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1. RESUMO 

 Este projeto contempla o desenvolvimento de métodos para inferência 

das conectividades funcional e efetiva em sistemas neurais multivariados. Tal 

proposta considera a sincronização (Chavez et al., 2010) no estudo da 

causalidade em séries temporais relacionadas à atividade neural 

eletroencefalograma (EEG). Este procedimento auxilia tanto na análise e 

descrição dos fenômenos associados, como também contribui na interpretação 

clínica de determinadas doenças, como, por exemplo, epilepsia (Stam, 2005). 

Particularmente, a aplicação de grafos com medidas de sincronização tem por 

objetivo caracterizar padrões epileptogênicos, bem como determinar o foco 

destes. 

2. INTRODUÇÃO 

 A teoria das redes complexas e a teoria dos grafos pode servir de analogia 

em diversas resoluções em problemas específicos enfrentados no mundo real 

como, por exemplo, na modelagem de rede neural, esta metodologia pode ser 

útil, considerando que o cérebro seja um sistema dinâmico dissipativo e 

adaptativo composto por partes interagentes. Neste sentido as redes complexas 

são ferramentas para quantificar e caracterizar sua topologia, usando um 

conjunto de medidas. Esta técnica pode também evidenciar diferenças na rede 

de conectividade em pacientes com diferentes doenças neurológicas (Rubinov, 

2010). Tipicamente, os nós desta rede representam regiões do cérebro e as 

arestas podem ser binárias, indicando a presença ou ausência de conexões, ou 

ponderadas, fornecendo uma ideia sobre a “força” da conexão.  

3. OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste projeto é de desenvolver um protótipo de 

visualização de medidas em redes complexas a partir de grafos de sincronização, 

casualidade e entropia adaptadas para sistemas multivariados de sinais de EEG. 

4. METODOLOGIA  

 O projeto utilizou em seu primeiro momento a coleta de dados já 

elaborados e publicados sobre o tema, quais sejam: publicações avulsas, 

jornais, revistas, livros, artigos, dissertações e teses. A utilização dessas fontes 

foram de extrema importância para a execução do trabalho, além dos artigos, 



revistas, etc. A partir de reuniões, pesquisas e ferramenta foi definido todo o 

material a ser utilizado no desenvolvimento do projeto, para poder realizar a 

pesquisa os dados utilizados foram recebidos de voluntários de programas de 

pesquisa realizados no Instituto do Cérebro (InCe) do Hospital Israelita Albert 

Einstein. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O sistema que está sendo desenvolvido nesse trabalho tem como objetivo 

aproveitar e aplicar ao máximo a metodologia das redes complexas e teoria dos 

grafos e combinar com os vários recursos que a computação pode oferecer 

como ferramentas, visualização desde simples gráficos até modelos e imagens 

3D e viabilizara ao usuário final que pode ser pesquisador /cientista ou médico, 

diversos recursos como a coleta, acompanhamento passo a passo e 

interpretação dos dados obtidos através dos exames feitos em pacientes como 

por exemplo dos voluntários de programas de pesquisa realizados no Instituto do 

Cérebro (InCe) do Hospital Israelita Albert Einstein que serão interpretados 

usando algoritmos relacionados a redes complexas e teoria dos grafos e que 

disponibilizarão visualizações gráficas através desses algoritmos e analises 

matemáticas. O sistema contará com um layout e interação software/usuário 

responsivo com aparência do office 2010, para que o pesquisador/cientista ou 

médico possa ser mais ativo em suas pesquisas sem se preocupar em perder 

tempo aprendendo cada canto do sistema e detalhes que o sistema possa 

esconder. O desenvolvimento deste sistema é uma forma de tentar solucionar os 

problemas enfrentados hoje pelos pesquisadores e médicos na área de 

neurologia que é a não existência de um sistema capaz de coletar informações 

dos pacientes e através dessas coletas desenvolver medidas e ilustrações em 

grafos de sincronização adaptados para sistema multivariados de sinais EEG, no 

cenário atual as informações uteis ao processo de análise poderiam ser perdidas 

prejudicando a análise final da pesquisa. O sistema oferece uma proposta em 

que o pesquisador/cientista ou médico possa acompanhar a evolução do 

paciente através de grafos matemáticos interativos, simulações entre outros 

descrito acima. Para isso está sendo utilizado como ambiente de 

trabalho/desenvolvimento MS Visual Studio C#, Matlab, C/C++ e para banco de 

dados SQL Server.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Através de dados recebidos de voluntários de programas de pesquisa 

realizado no Instituto do Cérebro (InCe) do Hospital Israelita Einstein foi possível 

realizar algumas simulações como apresentada nas figuras abaixo:  

 

Figura 1 – Dados EEG dos pacientes 

Fonte: Autor 

 

Figura 2 – Digrafo e matriz representando dados  
dos pacientes estão correlacionas 

Fonte: Autor  
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