendo fixar um eletrodo como referência em relação aos demais.   

O EEG pode ser aplicado repetidamente nos pacientes sem riscos ou limitações. A 

grande vantagem do EEG é a sua alta resolução temporal, ou seja, rapidez para detecção 

de mudanças na atividade cerebral, que se baseia nas variações de tensões captadas por 

diferentes eletrodos.  

O EEG do couro cabeludo é uma versão aproximada, espaço-temporal, porém com 

resolução espacial muito limitada. Apesar da sua baixa resolução espacial, o 

reconhecimento de atividades cerebrais específicas pode ser melhorado utilizando 

algoritmos projetados para este fim. 

3.2. Tipos de sinais cerebrais 

Existem diferentes tipos de sinais cerebrais, resultantes da atividade neural. A 

percepção dos sinais varia de acordo com o tipo de eletrodo e com os sistemas de 

medição dos sinais. 

Quando são utilizados sistemas invasivos para medição do EEG é possível 

capturar picos, que retém os potenciais de ação de neurônios 
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individuais. Já os potenciais de campo são medidas da atividade 

sináptica, neuronal e axonal de grupos de neurônios (SILVEIRA, 2013). 

O Potencial Relacionado a Movimentos (MRP – Movement-Related 

Potential) é um ERP gerado como resposta a um desejo 

cognitivo de realizar um movimento dos membros sendo capturado pelo Córtex Motor. 

Os eventos relacionados a sincronização (ERS), é gerado por um aumento 

na sincronização dos neurônios e pode ser identificado por um aumento na amplitude 

do sinal. É caracterizada por um aumento de potência em bandas de frequência 

específica, principalmente nas bandas beta e gama. Já o evento relacionado com a 

dessincronização (ERD) é gerado por uma diminuição da sincronização dos neurônios, o 

que provoca uma diminuição do poder em bandas de frequência específicas e pode ser 

identificado por uma diminuição na amplitude do sinal (SILVEIRA, 2013).  

Então a amplitude de um ERD/ERS é relacionada com a variação dos ritmos neste 

intervalo, sendo que estes são medidos em relação a uma linha de base ou do intervalo 

de referência. A Figura 3.1 apresenta as evidencias de ERS e ERD, considerando que 

estes fenômenos acontecem antes e após o início do movimento. 

 

 

Figura 3.1 Evidencias dos sinais ERS e ER/Fonte: (SILVEIRA, 2013) 
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A relação sinal-ruído do sinal pode ser melhorada utilizando a média de 

várias repetições do EEG, considerando que o aparecimento do ERP 

tem um tempo de atraso em relação ao estímulo, enquanto 

que a flutuação espontânea de EEG é relativamente aleatória no momento em que 

o estimulo ocorreu (AZEVEDO, 2005) 

A Figura 3.2 apresenta a relação entre o sinal evocado, o ruído e o sinal mostrado 

no EEG. 

 

Figura 3.2 EEG após estímulo devido a soma do sinal evocado e ruído aleatório/Fonte: (AZEVEDO, 2005) 

As atividades elétricas do córtex podem decorrer do Potencial de Ação ou do 

Potencial Pós-Sináptico. Potencial de Ação é decorrente da transmissão dos impulsos 

elétricos pelos axônios e pouco contribui para o registro cortical, uma vez que ocorrem 

assincronamente e são de curta duração. Já os Potenciais Pós-sinápticos aparecem sobre 

a membrana celular após a repolarização, sendo esses potenciais provavelmente os 

principais responsáveis pela geração dos campos elétricos extracelulares que vão 

influenciar nos registros gráficos gerados pelo EEG (LOPES F. H., 1987).  

Os potenciais de ação induzem uma breve corrente local no axônio, de 10 ms ou 

menos, sendo assim, não são captados pelo EEG. Já os potenciais pós- sinápticos são 

mais longos, com duração variando entre 50ms e 200ms. Assim sendo, os potenciais 
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pós-sinápticos apresentam um campo potencial muito maior, sendo então os mais 

prováveis de serem fontes de sinais captados pelo EEG (LOPES C. D., 2005). 

Os potenciais de ação em neurônios do córtex são responsáveis por praticamente 

toda a atividade elétrica registrada no couro cabeludo. Isso acontece por serem sinais de 

mais longa duração, por envolverem grandes áreas de superfície de membrana e por 

existirem particularmente nos dendritos das células piramidais que são uniformemente 

perpendiculares à superfície cortical. Essas propriedades permitem que todos os 

potenciais pós-sinápticos se somem efetivamente para serem detectáveis no couro 

cabeludo. 

3.3. O posicionamento dos eletrodos 

O registro de um EEG é simples, sendo usualmente não invasivo e indolor, sendo 

que as flutuações de tensão são medidas entre pares de eletrodos escolhidos 

apropriadamente. A contribuição elétrica de qualquer neurônio isolado é muito 

pequena, pois o sinal deve penetrar várias camadas de tecido não neural, como 

meninges, fluidos e ossos. 

Os eletrodos capturam a atividade elétrica sobre o escalpo, sendo dispositivos 

através dos quais os potenciais elétricos do córtex são conduzidos para serem 

observados em aparelhos de amplificação de sinal, visto que as amplitudes destes sinais 

elétricos são muito pequenas.  

Os eletrodos são pequenos discos metálicos, que podem ser feitos de vários tipos 

de metais, como prata, ouro, platina, etc. Devido à necessidade de redução do ruído, os 

eletrodos necessitam de uma atenção especial para a aquisição do sinal EEG, assim são 

aplicados sobre o escalpo por uma pasta eletrolítica condutora, utilizada para diminui a 

resistência do eletrodo, além disso, o contato do eletrodo com a pele deve ser o mais 

condutor possível, de forma a minimizar as interferências da interface de contato 

(GOMES, 2015).  

A posição do eletrodo deve ser bem determinada dependendo da aplicação 

desejada, assim a Federação Internacional de Eletroencefalografia e Neurofisiologia 

Clínica recomenda para uma melhor padronização da medição e localização de eletrodos 
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na cabeça o posicionamento convencional de eletrodos denominado de 10-20. Este 

sistema permitiu assim a comparação de resultados obtidos por pesquisadores.  

As vantagens do posicionamento recomendado é que este evita a interferência, 

por exemplo, da movimentação do globo ocular e considera algumas distanciam 

constantes, usando marcas anatômicas específicas, sendo que 10 a 20% da distância são 

utilizados no intervalo do eletrodo, e o resto dos eletrodos são colocados equidistantes 

em relação a estes. É preciso atentar para o fato de que o sistema de posicionamento 10-

20 apresenta alguns problemas que impedem a boa definição da atividade temporal e 

não é o único sistema utilizado para o exame de encefalograma, porém este sistema é 

geralmente aceito para a rotina de gravação do EEG (GOMES, 2015). 

Neste sistema, os eletrodos são dispostos mantendo distâncias proporcionais 

entre pontos anatômicos específicos que servem como referência para o posicionamento 

de cada eletrodo. A localização dos eletrodos recebe um rótulo de acordo com a região 

cerebral em que se encontra o eletrodo, sendo acompanhadas por números pares 

relativos aos eletrodos do lado direito e números ímpares relativos aos do lado 

esquerdo. Assim tem-se: F (Frontal), Fp (Frontoposterior), C (Central), P (Parietal), T 

(Temporal), O (Occipital). Os números substituídos pela letra ‘z’ representam o eletrodo  

que se encontra na linha central (AZEVEDO, 2005).  

Observa-se o posicionamento dos eletrodos considerando as várias marcações, 

como apresentado na Figura 3.3 abaixo: 

 

 

Figura 3.3-Diagrama de eletrodos segundo sistema internacional 10-20/ Fonte: (AZEVEDO, 2005). 
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O arco da semicircunferência do crânio é dividido em três partes: sagital, coronal 

e horizontal. 

A medição sagital é a extensão da gablega (depressão do topo do nariz) até em 

cima da cabeça onde começa as costas (a proeminência da linha do meio da base do 

occipício).  

A medição coronal estende do ponto anterior ao tragus (protrusão cartilaginosa 

na frente na orelha externa) que atravessa o ponto do meio da medição sagital, até o 

mesmo ponto do lado oposto. O ponto Cz é a intercessão entre a medição coronal e a 

sagital. 

A medição horizontal é feita separadamente de ambos os lados da cabeça. 

Estende de um ponto acima da gablega, que é 10 por cento do total da medição occipital, 

através do ponto acima do tragus, que é 10 por cento da medição coronal, até o ponto 

que é 10 por cento acima das costas. 

Para a modificação do sistema 10-20, o posicionamento dos eletrodos ocorre 

seguindo algumas orientações, que permitem representar o novo método. Essa nova 

representação, com a nomenclatura alfanumérica dos novos eletrodos é feita de acordo 

com o posicionamento destes, que tem por fim servir como um sistema de coordenada 

para a localização dos eletrodos. 

As letras dos novos eletrodos devem ser de acordo com os lobos do cérebro que 

estão posicionados, sendo que cada uma deve aparecer em apenas uma linha coronal e 

cada número deve ser posicionado na linha sagital. As modificações em relação ao 

sistema 10-20 devem ser mostradas com letras brancas em fundo preto, deixando claro 

assim a presença de novos eletrodos (LESSER, 1991). 

A posição da segunda linha coronal intermediária é nomeada frontotemporal 

(FT) ou frontocentral (FC) de acordo com a localização no escalpo. A posição da terceira 

linha coronal intermediaria é chamada temporal posterior (TP) ou centroparietal (CP); 

A posição da quarta linha intermediaria é posterior-tempo-occipital (PO) ou parieto 

occipital (PO). Para a nova nomeação a primeira posição intermediaria transversa como 

anterior frontal (AF)  ao invés de frontopolar (LESSER, 1991). 

Após a designação das letras para os eletrodos não anteriormente nomeados, 

então a designação alfanumérica é completada determinando o número de acordo com a 

linha sagital na qual o eletrodo se encontra. Quando as designações estão completas 
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cada uma esta diretamente relacionada com a modificação do sistema 10-20 e também 

serve de coordenada para a localização dos novos eletrodos (LESSER, 1991). 

A Figura 3.4 abaixo apresenta a modificação da nomenclatura considerando as 

alterações do sistema internacional de colocação dos eletrodos. 

 

 

Figura 3.4 - Modificação da nomenclatura/Fonte: (LESSER, 1991). 

A passagem de corrente cria um campo que espalha a partir do ponto de origem 

do evento elétrico no neurônio, criando anéis concêntricos de campos de potencial. 

Esses campos tem efeito diminuído à medida que o raio desses campos aumenta. A 

produção de uma tensão máxima em um eletrodo afetará outros eletrodos adjacentes, 

porém menos à medida que o potencial avança a partir do ponto de origem. 

Na ilustração da Figura 3.5 abaixo é possível ver a formação desses anéis de 

campos de potencial descritos: 
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Figura 3.4 Campos de potencial concêntricos/ Fonte: Modificado (ELECTROENCEPHALOGRAPHY). 

Várias regiões do cérebro atuam simultaneamente, porém não liberam a mesma 

frequência da onda. Um sinal de EEG entre eletrodos colocados no couro cabeludo é 

composto de um somatório de diferentes ondas.  

Cada eletrodo do couro cabeludo está relacionado com diferentes pontos do 

cérebro, dessa forma possuem frequências originadoras variáveis. O eletrodo F7, por 

exemplo, está localizado perto de centros para as atividades racionais, enquanto o 

eletrodo Fz está perto de centros intencionais e motivacionais. O eletrodo F8 está 

próximo de fontes de impulsos emocionais. O Córtex que se encontra em torno dos 

pontos C3, C4 e Cz lida com funções sensoriais e motoras. Locais próximos aos eletrodos 

P3, P4 e Pz, por exemplo, contribuem para a atividade de percepção e diferenciação, 

porém os eletrodos no couro cabeludo podem não refletir as áreas específicas do córtex, 

causadas pelas propriedades não homogêneas do crânio, e pelas variações anatômicas 

individuais, etc (NUNEZ, 1995).  

A escolha da referência produz distorção topográfica se esta não for neutra, no 

entanto, em representações modernas, a escolha da referência não produz um papel 

importante no posicionamento dos eletrodos. 

A atividade dos eletrodos permite uma pesquisa simultânea da atividade elétrica 

em partes diferentes do cérebro, sendo registrada de 10 a 30 minutos por meio de um 

registrador multicanal variando entre 8 e 20 canais. Esse registro é usualmente feito 

com o paciente acordado e em repouso, mas frequentemente são usadas condições como 

sono, hiperventilação e estimulação através de “flashes” de luzes para revelar atividades 

intermitentes como epilepsia ou outro mau funcionamento temporário do cérebro. 
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Durante a rotina clínica habitual, divergências desta faixa, considerada padrão de 

normalidade, são anotadas como alterações (BERNARDI, 1999).  

Observa-se na Figura 3.6 abaixo que cada traçado representa a atividade elétrica 

entre pares de eletrodos no escalpo. O traçado marcado representa um sinal paroxístico 

que desfaz o padrão anterior das ondas, podendo indicar algum tipo de anormalidade. 

 

Figura 3.5 Resposta dos pares de eletrodos/ Fonte: (KANDEL, ERIC; SCHWARTZ, JAMES; JESSEL, THOMAS, 
2014) 

A quantidade de informação apresentada ao médico especialista é vasta, e a sua 

habilidade para interpretar os padrões especiais, as mudanças e diferenças são bem 

restritas. Longas experiências e testes específicos mostraram a avaliação visual envolve 

elementos fortemente subjetivos. Por isso a necessidade da utilização de um sistema 

capaz de fazer inferências sobre os sinais coletados no EEG. 

3.4. Medição e Gravação do EEG 

Apesar de ter surgido há muito tempo, o EEG só passou a desempenhar um papel 

fundamental nos estudos dos processos cerebrais com o desenvolvimento de 
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dispositivos eletrônicos mais precisos e técnicas de processamento de sinais eficientes 

(AZEVEDO, 2005). 

Os equipamentos de EEG mais recentes consistem em um conjunto de eletrodos a 

serem posicionados, amplificadores seguidos por filtros e um registrador, mas 

comumente do tipo caneta agulha. Para analisar os sinais na forma digital é preciso 

realizar a amostragem, quantização e codificação dos sinais, assim como um número 

maior de eletrodos há um maior número de informações e bits.  

As ondas cerebrais são medidas através da frequência, medida em ciclos por 

segundo (Hz) e amplitude dos impulsos. A amplitude de um sinal captado varia 

conforme a sincronização da atividade dos neurônios, assim quando um grupo de células 

é excitado simultaneamente e a soma dos sinais gera um sinal grande suficiente para ser 

captado. 

Os sinais precisam ser amplificados para torná-los compatíveis com dispositivos 

como monitores, gravadores, ou conversores do tipo analógico para digital (A/D), assim 

conversores de sinal multicanais são utilizados no EEG. A largura de banda efetiva é 

limitada para 100 Hz, assim o mínimo de frequência de 200 amostras por segundo 

satisfaz o critério de Nyquist, sendo o suficiente para a amostragem dos sinais do EEG. 

Apesar do formato de leitura das informações do EEG diferenciar entre diferentes 

máquinas, esses formatos são facilmente convertidos para spreadsheets legíveis pela 

maioria dos softwares processadores de sinais como o MATLAB (CAMPELO, 2003).  

O sinal de EEG pode ser considerado como realização de um processo estocástico, 

uma vez que as características temporais do sinal são imprevisíveis. Vários 

pesquisadores provaram que o EEG não tem natureza necessariamente randômica, mas 

apresenta um grau de complexidade tão grande que a análise por ferramentas 

estatísticas é conveniente (CAMPELO, 2003). 

Os sinais do EEG possuem amplitudes na ordem de microvolts e contem picos de 

frequências acima de 300 Hz. Para obter a informação desejada os sinais devem ser 

filtrados antes e depois do conversor A/D, para reduzir os ruídos nos sinais adequados 

para o processamento e a visualização.  

Para medir esses sinais os amplificadores adequados têm que satisfazer 

exigências muito específicas, como fornecer amplificação seletiva para o sinal fisiológico, 

rejeitar sinais de ruído e interferência sobrepostas, e garantir proteção contra danos 

através de tensão e surtos de corrente para ambos os pacientes e equipamentos 
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eletrônicos. É importante atentar a que o processo fisiológico a ser monitorizado não 

deve ser influenciado pelo amplificador, pois o sinal medido não deve ser distorcido. 

O sinal de entrada para o amplificador é composto por cinco componentes: o 

biopotencial desejado, biopotenciais indesejados, um sinal de interferência da linha de 

alimentação de 50/60 Hz e seus harmônicos, sinais de interferência gerada pelo tecido 

e/ou interface eletrodo e ruído. O projeto adequado do amplificador fornece rejeição de 

grande parte das interferências de sinal (NAGEL, 1995). 

Entre as avaliações fundamentais dos traços de EEG há a verificação de distorções 

de sinal que não são desejados e de origem não cerebral, chamados artefatos. Esses 

sinais surgem por causa da pequena amplitude do sinal medido na superfície do 

escalpo. Essas distorções geralmente são uma sequência com maior amplitude e forma 

distinta, em comparação com sequência de sinal que não sofrem de qualquer grande 

contaminação.  

Para facilitar a interpretação do sinal EEG, faz-se necessário 

minimizar ou, idealmente, remover a presença destes ruídos que apresentam duas 

fontes principais, a saber: artefatos de origem técnica e artefatos de origem 

fisiológica. 

 O artefato no EEG gravado pode ser relacionado ao paciente ou a uma 

interferência externa. Artefatos relacionados com o paciente são sinais fisiológicos 

indesejados que podem perturbar significativamente o sinal registrado. Os artefatos 

relacionados ao paciente são quaisquer movimentos corporais menores, movimentos 

oculares e transpiração (MACEDO & FREITAS).  

Artefatos de origem técnica são ocasionados pela interferência 

elétrica externa ou pelo mau funcionamento do aparelho de registro do EEG. Essas 

interferências do sistema são: interferências da tensão de alimentação, flutuação de 

impedâncias, defeitos do cabo, ruídos de componentes eletrônicos entre outros 

(MACEDO& FREITAS). 

Devem-se observar atentamente as condições de aquisição do sinal visando 

minimizar o registro de artefatos. Assim, para melhor discriminação de diferentes 

artefatos fisiológicos, eletrodos adicionais para o movimento de monitoramento olho e 

atividade muscular pode ser importante. 

Filtros passa-alta com frequência usualmente menor que 0.5 Hz são normalmente 

usados para remover distúrbios muito baixos resultantes de fatores do corpo, como a 
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respiração. Distúrbios de alta frequência são retirados utilizando filtros passa baixa com 

frequência de corte de aproximadamente 50-70 Hz, e filtros com frequência nula de 60 

Hz são necessários para eliminar os distúrbios da frequência da rede (BERNARDI, 1999). 

Filtros Analógicos do tipo passa-baixa evitam a distorção do sinal por efeitos de 

interferência com taxa de amostragem, chamado aliasing, o que ocorreria se as 

frequências superiores a metade da taxa de amostragem de sobreviver sem diminuir.  

Uma importante consideração é o fato de que a gravação das atividades cerebrais 

durante o sono representa um papel importante no diagnostico através do EEG, pois 

novas anormalidades podem aparecer ou pequenas podem ser amplificadas. 

3.5. Classificação das ondas cerebrais  

A análise do EEG é complexa e é feito o uso da análise do comportamento em 

frequência. Dependendo do nível de consciência, pessoas com normalidade no sinal de 

EEG apresentam diferentes atividades rítmicas em suas ondas cerebrais, provocando 

alterações no espectro de frequência, sendo que estes ritmos são afetados por diferentes 

ações e pensamentos (AZEVEDO, 2005) 

As ondas cerebrais são formas de ondas eletromagnéticas e podem ser 

classificadas de acordo com sua amplitude, frequência e forma de onda, assim como pela 

localização dos eletrodos sobre o escalpo onde está ocorrendo a captação do sinal. A 

atividade elétrica dos neurônios está relacionada com a mudança de estados de 

consciência do indivíduo, como concentração, relaxamento, entre outros. 

Em termos gerais a atividade de EEG pode ser dividida em ritmos regulares e 

eventos paroxísmicos que mudam em tensão ou frequência, ou ambos. Eventos 

paroxísmicos são definidos como um “aparecimento súbito de uma frequência não 

previamente presente ou minimamente presente com ou sem um aumento súbito em 

tensão” (KELLAWAY, 1973). 

As sucessivas camadas existentes entre o cérebro e o escalpo atenuam 

fortemente a amplitude do sinal cerebral, assim as ondas são medidas de pico a pico em 

uma faixa de 0.5 a 100µV em amplitude. A contribuição de diferentes ondas senoidais 

com diferentes frequências é visível, porém há uma predominância de certas 

frequências. As ondas cerebrais foram então categorizadas em quatro tipos: beta com 
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frequência maior que 13 Hz; alpha com faixa de frequência entre 8 e 13 Hz; teta com 

frequências entre 4 e 8 Hz; delta com valores de frequência entre 0,5 e 4 Hz 

(KINDRASKE, 1986).  

A Figura 3.7 apresenta um padrão característico dos tipos de ondas descritos 

anteriormente: 

 

Figura 3.6- Tipos de ondas cerebrais/ Fonte: Modificado(ELECTROENCEPHALOGRAPHY)  

O EEG possui grande sensibilidade para estados contínuos que vão desde o 

estado de estresse, alerta, estado de descanso e sonolência. No estado totalmente 

desperto, com os olhos abertos, as ondas beta são predominantes, no relaxamento as 

ondas alfas aumentam e no caso de sonolência as bandas de baixa frequência 

predominarão. É importante saber que os padrões das ondas cerebrais são únicos, sendo 

possível até distinguir pessoas somente utilizando a atividade cerebral, como uma 

impressão digital. 

As ondas Delta são ondas primariamente associadas com sono profundo, não 

presentes em adultos normais acordados, implicando caso exista em disfunção cerebral. 

Caso apresente uma tensão muito alta reflete disfunções cerebrais severas, e caso 

apresente muita baixa tensão então é um indicador de depressão. O sinal desse tipo 

pode ser confundido com a resposta de grandes músculos da nuca e da garganta, porque 

estes músculos estão perto da superfície da pele e produzem grandes sinais, porém 
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usando uma simples análise de sinal é possível distinguir a onda delta com os sinais 

causados por movimentos excessivos. 

As ondas Teta representam um estado cerebral de baixa atividade, quase no sono. 

É o estado ideal para aprendizagem acelerada, criatividade e aumento de memória. 

Essas ondas não estão presentes em grande quantidade nos adultos, em crianças a 

rítmica costuma ser difusa, e em adolescentes sua abundância é variável.  

As ondas Alfa indicam estado relaxado sem nenhuma atenção ou concentração e é 

atenuado com a abertura dos olhos. É usualmente de máxima amplitude na região 

occipital, sendo o ritmo mais proeminente na atividade cerebral, porém a origem e a 

significância psicológica dessa onda ainda são desconhecidas e mais pesquisas devem 

ser feitas para entender como se origina. É usualmente simétrica seguindo os 

hemisférios cerebrais, porém frequentemente possui amplitude mais alta no hemisfério 

menos dominante. Caso o paciente apresente uma onda alfa com aumento de frequência 

com o paciente com os olhos abertos a provável causa é a sonolência. Essas 

características são comuns em pacientes com demência. Alguns fatores podem diminuir 

a frequência alfa, como efeito medicamentoso, demências prematuras, hipotireoidismo, 

aumento da pressão intra crânio e outros fatores. 

A onda beta é o ritmo associado com a atividade de pensamento, atenção, foco no 

mundo exterior e na solução de problemas concretos, não variando com a abertura dos 

olhos. Beta varia muito com a amplitude, sendo máxima na região fronto-central, 

variando também com o consumo de medicamentos.  Nesse estado a transmissão das 

informações é muito rápida, por isso é possível atingir um estado de atenção e 

concentração. 

O ritmo Mu possui contorno pontudo, com frequência de 7 a 11 Hz. É 

normalmente encontrado em estado de sonolência e com olhos abertos, sendo 

relacionado com a onda beta. 

As faixa da onda gama é com frequências acima de 30Hz, porém as amplitudes 

desse ritmo é muito baixo e de baixa ocorrência. Apesar disso a detecção desse tipo de 

onda é utilizada para confirmar algumas doenças. 

Ondas em frequências muito mais altas que a faixa normal de atividades do EEG, 

na sua maioria na faixa de 200-300 Hz, não representa nenhuma neurofisiologia. 
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3.6. Problemas identificáveis através dos EEG 

O EEG modifica-se gradualmente durante a infância e o período juvenil e não 

adquire seu caráter de adulto até a idade de 15-20 anos. Além disso, é possível encontrar 

grandes variações nas características básicas do sinal de EEG entre indivíduos dentro de 

uma população normal. 

A maioria das doenças, danos e perturbações funcionais que afetam o cérebro 

também influenciam no EEG. Através do registro simultâneo do EEG de partes diferentes 

do cérebro, é possível descobrir uma perturbação funcional no cérebro e julgar seu grau 

de severidade, localização, e expansão. Porém muitas mudanças no EEG não são 

específicas a certo tipo de dano, pois diferentes danos e doenças, por exemplo, tumores, 

hemorragias, tromboses, e inflamações, causam essencialmente o mesmo tipo de 

mudanças no EEG, além disso, o mesmo tipo de dano pode afetar o EEG de modos 

diferentes, devido a variações individuais (LOPES C. D, 2005). 

A investigação e aplicações clínicas de EEG em humanos e animais são utilizadas 

para monitorar o estado de alerta, coma e morte encefálica, investigar epilepsia, além de 

permitir a localização de áreas de danos após traumatismo craniano, acidente vascular 

cerebral, tumor. Outra aplicação é o controle da profundidade da anestesia ("servo 

anestesia"), acompanhar o desenvolvimento dos animais e do cérebro humano, 

pesquisar os efeitos de drogas, investigar distúrbio do sono e da fisiologia, entre outras 

aplicações. 

O envelhecimento afeta o funcionamento das atividades cerebrais do ato de 

despertar e dormir, muda também a resposta do cérebro a estímulos, sendo a 

anormalidade mais frequente do EEG a redução da frequência alfa. Desordens mentais 

também alteram as rítmicas. A demência, por exemplo, é uma síndrome que consiste no 

declínio intelectual e habilidades cognitivas.  

3.7. Conclusão do capítulo 

Os tipos de medições realizadas e as características da gravação dos sinais 

captados, eliminando interferências da resposta são de extrema importância para o 

resultado adequado da eletroencefalografia.  
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Os tipos de ondas a serem catalogados foram definidos em cinco tipos: alpha, 

beta, teta e delta, sendo que cada onda representa um estado cerebral. Com todas essas 

informações é possível fazer adequadamente um sistema de classificação do padrão de 

ondas obtido no EEG. 
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Capítulo 4 

Metodologias de Avaliação das Rítmicas 

Este capítulo aborda os objetivos de classificação das rítmicas e a explicação 

teórica dos possíveis métodos de avaliação das rítmicas cerebrais, utilizado tanto por 

médicos como por engenheiros.  

4.1. Introdução 

Determinadas regiões cerebrais estão relacionadas com funções desempenhadas 

pelo cérebro e a observação da ativação dessas regiões pode ajudar a explicar processos 

de realização de movimentos, de aprendizado e de memorização. (Silveira, 2013) 

Um reconhecimento de padrões é capaz de associar uma determinada medição a 

uma determinada classe. Essa tarefa é realizada pelo homem com uma alta taxa de 

acertos, porém somente para uma medição de dimensão reduzida e com baixo nível de 

ruído.  

4.2. Objetivo da classificação rítmica 

Este trabalho tem como objetivo fazer a análise de metodologias de classificação 

das rítmicas cerebrais para inferir se estas apresentam algum tipo anormalidade ou não, 

segundo o padrão estudado.  Identificando os tipos de ondas presentes na medição é 

possível determinar se o indivíduo apresenta alguma alteração no padrão de rítmicas 

comparado com um padrão de normalidade e então inferir a possibilidade de algum tipo 

de alteração neurológica.  

A classificação dos tipos de rítmicas visa a possibilidade, em trabalhos futuros, da 

criação de um software para interface computador-cerebro (ICC).  Atualmente o EEG é a 

uma técnica de imagem cerebral freeware (SCHALK, 2004), que pode implementar uma 
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ICC de uma forma prática, por apresentar alta resolução temporal, assim, a atividade 

cerebral pode ser detectada instantaneamente,  possibilitando a implementação em 

tempo real. Além disso, também possui um baixo custo em relação às outras técnicas, 

além de ser portátil (AZEVEDO, 2005).  

4.3. Metodologias para classificação das rítmicas 

Pode-se identificar e classificar as rítmicas utilizando as metodologias através de 

um reconhecimento visual e gráfico, verificando o número de oscilações, comprimento e 

amplitude da rítmica, durante 1s de coleta da informação, conforme explicado na seção 

3.5 e através da localização dos eletrodos no paciente, que podem indicar se o paciente 

encontra-se com rítmicas no padrão normal ou não, de acordo com características como 

idade, existência de doenças anteriores ou através do conhecimento do estado mental do 

paciente, conforme explicado na seção 3.3. 

4.31 Avaliação Visual 

A avaliação dos padrões dos sinais captados, quando dependem de uma avaliação 

visual, envolve elementos fortemente subjetivos, e é exatamente por isso que se 

desenvolvem métodos para quantificar as gravações do EEG, em prol de fornecer ao 

médico informações complementares para o diagnóstico. 

Os médicos são treinados exclusivamente para analisarem o EEG no domínio do 

tempo, com base na inspeção visual das formas de onda registradas ao longo de exames. 

Esta análise prioriza a amplitude dos dados e sua forma (ou morfologia), mas inclui 

também os ritmos cerebrais, que não são explicitamente calculados através de 

transformadas, porém estimados com base na experiência adquirida ao longo dos 

diversos anos de inspeção visual de exames (MACEDO & FREITAS) 

Um procedimento utilizado é selecionar através de separação visual, seções 

apropriadas de uma gravação para análise adicional, eliminando seções contaminadas 

por artefatos e ruídos. Depois se inclui a extração de características específicas do 

processo relevantes para o propósito de análise, descobrindo eventos específicos. O 
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passo final é classificar seções de gravações de EEG e identificar o conjunto apropriado 

de classes (LOPES C. D., 2005).  

A análise do sinal de EEG no domínio do tempo considera a amplitude como um 

dos parâmetros mais relevantes podendo ser medida por amplitude de pico, amplitude 

pico a pico, amplitude média e valor da raiz quadrática média (RMS). 

Para fazer a análise visual dos sinais do EEG é preciso analisar a simetria dos 

sinais, em relação aos eletrodos do hemisfério direito e esquerdo, o tipo de distribuição 

das rítmicas, buscando encontrar uma padronização e avaliar também a característica 

do indivíduo, como idade ou sintomas de alguma doença. Para fazer uma avaliação do 

estado do paciente é necessário definir o trecho com as rítmicas e essa definição é dada 

a partir de uma repetição de padrões (MACEDO & FREITAS). 

No sinal mostrado na Figura 4.1 no eletrodo T5, a rítmica apresenta uma 

repetição.  

 

Figura 4.1 Amostra do sinal do eletrodo T5/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Analisando detalhadamente o sinal extraído da Figura 4.1, é possível perceber 10 

picos, no intervalo de tempo de 1 segundo, logo uma frequência alfa 10 Hz, conforme 

mostrado na Figura 4.2. 
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.  

Figura 4.2 Extração de uma faixa do sina/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Utilizando outro exemplo, de um indivíduo adulto e normal, é possível observar 

como são apresentadas as rítmicas marcadas em vermelho, dos eletrodos F7, T3 e T5, 

Figura 4-3: 

 

Figura 4.3 Sinal de EEG, de um adulto normal/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Selecionando a época desejada, conforme mostrado na Figura 4.4, é possivel 

observar cinco picos destacados nos eletrodos T3-T5 no intervalo de 1 segundo, 

caracterizando então a ritmica teta.  
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Figura 4.4 Extração de sinais/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Considerando outro trecho da resposta do EEG, temos destacado na Figura 4.5 a 

resposta a ser analisada. 

 

Figura 4.5 - Sinal de EEG com eletrodos Fp1-F3 destacados/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Na figura 4.6, os picos destacados mostram uma rítmica de 2 Hz nos eletrodos 

Fp1- F3. 
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Figura 4.6 Extração de sinal de EEG para análise da rítmica/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Na figura 4.7, observa-se uma presença de ritmicas de maiores amplitudes, 

principalmente nos eletrodos O1,O2, P3 e P4, T5 e T6, utilizando Cz como referencial. 

Esses sinais são de frequencia alfa, que pode ser definido analisando as ritmicas como 

feitas anteriormente. 

 

Figura 4.7 Sinal de EEG/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

A Figura 4.8 abaixo mostra o exame de EEG de um homem, de 32 anos, com 

histórico de sincope, doença em que o indivíduo desmaia ou perde os sentidos da 

consciência, causada pela irrigação insuficiente de sangue no cérebro. 
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Figura 4.8 Sinal de EEG de indivíduo de 32 anos com sincope/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Realizando a seleção do trecho desejado, como mostrado na figure 4.9, observa-se 

rítmicas beta, de 14 a 30 Hz.  

 

 

Figura 4.9 Extração da rítmica para análise/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Na figura 4.10 observa-se o exame de uma menina de 15 anos, com histórico de 

cefaleia, doença que causa dor excessiva na cabeça, com intensidade variável. Observam-

se ondas lentas, do tipo delta, logo após o ritmo de vigília, que é o estado de privação do 

sono, caracterizando por ondas de maior frequência.  
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Figura 4.10 Exame de EEG de uma menina de 15 anos com cefaleia/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Para caracterizar sonolência é preciso observar a fragmentação das rítmicas de 

vigília, gradualmente substituído por ondas teta, de baixa tensão.  

 

 

Figura 4.11 Sinal de EEG com indícios de sonolência/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

Nos estágios mais leves de sono é possível perceber rítmicas de 12 a 14 Hz, sendo 

estes mais frequências na infância e adolescência. A figura 4-12 mostra um sinal de um 

paciente neste estado. 
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Figura 4.12 Destaque de sinais de EEG/ Fonte: (CABOCLO, 2013) 

O engenheiro e outros profissionais da área de exatas analisam os registros EEG 

prioritariamente no domínio da frequência, em termos dos diversos ritmos cerebrais 

(ondas alfa, beta, theta, gama, delta). Assim, há uma desconexão entre a análise visual 

médica e o processamento de sinais (MACEDO & FREITAS).  

Neste trabalho as análises visuais serão realizadas baseadas nos métodos 

utilizados pelos médicos, conforme explicado nesta seção. 

4.32 Localização dos eletrodos e fatores biológicos  

Os sinais do EEG dependem de diversos fatores, como a localização dos eletrodos 

e a região cerebral de captação cerebral. Considera-se também o estado mental, a idade 

do indivíduo, fatores hereditários e influências de drogas ou doenças no cérebro. Além 

de levar em conta esses fatores, também não se deve ignorar a presença de artefatos. 

Considerando um adulto em vigília deseja-se encontrar atividade alfa, além da 

beta com menores amplitudes, e menos contribuições das rítmicas delta e teta. Em 

crianças há uma maior quantidade de atividades de baixa frequência, sendo que o perfil 

dos sinais capturados modifica durante a juventude, sendo o caráter de adulto definido 

somente entre 15-20 anos (LOPES C. D, 2005). 
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A maioria das doenças e perturbações funcionais também influencia o EEG, 

havendo um deslocamento do sinal para frequências mais baixas, sendo quanto mais 

severa mais baixas frequências são capturadas. É importante ressaltar que diferentes 

tipos de danos e doenças causam o mesmo tipo de mudança do EEG, e o mesmo tipo de 

dado pode afetar os sinais cerebrais de modo diferentes (LOPES C. D., 2005). 

Durante a observação dos sinais obtidos em cada eletrodo é possível perceber a 

existência ou não de uma assimetria, que se refere à discrepância de amplitude ou de 

frequência dos ritmos de base observados nos hemisférios direito e esquerdo do 

cérebro. Usualmente, num EEG normal, estas discrepâncias são muito pequenas, com 

exceção do ritmo alfa, cuja amplitude é maior no hemisfério direito (MACEDO & 

FREITAS). Esta patologia é frequentemente um sinal de lesão estrutural focal e em geral, 

a amplitude está diminuída do lado da lesão, porém a assimetria isoladamente não é 

confiável para a identificação de lesão cerebral. 

Conforme dito na seção 2.2, cada região cerebral tem uma atividade como 

principal função. O lobo occipital é relacionado com o sentido da visão, o parietal com o 

sentido do tato e da percepção somatosensorial, os lobos temporais processam dados 

auditivos e os lobos frontais são essenciais para planejamento de ações cognitivas e 

movimento.  

De acordo com a montagem do sistema internacional 10-20, conforme mostrado 

na figura 4.13  é possivel ver os eletrodos em cada região. 

 

Figura 4.13 Disposição dos eletrodos 10-20/ Fonte: Modificado (BRONZINO, 1995) 
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O eletrodo F7 é localizado perto de centros racionais de atividades, Fz perto de 

centros motivacionais. F8 é localizado perto de impulsos emocionais. O  cortex perto de 

C3 e C4 e Cz localizados perto das funções sensoriais e motoras. P3, P4 e Pz contribui 

para atividades de percepção e diferenciação.  Perto de T3 e T4 são os processamentos 

emocionais , enquanto que  T5, T6 estão perto de funções de memória. 

De acordo com as funções de cada região é possível determinar um tipo de 

rítmica esperada para indivíduos normais. Alfa é significante entre as regiões centrais e 

posteriores. Induzida por fechamento de olhos e relaxamento. Alfa desaparece com 

qualquer mecanismo que exija um estado de alerta. Nos estados acordados com os olhos 

aberto, ondas betas são dominante e no caso de sono as ondas de frequências baixas, 

deltas e tetas surgem. 

 

Região Eletrodo SI Funções prioritárias Rítmica esperada 

Pré-Frontal Fp1 e Fp2 Funções executivas. Beta 

Frontal F7, F3, F4 e F8 Planejamento e 

movimento. 

Beta 

Central C3 e C4 Cortex Motor Alfa 

Temporal T3, T5 ,T4 e T6 Gerenciamento da 

memória. 

Beta 

Parietal P3 e P4 Percepção 

somatosensorial. 

Alfa 

Occipital O1 e O2 Visualização de 

imagens. 

Alfa 

TABELA 1-  Tabela de regiões cerebrais, funções e rítmicas esperadas. 

A exata localização das fontes ativas podem não ser expressar efetivamente pelos 

eletrodos, devido a não homogeneidade do escalpo, da diferente orientação das fontes 

no córtex e da relação entre estas. 

É necessário atentar ao fato de que o envelhecimento afeta o funcionamento das 

atividades cerebrais do ato de despertar e dormir muda também a resposta do cérebro a 

estímulos, sendo a anormalidade mais frequente do EEG a redução da frequência alfa. A 

avaliação automática da normalidade deve levar em conta, além da idade do paciente, o 

grau de alerta e outros fatores. Entretanto, não há aceitação universal ou consistente de 
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como fazer estas avaliações ou como dividir as faixas etárias. Estes problemas 

aumentam quando o paciente estiver recebendo medicações que afetam o EEG.(LUCCAS 

F. J. , 1999) 

4.4. Conclusão do capítulo 

Os sinais captados pelo EEG podem ser analisados em diferentes métodos, sendo 

os métodos abordados neste trabalho os de análise visual, baseado na amplitude e 

frequência das ondas em certo intervalo considerado e de classificação baseado nas 

rítmicas esperadas pela localização dos eletrodos considerados. 
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Capítulo 5 

Estudo de casos  

Este capitulo fará uma explicação exemplificada dos métodos de classificação de 

traçados das rítmicas, conforme citado no capitulo anterior. 

5.1. Banco de dados do EEG  

O PhysioNet, acessível em http://physionet.org, é uma plataforma aberta que 

oferece uma série de conjuntos de dados de sinais fisiológicos, aplicáveis a diversos 

tópicos de pesquisa relacionados à biomedicina. Ao banco de dados da plataforma 

PhysioNet, dá-se o nome de PhysioBank (GOLDBERGER et al., 2000).  

Neste trabalho será utilizado o banco de dados disponível em Neuroelectric and 

Myoelectric Databases. EEG, EHG, and more obtido através de 109 voluntários, com 

gravações de um e dois minutos. O sistema BCI200 (http://www.bci2000.org) foi 

utilizado pra fazer a gravação utilizando 64 canais do EEG. Cada indivíduo executou 14 

rodadas, sendo um minuto com os olhos abertos e outro minuto com os olhos fechados, 

e logo depois três dois minutos das seguintes tarefas: 

 

1- Observação de um “alvo” no lado direito ou esquerdo da tela. O paciente abre 

e fecha os olhos, correspondente ao lado observado, até que a imagem 

desaparece. Então o paciente relaxa. 

2- Um “alvo” aparece do lado direito ou esquerdo da tela e o paciente imagina 

abrindo e fechando o olho correspondente até que a imagem desaparece. O 

paciente então relaxa. 

3- Um “alvo” aparece no topo ou abaixo da tela. O paciente abre e fecha os dois 

pulsos (se a imagem está acima) e ambos os pés (se a imagem está abaixo), até 

que o “alvo” desaparece. O paciente então relaxa. 

https://physionet.org/physiobank/database/#neuro
https://physionet.org/physiobank/database/#neuro
http://www.bci2000.org/
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4- Um “alvo” aparece no topo ou abaixo da tela. O paciente se imagina abrindo e 

fechando os dois pulsos (se a imagem está acima) e ambos os pés (se a 

imagem está abaixo), até que o “alvo” desaparece. O paciente então relaxa. 

 
           Os dados são fornecidos com format EDF, contendo 64 sinais, e cada amostra 

possui amostragem de 160 Hz, com registro do canal.  

            Para abertura dos bancos de dados é preciso buscar um software capaz de abrir os 

dados no formato EDF, neste caso será utilizado o EEGLAB, onde é possível abrir 

diversas extensões, como .edf, .bdf, .raw, cnt, entre outros. Essa toolbox consegue utilizar 

filtros para rejeição de artefatos, estabelecer estatísticas de eventos relacionados e 

análise de tempo e frequência, além de outras utilidades.  

A Figura 5.1 abaixo mostra as características do dado exportado, no caso a 

terceira amostra do banco de dados escolhido, representando então o indivíduo de 

número 3 na ordem de execução das tarefas.  

Os estudos de caso são feitos considerando o caso de um indivíduo considerado 

normal, com um tempo de olhos fechados, depois abertos e logo depois executando as 

tarefas descritas anteriormente.  

São 1154 eventos de 125 segundos, com uma taxa de amostragem de 160Hz  

amostrados em 64 eletrodos, conforme mostrado na Figura 5.1 que apresenta as 

informações sobre o sinal utilizado exportado através do EEGLAB. 

 

 

Figura 5.1 Informações sobre o sinal utilizado exportado no EEGLab 
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Para análise do sinal são escolhidos a redução para 16 eletrodos, utilizando o 

próprio EEGLAB, para melhor visualização dos sinais. 

Na Figura 5.2, a área selecionada, nos eletrodos T9 a Tp7 apresenta 5 picos no 

intervalor de 0.5 segundos, sendo assim ritmicas do tipo teta. 

 

 

Figura 5.2 Sinal de EEG do primeiro individuo do banco de dados 

Na Figura 5.3 abaixo, é possível observar um grande pico nos eletrodos centrais, 

correspondente a um ERP e nos eletrodos centrais Cpz, Cp2 e Cp4 temos ondas alfa, com 

9 Hz. 

 

 

Figura 5.3 Sinal de EEG do primeiro individuo do banco de dados 
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            É possível ver também, na Figura 5.3, a presença de ERS (evento relacionado a 

sincronização), caracterizado por um aumento de potência em bandas de frequência 

específicas e pelo aumento na sincronização dos neurônios sendo identificado por um 

aumento na amplitude do sinal. A estimulação sensorial ou imagens mentais são 

responsáveis pela geração desses potenciais relacionados a eventos, sendo muito 

frequente na banda alfa.  

Considerando a Figura 5.4, observa-se no local destacado a presença de rítmicas 

de alta frequência, no caso beta, com valores de mais de 20 Hz.  

 

 

Figura 5.4 Sinal de EEG do primeiro individuo do banco de dados 

As análises dos traçados das rítmicas realizadas anteriormente apresentou um 

resultado de indivíduo considerado normal, conforme esperado.  

5.2. Identificação dos Eletrodos e fatores biológicos 

Utilizando o sinal do mesmo indivíduo analisado anteriormente será feita uma 

análise considerando o posicionamento dos eletrodos. 

Observando as imagens abaixo, na região dos eletrodos correspondentes a estas 

áreas centrais (F5,F3, F1,Fz,F2,F4 e F8) percebe-se a presença de ondas beta, com 14 Hz.  
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Figura 5.5 Rítmicas de um individuo normal do banco de dados 

No caso de um indivíduo realizando uma atividade de visualização de uma 

imagem e abrindo e fechando o olho. Conforme tratado nas seções anteriores, quando há 

fechamento de olhos surge rítmicas alfa. Além disso, as rítmicas beta são esperadas nos 

eletrodos correspondentes ao córtex pré frontal, frontal e parietal.  

Na figura 5.6 é possível observar a presença de ondas alfa no caso de fechamento 

dos olhos e ondas beta esperadas no caso de eletrodos localizados no córtex frontal. 
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Figura 5.6 Rítmicas alfa e beta. 

As metodologias apresentaram resultados condizentes com um paciente em 

estado normal, porém para melhor avaliação dos traçados é preciso também levar em 

consideração a idade dos pacientes, que no caso não é fornecido no banco de dados 

utilizado. Para paciente criança haverá uma maior presença de ondas delta e teta e para 

idosos haverá uma redução da frequência alfa, com menor amplitude. 

5.3. Conclusão do capítulo 

Neste capitulo foi abordado um estudo de caso para reconhecimento das rítmicas 

obtidas nos EEG, além de avaliação de quais rítmicas são esperadas, de acordo com as 

funções prioritárias de cada área do cérebro, podendo assim fazer um reconhecimento 

do estado do paciente baseado nos resultados obtidos e nos esperados, de acordo com 

essa metodologia. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Para a elaboração da etapa inicial do trabalho de conclusão de curso foi realizado 

um intenso estudo sobre os sinais bioelétricos, verificando como são gerados esses 

sinais, o tipo de resposta, quais os valores de tensões produzidas por estes impulsos, 

além do estudo das sinapses produzidas pelas células nervosas. 

 Tão importante quanto o estudo dos sinais foi realizado a revisão sobre o 

equipamento EEG, atentando sobre como são captados os sinais durante a medição, 

quais os tipos de ondas geradas, quais as interferências na resposta do sistema e quais 

as considerações importantes a se fazer na análise dos resultados futuramente. 

Os objetivos propostos foram o estudo de metodologias de avaliação de traçados 

de rítmicas para definição do estado do paciente, de forma a permitir uma identificação 

de padrões de onda apresentado pelo paciente. O intuito foi o reconhecimento dos tipos 

de onda cerebrais e a análise sobre os tipos de rítmicas, de acordo com as definições 

previamente catalogadas, caracterizando-as em alpha, beta, teta e delta.  Estas metas 

foram alcançadas utilizando duas metodologias, por análise visual e por identificação da 

rítmica esperada de acordo com a posição dos eletrodos. 

As maiores dificuldades na execução desse trabalho foi o encontro de um banco 

de dados confiável, devido a abundancia de sinais com extensões que utilizam 

programas específicos e pagos para sua abertura. Também houve uma dificuldade no 

tratamento dos sinais e o reconhecimento das épocas em cada resposta do EEG, devido a 

grande complexidade dos dados e falta de detalhamento sobre o tipo de resposta 

fornecida pelo banco. 

Para a sugestão de trabalhos futuros seria a utilização do software EEGLAB para 

análise dos sinais, com avaliação por análise visual como também aplicação das diversas 

ferramentas do software, como ICA (componentes de análise independente) e análise 

mais complexas como análise em frequência.        
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