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Resumo do projeto de pesquisa 

Contexto:  

O diagnóstico de um distúrbio neurológico a partir da observação visual de sinais de Eletroencefalograma (EEG) é uma 

tarefa que exige muito tempo de análise de um especialista. Essa atividade é naturalmente pouco motivadora e sujeita a 

equívocos. Por essa razão, técnicas de processamento de sinais de EEG de modo eficiente e automático tem recebido 

ainda mais atenção da comunidade científica nos últimos anos. 

O processamento digital de sinais de EEG apresenta variadas aplicações, tais como a detecção de distúrbios neurológi-

cos, classificação de estágios do sono, reconhecimento de emoções, detecção do efeito de drogas, dentre outras. Dentre 

os distúrbios estudados estão epilepsia, Mal de Parkinson, Mal de Alzheimer, dentre outros. Os estudos dos sinais de 

EEG também se intensificaram na área de Interface Cérebro-Computador (BCI) com o propósito de reconhecimento bio-

métrico ou ainda o de promover melhorias na interação humano-computador para pessoas com algum tipo de restrição 

motora. 

Uma característica representa um ou mais valores derivados, não redundantes e informativos, obtidos a partir de um tre-

cho do sinal a ser processado. Utilizando características, é possível simplificar a quantidade de recursos necessários para 

descrever um grande conjunto de dados com precisão e reduzir o custo do processamento da informação, minimizar a 

perda de informações importantes incorporadas ao sinal. 

Com a finalidade de obter características mais relevantes do sinal de EEG para serem utilizadas no diagnóstico do distúr-

bio de interesse, diversas técnicas para extração e para seleção de características têm sido propostas nos últimos anos. As 

técnicas de extração de características visam reduzir a dimensionalidade de um sinal, geralmente projetando um vetor de 

alta dimensão em um vetor de dimensão inferior, sem perda de informação relevante. As técnicas de seleção de caracte-

rísticas contribuem com o desempenho do algoritmo de classificação ao remover características redundantes ou pouco 

relevantes, reduzindo o tempo de treinamento.  

 

Problema de pesquisa:  

De acordo com opção de domínio escolhida para as técnicas de extração, existirá um desbalanceamento diferente na re-

lação entre eficiência, acurácia e complexidade para o diagnóstico de cada distúrbio. A performance da classificação é 

diretamente afetada pela escolha da técnica de seleção de características. Atualmente não são descritos na literatura com-

binação das técnicas de diferentes domínios em um vetor de características e seus impactos.  
 

Objetivo de pesquisa:  

O objetivo deste trabalho consiste em comparar diferentes técnicas de extração e seleção de características para diagnós-

tico de distúrbios neurológicos em sinais de EEG dentre os diversos domínios apresentados, destacando o conjunto de 

técnicas e classificadores com máxima performance, específicos para cada distúrbio estudado.  

Além disso, busca-se combinar as técnicas de modo a promover uma evolução na performance do diagnóstico, sem com-

prometer a acurácia e o grau de complexidade apresentados pelas técnicas definidas na literatura como atual estado-da-

arte.  

 

Caracterização da solução em desenvolvimento:  

A etapa inicial corresponde ao entendimento do estado-da-arte das técnicas de extração e seleção de características de 

sinais de EEG com foco em diagnóstico por meio de uma revisão sistemática, sendo identificadas as técnicas, os classifi-

cadores e os conjuntos de dados mais utilizados. Em seguida está contemplada a implementação das técnicas de extração 

e seleção, comparando o desempenho entre diferentes classificadores, a fim de apresentar um comparativo e uma combi-

nação de técnicas para evolução da performance do diagnóstico. Por fim, é realizada a descrição e análise dos resultados 

obtidos, que irão compor o texto da dissertação.   
 

Fundamentos:   

• Sinais de EEG apresentam natureza não-estacionária; 

• Diagnóstico automatizado tem ganhado relevância nos últimos anos; 

• Processamento de sinais de EEG permitem diagnóstico de distúrbios neurológicos; 

• Características correspondem a valores derivados, que expressam informações do sinal original de modo mais 

conciso; 

• Técnicas de extração de características fundamentam-se em simplificar a quantidade de recursos para descrever 

o sinal, reduzindo sua dimensionalidade; 

• Técnicas de seleção de características possuem como pilares a obtenção de um subconjunto mínimo de caracte-

rísticas visando a eficiência do classificador 
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Trabalhos relacionados: 

• LI, Y.; CUI, W.; LUO, M.; LI, K.; WANG, L. Epileptic seizure detection based on time-frequency images of eeg signals using gaussian mix-

ture model and gray level co-occurrence matrix features. International Journal of Neural Systems, v. 28, n. 7, 2018. 

• MURSALIN, M.; ZHANG, Y.; CHEN, Y.; CHAWLA, N. Automated epileptic seizuredetection using improved correlation-based feature 

selection with random forest classifier. Neurocomputing, v. 241, p. 204–214, 2017. 

• KULKARNI, N.; BAIRAGI, V. Extracting salient features for eeg-based diagnosis ofalzheimer’s disease using support vector machine classi-

fier. IETE Journal of Research,v. 63, n. 1, p. 11–22, 2017. 

Validação: 

As técnicas serão avaliadas individualmente com relação ao comprimento do vetor de características obtido e ao tempo 

de processamento exigido. A acurácia dos classificadores utilizados no processamento e diagnóstico clínico do sinal de 

EEG também será avaliada. Em ambas as análises, os valores observados serão utilizados como base de comparação 

com a combinação de técnicas proposta. 

Limitações, riscos e ameaças: 

As possíveis interferências ou variações existentes na recepção dos sinais em virtude do posicionamento físico dos ele-

trodos, ou possíveis divergências entre as leituras realizadas no couro cabeludo comparadas às intracranianas, não serão 

consideradas para esse estudo.  

Existe uma associação entre a etapa de seleção de características e a seleção de canais. Neste estudo as técnicas de sele-

ção estudadas limitam-se aos canais já selecionados e às características previamente extraídas. 

Contribuição científica: 

Uma proposta de combinação de técnicas que permita melhoria na performance no diagnóstico em sinais de EEG, que 

pode ainda ser expandida para utilização em outros tipos de sinais biomédicos, como ECG e EMG, com aplicações na 

área médica e de Inteligência Computacional. 

Contribuição tecnológica (se pertinente): 

Não aplicável. 
 

Método de pesquisa 

Gênero (escolha UM) [ X ] Pesquisa teó-

rica 
[  ] Pesquisa prática [  ] Pesquisa empírica [  ] Pesquisa metodológica 

Natureza (escolha UMA) [  ] Pesquisa básica [ X ] Pesquisa aplicada 

Abordagem (escolha UMA) [ X ] Pesquisa quantitativa [  ] Pesquisa qualitativa [  ] Pesquisa mista (quali-quanti) 

Revisão de literatura* 
(você pode escolher 

mais de uma) 

[  ] Revisão narrativa 

[  ] Revisão descritiva 

[  ] Revisão de escopo 

[  ] Meta-análise 

[ X ] Revisão sistemática qualitativa 

[  ] Revisão guarda-chuva 

[ X ] Revisão teórica 

[  ] Revisão realística 

[  ] Revisão crítica 

Procedimento técnico 

principal (escolha UM) 

[ X ] Pesquisa experimental 

[  ] Pesquisa bibliográfica 

[  ] Pesquisa documental 

[  ] Pesquisa ex-post-facto 

[  ] Pesquisa com survey 

[  ] Estudo de caso 

[  ] Pesquisa participante 

[  ] Pesquisa-ação 

[  ] Pesquisa etnográfica 

[  ] Teoria fundamentada em dados 

[  ] Ciência do projeto 

[  ] Outra  Qual? _______________ 

Análise de dados 
(você pode escolher 

mais de uma) 

[ X ] Estatística descritiva 

[  ] Estatística inferencial 

[  ] Teste estatístico       

[  ] Análise de conteúdo 

[  ] Análise do discurso 

[  ] Outros:  ________________ 

* Definição de tipos de revisões de literatura estabelecida por Paré, G., Trudel M-C., Jaana M., Kitsiou, S. Synthesizing Information sys-

tems knowledge: A typology of literature reviews. In: Information & Management 52, p. 183-199, 2015. DOI: 10.1016/j.im.2014.08.008 
 

Próximas atividades:  

• Implementar as técnicas de FE para as categorias de domínio da frequência e medidas de complexidade; 

• Implementar uma técnica de FS para cada categoria; 

• Executar a tarefa de classificação adotando K-NN e OPF; 

• Incluir as métricas de especificidade e sensibilidade para avaliação dos desempenhos dos classificadores; 

• Realizar as atividades outros conjuntos de dados além do University of Bonn (epilepsia); 
 
 


