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Resumo

Este trabalho apresenta uma técnica utilizada na identificação de crises epilépticas

em  sinais  de  eletroencefalograma  (EEG)  além  de  um  estudo  teórico  sobre  o  exame  de

eletroencefalograma, a epilepsia, a identificação da epilepsia no sinal de eletroencefalograma

e  as  wavelets.  A identificação  visual  das  crises  é  bastante  complexa  e,  muitas  vezes,

demorada. O trabalho apresentado visa iniciar estudos na área da identificação de crises de

modo  a  agilizar  o  processo  e  assim  auxiliar  os  especialistas.  Para  a  identificação  das

manifestações de epilepsia,  foi  utilizada a transformada  wavelet por ser ideal  para extrair

informações contidas em sinais não estacionários já que altera sua frequência e faixa de tempo

de acordo com o sinal a ser analisado. Foram utilizadas duas famílias wavelet, bem como três

níveis de decomposição. Para análise do sinal de saída da transformada wavelet foi utilizada a

limiarização, quaisquer picos no sinal indica crise quando for superior ao limiar definido.

Palavras-chave: Epilepsia, Eletroencefalograma, Identificação, Wavelet, Famílias,

Níveis, Limiares.



Abstract

This  work presents  a  technique used  in  the  epileptic  seizures  identification in

electroencephalogram signals besides a theoretical study about the electroencephalogram,

the epilepsy, the epilepsy identification in the electroencephalogram signal and the wavelets.

The visual identification is very complex and, oftentimes, take a long time. The presented

work  looks  initiate  the  studies  in  epileptic  seizures  identification  to  accelerate  the

identification process and assist the experts. To the identification of epilepsy manifestations

cited, was utilized the wavelet transform because it is ideal to extract information contained

in nonstationary signals inasmuch as changes its frequency and time range according with

the analyzed signal. Was utilized two families wavelet and three decomposition levels. For

analysis of the output signal of wavelet transform, was utilized the thresholding, any peak in

the signal indicates a seizure when overcome the definite threshold.

Key-words:  Epilepsy,  Electroencephalogram,  Identification,  Wavelet,  Families,

Levels, Thresholds.



Sumário

 1.INTRODUÇÃO......................................................................................................15

 1.1.Objetivos.......................................................................................................................16

 1.2.Glossário........................................................................................................................17

 2.ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)................................................................19

 2.1.Histórico........................................................................................................................19

 2.2.Eletrodos........................................................................................................................21

 2.3.Períodos do Sinal de EEG.............................................................................................22

 2.3.1.Atividade de Base..................................................................................................23

 2.3.2.Período Ictal e Interictal........................................................................................23

 2.4.Características do Sinal.................................................................................................26

 2.4.1.Faixas de Frequência.............................................................................................26

 3.EPILEPSIA............................................................................................................30

 3.1.Histórico........................................................................................................................30

 3.2.Definição da Doença.....................................................................................................31

 3.3.Causas e Fatores de Risco.............................................................................................32

 3.4.A Crise...........................................................................................................................32

 3.4.1.Crises Parciais........................................................................................................33

 3.4.2.Crises Generalizadas..............................................................................................35

 3.5.Tratamento.....................................................................................................................37

 4.WAVELETS............................................................................................................39

 4.1.Histórico........................................................................................................................39

 4.2.Aplicações.....................................................................................................................40

 4.3.Definição.......................................................................................................................40

 4.3.1.Ortogonalidade......................................................................................................42

 4.3.2.Conjunto Numérico...............................................................................................42

 4.3.3.Figura.....................................................................................................................42



 4.4.Famílias Wavelet...........................................................................................................43

 4.5.Wavelets no reconhecimento de crises epilépticas........................................................44

 5. O Sistema de Detecção de Crises Epilépticas......................................................47

 5.1.Estrutura........................................................................................................................47

 5.2.Banco de Dados.............................................................................................................48

 5.3.Medidas de Desempenho...............................................................................................49

 5.3.1.Média de Acertos...................................................................................................49

 5.3.2.Porcentagem de Picos em Crise.............................................................................49

 5.4.Resultados.....................................................................................................................50

 5.5.Conclusões.....................................................................................................................54

 6.Conclusões Gerais..................................................................................................57

 6.1.Trabalhos Futuros..........................................................................................................58

 7.Anexos.....................................................................................................................59

 8.Referências.............................................................................................................64



Lista de gráficos
Gráfico 1: Comparação entre famílias wavelet. Nível 1, M_acertos........................................58

Gráfico 2: Comparação entre famílias wavelet. Nível 2, M_acertos........................................58

Gráfico 3: Comparação entre famílias wavelet. Nível 3, M_acertos........................................58

Gráfico 4: Comparação entre famílias wavelet. Nível 1, % picos_crise...................................59

Gráfico 5: Comparação entre famílias wavelet. Nível 2, % picos_crise...................................59

Gráfico 6: Comparação entre famílias wavelet. Nível 3, % picos_crise...................................59

Gráfico 7: Comparação entre níveis. Coiflet 1 e Daubechies 4, média de acertos...................60

Gráfico 8: Comparação entre níveis. Coiflet 1 e Daubechies 4, % picos_crise........................61

Gráfico 9: Comparação entre limiares. Coiflet 1 e Daubechies 4, média de acertos................62

Gráfico 10: Comparação entre limiares. Coiflet 1 e Daubechies 4, %picos_crise...................62



Lista de figuras
Figura 1: Primeiro sinal de EEG demonstrado por Hanz Berger em 1929...............................20

Figura 2: Eletrodos referentes às áreas do escalpo e porcentagem referente à distância entre os
eletrodos....................................................................................................................................22

Figura 3: Classificação dos períodos de um sinal de EEG.......................................................22

Figura 4: A atividade de base comparada ao paroxismo epileptiforme....................................23

Figura 5: B- Paroxismos epileptiformes interictais; C- Paroxismos epileptiformes ictais.......24

Figura 6: Complexo espícula-onda...........................................................................................25

Figura 7: Ondas beta, alfa, teta e delta......................................................................................26

Figura 8: Áreas do cérebro correspondentes ao Homúnculo de Penfield.................................33

Figura 9: Sinal de eletroencefalograma com registro de crise de ausência...............................34

Figura 10: Tempo X frequência das tranformadas de Fourier e wavelet..................................40

Figura 11: Algumas famílias wavelet: (a) Coiflet; (b) Daubechies; (c) Haar; (d) Symmlet.....42

Figura 12: Formato da wavelet Coif1.......................................................................................43

Figura 13: Formato da wavelet Db4.........................................................................................43

Figura 14: estrutura dos testes realizados.................................................................................46

Figura 15: Nível de decomposição 1 destacando intervalo de crise.........................................50

Figura 16: Nível de decomposição 2 destacando intervalo de crise.........................................50

Figura 17: Nível de decomposição 3 destacando intervalo de crise.........................................51



Índice de tabelas
Tabela 1: Média de acertos e porcentagem de picos durante a crise em cada combinação de 
wavelet, nível e limiar...............................................................................................................53



15

 1.INTRODUÇÃO

O cérebro possui bilhões de neurônios,  estes emitem sinais elétricos que comandam

qualquer  ação  do  corpo,  voluntárias  e  involuntárias,  como  sensibilidade,  reflexos,  raciocínio,

emoções,  entre  outros.  Na  epilepsia,  esses  neurônios  se  comportam  de  maneira  considerada

anormal, e em determinados momentos é como se houvesse uma tempestade elétrica no cérebro e o

controle de todos ou alguns sistemas do corpo é perdido.

A epilepsia  é  uma doença  muito  comum,  mas  ainda  é  tratada  com preconceito  por

muitos pela falta de conhecimento. Pode ser hereditária ou adquirida ao longo da vida por algum

fator  que  cause  instabilidade  nos  neurônios,  como hipoglicemia  ou  pancadas  fortes  na  cabeça.

(Valença and Valença, 2000) Os portadores da doença, na maioria das vezes, levam vidas normais

sem que seja sequer percebida a patologia. Isaac Newton, por exemplo, era portador da doença e

isso não o impediu de se destacar em suas pesquisas.

Segundo (Parreira, 2006):

“Mesmo conhecendo tão pouco sobre o cérebro, pode-se afirmar que a epilepsia é

um dos problemas de neurologia mais comuns e  estima-se que 60 milhões de

pessoas  no  mundo  possuem  tal  enfermidade,  sendo  que,  em  apenas  2/3,  os

medicamentos são eficazes para o controle da doença, e outros 7% são curados

por  meio  de  cirurgia.  Em  aproximadamente  25%  dos  pacientes,  ou  para  15

milhões de pessoas, os medicamentos ou qualquer outro tipo de terapia não são

eficazes, constituindo-se em um grave problema de saúde pública mundial.”

O eletroencefalograma é,  ainda,  o  método  mais  barato  e  eficaz  para  a  detecção  da

doença. Durante o exame, a pessoa é exposta a fatores que se assemelham a situações reais e podem

causar  comportamentos  anormais  dos  neurônios,  como  o  fotoestímulo  e  a  hiperpneia.  Para  o

diagnóstico,  são  usados  eletrodos  presos  ao  couro  cabeludo  por  uma  massa  condutora,  esses

eletrodos medem os sinais gerados pelo cérebro durante os diversos eventos ocorridos ao longo do

exame.

A análise do exame é realizada por médicos especializados no assunto. É uma tarefa

complicada visto que são muitos sinais elétricos vindos de cada um dos, em média, 20 eletrodos que

envolvem todo o cérebro. Além disso, o sinal é naturalmente diferente em cada parte do exame, o

que torna a análise ainda mais difícil e demorada.  Em geral, as clínicas têm um prazo de uma
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semana para divulgar o resultado do exame.

Tendo  em vista  esse  problema,  algumas  técnicas  de  detecção  automática  de  crises

epilépticas têm sido desenvolvidas. Para isso, as wavelets têm sido muito utilizadas, em sua maioria

combinada às Redes Neurais Artificiais (RNA). Como forma de identificação das crises, é feita a

correlação de um determinado formato de onda, definido pela família  wavelet escolhida, com o

sinal de EEG. Por isso a importância de escolher a família mais correlacionada com o formato das

ondas epileptiformes.

As  wavelets costumam ser escolhidas para a identificação de sinais por possuir uma

grande vantagem sobre a transformada de Fourier: elas se adequam à frequência do sinal. Quando a

frequência do sinal é baixa, é necessária uma maior faixa de tempo para obter as características do

sinal,  enquanto  para  frequências  mais  altas,  uma  faixa  de  tempo  menor  é  mais  indicada.  Na

transformada  de  Fourier,  toda  a  duração  do  sinal  é  levada  em  consideração.  No  caso  da

transformada de Fourier janelada, as janelas têm o mesmo tamanho, o que é uma sub-utilização, o

período do sinal é pequeno nas altas frequências, o que diminui o tamanho necessário para uma

janela. Se for utilizada uma janela maior, mais dados que o necessário seriam processados. No caso

das baixas frequências, é necessária uma janela grande, se for utilizada uma janela menor, dados

importantes seriam perdidos. Desta forma, Fourier é mais utilizado por sinais estacionários e as

wavelets por sinais não-estacionários.(Galvão et al., 2001)

 1.1.Objetivos

A transformada wavelet têm sido muito utilizada na identificação de crises epilépticas.

Diversos trabalhos foram realizados nesta área utilizando diferentes famílias e níveis. Desta forma,

este trabalho tem como objetivo iniciar os estudos na área de identificação automática de crises a

partir de sinais de eletroencefalograma, sendo a transformada Wavelet a técnica utilizada para o

reconhecimento.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

• Explicar a epilepsia, suas causas, sintomas e tratamento;

• Explicar o eletroencefalograma e como são identificados problemas neurológicos; 

• Explicar como a epilepsia pode ser identificada nos sinais de eletroencefalograma;
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• Explicar a transformada wavelet e como pode ser aplicada no contexto proposto;

• Implementar uma simulação aplicando os conhecimentos adquiridos;

• Analisar os resultados obtidos.

 1.2.Glossário

Para  melhor  entendimento  do  texto,  é  importante  ressaltar  o  significado  de  alguns

termos não muito conhecidos por aqueles que não possuem familiaridade com alguma das áreas

aqui apresentadas. A elaboração deste glossário visa auxiliar a leitura.

• Ondas Difusas: Padrões de onda dispersos entre a atividade de base;

• Ondas Bilaterais: Ondas com incidência em ambos os hemisférios cerebrais na mesma área,

por exemplo F3-C3 e F4-C4.

• Ondas Simétricas: Ondas com aparência semelhante entre os lados opostos da mesma área,

possuem simetria entre os dois hemisférios, por exemplo F3-C3 e F4-C4.

• Ondas Síncronas: Mudanças das ondas de eletrodos da mesma área que ocorrem ao mesmo

tempo.

• Ondas bifásicas: Onda com fase positiva (crescente) e negativa (decrescente).

• Ondas Trifásicas: Onda com duas fases positivas (crescentes) e uma negativa (decrescente)

ou duas fases negativas (decrescentes) e uma positiva (crescente).

• Crise Focal: Crises que atingem apenas uma área do cérebro (occipital, parietal, temporal ou

frontal).

• Escalpo: Pele que reveste o crânio. = Couro Cabeludo. (“Significado / definição de escalpo

no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa,” n.d.)

• Paroxismos  epileptiformes:  Os  paroxismos  epileptiformes  são  ondas  que  se  diferem da

atividade  de  base  por  ter  aspecto  mais  pontiagudo  e  normalmente  maior  amplitude.

(Fernandes, n.d.)

• Sinapses: sinais elétricos emitidos pela comunicação entre neurônios.

• Córtex motor: área do cérebro responsável pelos movimentos.
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• Automatismos: realização de atos sem intervenção de vontade consciente. Estado em que o

indivíduo  anda  ou  executa  movimentos  sem  consciência  de  os  fazer.  (“Definição  de

automatismo no Dicionário de Termos Médicos da Porto Editora,” n.d.)

• Hiperventilação  ou hiperpneia:  Respiração  rápida  e  intensa  (“Significado /  definição  de

hiperpneia no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa,” n.d.), ação utilizada no exame de

eletroencefalograma.

• Fotoestimulação intermitente: Flashes luminescentes piscando em diferentes frequências. É

utilizada no exame de eletroencefalograma.

• Escalonamento: alteração da medida da onda wavelet, compressão e expansão.
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 2.ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)

Neste  capítulo,  os  fundamentos  do  EEG  serão  apresentados,  assim  como  seu

funcionamento, o momento do exame e o sinal de saída obtido. O eletroencefalograma é um exame

muito importante na detecção de problemas neurológicos, ele utiliza eletrodos para captar os sinais

elétricos transmitidos pelo cérebro, desta forma várias anomalias podem ser identificadas.

 2.1.Histórico

Em  1848,  o  fisiologista  alemão  Du  Bois-Reymond  (1848  apud  Sabbatini,  2013)

concluiu que estimulando o sistema nervoso,  uma corrente elétrica  é  criada.  Em 1870,  Gustav

Fritsch, Eduard Hitzig e David Ferrier (1870 apud Parreira, 2006, p. 41) descobriram que quando o

córtex cerebral é estimulado, um animal pode vir a sofrer uma convulsão. Baseado nisso, Hughlings

Jackson (1970,  Parreira, 2006, p. 41)relacionou o envio de sinais incorretos pelo cérebro com as

crises epilépticas. Em 1874, Calton percebeu atividades elétricas ao utilizar eletrodos no cérebro

dos animais  de laboratório e em 1890, Beck (1890 apud  Parreira,  2006, p.  41)descobriu que a

luminosidade afeta o córtex cerebral. 

Apenas em 1929 um neurologista alemão chamado Hans Berger, que futuramente seria

considerado o pai da encefalografia, concluiu que os sinais elétricos que foram descobertos em

animais  também existiam nos  seres  humanos  e  que  seria  possível  representá-los  em forma de

gráficos em tiras de papel sem a necessidade de abrir  o crânio do paciente(Massad, 2008). Foi

Berger, também, o criador do nome eletroencefalograma. 

Berger realizou o primeiro eletroencefalograma em um ser humano. Para isso utilizou

apenas dois eletrodos, um na nuca e outro na testa, a utilização de eletrodos contribuiu muito para

os estudos da época. Em 1934, publicou a existência das ondas Alfa (ondas com frequência entre 8

e 13 Hz que aparecem quando o cérebro está relaxado) e encontrou algumas alterações no sinal de

saída em relação ao padrão encontrado, associando-as a patologias neurológicas. O sinal captado

pelo neurologista pode ser visto na Figura 1 
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Os eletrodos que Berger utilizava eram muito grandes e dificultavam a descoberta do

local  da  alteração  cerebral,  o  que  é  chamado  de  estudo  topográfico(Mielli,  2008).  Ele  queria

conseguir discernir precisamente os locais que faziam o cérebro agir de forma anômala. Somente

em 1936, o cientista britânico W. Gray Walter provou que com um grande número de pequenos

eletrodos sobre o couro cabeludo seria possível identificar sinais elétricos normais e anormais do

cérebro, inclusive com a possibilidade de diagnosticar um tumor. 

Os  pacientes  de  Gray  Water  realizavam  diferentes  tarefas  mentais,  como  imaginar

situações  de  perigo,  de  calma,  abrir  ou  fechar  os  olhos,  entre  outros  exercícios  mentais  cujos

resultados eram alterados diante  dos diferentes  exercícios.  Foi  o  primeiro a  provar  que o sinal

presente  durante  repouso  com  olhos  abertos  (ritmo  alfa)(Borges,  n.d.) desaparecia  quase

completamente durante um exercício de alerta e era substituído por uma frequência mais alta, a qual

chamou de onda beta. 

Baldock e Walter (Baldock and Walter, 1946), construíram uma das primeiras formas de

processamento  das  ondas  do  exame.  Para  isso  foram utilizados  filtros  passa-baixas  em cascata

dividindo  o  sinal  em  diversas  faixas  de  frequência  o  que  possibilitava  a  retirada  de  sinais

indesejados como ruídos e a melhor representação dos sinais realmente importantes. Os dados eram

apresentados em intervalos de 10 segundos e eram impressos em forma de histogramas. 

Com o avanço do EEG, estudiosos concluíram que seria importante padronizar o exame.

Assim, em 1958, foi criado o padrão 10-20 que determina o lugar e a quantidade de eletrodos a

serem colocados  no couro cabeludo do paciente.  Esse padrão  é  utilizado até  hoje e  tem como

benefício o fato de não levar em consideração o tamanho e formato de cada cabeça, o padrão pode

ser visualizado na Figura 2.

Por muito tempo o exame era impresso por meio de galvanômetros com uma pena na

ponta.  Apesar  da  precisão  satisfatória,  viu-se  necessário  registrar  características  ainda  mais

minuciosas(Sabbatini, 2013), mas somente em 1972, a empresa Bechman Accutrace desenvolveu

um  galvanômetro  que  imprimia  com  jatos  de  tinta,  o  que  permitiu  o  auxílio  de  caracteres

Figura 1: Primeiro sinal de EEG demonstrado por Hanz 
Berger em 1929. (Sabbatini, 2013)
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alfanuméricos e grades de referência. 

A expansão  da  informática  com o  passar  do  tempo  resultou  na  criação  dos  EEGs

digitais, que são armazenados em arquivos e possibilita a mudança de sensibilidade e alteração dos

filtros de sinais. Esse avanço tecnológico facilitou o estudo detalhado de várias doenças. Vários

softwares e hardwares foram desenvolvidos buscando ajudar os médicos da área. (Sandmann et al.,

1996)

 2.2.Eletrodos

São discos metálicos ligados ao eletroencefalógrafo por meio de fios condutores, esses

discos são fixados ao escalpo do paciente por uma pasta condutora que possibilita também melhor

obtenção dos resultados(Niedermeyer, 1982b). O aparelho possui amplificadores que melhoram a

visualização do sinal elétrico já que sua voltagem é baixa.

A maioria dos exames de eletroencefalograma utiliza cerca de 20 eletrodos adotando o

sistema  10-20.  O  sinal  captado  por  cada  um deles  é  chamado  de  derivação,  um conjunto  de

derivações  representa  uma  montagem.  Cada  derivação  capta  os  sinais  transmitidos  pela  área

cerebral na qual foi colocada, sendo possível a determinação de sinais anômalos e sua localização. 

A  disposição  normatizada  pelo  sistema  10-20  (Cunha  et  al.,  2004) utiliza  como

parâmetros de referência os marcos anatômicos da cabeça, assim a distância entre os eletrodos é

calculada com a relação de 10 e 20% da distancia total entre os pontos extremos do escalpo. A

métrica explicada pode ser visualizada na Figura 2.

 A posição e a nomenclatura dos eletrodos também são normatizadas pelo padrão 10-

20. A identificação do eletrodo é feita a partir de uma letra e um número, a letra corresponde à área

do escalpo em que o eletrodo está posicionado, enquanto o número indica o eletrodo dentro do

sistema,  sendo  que  os  números  pares  são  distribuídos  no  hemisfério  direito  e  os  ímpares  no

hemisfério esquerdo.(Freitas et al., 2003) A letra z, que por vezes substitui o número 0, representa a

linha média entre os hemisférios.  As letras utilizadas  são: Fp (frontal  posterior);  F (frontal);  O

(occipital); P (parietal); T (temporal); A (auricular) e C (central).

Há  dois  métodos  de  obtenção  dos  sinais  elétricos,  a  montagem  com  eletrodo  de

referência comum e a montagem bipolar. (Stefani, 2008) Na primeira, todos os sinais de saída tem

como referência o eletrodo central, Cz. Assim sendo, todos os sinais de saída apresentados serão a
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subtração entre cada eletrodo e o sinal Cz (F4-Cz, F3-Cz, Fp-Cz...).  Na montagem bipolar, são

subtraídos eletrodos vizinhos (F7-T3, F3-C3, C4-P4...).

 2.3.Períodos do Sinal de EEG

O sinal de EEG pode ser dividido em três períodos, atividade de base, período ictal e

período  interictal  (Parreira,  2006),  que  podem  ser  vistos  na  Figura  3.  Os  três  períodos  serão

explicados abaixo.

 2.3.1. Atividade de Base

A atividade  de  base  do  EEG pode  ser  caracterizada  como a  captação  da  atividade

elétrica cerebral pelos eletrodos e se apresenta em todo o sinal. Durante a fase sem crise, todo o

sinal captado é considerado atividade de base, enquanto durante os períodos com a presença de

paroxismos epileptiformes pode apresentar ou não atividade de base entre as ondas ou somadas a

Figura 2: Eletrodos referentes às áreas do escalpo e porcentagem referente à distância entre os eletrodos.
(Tavares, 2011)

Figura 3: Classificação dos períodos de um sinal de EEG. (Parreira, 2006)
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elas.

Em alguns casos de epilepsia ou qualquer outra doença cerebral, a atividade de base é

alterada, na Síndrome de Lennox-Gastaut, por exemplo, a atividade de base se apresenta mais lenta,

enquanto na epilepsia mioclônica juvenil a atividade se mostra mais rápida. (Miranda, 2008)

 2.3.2. Período Ictal e Interictal

Para o registro da epilepsia, dois períodos são analisados, o ictal (durante a crise) e o

interictal  (entre  uma crise  e  outra).  Os registros  interictais  são  caracterizados  pela  ausência  de

sintomas, podem aparecer nesse período do sinal paroxismos epileptiformes de pequena duração e

isolados. 

Os paroxismos epileptiformes são ondas que se diferem da atividade de base por ter

aspecto mais pontiagudo e normalmente maior amplitude. Têm também componentes positivos e

negativos  e  costumam  preceder  uma  onda  mais  lenta.  Apesar  do  nome,  a  existência  de  um

paroxismo epileptiforme sozinho não garante que o paciente tenha epilepsia(Fernandes, 2013). A

Figura 4 apresenta um comparativo entre a atividade de base e o paroxismo epileptiforme.

O período  ictal  apresenta  sintomas  clínicos  relacionados  aos  paroxismos  e  duração

acima de 10 segundos, possuindo ondas rítmicas em diferentes faixas de frequência e mudanças de

amplitude  e  morfologia.  Algumas  vezes  acontece  a  dessincronização,  caracterizada  por  súbita

redução de amplitude em ritmos rápidos e baixa voltagem. Há ainda alguns trechos com a voltagem

extremamente diminuída, conhecido como eletrodecremento, que acontece logo após o término de

uma atividade ictal.

Figura 4: A atividade de base comparada ao 
paroxismo epileptiforme (adaptado de (Fernandes, 
2013))
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Determinadas morfologias no traçado diferentes da atividade elétrica de base podem

significar crises epilépticas,  entre elas a espícula, onda aguda, poliespícula, espícula-onda, onda

aguda-onda lenta e a poliespícula-onda. A Figura 5 demonstra cada uma dessas formas de onda.

(Fernandes, 2013)

Dentro do período interictal, podem ser encontrados os momentos preictal e pós-crítico,

caracterizando respectivamente o momento antes e depois da crise (período ictal). Nesses períodos

não há sintomas clínicos ligados à onda, mas não apresentam características iguais à atividade base,

ao período interictal ou ao ictal. Normalmente esses períodos possuem amplitude maior que sua

atividade base e aumentam gradativamente até alcançar a amplitude do período ictal.

Figura 5: B- Paroxismos epileptiformes interictais; C- Paroxismos 
epileptiformes ictais. (adaptado de Fernandes, 2013) 
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A diferença  básica  entre  as  espículas  e  as  ondas  agudas  é  a  duração,  as  pontas  ou

espículas  têm  duração  de  20  a  70  ms,  enquanto  as  ondas-agudas  duram  de  70  a  200  ms.

(Niedermeyer, 1982a) O pico da onda depende da carga. Por exemplo, caso Cz seja o eletrodo mais

negativo, o sinal C3 - Cz terá sua ponta voltada para baixo enquanto no sinal Cz – C3 apontará para

cima (Graça, 2013). A Figura 6 apresenta um complexo espícula-onda.

 2.4.Características do Sinal

O  sinal  do  EEG  é  não  estacionário  (Ribeiro,  2006),  sendo  assim  seus  valores  de

potencial  elétrico  no  tempo  variam de  forma  relativamente  aleatória  contendo  alguns  padrões

típicos,  como as  ondas  apresentadas  acima.  Ele  provém dos  potenciais  resultantes  de  sinapses

(sinais elétricos emitidos pela comunicação entre neurônios). Segundo Cardoso (Cardoso, 2005), o

sinal  resultante  é  a  soma  dos  sinais  elétricos  enviados  pelos  neurônios  que  disparam

sincronicamente,  caso  disparem  de  forma  assíncrona,  a  soma  pode  anulá-los.  Sendo  assim,  a

amplitude não identifica o nível de ação cerebral e sim a quantidade de neurônios que trabalham de

forma síncrona. Já a frequência do sinal está diretamente relacionada com as atividades neurais,

maior atividade neural representa maior frequência (Guyton and Guyton, 2006).

O cérebro de um adulto acordado tem uma faixa de frequência muito ampla, além de

ondas com diversos comprimentos e amplitudes.(Fonseca Lineu C, 2003) Em um adulto normal, a

faixa de frequências lentas (0,3 a 7Hz) e de frequências muito rápidas (acima de 30Hz) aparecem

poucas vezes enquanto as faixas média (8 a 13 Hz) e rápida (14 a 30 Hz) predominam o sinal.

A impressão de ritmo e organização em um sinal de EEG não é um critério para a

determinação de normalidade a um eletroencefalograma(Niedermeyer,  1982a). Algumas vezes o

padrão de ritmo torna um sinal anormal, enquanto a alteração constante e falta de padrão pode ser

sinônimo de um sinal completamente saudável. O fato importante a ser observado é a reação aos

estímulos, muitas vezes a mistura de diversas frequências são respostas a esses estímulos criados

Figura 6: Complexo espícula-onda. (Parreira, 2006)
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durante o exame.

 2.4.1. Faixas de Frequência

O sinal do eletroencefalograma é considerado não-estacionário, o que significa que não

possui  um  padrão  exato  no  exame.  Apesar  disso,  foi  notada  a  presença  de  certas  faixas  de

frequência  relacionadas  a  estímulos  aplicados  às  pessoas  portadoras  ou  não  da  epilepsia.

(Niedermeyer, 1982b) As faixas mais importantes são 4: alfa (frequência entre 8 e 13 Hz), beta

(frequências maiores que 13 Hz), delta (frequências inferiores a 4 Hz) e teta (com frequência entre 4

e 7 Hz). Há ainda a faixa mu (frequência entre 9 e 11 Hz, amplitude máxima de 50 uV e relacionada

a movimentos motores) e a faixa lambda (relacionada a atividades de atenção visual). A Figura 7

demonstra o formato de onda das quatro principais faixas de frequência.

Ondas Delta: Pertence à faixa de frequência entre 0,5 e 4 Hz, com amplitude inferior a

100 uV. Está sempre presente no exame, tende a aparecer mais em caso de sono profundo, crianças

com menos de 1 ano, doenças cerebrais e anestesia geral. Por ser relacionada ao sono profundo e ao

pensamento subconsciente, a aparição desta onda em sinal de EEG em vigília (paciente acordado) é

considerada anormal. Em alguns casos a onda delta se mostra presente de forma sutil em EEGs de

idosos, esse caso é considerado normal. Em crianças de 6 a 12 anos, é muito comum a presença das

ondas delta em conjunto com as ondas alfa, o que não representa anormalidade e é chamado de

Figura 7: Ondas beta, alfa, teta e delta.
Fonte:(Lopes, 2009)



27

“Ondas Lentas Posteriores da Juventude”. (Stefani, 2008)

Ondas  Lambda:  Ondas  transitórias agudas  na  região  occipital  durante  atividade  de

atenção visual. Maior parte da onda é localizada na parte positiva e sua amplitude varia com valor

máximo de  50  uV.  Sua morfologia  consiste  em ondas  bifásicas  ou  trifásicas  com maior  parte

positiva. Seu formato é triangular ou dente de serra, duração média de 200 a 300 ms. Essas ondas

são  mais visíveis em eletrodos na área occipital. É comum aparecer também nas áreas parietal e

posterior-temporal. Essa onda é estritamente bilateral e síncrona.(Niedermeyer, 1982a)

Ondas Teta: Frequência entre 4 e 7 Hz com amplitude inferior a 100 uV, seu sinal está

associado às  áreas  parietal  e  temporal.  Apresenta ondas  em formato dente  de serra  e  pode ser

observado principalmente durante sono leve, em fase inicial do sonho e na infância. Essas ondas

aparecem principalmente em crianças de 2 a 5 anos e encontram-se nas regiões temporais e a linha

média. A onda teta é essencialmente simétrica. Sendo assim, em caso de falta de simetria (com

apenas uma localização ou predominância em um dos hemisférios) pode ser caracterizada uma

patologia estrutural.

Ondas Alfa: Faixa de frequência entre 8 e 13 Hz com amplitude entre 20 e 60 uV, se

apresenta  na  área  occipital  do  cérebro  durante  fase  de  relaxamento.  No  EEG,  essa  faixa  de

frequência é esperada durante vigília com olhos fechados. Observada também durante sono leve e

diminui gradativamente conforme a profundidade do sono. 

Sua  amplitude  varia  muito  de  pessoa  para  pessoa  e  de  tempo  em tempo.  A maior

amplitude nas ondas alfa costuma aparecer na região occipital, nos canais P3 – O1 e P4 – O2 a

amplitude da onda alfa é muito pequena devido às várias atividades de fases opostas que se anulam.

Sua morfologia consiste em formas arredondadas  ou senoidais.  Há um número considerável de

pessoas, no entanto, que possuem um formato acentuado no ritmo alfa, nesses casos, o componente

negativo é acentuado e o componente positivo é aredondado. Esse formato acentuado é considerado

normal (principalmente em jovens, adolescentes e crianças mais velhas) e a causa costuma ser a

agregação com o ritmo beta.

O  ritmo  alfa  posterior  é  temporariamente  bloqueado  pelo  abrir  dos  olhos,  outros

estímulos de movimento e atividades mentais. Após algum tempo com os olhos abertos, o ritmo alfa

volta a aparecer a não ser que o indivíduo se mantenha interessado em algo que está vendo.

Ondas  Mu:  Suas  amplitude  e  frequência  estão  relacionadas  ao  ritmo  alfa,  mas  sua

topografia  e  significado fisiológico  são  diferentes.  As ondas  mu estão  relacionadas  à  atividade

motora, fortemente relacionado às funções do córtex motor, assim sendo, aparece principalmente
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nos  eletrodos  C3  e  C4.  Geralmente  apresenta  uma  espícula  negativa  seguida  de  uma  fase

arredondada positiva, é semelhante a uma espícula monofásica. 

A faixa de frequência normal para as ondas mu está situada entre 9 e 11 Hz, se for

menor que 8 Hz provavelmente represente alguma anormalidade.  Localiza-se na área pós e pré

central,  atingindo os eletrodos C3, C4 e ocasionalmente o Cz. É bloqueado pelo movimento,  o

efeito é bilateral mas mais forte na região contralateral. (Niedermeyer, 1982a)

Ondas Beta: Frequências superiores a 13 Hz com amplitude mínima de 20 uV e máxima

de 30 uV, se apresenta na área frontal e parietal. Não pode ser encontrada durante o sono por ser

correspondente ao pensamento consciente, concentração e satisfação. Essa onda é encontrada em

qualquer idade na mesma proporção. Possui baixas amplitudes e distribuição difusa que aparece

principalmente  nas  regiões  anteriores.  Majoritariamente  simétricas  com  tolerância  de  35%  de

assimetria. (Stefani, 2008)
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 3.EPILEPSIA

 3.1.Histórico

Os primeiros relatos encontrados sobre a epilepsia são de 2000 a.C em pergaminhos

sumérios e egípcios nos quais era retratada como possessão de espíritos maléficos sobre o corpo e,

por isso, consideravam como única cura possível oferendas aos deuses. (Moreira, 2004)

Foi na Grécia Antiga que se atribuiu o nome epilepsia cujo significado é ser apanhado,

dominado ou atacado. Para eles, somente deuses teriam o poder de tirar a consciência de alguém,

tirar o controle de seu corpo e depois deixar a pessoa sem a lembrança do ocorrido, isso os fez

considerá-la uma doença sagrada e aqueles que a possuíssem eram vistos como sacerdotes. Também

criaram o termo “aura” que designa o momento pré-crise quando, em alguns casos, a pessoa se

sente desorientada, para eles seria como uma brisa passando pela pessoa. Aura em grego significa

brisa. 

Ainda na Grécia, Hipócrates, o pai da medicina, declarou que a doença era causada pelo

cérebro e não por divindades, na época havia vários estudos que relatavam a dominância do cérebro

sobre  todo  o  corpo.(Moreira,  2004) Muitos  acreditam  que  Hipócrates  teria,  também,  sido

influenciado por  Atreya,  o  pai  da  medicina  hindu,  que  500 anos  antes  já  havia  sugerido  isso.

Nenhum deles  conseguiu convencer  a população,  cuja  maioria  ainda acreditava no pensamento

anteriormente descrito. 

Na  Idade  Média,  com a  Santa  Inquisição,  a  epilepsia  foi  considerada  uma  doença

sobrenatural e a cura seria a exorcização dos doentes ou a benzedura. Os portadores da doença eram

proibidos  de  casar  ou  fazer  a  eucaristia  para  que  não  contaminassem  ou  profanassem  outros

cristãos. (Parreira, 2006)Nessa época houve, também, a caça às bruxas incentivada pela igreja e que

matou em fogueiras diversas mulheres epilépticas por acreditarem se tratar de alguma bruxaria. 

Várias tentativas de cura foram testadas durante esse tempo, todas baseadas no fato de

que seria algo sobrenatural a ser expulso do corpo. Algumas delas foram: o consumo de sangue de

pessoas mortas há pouco tempo, sangria do paciente e, ocasionalmente, abertura de orifícios no

crânio para libertar o espírito provocador das crises (trepanação)(Parreira, 2006).

No século XX, muitos estudos neurológicos foram realizados, uma das descobertas mais

importantes  foi  a  existência  dos  neurônios,  com  isso,  tornou-se  cada  vez  mais  claro  para  os
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cientistas a relação entre descargas elétricas incorretamente emitidas por eles com a epilepsia.

 3.2.Definição da Doença

O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso, é ele que comanda todas as ações do

corpo tanto as voluntárias, como andar ou falar, e involuntárias, como os batimentos cardíacos. Sua

comunicação com os outros órgãos é feita através de sinapses entre neurônios.  As sinapses são

trocas de cargas elétricas entre um neurônio e outro que tornam possível o envio de informações.

Dois hemisférios compõem o cérebro, o hemisfério esquerdo comanda as ações da parte

direita do corpo e o hemisfério direito comanda a parte esquerda. Há também seções criadas para

melhor entendimento do cérebro e suas funções, essas seções são muito importantes para a detecção

de patologias neurológicas, são elas: frontal posterior, frontal, occipital, parietal, temporal, auricular

e central(Tavares, 2011).

Não há uma definição específica para a epilepsia já que esta não se trata apenas de uma

doença ou síndrome, mas vários sintomas complexos decorrentes de descargas elétricas encefálicas

excessivas.  (Guerreiro  and  Guerreiro,  2004).  Pode-se  afirmar,  no  entanto,  que  esta  descarga

excessiva provoca diversos sintomas no paciente,  como exemplo se pode citar  a convulsão e a

ausência (também conhecida como  petit  mal)  com duração entre  1 e  5  minutos  e  fim natural,

passado  esse  tempo,  torna-se  preocupante  e  aconselhável  o  encaminhamento  a  um  médico

neurologista. Grande parte das crises é acompanhada pela perda de consciência, portanto é muito

importante o depoimento de testemunhas para o diagnóstico correto.

A escolha do melhor medicamento e da dose adequada para cada caso é realizada pelo

neurologista de acordo com o tipo de doença diagnosticado, com isso, torna-se menor o conjunto de

remédios  a  ser  utilizado.  Logo  após,  são  realizados  testes  com  os  medicamentos,  adequando

dosagem e o menor número possível de efeitos colaterais para que a pessoa possa, ao fim da fase de

testes,  manter  a  doença  controlada  e  manter  uma  vida  normal.  Com  exames,  orientação  e

acompanhamento feitos por um bom neurologista, muitos pacientes conseguem manter a doença

controlada.
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 3.3.Causas e Fatores de Risco

Há várias causas para a epilepsia e muitas delas variam com a faixa etária do paciente

no momento em que o primeiro quadro clínico atribuído à doença é apresentado. Na maioria dos

casos, a primeira crise ocorre entre 2 e 14 anos de idade e podem ter como causa fatores genéticos

ou  ocorridos  no  momento  do  parto,  distúrbios  durante  o  desenvolvimento  da  criança,  doenças

infecciosas,  abuso  de  álcool  e  drogas,  traumatismos  cranianos  entre  outros.  (Guerreiro  and

Guerreiro, 2004)

Quando  a  primeira  crise  ocorre  antes  dos  2  anos  de  idade  a  provável  causa  é  a

deformação cerebral ou algum problema durante o parto. Após os 25 anos, há maior probabilidade

de ter  sido  causada  por  traumatismos  cranianos,  AVC (Acidente  Vascular  Cerebral)  ou  alguma

doença que afete o cérebro. No caso de ocorrer após os 65, o maior desencadeador da doença é o

Alzheimer. As causas mais comuns são o abuso de álcool e drogas, distúrbios metabólicos, doenças

infecciosas como a meningite, lesões na cabeça e tumores(Marques-Assis, 1970).

Algumas pessoas apresentam a doença sem a ocorrência de nenhuma das causas citadas,

esse caso é chamado de epilepsia idiopática ou epilepsia preliminar.

Uma  pessoa  com  epilepsia  deve  evitar  alguns  fatores  que  acentuam  o  risco  de

ocorrência  de  crises,  dentre  eles  pode-se  citar  sons  repetitivos,  flashes  luminosos,  videogames,

privação do sono, bebidas alcoólicas, ansiedade, nervosismo e o cansaço. A febre também pode

acarretar em crise, por isso é aconselhável o uso de antitérmicos.  A intensidade com que esses

fatores de risco influenciam na vida dos pacientes varia para cada caso, alguns desses fatores são

reproduzidos no exame de eletroencefalograma (EEG) para diagnóstico mais preciso do que mais

afeta o cérebro do paciente.

É importante salientar que o portador de epilepsia pode ter uma vida normal e, sem

exageros, não precisa se privar de todos os fatores de risco. A grande maioria dos casos pode ser

controlada por medicamentos ou cirurgias.

 3.4.A Crise

Na maioria das crises, a pessoa perde a consciência, sendo assim é imprescindível o

depoimento  de  testemunhas  do  ocorrido  para  melhor  diagnóstico  e  consequente  tratamento.  O



32

tempo  médio  de  duração  das  crises  fica  em  torno  de  1  a  5  minutos,  caso  ultrapasse

significativamente esta marca, é importante consultar um médico para evitar danos cerebrais.

Há algumas crises mais simples que outras. O petit mal,  por exemplo, muitas vezes é

imperceptível para as testemunhas do ocorrido. Esta crise é caracterizada pela perda repentina da

memória, normalmente dura poucos segundos e tem fim gradativo. Já a convulsão (crises tônico-

clônicas) é percebida por qualquer testemunha, as extremidades do corpo são contraídas e relaxadas

continuamente e a pele fica azulada devido à falta de oxigênio.

É  comum,  antes  das  crises  tônico-clônicas,  ocorrerem  sensações  estranhas  como

nervosismo sem motivo aparente, ver ou ouvir algo que os outros não veem, alteração emocional

entre outros. Esses sintomas são usualmente conhecidos como “aura”.

As crises epilépticas são divididas em dois tipos, as crises parciais e as generalizadas. A

parcial é caracterizada pelo mal funcionamento dos neurônios de um dos hemisférios cerebrais, no

EEG. Esse tipo de crise apresenta paroxismos epileptiformes em um número limitado de eletrodos.

Na  crise  generalizada,  ambos  os  hemisférios  cerebrais  possuem  anormalidades  nas  descargas

elétricas, nesse caso o EEG apresenta paroxismos epileptiformes em todos os eletrodos mesmo que

em intensidades distintas.

 3.4.1. Crises Parciais

• Crises parciais simples

São causadas por descargas excessivas contralaterais ao sintoma apresentado, algumas

vezes  são  unicamente  focais,  mas  há  a  possibilidade  de  espalhamento  para  as  seguintes  áreas

corticais de acordo com o homúnculo de Penfield (Nitrini and Bacheschi, 1993) que pode ser visto

na Figura 8. Na crise parcial simples contínua, a atividade motora atua anormalmente durante horas

ou dias.  Seu EEG interictal  caracteriza-se  por  descargas  localizadas  constituídas  por  espículas,

ondas  agudas  ou,  raramente,  complexos  espícula-onda.  O  EEG  ictal  apresenta  descargas  de

espículas e ondas agudas de modo repetitivo e ritmado no foco da crise que pode evoluir para as

áreas vizinhas, ao final são observadas ondas lentas localizadas.
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• Crises parciais Complexas

Desde  o  princípio  a  consciência  é  alterada,  caracteriza-se  pela  ocorrência  de

automatismos,  como  o  estalar  de  lábios,  mastigação  ou  giro  diante  do  próprio  eixo.  O  EEG

intercrítico  apresenta  descargas  de  ondas  agudas  na  área  temporal  e  fronto-temporal,  uni  ou

bilaterais,  com maior frequência durante sono leve e sonolência.  Frequência de 6 a 8 Hz, com

voltagem pouco elevada,  torna-se gradativamente  mais  lenta  e  com maior  amplitude  na  região

frontotemporal. O período pós-ictal é caracterizado por ondas lentas de maior duração no local de

início das descargas elétricas.

No  EEG  ictal,  essa  crise  se  manifesta  de  diversas  formas  de  ondas  distintas.  Há

ocorrências de ondas achatadas de 4 Hz com um complexo poliespícula, chegando algumas vezes a

6 Hz. Outra alteração visível é a dessincronização e a diminuição da amplitude do sinal ao iniciar a

fase psicomotora da crise.  Os padrões  anormais  causados por  essa crise  são,  em grande parte,

localizados no lobo temporal. (Niedermeyer, 1982b)

Figura 8: Áreas do cérebro correspondentes ao Homúnculo de Penfield. (adaptado de Psicologia
Previtali (http://www.psicologiaprevitali.com.br/homunculo_penfield.php), acesso em junho de

2013.)

http://www.psicologiaprevitali.com.br/homunculo_penfield.php
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 3.4.2. Crises Generalizadas

• Crises de ausência (Petit Mal)

Ocorre principalmente em crianças acima de 4 anos e diminui durante a adolescência,

essa crise  é  caracterizada por  uma perda  momentânea da consciência,  durante a  crise,  há uma

inexpressão facial e a pessoa é incapaz ver ou ouvir. 

A fase da hiperventilação durante o exame é o principal desencadeador da crise, em

alguns indivíduos a fotoestimulação intermitente pode ser, também, muito efetiva para a captação

dessa variação elétrica. (Niedermeyer, 1982b)

A Figura 9 mostra um sinal de eletroencefalograma com a ocorrência de uma crise de

petit mal.

No EEG, as crises de ausência são caracteristicamente causadas pela hiperventilação.

Apresentam complexos espícula-onda e poliespícula-onda ritmados em 3 Hz de forma bilateral,

síncrona  e  com  início  e  fim  abruptos  (Silva  and  Lima,  1998) .  Pode  apresentar  ondas  delta

isoladamente ou antes do complexo espícula-onda. Caso o EEG do paciente apresente sinais dessa

Figura 9: Sinal de eletroencefalograma com registro de crise de
ausência. (GRAÇA, 2013)
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crise  após  diminuição  ou  retirada  dos  remédios  anti-epilépticos,  há  grande  probabilidade  de

reaparecimento de crises,  por isso é indicado que volte a ser medicado  (Nitrini  and Bacheschi,

1993). 

• Crises de ausência atípica

As crises de ausência atípicas acontecem gradativamente e têm duração inferior a 15

segundos, a hiperventilação não ativa essa crise. No EEG, seu traçado é bilateral, síncrono, ondas

difusas,  complexos onda aguda – onda lenta,  frequência entre 1,5 e  2,5 Hz e pseudo-ritmadas.

(Niedermeyer, 1982b)

• Crises clônicas

São caracterizadas por várias contrações do corpo ou membros específicos com duração

de poucos segundos a 1 minuto e há perda de consciência. A frequência desta crise no sinal de EEG

é próxima  a  10  Hz,  simultaneamente  a  essa  frequência,  ocorrem ondas  lentas  com frequência

variada  formando  um  traçado  com  poliespícula-onda  irregular,  difusa,  bilateral,  síncrona  e

simétrica. Normalmente o foco da crise é alterado com o seu decorrer.(Stefani, 2008)

• Crises tônicas

Tem duração de 10 a 20 segundos e compromete principalmente a musculatura axial

(tronco) e rizomélica (raízes dos membros, como os ombros), mas pode afetar todo o corpo. Seu

traçado no EEG apresenta descargas difusas, bilaterais, síncronas e simétricas. Possui complexos

onda lenta – onda aguda com descargas mais ou menos rítmicas.(Stefani, 2008)

• Crises tônico-clônicas

Normalmente têm início parcial e evoluem para crises generalizadas, são as crises mais

frequentes. Durante a crise, há perda de consciência e contração tônica da musculatura, os membros

são contraídos e estendidos com duração da fase tônica (perda de consciência, contração muscular e

apneia) de 20 segundos e a fase clônica (contrações e relaxamentos da musculatura de todo o corpo

e salivação) por volta de 30 segundos. O ritmo é rápido durante o EEG ictal, por volta de 10 Hz, ao

mudar para a fase tônica, a frequência diminui e a amplitude aumenta. A fase clônica apresenta
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ondas lentas. Seu EEG pós-ictal tem atividade elétrica de muito baixa voltagem, seguida por ondas

lentas com início na faixa delta e, com o passar do tempo, acelera até normalizar.(Niedermeyer,

1982b)

No EEG, essa crise é observada pela repentina queda na voltagem e dessincronização

por  poucos  segundos,  além disso,  o  ritmo  aumenta  muito  em todos  os  eletrodos.  Em caso  de

epilepsia  generalizada  primária,  aparecem  muitos  complexos  poliespícula  onda  antes  da

dessincronização. Poucos segundos depois disso (1 a 3 segundos) a frequência passa a ser próxima a

10 Hz e a amplitude aumenta muito. Após um período com essa característica de onda, a frequência

diminui gradativamente, passando pelo ritmo teta e delta.(Stefani, 2008)

Após a última contração, o EEG apresenta a fase pós-ictal quando uma atividade muito

lenta (delta) irregular domina o sinal. A frequência aumenta gradativamente, passa por teta e chega

à faixa de frequência de alfa e assim retorna ao sinal característico de um EEG normal.

• Crises atônicas

A crise causa breve alteração da consciência e relaxamento da musculatura e mandíbula,

o que pode causar quedas. Durante o EEG ictal, apresenta descargas difusas de espículas-ondas e

mais frequentemente poliespículas-onda.

 3.5.Tratamento

A epilepsia não tem cura, portanto quando o paciente passa por um longo período sem a

ocorrência de crises sem a necessidade de remédios, é considerado curado. Mesmo nesses casos há

ainda  a  possibilidade  de  ocorrência  de  crises  esparsas.  O  tratamento  é  baseado  no  uso  de

anticonvulsivos  que  controla  70%  dos  casos  de  epilepsia.  Até  a  doença  ser  controlada,  o

neurologista responsável identifica o tipo de epilepsia e testa alguns medicamentos e dosagens.

Ocasionalmente, o controle da doença não é possível por meio de remédios, nesse caso

o paciente pode optar pela cirurgia que remove células responsáveis por maior parte das descargas

elétricas incorretas ou usar um estimulador do nervo vagal, este se trata de um dispositivo colocado

no peito do paciente que reduz a ocorrência de crises convulsivas.

Uma maneira de auxiliar no controle da doença é fazer uma dieta baseada em lipídios,

ainda  assim a  observância  do horário  certo  para  tomar  o  remédio  é  essencial.  Caso os  efeitos
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colaterais do remédio anticonvulsivo esteja atrapalhando a vida do paciente, recomenda-se procurar

seu neurologista para adequar a dosagem ou trocar o remédio, parar de tomá-lo por conta própria

pode ocasionar a volta das crises(Betting et al., 2003).
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 4.WAVELETS

Neste capítulo, será apresentada a transformada wavelet, sua definição e o porquê de ela

ser  tão  utilizada.  A transformada  wavelet  é  uma ferramenta  muito  útil  para  diversos  casos  de

processamento  de  sinais,  com ela  é  possível  obter  informações  dos  sinais  com janelas  com o

tamanho ideal para sua respectiva frequência, tornando o resultado mais preciso.

 4.1.Histórico

Em 1804, Joseph Fourier iniciou um trabalho sobre a propagação do calor em corpos

sólidos e em 1807 apresentou-o publicamente. Seu trabalho afirmava que qualquer função periódica

pode ser representada por uma soma de senos e cossenos. Em 1812, seu trabalho foi inscrito em

uma competição matemática do instituto no qual seu trabalho foi apresentado. Laplace, Lagrange e

Legendre estavam entre os avaliadores e acusaram o trabalho de falta de generalidade e rigor, por

esse motivo, apenas em 1822, seu trabalho foi publicado. (Castilho, 2005)

As  transformadas  de  Fourier  são  muito  utilizadas  para  processamento  de  sinais

estacionários já que o espectro de frequência desses sinais não varia com o tempo.  (Cazes et al.,

2013) No caso de sinais não estacionários, a transformada de Fourier não é muito eficaz por não

permitir a associação dos eventos com seu intervalo de tempo.

Em 1946, Denis Gabor percebeu a dificuldade de aplicar a série de Fourier em sinais

não estacionários e modificou a série original de Fourier dividindo-a em janelas de tamanho fixo

nas quais seria aplicada a transformada de Fourier original separadamente. Essa transformada ficou

conhecida como Transformada de Fourier Janelada. (Bolzan, 2006) 

Apesar da significativa melhora, a transformada de fourier janelada ainda apresentava

uma  grande  deficiência,  dado  que  sinais  de  maior  frequência  possuem  um  período  pequeno,

enquanto ondas de baixa frequência têm seu período maior. Dessa forma, a escolha do tamanho da

janela torna-se um trabalho muito difícil já que caso seja feita para possuir melhor resolução no

tempo, compromete-se a resolução em frequência e vice-versa.

Por esse motivo se percebeu a necessidade de uma transformada com múltiplas escalas,

assim o tamanho da janela seria variável em relação à frequência, de forma que frequências maiores

possuíssem janelas menores e frequências menores possuíssem janelas maiores. Pensando nisso, o
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matemático  húngaro,  Alfred  Haar,  escreveu  uma tese  no  ano de  1909 na  qual  não  explicita  o

conceito das wavelets, mas utiliza o conjunto de sinais  que constituiu o primeiro sistema wavelet.

(Bouton, 2006)

O conceito atual de  Wavelets  foi proposto por Jean Morlet,  na década de 80, com a

colaboração  do  Centro  de  Física  Teórica  em  Marseille,  na  França,  supervisionados  por  Alex

Grossmann.  Eles  criaram  o  conceito  da  transformada  wavelet contínua  com  energia  finita  e

capacidade  de  escalonamento  e  translação.  (Costa  et  al.,  2006) A partir  de  então,  as  wavelets

passaram a ser mais estudadas e em 1987, Ingrid Daubechies, inspirada pelo trabalho de Mallat, deu

continuidade ao trabalho de Haar e criou sua família de wavelets ortonormais. Depois dela, diversas

famílias wavelets foram criadas, como as coiflets, symlet, chapéu mexicano, entre outros.

 4.2.Aplicações

Atualmente, as wavelets vêm sendo cada vez mais utilizadas, seja para análise de sinais

ou compressão de dados. Em geral, a análise de sinais utiliza a transformada contínua e é mais

aplicada  em  engenharias  e  computação  enquanto  a  compressão  de  dados  costuma  utilizar  a

transformada discreta e é mais aplicada em pesquisas científicas.

A transformada  wavelet tem  bastante  aplicabilidade  no  processamento  de  imagens,

análises  de  pressão  sanguínea,  ritmo  cardíaco,  ECG  (eletrocardiograma)  e  EEG

(eletroencefalograma),  processamento  de  sinais,  reconhecimento  de  voz,  acústica,  computação

gráfica, além de diversos campos da física, como geofísica sísmica e óptica.

 4.3.Definição

A Transformada Wavelet Discreta pode ser analisada como um par de filtros, sendo um

passa-baixas (h[n]) e o outro passa-altas (g[n]), a frequência de corte será a metade da máxima

frequência. Assim que um sinal discreto é analisado, ele passa por ambos os filtros utilizando o

processo  de  convolução.  Um  nível  de  decomposição  é  a  passagem  do  sinal  pelos  filtros

mencionados. Cada vez que o sinal passa por esse processo, têm-se novos níveis. A cada nível, o

sinal é decomposto em dois sinais, as altas frequências, chamadas de coeficiente de detalhe, e as

baixas frequências, chamadas de coeficiente de aproximação. Cada novo nível utiliza o coeficiente
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de aproximação para continuar o processo (Sanchez, 2008) e apresentam informações de diferentes

bandas  de  frequência,  assim  o  sinal  é  dividido  em  diversas  faixas  de  frequência  que  não  se

sobrepõem o que resulta em informações de diferentes faixas do espectro. (Cazes et al., 2013)

A  Figura  10 faz  referência  à  diferença  entre  a  resolução  tempo  x  frequência  da

transformada  de  Fourier  e  a  transformada  wavelet.  Como  pode  ser  visto,  na  transformada  de

Fourier, o tamanho da janela de tempo independe da frequência, já na transformada  wavelet ao

passo que a janela de frequência é dividida em altas e baixas frequências, o que acontece a cada

nível, a janela de tempo se adéqua a essa divisão, deste modo frequências maiores acompanham

janelas de tempo menores.

As  wavelets (ψa,b) são funções geradas por escalonamentos e deslocamentos de uma

wavelet mãe. Uma das principais vantagens das  wavelets é ter seu sinal descrito no domínio do

tempo e da frequência simultaneamente, isso permite uma análise multirresolução dos dados em

diferentes  escalas  (Manzan et  al.,  2004).  O cálculo da transformada wavelet  contínua pode ser

representado pela equação 1.

CWT ( f ;a ,b)=∫
−∞

∞

f (t)a−1 /2 ψ (a−1
(t−b))dt

(1)

Figura 10: Tempo X frequência das tranformadas de Fourier e wavelet. (Cazes et al., 2013)
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A versão  da  transformada  wavelet  para  sinais  discretos,  utilizada  neste  trabalho,  é

apresentada na equação 2. 

DWT (a , b)=∑ f (t)a−1 /2 ψ (
t−b

a
)dt

(2)

São características das wavelets a ortogonalidade, o conjunto numérico e a figura que

serão explicados abaixo.

 4.3.1. Ortogonalidade

Uma função é considerada ortogonal quando o produto interno da mesma resulta em

zero.  Wavelets ortogonais produzem um espectro com blocos discretos, desta forma, as  wavelets

ortogonais  são  utilizadas  principalmente  no  processamento  de  sinais  por  apresentar  uma

representação compacta. Por sua vez, as  wavelets não-ortogonais apresentam grande redundância

em tempos adjacentes, de forma que se tornam bastante correlacionados. Por esse motivo, é mais

utilizada em situações em que pequenas variações contínuas são esperadas. (Manzan et al., 2004)

 4.3.2. Conjunto Numérico

Funções  contidas  no conjunto complexo retornam informações  de amplitude e  fase,

dessa forma, são mais indicadas para captura de comportamentos oscilatórios (Manzan et al., 2004).

 4.3.3. Figura

 O resultado da transformada é a correlação do sinal com a wavelet. Assim, quanto mais

próxima do sinal de interesse for a wavelet, maior será o resultado no ponto em que ele aparece. Em

séries em que se encontram saltos de acordo com o tempo, a  wavelet mais indicada é a de Haar

(Manzan et al., 2004). Neste trabalho, as wavelets utilizadas foram a Daubechies 4 e a Coiflet 1 por

serem as mais encontradas na literatura pesquisada.
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 4.4.Famílias Wavelet

As  Wavelets possuem várias  famílias  que se  diferem pelo  formato  das  ondas  e  nas

características de resposta em frequência e fase (Sanchez, 2008) assim as funções de aproximação e

detalhe também geram respostas diferentes para cada família, a Wavelet de Haar, por exemplo, foi a

primeira base criada e consiste de uma onda quadrada. O eixo horizontal das ondas corresponde ao

domínio  do  tempo enquanto  o  eixo  vertical  representa  a  amplitude  das  Wavelets.  A  Figura  11

apresenta as quatro famílias wavelet mais utilizadas.

Neste trabalho serão utilizadas e avaliadas as  Wavelets Daubechies 4 e Coiflet 1 por

serem as mais utilizadas pela literatura existente para a identificação de crises de epilepsia. 

A família  Daubechies foi criada por Ingrid Daubechies  (Sanchez, 2008), criadora das

wavelets ortonormais, e sua principal vantagem é a ortogonalidade já que dessa forma, um erro no

sinal de entrada não aumenta após a aplicação da transformada (Lopez Palechor, 2013), o formato

da wavelet Db4 pode ser visto na Figura 13.

Figura 11: Algumas famílias wavelet: (a) Coiflet; (b) Daubechies; (c) Haar; (d) Symmlet. (Reis and
Silva, 2004)

(a) (b)

(c) (d)
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A família Coiflet foi criada também por Ingrid Daubechies por pedido de R. Coifman

e suas funções são regulares e quase simétricas, há aplicação desta família tanto para a transformada

discreta quanto para a contínua. A Figura 12 apresenta o formato da wavelet Coiflet1.

Figura 12: Formato da wavelet Coif1 (Teixeira, 2001) Figura 13: Formato da wavelet Db4 (Lopez Palechor, 
2013).

 4.5.Wavelets no reconhecimento de crises epilépticas

Em seu artigo, Adeli (Adeli et al., 2003) utiliza as wavelets para fazer a análise de um

sinal de eletroencefalograma. Segundo ele, as  wavelets são cruciais para a análise de sinais não-

estacionários,  assim como o EEG. Duas famílias wavelets  foram testadas, a  Daubechies  4 e as

wavelets harmônicas, como resultado final foi concluído que ambas apresentam bons resultados

para  a  detecção  de  espículas-onda.  O  banco  de  dados  utilizado  foi  formado  na  Finlândia  e  é

composto por 14 sinais dos quais são utilizados os 5 sinais referentes a crises de ausência (petit

mal). 

Argoud (Argoud et al., 2004) faz uma comparação entre famílias wavelet e conclui que

a Coiflet 1 é a mais indicada para a identificação de paroxismos epileptiformes por possuir maior

correlação  com  as  espículas.  Esse  artigo  utiliza  a  Transformada  Wavelet para  a  extração  das

características  epileptogênicas  do  sinal  e  as  Redes  Neurais  Artificiais  (RNAs)  para  distinguir

eventos epileptiformes da atividade de base. Este artigo ressalta a diferença entre as espículas e

ondas-agudas, segundo os autores, sem essa diferenciação, o número de falso-positivos aumenta

consideravelmente graças à semelhança entre as ondas-agudas e as piscadas de olho.

O resultado obtido foi considerado compatível com os melhores resultados pesquisados

por  eles,  com desempenho real  perto de 80% de acerto.  A base de dados utilizada contém 27

arquivos em um total de 9 pacientes, cada arquivo possui 15 segundos de duração totalizando 405
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segundos de sinais de eletroencefalograma. 

Em 2006, Parreira (Parreira, 2006) apresenta 4 metodologias para a detecção de crises

epilépticas,  que  são  a  arquitetura  com  análise  multirresolução,  a  arquitetura  com  ferramentas

estatísticas, a arquitetura com análise multirresolução e modelos autorregressivos e a arquitetura

híbrida. O autor analisa também a utilização, de cada parâmetro pela literatura existente até então,

assim determina aqueles a serem utilizados por ele em cada arquitetura testada. As famílias wavelet

utilizadas foram a Daubechies 4 e a Coiflet 1.

São apresentadas tabelas comparativas com os resultados obtidos por ele, desta forma o

reconhecimento de sinais baseando-se em transformada wavelet e redes neurais teve um acerto de

64,9% de acerto com precisão de 62,3%. Os resultados obtidos com as entradas parametrizadas na

arquitetura de redes teve um acerto de 90,4% com precisão de 91,15%.A base de dados utilizada

pelo autor foi a base da Finlândia que possui 14 sinais dos quais foram utilizados 10.

Em 2007, Adeli (Adeli et al., 2007) apresentou outra metodologia para análise de sinais

eletroencefalográficos, nela o sinal passa por um pré-processamento em que é utilizado um filtro

FIR (Finite  Impulse  Response)  passa-baixa  de  60  Hz.  Em seguida,  é  aplicada  a  Transformada

Wavelet com a família Daubechies 4, o nível utilizado por apresentar melhor resposta foi o 4. A base

utilizada  (Andrzejak  et  al.,  2001) por  ele  possui  5  grupos,  os  dois  primeiros  são  referentes  a

voluntários saudáveis, os terceiro e quarto grupos são referentes a pacientes com epilepsia durante o

período interictal e o último sinal é captado durante o período ictal. Por não citar exatamente o local

das crises, a base utilizada por esse autor requer maior conhecimento de identificação de epilepsia

em sinais de eletroencefalograma.

Subasi  (Subasi, 2007) utiliza a família  Daubechies 4 com nível 5 para a extração das

características epileptogênicas do sinal e Redes Neurais Artificiais para a detecção da crise. Para

auxiliar  na  obtenção dos  resultados,  são verificadas  características  estatísticas  como média  dos

valores absolutos dos coeficientes em cada sub-banda, potência média dos coeficientes wavelet,

desvio  padrão  dos  coeficientes  e  a  proporção  dos  valores  médios  absolutos  de  sub-bandas

adjacentes. A base de dados utilizada é a mesma de Adeli. Foram classificados corretamente 93,2%

dos sinais de EEG com especificidade de 92,6% e sensibilidade de 93,6%.

Hasan Ocak  (Ocak, 2009) utiliza a Transformada  Wavelet  Discreta como pré-processamento para

decompor  os  sinais  de  EEG  em  aproximações  e  detalhes,  a  família  wavelet utilizada  não  é

mencionada, em seguida o autor analisa a entropia aproximada dos coeficientes wavelet. Com este

sistema foram encontradas significativas diferenças entre o EEG normal e com crises epilépticas. A
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importância da utilização da Transformada Wavelet é apresentada pela diferença da porcentagem de

acertos entre a utilização ou não do primeiro passo, a DWT, sem ela, a taxa de detecção de crises cai

73%. O melhor resultado foi obtido com o primeiro nível de decomposição, chegando a 93,7% de

classificações corretas. A mesma base de dados com 5 grupos (Andrzejak et al., 2001) é utilizada.
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 5. O Sistema de Detecção de Crises Epilépticas

Neste capítulo os testes realizados com a aplicação da transformada Wavelet, o banco de

dados  e  as  medidas  de  desempenho  serão  apresentados.  Os  resultados  serão  comentados  e

analisados. Para a identificação das crises epilépticas, foi aplicada a transformada Wavelet em sinais

de eletroencefalograma. Foram realizados testes de nível, família wavelet e limiar. Foi considerado

que o resultado da transformada Wavelet indica uma crise quando este é superior a um limiar. Como

teste,  foram  utilizados  limiares  de  30,  50  e  80%  relativos  aos  valores  máximos  da  saída  da

transformada.  Para  a  realização  dos  testes  e  aplicação  da  transformada  wavelet  no  sinal,  foi

utilizado o Matlab.

 5.1.Estrutura

O  sinal  do  eletroencefalograma  passou  por  duas  técnicas  de  processamento,  a

transformada  wavelet  e  a  limiarização.  Para  a  transformada  wavelet  foram  utilizados  dois

parâmetros, a família wavelet e o nível. As famílias wavelet testadas foram a Daubechies 4 e a

Coiflet 1 com níveis de decomposição de 1, 2 e 3. A Figura 15 apresenta a estrutura utilizada no

trabalho.

Com o intuito  de  avaliar  qual  melhor  nível  e  família,  decidiu-se  pelo  teste  de  três

limiares para a identificação das crises, 30, 50 e 80% do valor máximo de pico do sinal avaliado. O

limiar tem como objetivo destacar os picos acima do valor calculado para que seja verificada a

existência destes no local de ocorrência da crise.

Os valores de limiar foram escolhidos de forma a englobar sinais cuja identificação da

crise é mais evidente e aqueles que precisam de mais picos para serem encontrados. A escolha do

melhor limiar, família wavelet e nível teve como base as medidas de desempenho que serão citadas

Figura 15: estrutura dos testes realizados
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posteriormente.

 5.2.Banco de Dados

Os  sinais  de  EEG  utilizados  nos  testes  estão  disponíveis  em

http://www.physionet.org/physiobank/database/chbmit/. Para a criação do banco de dados utilizado,

um grupo de pesquisadores do Hospital infantil de Boston (CHB – Children's Hospital Boston) e do

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) contribuíram com esta base para a PhysioNet. O

grupo  que  participou  da  pesquisa  foi  constituído  por  Jack  Connoly,  Herman  Edwards,  Blaise

Bourgeois e Ted Treves do CHB e Ali Shoeb e John Guttag do MIT.

O banco de dados utilizado foi coletado de pacientes do Hospital Infantil de Boston e

possui 23 pacientes, divididos em 24 casos (o primeiro e o 21º casos são do mesmo paciente), cujas

idades variam de 1 ano e meio a 22 anos, além disso é especificado o sexo dos pacientes de cada

caso, são 5 homens e 17 mulheres. Como o último paciente foi acrescentado em 2010, não foram

apresentados detalhes sobre ele, como sexo e idade. Os pacientes possuem crises epilépticas que

não podem ser tratadas com remédios anticonvulsivos e fizeram o exame para posterior cirurgia

(Shoeb, 2009).

Os  casos  são  separados  em pastas  que  contêm entre  9  e  42  arquivos  de  um único

paciente. Em sua maioria, os arquivos têm duração de exatamente uma hora de sinais relacionados

ao exame de EEG, em alguns casos a duração é de 2 ou 4 horas, em outros poucos arquivos, nos

quais são encontradas crises epilépticas, é possível ter duração inferior a uma hora.

A frequência de amostragem de todos os sinais é de 256 Hz. É utilizado o sistema 10-20

com montagem bipolar  que  determina  a  posição  e  nomenclatura  dos  eletrodos  de  acordo  com

porcentagens de 10 e 20% (como explicado na seção 2.2). Cada arquivo possui de 23 a 26 canais

(F7-T3, F3-C3...), neste trabalho, apenas o primeiro canal de cada aquivo é analisado. Isso se deve à

demora para análise já que os arquivos são muito grandes e demandam muito tempo de espera.

O  banco  de  dados  utilizado  contém  664  arquivos  dos  quais  129  contêm  crises

epilépticas apresentando 198 crises. Em cada pasta há um arquivo que indica a posição de início e

fim de cada crise, os canais utilizados e a duração em segundos do exame (Goldberger et al., 2000).

Neste  trabalho  foram analisados  45  arquivos  com um total  de  49  crises,  todos  os

arquivos analisados possuem ao menos uma crise. A escolha dos arquivos se fez de forma aleatória

http://www.physionet.org/physiobank/database/chbmit/
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a fim de obter resultados mais próximos à realidade. Os resultados foram verificados de acordo com

a existência de picos na faixa de tempo com incidência de crise informada pela base.

 5.3.Medidas de Desempenho

Algumas medidas de desempenho foram utilizadas na comparação entre os parâmetros,

são elas: média de acertos, média de picos total, média de picos no momento da crise e porcentagem

de picos em crise. Com esses dados, foi possível analisar alguns aspectos do sistema que serão

especificados abaixo. Os resultados obtidos a partir da análise das medidas posteriormente expostas

serão apresentados na seção 5.4.

 5.3.1. Média de Acertos

Esta  medida  indica  o  desempenho  de  cada  configuração  (combinação  de  família

wavelet,  nível e limiar) quanto aos acertos indicados por ela. Um acerto ocorre quando o sistema

identifica  como  crise  o  local  que  a  base  define  do  mesmo  modo.  A equação  utilizada  para  a

obtenção desta medida será apresentada abaixo.

M acertos=
número de acertos

total de sinais
(3)

Esta  medida  não  pode  ser  considerada  o  único  ou  principal  fator  de  análise  de

desempenho por não levar em consideração a quantidade de picos que não representam crise e

portanto atrapalhariam a identificação.

 5.3.2. Porcentagem de Picos em Crise

Assim  como  a  média  de  acertos,  esta  medida  indica  o  desempenho  de  cada

configuração, mas com outro foco, de forma a auxiliar na obtenção dos resultados obtidos pela

primeira medida. A equação utilizada para a obtenção desta medida será apresentada abaixo.
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PPicosCrise=
M_PicosCrise
M_PicosTotal

(4)

Este parâmetro é essencial  para a análise da melhor configuração por apresentar em

porcentagem quanto dos picos encontrados são relativos ao momento da crise. Quanto maior esse

valor,  melhor  a  combinação.  Foram criadas  outras  duas  medidas  para  auxiliar  na  obtenção  de

PpicosCrise  , a média de picos total (5) e a média de picos no momento da crise (6). A média de picos

total analisa a quantidade de picos identificados para que o sistema encontrasse os momentos de

crise. Para chegar a esta media foram utilizados o número de picos total e o número de acertos.

M PicosTotal=
número de picos total

número de acertos
(5)

 O segundo parâmetro, média de picos no momento da crise analisa quantos picos, em

média, aparecem durante o momento da crise. Para esta medida foram utilizados o número de picos

em crise e o número de acertos.

M PicosCrise=
número de picos em crise

número de acertos
(6)

Para a escolha dos melhores resultados,  são analisados conjuntamente a PPicosCrise  e a

Macertos  de forma a  apresentar  uma análise  mais  ampla  dos  resultados.  Dentre  as  duas  medidas

citadas,  tem-se  como  principal  para  obtenção  dos  resultados  a  porcentagem  de  picos  que

representam crise já que esse valor apresenta dentre os sinais identificados como crise, quantos são

falso-positivos. Enquanto a outra medida, média de acertos, apresenta quantos sinais apresentaram

crise.

 5.4.Resultados

Utilizando-se das medidas de desempenho citadas acima, foram montados gráficos para

ajudar na obtenção e escolha dos melhores parâmetros. Serão aqui descritos os melhores niveis (1, 2

ou 3), limiares (30, 50 ou 80%) e família wavelet (Daubechies 4 ou Coiflet 1) para cada uma das

duas medidas de desempenho, após isso será apresentada uma análise com a melhor combinação

escolhida para o sistema proposto por este trabalho.
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Como pode ser visto nas figuras 15, 16 e 17, os picos no intervalo de crise (destacado

em vermelho) são melhor identificados a cada nível de decomposição.

Figura 16: Nível de decomposição 2 destacando intervalo de crise

Figura 15: Nível de decomposição 1 destacando intervalo de crise
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Para a escolha da família wavelet foram comparados cada um dos níveis e limiares com

as duas famílias analisadas. De acordo com o PpicosCrise, a melhor família wavelet foi a Daubechies 4

por apresentar menor número de falso-positivos como pode ser visto nos gráficos, já na análise da

Macertos, a família escolhida por melhores resultados foi a Coiflet 1. Como explicado na seção 5.3.2, a

medida  de  porcentagem  de  picos  durante  a  crise  foi  considerada  mais  precisa  por  considerar

também o número de falso-positivos e portanto em casos de divergência, como este, foi escolhida a

família Daubechies 4.

Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam a comparação entre as famílias wavelet testadas quanto

à  média  de  acertos.  Como  pode  ser  visto,  o  primeiro  gráfico  apresenta  variação  dentre  as

combinações,  com o limiar de 30% a Coiflet  1 tem melhor desempenho, em 50% permanecem

iguais e em 80% Daubechies 4 apresenta melhor resultado.

Quanto à porcentagem de picos em crise também foram criados gráficos comparativos,

nos quais  pode-se notar  a  grande diferença de resultados.  Os parâmetros  que normalmente são

maiores em média de acertos costumam ser os menores na porcentagem de picos em crise, isso

ocorre porque quanto maior o número de picos, maior a chance de haver algum no momento da

crise, mas há também maior probabilidade de serem encontrados muitos picos fora no intervalo de

Figura 17: Nível de decomposição 3 destacando intervalo de crise
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tempo em questão. Os gráficos  4,  5 e  6 são referentes à mesma comparação descrita acima de

acordo com o parâmetro porcentagem de picos em crise.

A escolha de quantos níveis seriam necessários para melhor visualização dos eventos

epileptogênicos também foi baseada em gráficos que variavam os outros parâmetros para criar a

possibilidade de comparação. Desta forma foram feitos 12 gráficos para a escolha deste parâmetro,

sendo 6 referentes à média de acertos e outros 6 à porcentagem de picos durante a crise. Após

análise,  verificou-se  a  alta  variância  com relação  aos  diferentes  limiares  na  média  de  acertos,

impossibilitando a escolha do melhor nível para esta medida de desempenho. 

Quando comparados os gráficos referentes à porcentagem de picos durante a crise, foi

possível notar que o terceiro nível apresentou melhor resultado. Em todos os gráficos ele apresenta

um resultado consideravelmente melhor que os outros. O nível 1 aparece como pior nível já que na

maioria dos casos apresenta-se menor que os outros.

O limiar apresentou maior dificuldade para análise. Também foram criados 12 gráficos

para  verificação  do  melhor  limiar,  sendo  6  referentes  à  média  de  acertos  e  os  outros  6  à

porcentagem de picos durante a crise. Nesse parâmetro tornou-se ainda mais evidente a necessidade

das duas medidas de desempenho já que o melhor limiar em um era o pior no outro, para um bom

resultado foi preciso encontrar uma média entre eles.

De acordo com a média de acertos, o limiar de 30% foi muito melhor que os outros, mas

teve uma porcentagem de picos durante a crise muito baixa, o que não resolve o problema já que

houve um número alto  de  falsos  positivos  (picos  acima do limiar  que  não coincidiram com o

intervalo determinado como crise). Por outro lado, o limiar de 80% teve a maior porcentagem de

picos durante o momento da crise mas apresentou uma média de acertos inferior a 50%, desta

forma,  o limiar de 50% foi escolhido por apresentar  uma média de acerto por volta  de 60% e

possuir uma boa porcentagem de picos durante momentos de crise quando combinado ao nível 3.

A  Tabela 1 apresenta os resultados de média de acertos e porcentagem de picos no

momento  da  crise  para  cada  wavelet,  limiar  e  nível.  Em itálico  e  sublinhado,  as  combinações

escolhidas. Quando verificada a melhor família wavelet de acordo com os gráficos, a escolhida foi a

Daubechies  4,  mas  seus  resultados  quando  combinados  com  os  outros  parâmetros  escolhidos

demonstram uma pequena vantagem da família Coiflet 1 de acordo com a porcentagem dos picos

em momento de crise.
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 5.5.Conclusões

Este  capítulo  apresentou  os  testes  realizados  com  as  diferentes  combinações  entre

família wavelet, limiar e nível. Dentre as muitas famílias wavelets existentes, foram escolhidas as

duas mais utilizadas pela literatura existente, a Coiflet 1 e a Daubechies 4, segundo estudos, foi

verificada  maior  correlação  entre  as  famílias  citadas  e  os  paroxismos  epileptiformes.  Como

verificação de resultados,  foi  criado o parâmetro “limiar”,  ele torna possível uma decisão mais

objetiva dos resultados e é essencial para os testes submetidos. O último parâmetro, nível, também

foi escolhido segundo literaturas existentes, boa parte delas utilizava os níveis 2 e 3, desta forma

optou-se pelo teste dos três primeiros níveis para possibilitar uma comparação de resultados. Todos

os testes foram realizados no Matlab.

O banco de dados utilizado foi descrito e analisado, mostrando-se uma base completa e

com muitos sinais de forma a apresentar um resultado mais próximo à realidade. Os arquivos foram

criados por um grupo de pesquisadores do Hospital infantil de Boston (CHB) em colaboração com

o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e podem ser acessados por meio da PhysioNet.

Especificações de pacientes e quantidade de sinais foram apresentadas.

Tabela 1: Média de acertos e porcentagem de picos durante a crise em cada combinação de wavelet, nível e
limiar.

Wavelet Nível Limiar M_acertos P_PicosCrise

Db4

1
30% 61,70% 10,76%
50% 48,94% 11,10%
80% 19,15% 21,05%

2
30% 80,85% 12,24%
50% 72,34% 15,62%
80% 31,91% 33,01%

3
30% 80,85% 18,81%
50% 65,96% 33,80%
80% 38,30% 56,00%

Coif1

1
30% 72,34% 11,68%
50% 48,94% 13,75%
80% 12,77% 34,44%

2
30% 85,11% 9,77%
50% 65,96% 21,64%
80% 29,79% 39,29%

3
30% 76,60% 22,52%
50% 65,96% 37,32%
80% 36,17% 77,78%
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Posteriormente, foram apresentadas as medidas de desempenho utilizadas para análise

dos testes. Quatro medidas de desempenho foram citadas, média de acerto, média de picos total,

média de picos no momento da crise e percentual de picos em crise, sendo duas delas diretamente

responsáveis pela obtenção dos resultados e as outras duas, média de picos total e média de picos no

momento da crise, criadas de forma a possibilitar a obtenção de uma das medidas principais. Além

do auxílio às outras, as medidas indiretamente responsáveis pela análise dos resultados possibilitam

também uma análise mais completa, de forma a apresentar uma melhor visão dos resultados.

Na última seção,  foram apresentados  os  resultados  obtidos  e  sua  análise,  além dos

gráficos utilizados como método de comparação dos parâmetros e uma tabela com todos os valores

das medidas de desempenho analisadas, média de acerto e porcentagem de picos em crise, para cada

combinação proposta.

Como resultado, é preciso especificar as escolhas para cada um dos parâmetros.  Ao

analisar  qual  o  melhor  nível,  o  terceiro  se  mostrou  superior  aos  demais  testados  em todas  as

comparações e medidas de desempenho, facilitando a conclusão de que o nível 3 é o melhor a ser

utilizado dentre aqueles que foram testados.

Na escolha do limiar, a média de acertos apresentou resultado oposto à porcentagem de

picos em crise, na primeira medida de desempenho, o limiar de 30% apresentou resultados muito

superiores  aos  outros,  mas  da  mesma  forma  que  apresentou  muitos  acertos,  muitos  picos

apareceram em todas as demais partes do sinal. Já na medida de porcentagem de picos em crise, o

limiar de 80% apresentou resultado muito superior aos demais, mas uma média de acerto inferior a

50%, essa diferença ocorre porque poucos picos são encontrados acima do limiar de 80%, mas nas

poucas  vezes  em  que  acontece,  normalmente  representa  crise.  Como  os  dois  parâmetros  são

importantes e devem ser equilibrados, optou-se pela escolha do limiar de 50%, não possui uma

média de acertos tão boa quanto a de 30% nem porcentagem de picos em crise igual a 80%, mas há

um equilíbrio entre os parâmetros. A média de acertos variou por volta de 60% e a porcentagem de

picos em crise para um limiar de 50% por volta de 35%.

A escolha  da  família  wavelet inicialmente  não  apresentou  grandes  problemas,  os

resultados das comparações com os gráficos foram muito semelhantes, a família Daubechies 4 teve

resultado pouco melhor em média de acertos e a família Coiflet 1 apresentou pequena superioridade

na porcentagem de picos em crise. Assim, determinou-se que Coiflet 1 seria escolhida já que a

medida em que foi superior foi considerada de maior importância. Após análise dos resultados pelos

números obtidos foi verificado que com a combinação anteriormente escolhida, nível 3 e limiar de

50%,  as  duas  famílias  apresentavam  médias  de  acerto  iguais,  mas  a  Daubechies  4  superava
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ligeiramente a Coiflet 1 quanto a porcentagem de picos em crise. Desta forma não foi possível

concluir qual das famílias wavelet apresenta melhor resultado tendo em vista que as duas possuem

resultados muito semelhantes.
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 6.Conclusões Gerais

Este  trabalho  apresentou  a  utilização  da  transformada wavelet para  ajudar  na

identificação de crises epilépticas em sinais eletroencefalográficos. A epilepsia é uma doença muito

comum e o exame de eletroencefalograma ajuda muito na descoberta de crises. O EEG é ainda o

exame mais utilizado para esse fim por ser eficaz sem ter um custo muito alto. 

A epilepsia apresenta diversas formas de crises que podem englobar os dois hemisférios

cerebrais ou apenas um, no primeiro caso as crises são chamadas complexas e no segundo, parciais.

Os dois casos apresentam ainda outras subdivisões, sendo que a mais conhecida é a crise tônico-

clônica, comumente chamada de convulsão, na qual o paciente sofre com contrações e relaxamentos

dos músculos. Grande parte dos portadores de epilepsia conseguem tratá-la com anticonvulsivos

mas em alguns casos uma cirurgia se faz necessária, para ambos os casos é essencial a descoberta

da doença e de como são as crises, para a descoberta da doença, o eletroencefalograma é o exame

mais indicado, já para a discriminação do tipo das crises, o testemunho de parentes e amigos que

presenciaram é de vital importância.

O eletroencefalograma é  um exame muito  útil  para  a  descoberta  de várias  doenças

neurológicas,  dentre elas a epilepsia que foi aqui apresentada.  Os sinais elétricos emitidos pelo

cérebro são captados pelos diversos eletrodos que são presos ao couro cabeludo do paciente por

uma  massa  condutora.  Durante  o  EEG,  o  paciente  recebe  vários  estímulos  externos  que  se

assemelham a situações reais como a luz intermitente, hiperventilação, olhos fechados e abertos.

Além  desses  estímulos,  alguns  médicos  pedem  também  o  exame  durante  o  sono  que  pode

acrescentar características importantes para a decisão do médico.

Após o exame, para a obtenção do resultado, médicos especialistas no assunto têm até

uma semana para analisar os sinais, decidir se houve sinal de crise, qual a parte do cérebro mais

afetada e qual das situações simuladas devem ser evitadas pelo paciente. Como apresentado, várias

pesquisas foram feitas para agilizar o processo de análise de EEGs, este trabalho testou o uso da

transformada wavelet para fazer a identificação das crises nos sinais obtidos pelo exame.

Foram testadas as duas funções dentro de famílias wavelet mais utilizadas pela literatura

existente para o mesmo fim, os três primeiros níveis de decomposição e 3 limiares, 30, 50 e 80%, a

fim de obter uma comparação entre as combinações possíveis e decidir qual delas apresenta melhor

resultado. Todos os testes foram feitos utilizando o Matlab, os resultados obtidos foram salvos e

comparados. Com a combinação escolhida, verificou-se uma média de acertos e porcentagem de
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picos em crise razoável para a identificação das mesmas tendo em vista que este é um estudo inicial

que deve ser aprimorado. Por esse motivo também, os resultados deste trabalho não igualam os de

outros pesquisadores. Uma sugestão para melhores resultados,  é a utilização das Redes Neurais

Artificiais  como meio  de  decisão,  essa  técnica  diminui  consideravelmente  o  número  de  falsos

positivos e falsos negativos.

 6.1.Trabalhos Futuros

O trabalho aqui apresentado ressaltou a importância da detecção de crises e como a

transformada wavelet pode ajudar na identificação da mesma. No entanto, a identificação é apenas

uma  parte  do  problema,  sendo  assim  alguns  desenvolvimentos  serão  propostos  para  dar

continuidade e aprimorar este trabalho.

• Utilizar  Redes  Neurais  Artificiais  (RNA)  para  automatizar  a  detecção  de  paroxismos

epileptiformes e crises epilépticas.

• Criar  uma interface  gráfica  e  interativa  que  receba  o  sinal  a  ser  verificado  e  o  analise

automaticamente.

• Criar  uma  família  wavelet  com maior  correlação  com as  crises  epilépticas  de  forma  a

aprimorar a identificação de crises.
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 7.Anexos

Gráfico 2: Comparação entre famílias wavelet. Nível 2, M_acertos
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Gráfico 1: Comparação entre famílias wavelet. Nível 1, M_acertos
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Gráfico 3: Comparação entre famílias wavelet. Nível 3, M_acertos
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Gráfico 4: Comparação entre famílias wavelet. Nível 1, % picos_crise.
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Gráfico 5: Comparação entre famílias wavelet. Nível 2, % picos_crise.
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Gráfico 6: Comparação entre famílias wavelet. Nível 3, % picos_crise.
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Gráfico 7: Comparação entre níveis. Coiflet 1 e Daubechies 4, média de acertos.
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Gráfico 8: Comparação entre níveis. Coiflet 1 e Daubechies 4, % picos_crise.
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Gráfico 9: Comparação entre limiares. Coiflet 1 e Daubechies 4, média de acertos.

Gráfico 10: Comparação entre limiares. Coiflet 1 e Daubechies 4, %picos_crise.
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