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RESUMO 

A epilepsia é um problema de saúde pública mundial, devido a fatores como 

seus impactos biológicos, sociais e econômicos e também pela existência de uma 

parcela significativa de pacientes refratários aos tratamentos convencionais. Assim, o 

registro eletroencefalográfico de modelos animais de epilepsia tem sido, desde a 

década de 30, um importante meio de investigação de mecanismos por trás da 

refratariedade; o que inclui a abordagem do sincronismo neural, frequentemente 

associado à desordem. Por outro lado, recentemente foram apresentadas evidências 

da atuação do dessincronismo na epilepsia e, assim, é imprescindível compreender 

como estes fenômenos antagônicos se estabelecem na fenomenologia temporal, para 

o desenvolvimento de novas investigações por terapêuticas, por exemplo.  

Em 2009 nosso grupo propôs a estimulação elétrica não-periódica (NPS), com 

resultados promissores nos últimos anos no tratamento das epilepsias. Assim, 

atualmente os objetivos principais são compreender os mecanismos de ação desta 

alternativa e, com isto, o presente trabalho propõe o uso de ferramentas e novas 

propostas computacionais, incluindo a criação da toolbox SynchroLINNce. As análises 

abordam o estudo da correlação, o acoplamento entre fase e amplitude de 

determinados ritmos cerebrais, além do foco maior: a detecção e estudo das 

espículas, assinaturas eletrográficas reconhecidas na epilepsia. Para isto, foram 

avaliados os microcircuitos locais e redes formadas por substratos em dois conjuntos 

de dados do grupo e em uma pesquisa sobre ocitocina e epilepsia, nos quais a 

SynchroLINNce realizou contribuições essenciais. Além disso, a validação da 

proposta de detecção de espículas, sobretudo através da Curva ROC, proporcionou 

comparações entre métodos, potencializando o uso da SynchroLINNce e encorajando 

a divulgação científica desta. 

 

 



 

ABSTRACT 

Epilepsy is a worldwide public health problem, due to factors such as its biological, 

social and economic impacts, importantly including the existence of a significant 

number of refractory patients to conventional treatments. So, the 

electroencephalographic recording of epilepsy animal models has been, since the 

1930s, an important tool for investigating mechanisms behind refractoriness; which 

includes assessing the neural synchronism, often associated with the disorder. On the 

other hand, recent evidence had been presented to the desynchronism role in epilepsy 

and for this, the understanding of how these antagonistic phenomena are established 

in temporal phenomenology is essential to new therapeutic investigations, for instance. 

 In 2009 our group developed the non-periodic stimulation (NPS), with promising 

results in recent years to the epilepsy treatment. So, investigate and comprehend the 

action mechanisms of NPS is in current main objectives of the group and, with this, the 

present work proposed the use and development of computational tools, including 

SynchroLINNce, the created toolbox. These analyzes contain the correlation study, the 

phase-amplitude coupling to evaluate certain brain rhythms, further, the major focus: 

the study and detection of spikes, recognized epilepsy markers. For this, the 

SynchroLINNce assessed local microcircuits and substrate networks in two data set of 

the group and in other epilepsy research with oxytocin administration and provided a 

great contribution to these experiments. In addition, the validation of the spike 

detection method, mainly by the ROC curve, allowed comparisons between literature 

methods, enhancing the SynchroLINNce use and its scientific divulgation.
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bilateralmente no CeA;
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

Em cinco seções serão apresentadas as principais temáticas: epilepsia, registro 

da bioeletricidade, sincronismo e formas de mensurar tal fenômeno e a estimulação 

elétrica como alternativa ao tratamento das epilepsias. Com relação à desordem, 

serão vistos os conceitos básicos para compreensão, breve histórico e uma introdução 

aos tratamentos. Para a bioeletricidade, tem-se fundamentos da eletroencefalografia 

e certos aspectos fisiológicos e patológicos. Nas seções seguintes são abordados os 

fenômenos de sincronismo e dessincronismo neural e relações na epilepsia, com 

formas de mensurar tais manifestações, respectivamente. Ao fim do capítulo, a 

estimulação elétrica como tratamento da epilepsia é vista pelos protocolos existentes, 

contexto histórico e um protocolo não-periódico, desenvolvido em nosso laboratório. 

1.1  Epilepsia 

1.1.1 A doença e breve histórico 

Existem descritivos sobre as epilesias de até 2000 a.C. (Magiorkinis et al., 2010) 

e durante muito tempo associou-se princípios sobrenaturais à doença. Já em 400 a.C. 

Hipócrates defendeu que a etiologia da desordem se baseia na fisiologia, como as 

demais (Ali et al., 2016); embora esta divisão ideológica ainda tenha perdurado até o 

consenso estabelecido no século 18 e pela história recente percebe-se que a opinião 

pública sobre a epilepsia ainda permanece em evolução (Ali et al., 2016). 

A epilepsia é uma desordem grave, de grande prevalência mundial, avaliada 

como a 3ª neuropatologia mais comum (Meador, 2011; Savage, 2014) e é considerada 

um problema de saúde pública, devido aos impactos biológico, social e econômico. 

Para vários pacientes, há casos de crises com perda de consciência e descontrole 

motor, ocasionando o impedimento em várias atividades e levando consequentemente 

ao isolamento social e a um estigma (Harden et al., 2007). Além disso, estima-se que 

há cerca de 65 milhões de pessoas afetadas, com 80% dos casos em países 

subdesenvolvidos (Birbeck, 2010; Thurman et al., 2011). No Brasil por exemplo, 

calcula-se a existência de 9,2 casos a cada 1000 pessoas (Noronha et al., 2007). 
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A epilepsia pode ser caracterizada pela ocorrência espontânea e recorrente de 

crises epilépticas, sendo estes episódios as expressões clínicas da desordem, com 

manifestações de atividade neuronal aberrante e intensa (Devinsky et al., 2018). Além 

disso, acredita-se que a crise também é resultado do desequilíbrio entre o tônus 

neuronal inibitório e o excitatório, com predominância para a hiperexcitabilidade. Ao 

enxergar o cérebro epiléptico por organizações em redes neurais, o hipersincronismo 

emerge como propriedade de um tecido hiperexcitável. Esta hiperexcitabilidade, em 

condições patológicas, pode levar ao acoplamento hipersincrônico de osciladores que 

desencadeia a ictogênese, processo de mecanismos por trás da origem das crises 

epilépticas. Mais ainda, o hipersincronismo é capaz de disparar mecanismos que 

podem transformar o cérebro pela epileptogênese, onde há o surgimento da condição 

epiléptica em um indivíduo previamente saudável (Cota et al., 2016). 

Sabe-se que a fenomenologia temporal na epilepsia guia boa parte das 

investigações da desordem. Assim, analisando o registro eletroencefalográfico, 

sobretudo, destacam-se três instantes importantes classificáveis: pré-ictal, ictal e o 

pós-ictal. O período pré-ictal precede a crise epiléptica, pode durar minutos ou até dias 

e trazer sintomas ao paciente, podendo servir de alerta da iminência de uma crise. O 

período ictal, por sua vez, constitui na atual crise vivenciada e no instante pós-ictal 

ocorre o processo de recuperação, com duração desde minutos até horas e pode 

também trazer uma série de sintomas. Outras classificações também frequentes 

trazem o período interictal, espaço entre crises, que pode vir acompanhado de medo 

e ansiedade patológica (Epilepsy Foundation of America, 2009). 

As crises epilépticas também podem ser classificadas conforme o esquemático 

a seguir, estabelecido recentemente após atualizações pela Liga Internacional contra 

a Epilepsia (ILAE), em 2017. No que diz respeito aos sintomas motores, há diferentes 

graus de acometimento muscular, como um aumento na contração, que pode ser do 

mioclônico, tônico ou clônico; enquanto a diminuição na contração pode relacionar-se 

à atonia. Já os sintomas sensoriais estão diretamente relacionados à região de origem 

da atividade e, do ponto de vista do grau de recrutamento de áreas, uma crise poderá 

envolver somente regiões límbicas ou estabelecer-se em um processo generalizado, 

envolvendo o tronco encefálico e múltiplos outros locais, por exemplo: 
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Figura 1.1.1 – Classificação operacional expandida dos tipos de crises, segundo a ILAE em 

2017 (traduzido de Fisher et al., 2017). 

1.1.2 Tratamento  

Há duas formas principais de tratamento das epilepsias atualmente na clínica, a 

farmacológica (Perucca & Tomson, 2011) e por meio cirúrgico, pela ablação de 

determinada região do cérebro (Cascino, 2004). Entretanto, cabe ressaltar que além 

da grande prevalência da doença, uma parcela expressiva de pacientes tem resposta 

refratária devido à resistência farmacológica ou por não possuir foco epileptogênico 

bem definido (French, 2007; Spencer, 2002). Então, dada a necessidade por novos 

tratamentos, a estimulação elétrica tem se destacado (Loddenkemper et al., 2001). 

Um dos motivos é que, enquanto drogas antiepileptogênicas geralmente atuam em 

alvos moleculares bastante específicos, a estimulação pode ser mais abrangente, 

atuando em mecanismos possivelmente por trás da refratariedade farmacológica 

(Cota et al., 2016). Além disso, acredita-se que uma estratégia válida e possivelmente 

superior seria abordar tanto a ictogênese e quanto a epileptogênese pela modulação 

do sincronismo de redes neurais (Medeiros & Moraes, 2014). Adiante serão vistos 

alguns dos diversos protocolos existentes e dos diferentes alvos neurais, através de 

uma revisão em seção específica neste capítulo. 
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1.2 Registro eletroencefalográfico 

1.2.1 Breve histórico 

Em 1875, Caton observou pela 1ª vez a bioeletricidade neural, pela detecção de 

correntes no cérebro de coelhos e macacos. Já 50 anos depois e após extensas 

investigações de pesquisadores na Europa, Berger registrou o 1° eletroencefalograma 

(EEG) humano (Kiloh et al., 2013). Ainda nos anos 30 destaca-se a era Gibbs-Gibbs-

Lenox, (Gibbs & Davis, 1935; Gibbs et al., 1935; Gibbs et al., 1937) por importantes 

contribuições ao estudo da epilepsia e um dos períodos mais promissores na história 

do EEG. Por tal década a epileptologia divide-se em antes e após o advento do EEG, 

quando também obteve-se os primeiros EEGs com foco em manifestações epilépticas 

e assinaturas eletrográficas características, através de animais sob efeitos de 

proconvulsivantes (Fischer, 1933; Fischer & Löwenbach, 1934 a,b; Kornmüller, 1935). 

Atualmente existem diversas formas de registro e esta escolha de método está 

intimamente ligada a objetivos do estudo e à fisiologia. Dependendo de aspectos do 

eletrodo como tamanho e localização, por exemplo, é possível obter registros desde 

redes neurais maiores até de um único neurônio. Por outro lado, até algum tempo 

atrás, referências de oscilações acima de 35 Hz eram escassas, pois sabe-se que os 

aparelhos clínicos de EEG eram limitados pela capacidade de resposta da caneta do 

oscilógrafo, gerando assim a representação de frequências até 70 Hz, onde acreditou-

se por certo tempo terminar o conteúdo de interesse (Litt & Fisher, 1990; Fisher et al., 

1992). Logo, foi requisitado o desenvolvimento de equipamentos para o registro de 

conteúdos de frequências maiores, por exemplo, até então inexplorados.  

1.2.2 Bioeletricidade neural, assinaturas eletrográficas e ritmos 

cerebrais 

Um potencial de ação neuronal, elemento básico de comunicação, advém da 

capacidade de alteração do potencial elétrico na membrana das células neuronais, 

devido a diferenças de concentrações iônicas de sódio e potássio dentro e fora destas. 

Assim, por um evento indicando o disparo as concentrações são alteradas, causando 

uma rápida despolarização na membrana neuronal e após ocorre a repolarização, 

reestabelecendo-se tais concentrações iônicas. A sinapse, por sua vez é a condição 
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de contato neuronal (excitatória ou inibitória), que permite por exemplo a transmissão 

do impulso nervoso, ditando a ação do próximo neurônio. Se há mais potenciais de 

ação em um curto espaço de tempo, em uma sinapse excitatória, uma soma ocorre e 

este potencial excitatório pós-sináptico torna o neurônio seguinte mais propenso ao 

disparo. Tal soma é denomina-se spike, um bit fundamental de informação na rede 

interneuronal (Maccione et al., 2009) e é uma assinatura eletrográfica identificável. 

Por outro lado, existem assinaturas associadas à epilepsia, como os padrões 

epileptiformes durante a crise epiléptica, gerados a partir de envoltórias de bursts de 

spikes sincronizados (Bromfield et al., 2006). Assim, estes padrões decorrem do 

disparo sincrônico de certas regiões, resultado de uma despolarização aberrante e 

expandida e vêm sendo explorados desde a década de 30, com o 1° EEG com estes 

paroxismos (Fischer, 1933; Fischer & Löwenbach, 1934 a,b; Kornmüller, 1935). Estas 

assinaturas podem ser divididas especialmente nas espículas, com maior abordagem 

neste trabalho e nas ondas agudas, divergentes das espículas por sua maior duração.  

As espículas são marcadores eletrográficos reconhecidos na epilepsia 

(Niedermeyer, 2005), bifásicas ou até polifásicas em seus 20 a 80 ms de duração em 

média e frequentemente estão seguidas por ondas lentas (Gloor, 1975; Niedermeyer, 

2005). Além disso, geralmente são detecadas como oscilações de alta amplitude, que 

perduram em atividades sustentadas de pelo menos 3 s (Gotman, 2011). 

Adicionalmente, sabe-se que a periodicidade se manifesta de diversas formas, 

incluindo ritmos cerebrais presentes em um registro, que podem ser definidos por 

formas de onda regularmente recorrentes, de formato e duração similares. Um 

exemplo na fisiologia é a habilidade do cérebro em gerar e compreender a informação 

temporal, pré-requisito tanto na ação quanto na cognição, que está relacionada a 

oscilações de diferentes escalas temporais. Em contrapartida, certos ritmos também 

estão vinculados a desordens como a epilepsia (Niedermeyer, 2005; Buzsáki, 2006). 

1.2.3 Modalidades de registro 

É possível registrar uma população de neurônios pelo potencial de campo local 

(LFP, do inglês local field potential); que pode ser comparado ao EEG intraencefálico 

clínico e foi usado neste trabalho. O LFP também pode ser entendido da soma dos 
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sinais extracelulares da excitação sináptica, quando uma dada população neuronal 

possui a mesma orientação, podendo haver um sorvedouro de corrente que gerará 

um tipo de potencial de campo. Além disso, o LFP possui boa resolução temporal, 

permite a observação de espículas epileptiformes e oscilações frequentes na 

literatura, como delta (0,1-3 Hz), theta (4-7 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (13-30 Hz) e gama 

(baixo gama: 30-60 Hz e alto gama: 60-100 Hz) (Buzsáki, 2006). Existem ainda 

registros como a eletrocorticografia, de eletrodos profundos ou superficiais no cérebro 

e alta resolução espacial e a eletroencefalografia (não-invasiva) (Rolston, 2011).  

1.3 Sincronismo 

1.3.1 Ictogênese e epileptogênese 

Antes de abordar o fenômeno de sincronismo neural na epilepsia, é fundamental 

compreender a ictogênese e a epileptogênese, sob o ponto de vista da excitabilidade 

e da circuitaria neural. Assim, embora os fundamentos exatos do início da crise 

epiléptica em um cenário hiperexcitável ainda sejam desconhecidos, é plausível que 

a ictogênese seja ativada quando cruza-se determinado limiar de excitação neural. 

Este limiar de excitabilidade estaria diminuído na condição de epilepsia e tal 

propensão pode ser interpretada como a divergência entre um cérebro susceptível 

sob controle de excitabilidade de um sistema epiléptico, que gera e sustenta a 

atividade epileptiforme, por exemplo (Cota et al., 2016). Ademais, sabe-se que quando 

iniciada, esta atividade se propagará através de caminhos neurais aberrantes ou não, 

afetando o cérebro de forma espalhada (Bertram, 2013; Reid & Staba, 2014).  

Os mecanismos para ictogênese e epileptogênse vêm sendo investigados em 

níveis moleculares até organizações neurais mais complexas e, neste trabalho, serão 

especialmente abordados os microcircuitos locais e redes formadas entre substratos 

neurais. No que tange aos circuitos epileptogênicos, boa parte do conhecimento 

acerca foi e vem sendo revelado com modelos animais de epilepsia de lobo temporal 

sujeitos a lesões químicas ou elétricas, injeções focais de drogas específicas e 

registros eletrofisiológicos in vivo, por exemplo (Gale, 1993). Tais abordagens também 

já proporcionaram estudar redes neurais na formação reticular do tronco encefálico 

em crises tônico-clônicas (Browning, 1985). Além disso, a formação de conexões 
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hipocampal-parahipocampal (de Guzman et al., 2004; Vismer et al., 2015) e circuitos 

do lobo temporal, incluindo a amígdala (Avoli et al., 2002), tem sido descrita como 

uma importante rede na geração e propagação de crises nesses modelos de epilepsia.  

1.3.2 Sincronismo e dessincronismo neural na epilepsia 

Vários estudos corroboram a importância dos circuitos neurais na fisiopatologia 

da epilepsia e então, ao visualizar principalmente do ponto de vista de redes neurais, 

um importante fenômeno surge e se destaca: o sincronismo (Garcia-Cairasco, 2008; 

Engel et al., 2013; Tejada et al., 2013; Medeiros & Moraes, 2014). No entanto, esta é 

uma relação essencial na natureza em geral, pesquisada em diversas áreas desde 

sua primeira descrição, por Christiaan Huygens em 1673 (Kreuz et al., 2006), através 

da oscilação de um relógio de pêndulo. A sincronização entre substratos, por exemplo, 

é um elemento fundamental para funções neurais, em processos como sono (Steriade 

et al., 1993; Steriade, 1993) e a memória (Born & Wilhelm, 2012). Assim, teoricamente 

estabelece-se o sincronismo como uma relação de influência, que ocorre na dinâmica 

entre dois sistemas osciladores acoplados. Então, se a atividade de um substrato 

neural guia a dinâmica de outro elemento em uma rede, as características temporais 

de ambos certamente exibirão alguma forma de sincronismo (Cota et al., 2016).  

Por outro lado, há discussões sobre o sincronismo em desordens neurológicas, 

incluindo a epilepsia, com evidências de hipersincronismo em curto alcance, em 

microcircuitos dentro de substratos e médio alcance, envolvendo as regiões arredores, 

porém não em longo alcance, através de estruturas como conexões polissinápticas 

(Uhlhaas & Singer, 2006). Alternativamente, perturbações no sincronismo são 

capazes de desencadear efeitos diversos, como alterações no cérebro do indivíduo 

afetado pela epilepsia, que podem contribuir na promoção do sincronismo. Um 

exemplo disto é que, no cérebro epiléptico o giro denteado pode ter alterações que 

facilitem a comunicação com outras áreas (Nadler, 2003). Para compreender este tipo 

de rearranjo, de fortalecimento ou enfraquecimento sináptico, deve-se compreender a 

plasticidade neural; relacionada à capacidade do cérebro, dada uma ocorrência, de 

reorganização de conexões interneuronal, essencial em processos como aprendizado 

e memória, por exemplo. Desta forma, um rearranjo pode conter circuitos capazes de 

sustentar a sincronização neural e, assim, a plasticidade também pode contribuir no 
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processo de epileptogênese (Dudek & Sutula, 2007). Adicionalmente, uma dada 

perturbação no sincronismo pode também ocasionar redução neste, ao promover o 

isolamento dos focos epilépticos (Penfield & Jasper, 1954; Varela et al., 2001; Uhlhaas 

& Singer, 2006). Este tipo de perturbação também pode ser interpretado como um 

mecanismo de ação por trás da estimulação elétrica, para tratamento das epilepsias. 

O hipersincronismo, por sua vez, surgiu associado à epilepsia devido a instantes 

reconhecidos de aumento aberrante no sincronismo (Penfield & Jasper, 1954) e este 

aumento também pode ser entendido com o disparo simultâneo de populações 

neuronais, que se manifesta por descargas epilépticas rítmicas de alta amplitude 

(Margineanu, 2010). Assim, em certos instantes os potenciais se somam e o resultado 

permite extrapolar o sincronismo a escalas espaciais aumentas (Jiruska, 2013). Mas, 

apesar da tradicional e aceita ideia que o hipersincronismo abrange grandes porções 

no cérebro em crises generalizadas, o espalhamento pelo sincronismo local e em 

regiões distantes, por exemplo, deve ser considerado (Garcia Dominguez et al., 2005). 

Então, no debate mais recente entende-se que sincronismo e dessincronismo 

possuem papéis fundamentais na epilepsia. Abordando a fenomenologia temporal e 

evolução de uma crise epiléptica, tem-se evidências que, devido a variações 

demasiadamente complexas, o sincronismo pode ser mais obscuro do que parece e 

é apresentado na bibliografia. Mais ainda, acredita-se que o dessincronismo pode 

atuar beneficamente de alguma forma no cenário e também existem estudos de 

relações entre hipocampo e tálamo, sobretudo na terminação das crises (Jiruska et 

al., 2013; Zhang et al. 2016). Complementarmente, observou-se diminuição 

significativa no sincronismo alguns minutos antes da crise (Chavez et al., 2003). Já na 

fase ictal, existem evidências de sincronismo aberrante e de aumentos entre 

vizinhanças próximas (Mormann et al., 2000; van Putten, 2003). Em contrapartida, 

existem evidências da importância da assincronia em certos momentos interictais, na 

manutenção do alto nível de atividade em determinadas redes neurais e que a 

sincronia pode ser capaz de interromper estes processos (Netoff & Schiff, 2002). 

Assim, considerando a existência de algumas definições ainda inseguras e às 

vezes controversas, faz-se necessária maior investigação da natureza deste processo 

na neuropatologia, como formas de mensurá-lo e quais as áreas acometidas, por 
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exemplo. Então, considerando-se o cenário ainda difuso, acredita-se que uma 

poderosa estratégia de investigação acerca do sincronismo na epileptologia é o uso 

de ferramentas computacionais no estudo de registros eletroencefalográficos. 

1.4 Medidas de sincronismo 

Vários algoritmos de processamento de sinais para análise de sincronismo foram 

e vêm sendo desenvolvidos (Lachaux et al., 1999; Mormann et al., 2000; Le van Quyen 

et al., 2001; Hurtado et al., 2004; Tort et al., 2008). Por outro lado, o recorrente 

desconhecimento da dinâmica dos dados torna difícil decidir a priori qual ferramenta 

utilizar, mas informações como o espectro de potência e a dimensão do registro (Kreuz 

et al., 2006) podem auxiliar. Uma abordagem bastante utilizada é a detecção da 

atividade ictal, associada à extração de características das espículas epileptiformes, 

por exemplo (Wilson & Emerson, 2002). Adicionalmente, relações como a 

sincronização entre fase e amplitude de oscilações neurais vêm sendo exploradas na 

epilepsia (Kreuz et al., 2006; Canolty & Knight, 2010; Aru et al., 2015). 

1.4.1 Detecção da atividade ictal e extração de características 

O estudo da atividade ictal detectada poderá integrar investigações de como a 

informação é processada, codificada e transmitida em sistemas neuronais aberrantes 

e acredita-se que os algoritmos já desenvolvidos para spikes neuronais podem 

beneficiar pesquisas acerca das espículas epileptiformes. Então, considerando 

inicialmente o estudo de spikes neuronais é possível citar exemplos de softwares 

como o Open Ephys, de iniciativa open source, com sistemas específicos de detecção. 

Quanto a toolboxies, destacam-se o gerenciamento de spikes de Vato et al. (2004) e 

a de Romcy-Pereira et al. (2008), uma plataforma em website para estudar padrões 

neuronais oscilatórios e em ambos os trabalhos a detecção foi feita a partir de limiares. 

Por outro lado, devido a diversos fatores atrelados às espículas, esta detecção pode 

se tornar mais complexa quando comparada a métodos para spikes, como definições 

simplistas e talvez vagas do que é de fato uma espícula no sinal; a divergência de 

opiniões entre especialistas na inspeção visual e a variabilidade na morfologia destas.  

Os métodos para detecção computacional de espículas e demais paroxismos 

epileptiformes vêm sendo propostos desde trabalhos como os de Gotman e Gloor em 
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1976, com uma primeira tentativa de automatização da detecção. Já em 2002, Wilson 

e Emerson apresentaram comparações de diversos algoritmos, com a tendência mais 

recente e ainda atual, do uso de combinações de métodos no algoritmo de detecção. 

Assim, em geral os algoritmos possuem: métodos que mimetizem o especialista da 

detecção visual; capacidade de predição linear para a distinção entre transientes e 

atividades de fundo e métodos baseados em modelos de espículas pré-selecionadas. 

Quanto à literatura mais recente, em 2018 El-Samie e coautores apresentam as 

peculiaridades e atuais complexidades da detecção, ressaltando que os algoritmos 

frequentemente passam pelo: pré-processamento para ressaltar a razão da relação 

sinal/ruído ou certas características, por exemplo; etapa de extração de características 

e a classificação. Além disso, na ocasião reiterou-se a importância do uso de medidas 

de desempenho para avaliação e validação do algoritmo (exemplo em Casson et al., 

2009). Adicionalmente existem trabalhos que buscam comparar as detecções dos 

algoritmos e dos especialistas e um exemplo é o trabalho de 2016 de Scheuer e 

coautores, onde um algoritmo foi capaz de “equiparar-se” ao humano na detecção. 

Ademais, trabalhos mais recentes indicam o uso combinado de técnicas, como redes 

neurais, árvore aleatória e wavelet (Le Douget et al., 2017; Anh-Dao et al., 2018). 

Sabe-se que a importância da detecção automática vai além do diagnóstico 

médico, podendo ter participação fundamental na terapêutica da desordem (Wilson & 

Emerson, 2002). Desta forma no presente trabalho será proposto um método de 

detecção computacional de espículas epileptiformes, baseando-se em duas 

referências devido ao uso de limiares na detecção: o trabalho de Medeiros e coautores 

de 2014 e Maccione e coautores em 2009, sendo a última referência para spikes. 

A extração de algumas características específicas a partir da atividade ictal, por 

sua vez, pode ser uma importante estratégia nas investigações. As ferramentas 

propostas podem avaliar microcircuitos locais, investigando padrões de repetição ou 

ausências e atrasos entre espículas, por exemplo; pois o intervalo temporal entre uma 

espícula e outra pode ter relação com o oscilador neural de origem. Além disso, outro 

exemplo de característica a ser avaliada é um aumento (ou diminuição) na amplitude 

dos picos das espículas (Steriade, 2003; Niedermeyer, 2005; Wu et al., 2013). Outra 

possibilidade, ainda a nível de microcircuitos locais, é analisar a inclinação da 

espícula. Ademais, para investigação entre substratos diferentes, uma possibilidade 
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consiste em avaliar a co-ocorrência no tempo destas espículas, acessando redes 

neurais envolvidas por dois substratos distintos, por exemplo. 

1.4.2 Análise em frequência – acoplamento fase-amplitude de 

frequências cruzadas 

A interação entre duas faixas de frequência distintas pode fornecer informações 

poderosas e uma opção é a avaliação pelo CFC (do inglês, cross frequency coupling), 

o acoplamento de frequências cruzadas. Neste a comodulação é vista avaliando-se: 

as fases das faixas; entre a fase e a frequência; amplitude com amplitude; amplitude 

e frequência e fase com amplitude (Kreuz et al., 2006; Jensen & Colgin, 2007; Canolty 

& Knigth, 2010, Aru et al., 2015). Então, para mensurar o CFC tem-se ferramentas 

como o Índice de Modulação (IM) (Tort et al., 2008; 2010), uma adaptação da distância 

de Kullback-Leibler e que foi utilizada neste trabalho para avaliar o acoplamento fase 

e amplitude. Um exemplo do uso do CFC são evidências de modulação, vistas no 

sistema amígdala-hipocampal, na relação de epilepsia e medo (Lesting et al., 2010). 

Por outro lado, existem precauções a serem tomadas para deste tipo de análise 

em registros ictais, devido à presença de bordas afiadas. Estes elementos, também 

presentes em assinaturas como as espículas, configuram alterações abruptas na 

amplitude que podem contaminar os resultados de ferramentas de medição de CFC, 

resultando em acoplamentos artificialmente aumentados (Kramer et al., 2008). 

1.5 Estimulação elétrica como tratamento para a epilepsia 

A estimulação elétrica profunda é uma promissora alternativa no tratamento da 

epilepsia, conforme já visto. Assim, na seção tem-se um breve histórico, parâmetros 

básicos desse tipo de protocolo e uma revisão geral e, por último, apresenta-se a 

estimulação elétrica não-periódica, desenvolvida em nosso grupo de pesquisa. 

1.5.1 Breve histórico e características básicas 

Em 15 d.C Scribonius observou que a dor da gota foi aliviada pelo contato 

acidental com um peixe torpedo. Vários séculos após, em 1780, Galvani observou o 

efeito da eletricidade em contrações nos músculos de um sapo e por este precursor 
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trabalho foi considerado pioneiro ao Bioeletromagnetismo. Já em 1874 a estimulação 

elétrica foi aplicada ao cérebro de um humano acordado, por Bartholow (Gildenberg, 

2006), até que pela 1ª vez foi utilizada terapeuticamente, em cirurgia para tratamento 

do foco epiléptico (Horsley, 1886). Atualmente, a estimulação elétrica é usada no 

tratamento de várias neuropatologias, incluindo: depressão, Parkinson, diabetes, dor 

crônica, transtorno obsessivo compulsivo, epilepsia, entre outras (Nuttin et al., 1999; 

Ngyuen et al., 2000; Pollak et al., 2002; Leone et al., 2003). 

Usualmente, o estímulo elétrico consiste no disparo repetitivo de pulsos 

quadrados e curtos, de tensão ou corrente, com frequência fixa. Além disso, outros 

parâmetros como a amplitude aplicada, duração do pulso e da estimulação, número e 

simetria de fases e a polaridade (catódica ou anódica) variam conforme o protocolo.  

1.5.2 Protocolos de estimulação e alvos neurais 

Comumente distingue-se os protocolos de estimulação pelos padrões clínicos 

de alta ou baixa frequência e sabe-se a escolha entre estes é altamente variável, 

dependendo de fatores como o local de estimulação e a desordem neurológica a ser 

tratada (Cota et al., 2016). Além disso, outras características importantes como a 

polaridade, número de fases, amplitude e largura dos pulsos também são exploradas, 

além da escolha do alvo neural. No que se refere à fase e polaridade, em 1977 Gerken 

e Judy viram que o uso de pulsos monofásicos podia prejudicar a distribuição de 

corrente no tecido neural. Também é conhecido que a polaridade do pulso está 

diretamente relacionada ao recrutamento neural próximo e um recrutamento 

diferencial gera ativação neuronal e possui propriedades terapêuticas (Yazdan-

Shahmorad et al., 2011; Xu et al., 2013). Mais recentemente, sabe-se que o número 

de fases determina a distribuição da corrente (Tehovnik, 1996; McIntyre et al., 2004) 

e, por último, viu-se que um aumento na amplitude da corrente promove maior 

ativação neuronal na vizinhança (Tehovnik, 1996) e na largura do pulso recruta 

neurônios de calibre menor (Montgomery, 2010). Logo, existem evidências de 

parâmetros relativamente bem estabelecidos como a amplitude, largura de pulso e a 

faixa de frequência e assim a amplitude deve estar fixada em poucas unidades de 

volts ou dezenas a centenas de microampères e a largura de pulso com valor de 
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dezenas a centenas de microssegundos (Cota et al., 2016). Por outro lado, escolhas 

como o alvo neural podem ser por vezes controversa, conforme será visto adiante.  

Existem trabalhos que afirmam que o alvo neural deverá ser escolhido mediante 

a hipótese do seu papel na inibição do foco epileptogênico (McIntyre et al., 2004) e 

exemplos têm sido vistos, como o tratamento de efeitos límbicos (estágios iniciais, 

com menor recrutamento neural) até crises tônico-clônicas generalizadas, em 

aplicações na superfície cortical (Kinoshita et al., 2004). A estimulação elétrica 

aplicada ao nervo vagal (sistema nervoso periférico), por sua vez, também tem 

mostrado diminuir o número de crises, sua duração e severidade; sendo este um 

protocolo aprovado pelo órgão FDA (Food and Drug Administration), status importante 

e desejável para novas formas de tratamento. Outra alternativa no mesmo sistema é 

o nervo trigêmeo (Lundgren et al., 1998; Annegers et al., 2000). Por último, embora 

contraintuitivo a estimulação profunda também vem sendo aplicada com sucesso ao 

foco epileptogênico, incluindo áreas como hipocampo (Velasco et al., 2000), amígdala 

e o complexo amígdala hipocampal (Vonck et al., 2002). Logo, a priori não existe uma 

regra comum para tratamento das epilepsias, inclusive para direcionamentos futuros.  

Retornando ao padrão clínico de frequências, citado no início desta subseção, é 

necessário compreender alguns aspectos importantes. As altas frequências na clínica 

se encontram na faixa de 60 a 185 Hz, geralmente 130 Hz e este valor, por sua vez, 

reafirma uma certa relação de continuidade com a estimulação já estabelecida para 

tratamento de desordens motoras (Montgomery & Baker, 2004). Além disso, este tipo 

de resultado histórico pode ser parte do dogma ainda existente, de que a estimulação 

de alta frequência é anticonvulsiva, enquanto os protocolos de baixa frequência 

possuem efeito proconvulsivante (exemplo em Mirski et al., 1997).  

Pelo uso de modelos de abrasamento por exemplo, onde a susceptibilidade à 

crise é variável ao longo dos dias, é possível avaliar efeitos de diferentes abordagens 

da neuroestimulação na epileptogênese (Cota et al., 2016). Assim, existem evidências 

positivas para o uso de baixa frequência em locais no lobo temporal, como hipocampo, 

amígdala e tálamo, um possível tratamento eficiente e antiepileptogênico (ver revisão 

em Han et al., 2014). Outros resultados foram vistos, como: aumento no limiar para 

evocação de um novo pós-descarga (Ullal et al., 1989; Weiss et al., 1998; Cordeiro et 
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al., 2013), menor duração deste (Velisek et al., 2002; Goodman et al., 2005; Wu et al., 

2008), diminuição no número de crises (Goodman et. al, 2005; Wu et al., 2008; Liu et 

al., 2013) e menor severidade nestas (Weiss et al., 1998; Velisek et al., 2002).  

Em contrapartida, uma outra proposta existente para o uso de altas frequências, 

do ponto de vista de redes neurais, é a supressão de crises ao induzir a 

dessincronização na rede; enquanto em baixa frequência o processo de sincronização 

seria facilitado (Velasco et al., 1997; Boon et al., 2007). Contudo, quando uma visão 

de organizações mais complexas é considerada, facilitação ou depressão de vias 

neurais pode produzir resultados opostos ao esperado (Cota et al., 2016). Neste 

contexto uma abordagem alternativa de estimulação, focando na organização em rede 

do cérebro, foi proposta em 2009 por Cota e colaboradores. Tal protocolo foi 

desenvolvido de maneira a conciliar evidências experimentais de sucesso terapêutico 

da literatura (Sunderam et al., 2010), com uma forma mecanicista de desenvolver 

neuroestimulação robusta, anti-ictogênica e antiepileptogênica (Cota et al., 2016). 

1.5.3 A estimulação elétrica não-periódica como forma de tratamento 

Então, a partir de estudos pioneiros, Cota e colaboradores desenvolveram em 

2009 uma forma de estimulação elétrica projetada para quebrar as oscilações 

hiperssincrônicas que caracterizam as crises epilépticas (Cota et al., 2009). Esta nova 

proposta foi denominada NPS (do inglês, non-periodic stimulation), por contrariar um 

padrão temporal de disparo de pulsos tipicamente periódico e apresentar intervalos 

entre pulsos propositalmente aleatorizados, entregando somente 4 pulsos por 

segundo em média. Esta baixa frequência proporciona menor transferência de energia 

ao tecido neural, o que é altamente benéfico, com menor probabilidade de lesões e 

habituação, melhor desempenho de bateria para possíveis dispositivos implantáveis, 

entre várias outras vantagens (Cota et al., 2009; 2016). Ademais, a hipótese do grupo 

é que a estimulação elétrica periódica ressonaria com redes neurais reverberantes 

para construir oscilações e a forma não-periódica, por sua vez, prejudicaria a 

reverberação e assim destruiria tais oscilações ictais (Cota et al., 2009; 2016).  

Adicionalmente, vários fatores suportam a escolha da amígdala como alvo da 

estimulação, por seu papel fundamental no início e na disseminação das crises e por 
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sua participação em circuitos epileptogênicos, na atividade hiperssincrônica. Outros 

fatores para justificar tal escolha são: a importância no processamento de informações 

advindas de outras áreas do lobo temporal e a conectividade com muitas áreas do 

cérebro (Cota et al., 2016). Além disso, esta estimulação pode ser feita de forma uni 

ou bilateral (Lozano & Eltahawy, 2004) e inicialmente optou-se por explorar os efeitos 

na aplicação unilateral (Cota et al., 2009; Mesquita et al., 2011; Medeiros et al., 2012; 

de Oliveira et al., 2014). Os trabalhos anteriores mostraram que a NPS promove a 

dessincronização (pela inibição) de estruturas primordiais do sistema límbico, na 

sustentação de processos ictogênicos (Mesquita et al., 2011; Medeiros et al., 2012; 

Cota et al., 2016). Além disso, viu-se que a NPS aplicada unilateralmente a um modelo 

crônico de epilepsia é capaz de diminuir a duração e a quantidade de crises (de 

Oliveira et al., 2014). Por outro lado, mais recentemente a NPS foi aplicada 

bilateralmente e de forma assíncrona entre os lados e demonstrou que este protocolo, 

em modelos de crise aguda com pentilenotetrazol, possui maior eficácia. Tal resultado 

deveu-se possivelmente à elevação do limiar de excitabilidade necessário para 

desencadear as crises, ou ainda desta estimulação ter sido capaz de diminuir a 

intensidade destes episódios (de Oliveira et al., 2018).  

Assim, ao que parece a eficácia da NPS no tratamento da epilepsia está atrelada 

a aspectos como a localização do foco na estimulação e à distribuição espacial e 

temporal dos pulsos entregues, corroborando constatações já existentes na literatura. 

Logo, compreende-se até então que a NPS possui de fato propriedades terapêuticas 

e que neste último protocolo, de estimulação bilateral, o poder anticonvulsivo é 

significantemente elevado, comprovando a hipótese central de que a NPS promove a 

dessincronização dos osciladores neurais envolvidos. Portanto, em novos 

direcionamentos, nosso laboratório tem se concentrado na compreensão da natureza 

exata por trás da ação da NPS. Além das hipóteses levantadas, tem se buscado os 

entendimentos dos processos de dessincronização ou até mesmo de sincronização 

neural de mecanismos de ação desta estimulação. Desta forma, um caminho possível 

e relevante nesta nova etapa é o uso de ferramentas computacionais e então, 

seguindo-se o desenvolvimento, validação e aplicação de ferramentas, espera-se que 

este trabalho seja capaz de proporcionar alternartivas para mensurar o sincronismo, 

desde microcircuitos locais envolvidos até redes neurais mais complexas.
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

Aprofundar a investigação dos mecanismos neurofisiológicos da estimulação 

elétrica na supressão de crises em modelos animais, testando a hipótese do efeito 

dessincronizador da NPS utilizando ferramentas computacionais. 

2.2 Objetivos específicos 

• Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para estudo das relações de 

sincronismo e dessincronismo; 

• Validação das ferramentas desenvolvidas; 

• Utilização destas ferramentas em conjuntos de dados diversos; 

• Desenvolvimento de uma toolbox GUI no MATLAB®, para facilitação do uso 

pelo grupo de pesquisa e posteriores aprimoramentos e compartilhamento. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo tem-se: as ferramentas desenvolvidas, o Índice de Modulação (Tort 

et al., 2008, 2010), a toolbox desenvolvida ao final e os procedimentos usados na 

validação do método de detecção proposto. Todas as ferramentas foram 

implementadas no MATLAB® e a toolbox desenvolvida foi construída através da 

interface GUI, com integração de maneira modularizada das feramentas propostas. 

As figuras a seguir apresentam a metodologia adotada e a forma de execução desta: 

 

Figura I – Fluxograma da metodologia adotada para processamento de sinais. 

 

Figura II – Organização da metodologia com relação aos bancos de dados utilizados e 

respectivas ferramentas usadas. 
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3.1 Processamento de sinais: ferramentas desenvolvidas 

3.1.1 Análise de correlação entre canais 

A correlação é uma análise estatística bastante comum, inclusive no 

processamento de sinais biológicos, que busca quantificar a maneira na qual uma 

variável se comportará à variação da outra, visando as possíveis relações mútuas 

existentes (Fisher, 2006). Neste trabalho, objetivou-se realizar a comparação entre 

dois substratos neurais distintos, referidos como par de canais, obtendo-se uma matriz 

de coeficientes de correlação e uma resposta gráfica para visualização da correlação. 

O coeficiente de correlação entre duas variáveis quaisquer, neste caso definidas 

como 𝐴 e 𝐵, é, em suma, a medida de sua dependência linear. Considerando que 

cada variável possua 𝑁 observações escalares, o coeficiente do tipo Pearson, 

denominado 𝜌 ou 𝑅2, poderá medir o grau desta relação, conforme equação seguinte: 

 
𝜌(𝐴, 𝐵) =  

1

𝑁 − 1
∑ (

𝐴𝑖 − 𝜇𝐴

𝜎𝐴
) (

𝐵𝑖 − 𝜇𝐵

𝜎𝐵
)

𝑁

𝑖=1

 
   3.1.1 

Na equação acima, 𝜇𝐴 e 𝜇𝐵 são as médias e 𝜎𝐴 e 𝜎𝐵 os desvios padrões de 𝐴 

e 𝐵, respectivamente. Alternativamente, também é possível definir 𝜌 pela covariância: 

 
𝜌(𝐴, 𝐵) =

𝑐𝑜𝑣(𝐴, 𝐵)

𝜎𝐴𝜎𝐵
 3.1.2 

O coeficiente de Pearson poderá assumir valores entre −1 e 1, indicando 

relações de correlação indireta (negativa) ou direta (positiva), respectivamente. Logo, 

para um coeficiente próximo de 1, por exemplo, as variáveis comparadas estarão mais 

próximas de uma correlação direta perfeita. Já um resultado de 𝜌 = 0 indica que as 

duas variáveis provavelmente não possuem dependência linear. No contexto de 

investigação do presente trabalho, um valor alto de correlação poderá trazer 

informações importantes como a ocorrência de crosstalk, neste caso relacionado à 
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possibilidade de os eletrodos que forneceram os registros estarem localizados muito 

próximos, causando algum tipo de interferência entre si. Adicionalmente, um alto 

coeficiente de correlação poderá revelar que um mesmo substrato neural pode ter sido 

registrado duas vezes, acidentalmente. Outra possibilidade para altos valores é a 

presença de ruídos, muitas vezes não distinguíveis visualmente. 

A matriz obtida dos coeficientes de correlação entre duas variáveis é o 

resultado dos coeficientes das correlações entre cada par possível: 

 
𝜌(𝐴, 𝐵) =  (

𝜌(𝐴, 𝐴) 𝜌(𝐴, 𝐵)
𝜌(𝐵, 𝐴) 𝜌(𝐵, 𝐵)

) 3.1.3 

Como uma variável sempre estará diretamente correlacionada com ela mesma, 

os elementos da diagonal da matriz podem ser substituídos por 𝜌 = 1: 

 
𝜌(𝐴, 𝐵) =  (

1 𝜌(𝐴, 𝐵)
𝜌(𝐵, 𝐴) 1

) 3.1.4 

O cálculo da correlação foi feito com a função corrcoef no MATLAB®, que utiliza 

a metodologia de Pearson. Adicionalmente, uma forma simples de visualização gráfica 

é plotar uma variável em relação à outra. Assim, juntamente com os coeficientes foi 

gerado este tipo de gráfico e a seguir são vistos alguns cenários extremos possíveis. 

Em uma relação linear positiva entre as duas variáveis (coeficiente próximo de 𝜌 = 1), 

o que seria visualizado é semelhante à primeira figura a seguir. Por outro lado, um 

baixo coeficiente de correlação apresentará resultados como o segundo exemplo, 

onde a distribuição não apresentará padrões claros: 

 

Figura 3.1.1 – Visualização gráfica de um exemplo de correlação direta máxima, onde 𝜌 = 𝟏. 
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Figura 3.1.2 – Visualização gráfica de um exemplo de correlação baixa, onde 𝜌 = 𝟎, 𝟑𝟗𝟏𝟖𝟒. 

Por último, para uma relação de correlação indireta, a distribuição espacial de 

pontos é semelhante à correlação direta, porém com orientação contrária. 

3.1.2 Pré-processamento: filtragem digital 

Nesta etapa foi efetuada a filtragem digital de forma a remover possíveis 

oscilações lentas e conteúdos de alta frequência, que são capazes de produzir 

resultados espúrios, atrapalhando de alguma forma o desempenho do algoritmo de 

detecção de espículas. Assim, após estudos optou-se por delimitar o sinal para 

detecção de 10 Hz a 100 Hz, filtrando com um filtro digital passa-faixas. As frequências 

extraídas do registro, fora da faixa, não possuem conteúdo de interesse para as 

análises a partir da detecção e, além disso, a filtragem digital prévia é capaz de 

proporcionar melhor distinção ao conteúdo a ser detectado. Ademais, este processo 

será apresentado de maneira sucinta, pois as definições e conceitos envolvidos não 

estão no foco deste trabalho. Desta forma, sugere-se ao leitor que, em caso de 

dúvidas, consulte a bibliografia indicada ao final da subseção. 

Optou-se por utilizar filtros digitais do tipo FIR (do inglês, Finite Impulse 

Response) ou do tipo IIR (do inglês, Infinite Impulse Response), escolhidos conforme 

testes práticos para visualização de possíveis efeitos de atenuação nos sinais 

filtrados. De maneira geral, define-se que o filtro FIR digital é capaz de proporcionar 

uma resposta finita ao impulso, ou para qualquer entrada de tamanho finito, porque 

se estabilizará em zero. O filtro IIR digital, por sua vez, poderá responder 

indefinidamente, mas geralmente decaindo. Com relação às implementações, um filtro 

FIR, por exemplo, pode ser projetado encontrando os coeficientes e a ordem da 
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equação que o modela, que poderão atender a especificações, sendo desenvolvido 

no domínio do tempo ou da frequência (mais comum).  

Alguns métodos de obtenção das equações desses filtros digitais já estão 

disponíveis em funções no MATLAB®, como o Método de janelamento para o filtro FIR 

e o Butterworth para o tipo IIR, usados no presente trabalho pelas funções fir1 e butter, 

respectivamente. Além disso, no filtro FIR o método escolhido usa uma aproximação 

por Mínimos quadrados para computar os coeficientes do filtro, de acordo com as 

especificações do usuário e a resposta será suavizada com o uso de janelas (neste 

caso com a função hanning). Ademais, ressalta-se que ambos os filtros possuem 

ordem equivalente e frequências de corte de 10 e 100 Hz. 

A função filtfilt foi utilizada para filtragem, de forma a evitar possíveis atrasos de 

fase entre o sinal obtido e o original, pois a função realiza a filtragem digital 

processando o sinal de entrada em ambas as direções. Depois de filtrar na direção 

direta, a função inverte a sequência filtrada e a executa de volta pelo filtro, de forma 

que o resultado final terá zero distorção em fase. Para mais detalhes sobre filtros 

digitais e as funções usadas, sugere-se ao leitor consultar o próprio site da MathWorks 

e a principal referência desta subseção, Oppenheim et al., 1983.  

De forma a ilustrar esta etapa, é exibido a seguir um exemplo de filtragem, 

também para ressaltar os efeitos já mencionados e desejáveis após o processo. 

Primeiramente, tem-se um registro bruto e depois o resultado do procedimento, 

demonstrando o efeito de ressaltar a atividade ictal a ser identificada, de maneira a 

evitar possíveis dificuldades na detecção: 

 

Figura 3.1.3 – Exemplo ilustrativo do pré-processamento de filtragem digital. 
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3.1.3 Método de detecção de atividade ictal: detecção de espículas 

Um método eficiente para detecção de espículas da atividade ictal pode ser de 

suma importância e uma potencial opção para investigação na epilepsia, conforme já 

visto (Wilson & Emerson, 2002; El-Samie et al., 2018). Esta sem sombra de dúvidas 

é uma das maiores motivações neste trabalho e então, propõe-se aqui um novo 

método para o procedimento de detecção automática computacional, inspirado em 

trabalhos tanto de detecção de spikes neuronais como de espículas epileptiformes, 

com destaque para referências como Maccione et al., 2009 e Medeiros et al., 2014.  

Assim, usando potenciais de campo locais após o procedimento de filtragem 

digital de 10 a 100 Hz, as espículas são identificadas de forma automática, ao longo 

de um período de tempo determinado. Além disso, para definição do que será de fato 

uma espícula considerou-se que estas serão oscilações acima da linha basal; 

possuirão forma pontiaguda; duração entre 20 e 80 ms; aumento de amplitude e queda 

assimétricos e estarão seguidas por ondas lentas (Gloor, 1975; Niedermeyer, 2005). 

O algoritmo elaborado no método utiliza três limiares para a detecção, cabendo 

ao próprio usuário estabelecer tanto o período de análise quanto estes limiares. 

Inicialmente, define-se um limiar de 0 a 1 (correspondentes a 0 e 100% 

respectivamente), denominado limiar móvel. Feito isto, em cada janela deslizante de 

análise de duração de 1 segundo, o algoritmo calculará o valor de tensão para 

detecção de picos das espículas, resultado desta porcentagem na amplitude máxima 

dentro da janela. Assim, se o usuário escolhe 60% e a amplitude máxima vista na 

janela é de 1 mV, por exemplo, o limiar será de 0,6 mV e as oscilações cujos picos 

possuam pelo menos 0,6 mV são detectadas. Os demais limiares configurados pelo 

usuário definem: a distância mínima entre espículas (limiar temporal) e a amplitude 

mínima admissível para o pico de uma espícula (limiar mínimo). Com estes limiares, 

espera-se que uma poliespícula não seja contabilizada mais de uma vez e que 

oscilações adversas, de amplitude diferenciada da atividade de fundo, não sejam 

consideradas como espículas. 

As figuras a seguir apresentam o fluxograma de funcionamento do algoritmo, de 

como os limiares são utilizados no contexto: 
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Figura 3.1.4 – Fluxograma de funcionamento do algoritmo, apresentando o uso dos limiares. 

O fato de o limiar para detecção do pico da espícula ser móvel, sendo calculado 

a cada janela, é um diferencial proposto, onde acredita-se em um possível melhor 

funcionamento para detecção. Além disso, conforme já apresentado, tanto os limiares 

de distância temporal, quanto o mínimo de amplitude, são artifícios extras para 

assegurar que a mesma espícula não seja marcada duas vezes ou que alguma outra 

ondulação no sinal seja identificada como uma espícula, por exemplo, baseados na 

literatura (Niedermeyer, 2005) e em experimentações prévias do algoritmo. Para 

melhor compreensão, é exibida a seguir uma imagem ilustrativa de como o algoritmo 

funciona, com exemplos práticos de escolhas de limiares. Neste caso ilustrativo 

(Figura 3.1.5), escolhe-se 60% como limiar móvel, 0,1 s como o intervalo mínimo entre 

espículas e 0,2 mV como limiar de amplitude mínima para uma espícula, valores estes 

coerentes à teoria (Niedermeyer, 2005). Além disso, há sempre o suporte da 

experiência de um profissional capacitado a identificar este tipo de atividade 

visualmente, para respaldo ao desenvolvimento de configurações para o algoritmo. 
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Figura 3.1.5 – Ilustração de como o algoritmo de detecção funciona, com exemplos de limiares. 

O método de detecção proposto também conta com a obtenção automática de 

uma série de medidas e resultados, para análise posterior: 

• Taxa de disparo de espículas; 

• Número total de espículas; 

• Valores máximo, médio e mínimo, entre os picos das espículas detectadas; 

• Distâncias máxima, média e mínima entre as espículas; 

• Vetores com os valores de tempo e amplitude dos picos; 

• Matriz de trechos do sinal, com 80 ms de duração, correspondentes aos trechos 

do sinal das espículas detectadas. 

Além disso, são apresentados juntamente, gráficos com a atividade ictal marcada 

ao longo do trecho avaliado, uma sobreposição das espículas detectadas e a espícula 

média com o desvio padrão. Exemplos destes poderão ser vistos na seção seguinte. 

3.1.4 Morfologia de espículas: análise de inclinação 

A partir da detecção da atividade ictal, é possível olhar aspectos da morfologia 

destas espículas detectadas. Assim, neste trabalho uma proposta de análise em 

microdomínio é avaliar parâmetros relacionados às inclinações características 

presentes na espícula epileptiforme. Matematicamente, a inclinação dentro do sinal 

pode ser calculada pela derivada simples, razão da variação da amplitude pela 

variação no tempo. Então, calculou-se a inclinação total através da espícula média, 

obtida previamente, pela função diff. A inclinação média corresponderá à média deste 
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valor. Além disso, optou-se também por dividir a espícula, para cálculo da inclinação 

de subida e de descida separadamente, considerando apenas os trechos do sinal de 

inclinação ascendente e descendente nos cálculos, respectivamente. Para melhor 

entendimento, é introduzida a Figura 3.1.6, com um resumo da análise feita na etapa: 

 

Figura 3.1.6 – Explicativo da análise de morfologia. 

Ao final, é gerado automaticamente um gráfico proposto, com o trecho do sinal 

correspondente à espícula média e as medidas de amplitude na análise de inclinação, 

que poderá ser visualizado na próxima seção, onde é apresentada a toolbox. 

3.1.5 Coincidência ictal entre substratos  

Conforme já visto, avaliações acerca do envolvimento de redes neurais na 

epilepsia podem gerar resultados promissores nas investigações de sincronismo. 

Existem diversas medidas propostas e a avaliação da coincidência ictal é proposta 

como uma forma adicional de mensurar as relações entre diferentes substratos 

neurais e também os mecanismos envolvidos na estimulação elétrica não-periódica, 

por exemplo. Inicialmente, define-se entre os canais disponíveis para o estudo aquele 

que será a referência e o canal que será usado para comparação. Então, uma dada 

espícula presente no registro de referência servirá de guia, onde o algoritmo buscará 

outra possível ocorrência no canal de comparação, dentro do tempo do pico da 

espícula na referência com uma janela de tempo de tolerância. Esta janela temporal 
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também é definida pelo usuário e o funcionamento do algoritmo pode ser visto na 

figura abaixo: 

 

Figura 3.1.7 – Explicação do funcionamento do algoritmo de coincidência ictal, onde utilizou-

se como exemplo uma janela temporal de 1 ms. 

 Abaixo tem-se um exemplo do funcionamento para as janelas de 1 ms e 15 ms: 

 

Figura 3.1.8 – Exemplos da detecção de coincidência ictal, onde não houve coincidência em 1 

ms de janela, mas após, ao usar 15 ms de janela, esta foi detectada. 
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Então, quando uma espícula é encontrada na janela de busca no canal de 

comparação, ambos os picos das espículas são marcados de verde e esta 

coincidência é computada. O algoritmo fornecerá então a taxa de coincidência, razão 

entre a quantidade de espículas coincidentes e a contagem de espículas do canal de 

referência, bem como os vetores de tempos de ocorrência das coincidências. Por 

último, também será gerado um gráfico, automaticamente, com a atividade ictal 

coincidente e não-coincidente, para melhor visualização da evolução desta relação e 

outros estudos posteriores. Um exemplo deste tipo de gráfico pode ser visto na seção 

seguinte, na apresentação da ferramenta dentro da toolbox. 

3.1.6 Análise do acoplamento fase-amplitude – Índice de Modulação 

O acoplamento entre faixas de frequência cruzadas (CFC) relaciona oscilações 

neurais que podem representar ritmos característicos e os acoplamentos em si podem 

relacionar-se ao sincronismo e dessincronismo na epilepsia. Nesta etapa então 

utilizou-se o Índice de Modulação (IM) (Tort et al., 2008; 2010) e a ferramenta pode 

ser entendida por duas etapas principais: a obtenção da distribuição fase-amplitude 

do sinal analisado e o cálculo do IM correspondente. A amplitude no CFC está 

relacionada ao envelope do acoplamento, magnitude do sinal complexo; já a fase no 

contexto é a medida da posição dentro de um ciclo completo de uma forma de onda, 

-π a π radianos ou -180 a 180° (tradução de Canolty & Knight, 2010). Além disso, a 

ferramenta Kullback-Leibler é aplicada de forma modificada, para inferir a distância 

entre duas distribuições, sendo utilizada calcular então o quanto a distribuição fase-

amplitude obtida no processo desvia de uma distribuição uniforme.  

Conforme na figura a seguir, inicialmente, o sinal bruto a ser analisado (Painel 

A – Figura 3.1.9) é filtrado em duas bandas de frequência, onde há interesse para 

análise, através de um processo de filtragem digital com o método two way de Mínimos 

quadrados. No caso apresentado escolheu-se a faixa de frequência de theta (5-10 Hz) 

para fase e baixo gama (30-60 Hz) para amplitude e os resultados da filtragem no 

exemplo podem ser vistos na Figura 3.1.9, no Painel B para análise de fase e no 

Painel D, na linha mais fina, para análise de amplitude. Na sequência, através da 

Transformada de Hilbert dos sinais filtrados, são obtidas as séries temporais das fases 

(Painel C – Figura 3.1.9) e das amplitudes (envelope no Painel D – Figura 3.1.9). Então 
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os resultados das séries das fases são agrupados e calcula-se a média da amplitude 

para o valor de cada fase, sendo esta a obtenção da distribuição fase-amplitude, um 

histograma onde os bins são as fases, normalizado pela amplitude média (Painel E – 

Figura 3.1.9). O IM irá então mensurar, dentro de uma janela de tempo pré-

determinada deslizante no sinal estudado e através da modificação efetuada na 

ferramenta de Kullback-Leibler, o quanto esta distribuição diverge de uma distribuição 

fase-amplitude uniforme. Para mais detalhes, sugere-se ao leitor buscar as 

referências indicadas aqui, sobretudo o material suplementar, parte do artigo de 2008. 

 

Figura 3.1.9-Funcionamento da ferramenta Índice de Modulação (traduzida de Tort et al., 2010). 

Com o cálculo do IM para todas as combinações de frequência possíveis é 

possível ainda obter um resultado gráfico, de forma a mapear visualmente esta 

relação, em um panorama, denominado comodulograma. Assim, construído através 

de um gráfico de pseudocores, este mapeamento representa a comodulação através 

do IM, relacionando as faixas de frequência de fase no eixo x e as faixas de frequência 
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para amplitude no eixo y, conforme o exemplo visto na figura em sequência. À direita, 

vê-se a escala da comodulação, onde valores mínimos do IM são representados pelas 

cores frias e os maiores pelas cores mais quentes: 

 

Figura 3.1.10 – Exemplo de comodulograma, obtido através do cálculo do IM em várias 

combinações de faixas de frequência de fase e amplitude. 

3.2 Toolbox SynchroLINNce 

Nesta seção é apresentada a toolbox construída ao final, a partir do conjunto de 

ferramentas desenvolvido e proposto neste trabalho. Assim, inicialmente buscou-se 

concentrar as funções desenvolvidas para o laboratório, de forma padronizada e 

modularizada em um local único, para facilitar o uso e também a divulgação. Além 

disso, devido aos perfis heterogêneos integrantes em um grupo típico interdisciplinar, 

almejou-se proporcionar desde a simples visualização do registro até análises mais 

completas. Assim, desenvolvendo um software pela interface GUI no MATLAB®, 

ambiente já bastante utilizado em processamento de sinais diversos, criou-se a 

SynchroLINNce, cuja tela inicial é vista na figura seguinte e as funcionalidades 

presentes, construídas a partir das funções desenvolvidas já apresentadas, serão 

explicadas em sequência nas subseções.: 
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Figura 3.2.1 – Interface inicial da SynchroLINNce. 

Embora desenvolvida para análises individuais a priori, a toolbox conta com 

telas iniciais gerais de fornecimento de informações, elaboradas já visando possíveis 

aplicações futuras, onde seja possível escolher entre analisar individualmente ou em 

lote experimental. Desta forma, toda funcionalidade disponível na SynchroLINNce 

inicia com o fornecimento de dados para uma grande documentação geral do 

experimento, junto com informações pertinentes ao(s) canal(is) registrados a serem 

analisados. Então, de maneira a condensar as informações experimentais e salvá-las 

para posterior consulta à parte e uso na própria toolbox, uma estrutura denominada 

ExperimentData é gerada ao final. Estas telas iniciais, bastantes semelhantes em 

cada uma das funcionalidades, poderão ser vistas no capítulo de Anexos.  

Ademais, todos os gráficos que poderão ser gerados são salvos de forma 

automática, bem como resultados das funcionalidades, com identificação principal 

através de uma tag escolhida pelo usuário, para identificação do sujeito analisado, 

fornecida no conjunto de informações experimentais da tela inicial. 
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3.2.1 Visualização do registro – LFP Visualization 

Esta funcionalidade foi inserida pensando no conhecimento heterogêneo em 

processamento de sinais, no início tem-se a etapa de preenchimento de informações 

do experimento (ver seção 8.1.1) e então prossegue-se para a seleção do registro. 

Após é gerado o gráfico, já salvo automaticamente, contendo tempos de interesse e 

informações preenchidas pelo usuário, como no exemplo apresentado: 

 

Figura 3.2.2 – Selecionando o registro a ser visualizado (SynchroLINNce – LFP Visualization). 

 

Figura 3.2.3 – Tela de visualização do registro (SynchroLINNce – LFP Visualization). 
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3.2.2 Filtragem digital – Digital Filtering 

Inicialmente o usuário preenche informações experimentais, como nas demais 

funções (telas na seção 8.1.2) e então seleciona-se o registro e o tipo de filtro: 

 

Figura 3.2.4 – Selecionando o registro a ser filtrado (SynchroLINNce – Digital Filtering). 

Após a filtragem, é possível ver o antes e depois, incluindo um zoom para 

navegação temporal e então salvar o resultado ou reiniciar a filtragem com outro filtro: 
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Figura 3.2.5 – Analisando o registro filtrado (SynchroLINNce – Digital Filtering). 

 

Figura 3.2.6 – Visualizando resultados com o zoom (SynchroLINNce – Digital Filtering). 

3.2.3 Análise de correlação – Correlation Analysis 

 

Figura 3.2.7 – Seleção para análise (SynchroLINNce – Correlation Analysis). 
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Após inserir informações experimentais (seção 8.1.3), o usuário seleciona os 

arquivos dos registros, conforme o par de canais já indicado na toolbox ou realiza uma 

única seleção, caso os registros sejam do mesmo arquivo. Também é possível avaliar 

a correlação em um período específico. Os resultados são salvos na estrutura 

indicada na tela, bem como todos os gráficos gerados, enquanto houver combinação 

de pares (Figura 3.2.7). Um exemplo de resultado obtido é visto a seguir (Figura 3.2.8): 

 

Figura 3.2.8 – Exemplo de resultado gerado (SynchroLINNce – Correlation Analysis). 

3.2.4 Detecção de espículas – Spike Detection 

A detecção precederá duas análises posteriores: a morfologia de inclinação e 

a coincidência ictal de espículas e esta inicia conforme as demais funcionalidades, 

pelo preenchimento de informações experimentais, que também são aproveitadas na 

morfologia e na coincidência (seção 8.1.4). Na sequência a toolbox lembrará ao 

usuário sobre o uso de registros filtrados e caso necessite há um atalho disponível 

para a funcionalidade de filtragem; do contrário o usuário já seleciona o registro, 

podendo visualizá-lo e analisá-lo em zoom no trecho escolhido para detecção. Após, 

o usuário deverá selecionar os limiares desejados para o algoritmo, para que então 

seja iniciada a detecção. Nesta tela de ajustes está disponível uma figura explicativa 

de como é realizada a detecção (vista na seção 8.1.5 dos Anexos) e juntamente a 

figura explicativa há um documento de texto com mais informações detalhadas.  
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O algoritmo gera gráficos com a atividade, sobreposição das espículas e a 

espícula média com o desvio padrão e tem-se uma tela com a taxa de disparo, número 

de espículas e onde as informações serão salvas, como no exemplo a seguir: 

 

Figura 3.2.9 – Selecionando o registro (SynchroLINNce – Spike Detection). 
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Figura 3.2.10 – Visualizando detalhes do registro com a ferramenta de zoom e selecionando as 
configurações para a detecção (SynchroLINNce – Spike Detection). 

 

Figura 3.2.11 – Registro e espículas marcadas (SynchroLINNce – Spike Detection). 

 

Figura 3.2.12 – Sobreposição das espículas encontradas (SynchroLINNce – Spike Detection). 
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Figura 3.2.13 – Espícula média e desvio padrão (SynchroLINNce – Spike Detection). 

 

Figura 3.2.14 – Tela de resumo de resultados (SynchroLINNce – Spike Detection). 

Ao final, esta tela surgirá, um menu para análises a partir da detecção: 

 

Figura 3.2.15 – Menu ao final da detecção (SynchroLINNce – Spike Detection). 

3.2.4.1  Morfologia de espículas – Spike slope morphology 

Ao clicar no menu anterior, a partir de resultados da detecção, telas semelhantes 

são exibidas, juntamente com informações de como a análise é feita: 
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Figura 3.2.16 – Tela de resultados da análise de morfologia de espículas (SynchroLINNce – 
Spike Detection – Spike slope morphology). 

 

Figura 3.2.17 – Demonstração gráfica de resultados de amplitude, da análise de morfologia de 
espículas (SynchroLINNce – Spike Detection – Spike slope morphology). 

 Como na detecção, estão disponíveis uma tela do funcionamento da análise e 

informações mais detalhadas em texto, que podem ser vistos na seção 8.1.6 dos 

Anexos. Então, ao final da análise de morfologia para os registros selecionados 

previamente na detecção, o menu de análises da detecção é exibido novamente e é 

possível voltar ao menu geral ou prosseguir para o processo de coincidência ictal. 

3.2.4.2  Coincidência ictal – Spike coincidence 

Já na funcionalidade, o usuário deve configurar entre os canais da detecção qual 

será a referência, qual será a comparação, a janela de tempo e o resultado é gerado: 

 

Figura 3.2.18 – Seleção de configurações para avaliação de coincidência ictal entre substratos 
neurais (SynchroLINNce – Spike Detection – Spike coincidence). 
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Figura 3.2.19 – Exemplo de resultado (SynchroLINNce – Spike Detection – Spike coincidence). 

 Da mesma forma que nas anteriores, o usuário tem uma tela explicação do 

funcionamento, através de uma figura explicativa e informações mais detalhadas em 

documento de texto (para visualizá-los, busque a seção 8.1.7 nos Anexos). 

3.3 Validação do método de detecção de espículas proposto 

3.3.1 Considerações gerais 

O algoritmo proposto de detecção foi validado com indicadores e medidas 

semelhantes aos usados para classificadores em geral, incluindo métodos de 

detecção de spikes e espículas epileptiformes. Inicialmente, um pesquisador treinado 

detectou as espículas nos registros que serão utilizados e assim todas as etapas de 

validação se basearão nesta detecção visual, considerada a referência ótima. Este 

procedimento foi baseado em critérios já vistos, onde orienta-se que as espículas são 

oscilações de amplitude superior à atividade de fundo, com duração máxima de 80 ms 

e considerou-se atividades sustentadas dentro da crise epiléptica, com distância 

máxima entre espículas de 1 s (Niedermeyer, 2005). Tal escolha como referência 

fundamenta-se no fato de que as espículas muitas vezes são identificadas 

visualmente na prática. Além disso, acredita-se que o pesquisador treinado é capaz 

de reconhecer diferentes características morfológicas nas espículas, comumente 

vistas inclusive num mesmo registro, onde o algoritmo pode funcionar de maneira 

incorreta e então o processo visual se aproximaria melhor de uma detecção ideal. 
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Foram usados oito registros para a validação, escolhidos do mesmo substrato e 

mesmo grupo experimental, de modelos animais de crises agudas onde abordou-se a 

mioclonia, com a presença de atividade epileptiforme sustentada. Ademais, os 

limiares mínimo e temporal do método proposto foram configurados como abaixo: 

Tabela 3.3.1 – Configuração geral para o algoritmo de detecção, durante a validação. 

Limiares Escolhas 

Temporal - Distância temporal mínima admitida 
entre as espículas 

0,1 s 

Mínimo - Amplitude mínima de pico da espícula 0,2 mV 

3.3.2 Medidas e indicadores de desempenho 

Dado um classificador e um evento, existem 4 cenários possíveis de resultados 

(Fawcett, 2006) e escolhe-se uma referência para este classificador. Cada dado 

evento pode ser tomado pela referência ou pelo classificador como um positivo (𝑃) ou 

um negativo (𝑁). No caso do presente trabalho a referência é a detecção visual, o 

classificador o método de detecção proposto, um evento positivo é uma oscilação do 

sinal considerada como espícula pela referência e um evento negativo uma oscilação 

definida como não espícula por esta mesma referência. Então, se o evento é positivo 

e é classificado pelo método validado como positivo, tem-se um verdadeiro positivo 

(𝑉𝑃) e caso seja classificado como negativo, tem-se o falso negativo (𝐹𝑁). Já se o 

evento é negativo e é classificado como negativo pelo método, tem-se um verdadeiro 

negativo (𝑉𝑁) e se este é classificado como positivo, tem-se um falso positivo (𝐹𝑃). 

Assim, a matriz de confusão, que correlaciona estes 4 resultados possíveis, será: 

Tabela 3.3.2 – Matriz de confusão - validação de classificadores (modificada de Fawcett, 2006). 

Verdadeiro positivo (𝑉𝑃) Falso positivo (𝐹𝑃) 

Falso negativo (𝐹𝑁) Verdadeiro negativo (𝑉𝑁) 

Ao utilizar os limiares mínimo (para amplitude mínima de pico) e temporal (para 

a distância mínima entre espículas), conforme construção do algoritmo (Tabela 3.3.1), 

a classificação de negativos da referência também deverá se basear no que de fato é 
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visto e passível de classificação pelo algoritmo. Assim os negativos terão amplitude 

mínima de 0,2 mV, partindo do princípio de que somente a partir deste limiar de 0,2 

mV um pico de espícula poderia ser identificado pelo algoritmo. Além disso, tem-se a 

distância mínima entre espículas, definida neste caso como 0,1 s e os negativos 

também deverão respeitar este limiar. A figura seguinte ilustra a classificação de 

negativos pela referência, através de um trecho de 1 s para exemplo. Os picos de 

verde demonstram oscilações que foram identificadas como negativos na referência, 

respeitando os 0,2 mV do limiar mínimo: 

 

Figura 3.3.1 – Negativos a partir da identificação visual em um trecho de exemplo, para ilustrar 
a detecção visual de referência para negativos. 

Na figura seguinte é visto o resultado para o mesmo trecho após execução do 

algoritmo com 0 % como limiar móvel (o mínimo possível) e demais configurações 

conforme a Tabela 3.3.1. Desta forma é possível ver qual foi de fato a quantidade de 

erros possíveis para o algoritmo no contexto. As marcações em verde são os 

negativos “não visualizáveis” e em azul os negativos reais: 

 

Figura 3.3.2 – Novamente o mesmo trecho, mas após detecção pelo método, com 0% como 
limiar móvel. Os negativos que foram considerados para a validação estão em azul, para 

ilustrar o que neste caso foi de fato considerado como negativo, de acordo com o 
funcionamento e configuração do método proposto. 
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Prosseguindo com as definições das medidas usadas, conforme apresentado 

várias equações podem ser obtidas da matriz de confusão (Tabela 3.3.2), onde a 

diagonal principal representa as decisões corretas do classificador e a outra a 

confusão (Fawcett, 2006), os erros deste classificador entre distinguir o que é ou não 

espícula, neste caso. Estes erros então, dados pela medida de falsos positivos e de 

falsos negativos podem ser calculados pelas equações seguintes (Fawcett, 2006): 

 
𝐹𝑃 = 𝑁𝑆 − 𝑉𝑃 → 𝐹𝑃% = 100 ×  

𝐹𝑃

𝑁𝑆
 3.3.1 

 
𝐹𝑁 = 𝑃 − 𝑉𝑃 → 𝐹𝑁% = 100 ×  

𝐹𝑁

𝑁𝑆
  3.3.2 

Em função dos verdadeiros positivos define-se a taxa de VP (𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑣𝑝) para o 

classificador, também conhecida como taxa de acerto ou recall, que depende do 

número de espículas dado na referência e dos verdadeiros positivos (Fawcett, 2006): 

 
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑣𝑝 =   

𝑉𝑃

 𝑃
 3.3.3 

A partir da matriz confusão também é definida a taxa de falsos positivos 

(𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑝), taxa de falso alarme, que depende 𝐹𝑃 e de 𝑁 (Fawcett, 2006): 

 
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑝 =   

𝐹𝑃

 𝑁
 3.3.4 

Outros indicadores muito usados são a sensitividade e a especificidade, 

juntamente com o valor preditivo positivo (precisão) e a exatidão, também definidos 

em função das medidas da matriz de confusão (Fawcett, 2006): 

 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =   𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑣𝑝 3.3.5 

 
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =   

𝑉𝑁

 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
= 1 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑝 3.3.6 
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𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =  

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
= 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 3.3.7 

 
𝑒𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 =   

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

 𝑃 + 𝑁
 3.3.8 

Agora, assumindo que o número de espículas que foram identificadas 

corretamente é a informação correta ao algoritmo e 𝐹𝑃 e 𝐹𝑁 representam um ruído 

aleatório envolvido dentro do processo de detecção, define-se 𝜂 como um parâmetro 

de expressão da relação sinal/ruído (Fawcett, 2006; Maccione et al., 2009): 

 
𝜂 =   

𝑉𝑃

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 →  𝜂 =  

𝑉𝑃

(𝑃 − 𝑉𝑃) + (𝑁𝑆 − 𝑉𝑃)
 3.3.9 

 Assim, 𝜂 é limitado de forma que 𝜂 → 0 ocorrerá quando não houver 

correspondência nas espículas (pior cenário) e 𝜂 →  ∞ para 𝑁𝑆 = 𝑉𝑃 =  𝑃 (melhor 

cenário), assim estabelecendo um outro indicador de desempenho. Por fim, define-se 

adimensionalmente para avaliação global da capacidade de acerto do algoritmo, a sua 

eficiência, entre 0 e 100% (Maccione et al., 2009): 

 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =   

 𝜂

 𝜂 + 1
 →  𝜂 =  

𝑉𝑃

𝑃 + 𝐹𝑃
 3.3.10 

 A equação de eficiência é expressa pela razão entre a saída do algoritmo, 

tomada como o número de espículas detectadas corretamente e a entrada, a 

contagem de referência com o 𝐹𝑃, possíveis falsos positivos devido à ruídos. 

3.3.3 Característica de Operação do Receptor 

O gráfico de Característica de Operação do Receptor (do inglês ROC – Receiver 

Operating Characteristic) é uma outra técnica bem conhecida para avaliação de um 

classificador em geral (Fawcett, 2006). No presente trabalho será obtida a curva ROC 

e um valor único escalar, capaz de representar o desempenho do algoritmo. Esta 

curva também é obtida a partir da matriz de confusão e mostra as compensações 
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relativas entre benefícios (verdadeiros positivos) e custos (falsos positivos), com a 

taxa de falsos positivos no eixo x e a taxa de verdadeiros positivos no eixo y. Além 

disso, este resultado é obtido de forma normalizada, no denominado Espaço ROC: 

 

Figura 3.3.3 – Espaço para a curva ROC (traduzida e modificada de Fawcett, 2006). 

O ponto (0,0) está relacionado à estratégia de nunca emitir uma classificação 

positiva, neste caso não classificar oscilações como espículas, não cometendo erro 

de falso positivo, mas também nenhum ganho de verdadeiro positivo. Já a estratégia 

oposta, representada pelo ponto (1,1), demonstra o funcionamento onde tem-se 

apenas classificações positivas. A linha diagonal (𝑦 = 𝑥) por sua vez representa a 

estratégia randômica de operação de um classificador. Então, de maneira geral, 

qualquer classificador abaixo desta linha está apresentando desempenho inferior à 

classificação aleatória e acima desta um desempenho melhor (Fawcett, 2006). 

A área da curva ROC é uma aproximação escalar válida, relacionada à 

probabilidade de classificação correta pelo método classificador. Assim, é 

frequentemente vista a representação desta curva através de um único valor escalar, 

da área sob a curva (AUC – do inglês, Area Under Curve), sempre entre 0 e 1. Logo, 

espera-se que um classificador realista deva apresentar pelo menos 0,5 de área, pois 

um classificador aleatório (curva vista na figura do espaço ROC - Figura 3.3.3) possui 

AUC igual à metade do quadrado unitário do espaço ROC.  
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4 RESULTADOS: VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE DETECÇÃO DE 

ESPÍCULAS 

Neste capítulo tem-se a primeira seção de resultados para medidas e 

indicadores e na segunda tem-se as curvas ROC. Além disso, toda a validação foi 

dividida em duas configurações distintas para o limiar móvel do método de detecção, 

inicialmente avaliado na configuração atual, onde o limiar para detecção de picos é 

calculado de forma móvel, a cada janela de 1 s e em função de uma configuração de 

porcentagem dada pelo usuário. Após, propõe-se uma configuração para teste e 

comparação, denominada como limiar fixo, calculado a partir da porcentagem dada 

pelo usuário, porém com relação ao trecho total do sinal avaliado na detecção.  

4.1 Validação por medidas e indicadores de desempenho 

4.1.1 Uso de porcentagem única para o limiar móvel e para o limiar fixo 

Inicialmente avaliou-se o algoritmo conforme configuração proposta, com o limiar 

móvel e configurando-se 60% na porcentagem do limiar. Os primeiros resultados são 

exibidos abaixo, para as medidas de falsos positivos, falsos negativos e eficiência para 

cada um dos animais e em seguida vê-se uma tabela com as médias: 

Tabela 4.1.1 – Resultados de falso positivos, falsos negativos para 60% do limiar móvel. 

Animal FP (%) FN (%) Eficiência (%) 

1 1,667 24,359 74,683 

2 0,000 0,000 100,000 

3 0,000 18,182 81,818 

4 0,000 16,327 83,673 

5 0,000 26,087 73,913 

6 7,143 4,878 88,636 

7 0,000 11,765 88,235 

8 1,428 13,750 85,185 

Tabela 4.1.2 – Médias para falso positivos, falsos negativos para 60% do limiar móvel. 

Média 
FP (%) FN (%) Eficiência (%) 

1,280 14,418 84,518 
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 Em seguida são apresentados os resultados e médias dos mesmos indicadores 

com 60% de porcentagem, mas na configuração alternativa, onde o limiar é fixo: 

Tabela 4.1.3 – Resultados de falso positivos, falsos negativos para 60% do limiar fixo. 

Animal FP (%) FN (%) Eficiência (%) 

1 0,000 48,718 51,282 

2 0,000 7,812 92,187 

3 0,000 45,455 54,545 

4 0,000 75,510 24,489 

5 0,000 67,931 32,608 

6 0,000 48,780 51,219 

7 0,000 47,059 52,941 

8 0,000 36,250 63,750 

Tabela 4.1.4 – Médias para falso positivos, falsos negativos para 60% do limiar fixo. 

Média 
FP (%) FN (%) Eficiência (%) 

0,000 47,122 52,878 

4.1.2 Variação na porcentagem para o limiar móvel e para o limiar fixo 

O animal 2 foi retirado das análises de médias a seguir, por seu desempenho 

consideravelmente destoante aos demais do grupo (Tabela 4.1.1). São apresentados 

os resultados das curvas médias de variação, obtidas para cada uma das medidas e 

indicadores escolhidos, inicialmente para a configuração móvel. Assim, pela variação 

de 0 a 100% na porcentagem, buscou-se avaliar toda a faixa de funcionamento: 

 

Figura 4.1.1 – Curva média da variação de falsos positivos para variação na porcentagem - 

limiar móvel. 
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Figura 4.1.2 – Curva média da variação de falsos negativos para variação na porcentagem - 

limiar móvel. 

 

Figura 4.1.3 – Curva média da variação da eficiência para variação na porcentagem - limiar 

móvel. 

 

Figura 4.1.4 – Curva média de variação da relação de especificidade versus sensitividade, para 

a variação na porcentagem - limiar móvel. 
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Figura 4.1.5 – Curva média de variação da precisão com a porcentagem variável - limiar móvel 

 

Figura 4.1.6 – Curva média da variação da exatidão com a porcentagem variável – limiar móvel 

 A seguir são apresentados os resultados análogos, na configuração fixa: 

 

Figura 4.1.7 – Curva média da variação de falsos positivos para a variação na porcentagem - 

limiar fixo. 
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Figura 4.1.8 – Curva média da variação de falsos negativos para a variação na porcentagem - 

limiar fixo. 

 

Figura 4.1.9 – Curva média da variação da eficiência para a variação na porcentagem - limiar 

fixo. 

 

Figura 4.1.10 – Curva média de variação da relação de especificidade versus sensitividade, 

para a variação na porcentagem - limiar fixo. 
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Figura 4.1.11– Curva média de variação da precisão, com a porcentagem variável - limiar fixo. 

 

Figura 4.1.12 – Curva média da variação da exatidão, com a porcentagem variável – limiar fixo. 

4.2 Característica de Operação do Receptor 

Na figura é apresentada a média dos resultados do conjunto para o limiar móvel:  

 

Figura 4.2.1 – Curva ROC e AUC = 0,9556, a partir da média dos resultados – limiar móvel. 
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Por último, é vista a média de resultados do conjunto na configuração fixa: 

 

Figura 4.2.2 – Curva ROC e AUC = 0,941, a partir da média dos resultados – limiar fixo. 

4.3 Discussão 

Inicialmente, avaliou-se o método em uma porcentagem do limiar, escolhida como 

60% por este ter sido o mais frequente nas análises dos dados estudados. Os 

primeiros resultados, para o limiar móvel (Tabela 4.1.1), demonstram que com 60% o 

algoritmo “preferiu” não marcar oscilações vistas como espículas pela referência, 

estando menos susceptível aos FPs; um fato satisfatório pois sabe-se que é desejável 

que um classificador prefira falsos negativos a falsos positivos (Fawcett, 2006). Por 

outro lado, o animal 2 teve um desempenho destoante comparado aos demais (Tabela 

4.1.1), porque o animal não possuiu oscilações classificadas como negativos pela 

referência e, assim, este atingiu resultados ideais (FP = 0%, FN = 0% e eficiência = 

100%). Desta forma, optou-se por não utilizá-lo nas médias, pois na prática um sinal 

sem negativos é algo raro, embora entende-se que estes resultados tão expressivos 

elevariam as médias. Adicionalmente ainda na etapa de porcentagem única testou-se 

o limiar fixo (Tabela 4.1.3), onde percebeu-se a perda de quantidade expressiva de 

espículas, levando a altas porcentagens de falsos negativos e redução na eficiência. 

A variação de um parâmetro do método em validação permite a avaliação do 

algoritmo dentro de toda esta faixa de configuração de funcionamento e analisar o 

comportamento pelas variações das medidas, indicadores e da curva ROC. Desta 

forma, variou-se de 0 a 100% a porcentagem do limiar de detecção de picos, ora na 

configuração móvel e ora na opção fixa e primeiramente são discutidos os resultados 
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com o limiar móvel. Para falsos positivos e falsos negativos (Figuras 4.1.1-2), percebe-

se que um aumento da porcentagem do limiar gera diminuição na quantidade de FPs 

gerada pelo algoritmo e a de FNs aumenta, de forma ligeiramente exponencial acima 

de 60%. Além disso, observou-se que em porcentagens intermediárias, entre 30 e 

60%, existe uma possível região ótima de operação do método. Quanto à eficiência 

(Figura 4.1.3), foi visto um aumento com o aumento da porcentagem do limiar (máximo 

de 90,68% em 35%) e a partir de 60% a eficiência diminui. No que diz respeito à 

relação entre sensitividade e especificidade (Figura 4.1.4), nas porcentagens menores 

do limiar a sensitividade é máxima e quando a porcentagem aumenta o algoritmo 

tende a ganhar especificidade e perder em sensitividade, até que esta última decresce 

exponencialmente a partir de 60% de porcentagem. Por último, para precisão (Figura 

4.1.5), percebe-se um aumento com o aumento na porcentagem do limiar e a variação 

percebida na exatidão (Figura 4.1.6) é semelhante à da eficiência do método, com 

máximo novamente em 35%. Assim, pelos resultados em geral as porcentagens 

intermediárias permanecem como uma região ótima de operação para o método. 

Já quanto os resultados de variação na porcentagem com o limiar fixo, viu-se que, 

para a quantidade de FPs (Figura 4.1.7) as configurações possuem resultados 

próximos aos vistos no limiar móvel e, avaliando-se os FNs, (Figura 4.1.8) o limiar fixo 

tem desempenho inferior. Conforme já visto em resultados anteriores (Tabelas 4.1.1 

e 4.1.3), nesta configuração o algoritmo tende a marcar menos falsos positivos, porém 

deixa de marcar mais espículas. Pela curva da variação de eficiência também 

observa-se um valor máximo inferior com relação à configuração móvel e um 

decréscimo maior deste indicador no aumento da porcentagem do limiar (Figura 

4.1.9). Quanto à relação entre especificidade e sensitividade (Figura 4.1.10), percebe-

se um comportamento similar até certa faixa de porcentagem, entretanto esta relação 

decresce para valores menores em sensitividade. Já as curvas de precisão e exatidão 

(Figuras 4.1.11-2) apresentaram comportamentos semelhantes aos anteriores. 

As Curvas ROC foram obtidas ao final, pela variação de porcentagem na 

configuração com o limiar móvel e com o limiar fixo. Com o limiar móvel obtém-se AUC 

= 0,9556 (Figura 4.2.1) e com o limiar fixo obteve-se 0,941 de área (Figura 4.2.2). 
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O algoritmo foi desenvolvido a priori como um método necessário ao laboratório, 

assim o principal objetivo era uma ferramenta de detecção de espículas epileptiformes 

para investigações já em andamento, acerca do sincronismo neural na epilepsia. 

Desta forma, estabeleceu-se o método de forma matematicamente simples, utilizando 

limiares na detecção e para minimização de falsos positivos e obtenção de uma série 

de medidas e resultados acerca destas espículas. Além disso, a ferramenta precede 

outras propostas, como a análise da morfologia das espículas e avaliação da 

coincidência ictal e então decidiu-se executar procedimentos de validação para a 

obtenção de comparações e também de um direcionamento para aperfeiçoamentos 

futuros. Então, com os resultados já obtidos, ao que parece o método pode ser uma 

estratégia superior de detecção destas complexas atividades, considerando também 

sua simplicidade de funcionamento e facilidade de uso pela interface amigável, 

sobretudo considerando possíveis comparações com a literatura a partir da área sob 

a curva. Ao comparar diretamente com métodos recentes de detecção de espículas, 

por exemplo como o feito por Anh-Dao e colaboradores em 2018 (onde obteve-se 

AUCs de 0,972 e 0,945), os resultados obtidos foram bastante próximos, tanto na 

configuração móvel quanto para o limiar fixo. Além disso, comparando com métodos 

desenvolvidos para spikes, como o trabalho de Maccione e coautores, em 2009, as 

áreas obtidas ficaram próximas ou inclusive foram superiores aos resultados desse 

trabalho (de valores entre 0,9 a 0,99); o que pode ser promissor, visto a complexidade 

dos eventos epileptiformes quando comparados aos spikes neuronais. 

Além dos resultados já constatados, ressalta-se que o método foi desenvolvido 

para registros obtidos em modelos animais de epilepsia, onde ainda se percebe uma 

possível lacuna de métodos e ferramentas, embora acredita-se que este também pode 

ser usado em registros humanos. Outra observação pertinente é que o uso de limiares 

na detecção de espículas pode ser pouco comum e menos ainda considerando um 

parâmetro adaptável como o limiar móvel. Desta forma, tais particularidades podem 

tornar o método proposto como um possível diferencial ao já realizado na literatura. 

Ademais, resultados obtidos em indicadores de desempenho podem ser comparados 

de maneira indireta outros métodos já propostos e em trabalhos de revisões, como 

Wilson & Emerson (2002), Scheuer et al. (2016), Le Douget et al. (2017), Anh-Dao et 

al. (2018) e El-Samie et al. (2018). 
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5 RESULTADOS: USO EM DIFERENTES CONJUNTOS DE DADOS 

Os resultados apresentados foram obtidos a partir do uso de três conjuntos de 

dados distintos e estão distribuídos da seguinte forma (Figuras I e II): 

• Seção 5.1 – Uso da SynchroLINNce no Banco de Dados 1; 

• Seção 5.2 – Uso do Índice de Modulação no Banco de Dados 1; 

• Seção 5.3 – Uso da SynchroLINNce no Banco de Dados 2; 

• Seção 5.4 – Uso da SynchroLINNce no Banco de Dados 3. 

5.1 Uso da SynchroLINNce para o estudo de distintos níveis de excitabilidade 

com PTZ e de tratamento com a NPS 

5.1.1 Considerações iniciais 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos, através das ferramentas 

desenvolvidas, utilizando o conjunto de dados do doutorado de Jasiara Carla de 

Oliveira, do Laboratório Interdisciplinar de Neuroengenharia e Neurociências 

(LINNce). O principal objetivo do trabalho na ocasião era caracterizar, por estudos 

comportamentais e através de medidas de sincronização usando os registros 

eletrográficos, o efeito da NPS em distintos níveis de excitabilidade do modelo animal 

de pentilenotetrazol (PTZ), avaliando a hipótese do efeito dessincronizador da NPS. 

O modelo de epilepsia usado foi o de crises agudas induzidas por PTZ, uma 

droga antagonista GABAérgica central capaz de fornecer um modelo de transição de 

estados de suceptibilidade, conforme o nível de excitabilidade/sincronismo neural 

mediante à infusão gradativa controlada da droga. As primeiras crises, reconhecidas 

como mioclonia (MIO), podem ser induzidas com dosagens geralmente mais baixas e 

relacionam-se a manifestações como espasmos, automatismos faciais, movimentos 

de mastigação e clonias de cabeça e membros anteriores, que envolvem estruturas 

prosencefálicas. Já as crises máximas manifestam-se como crises tônico-clônicas 

generalizadas (CTCG), são precedidas por crises mínimas e desencadeadas com 

uma dose maior de PTZ, agora envolvendo além do prosencéfalo o tronco encefálico.  
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Os substratos neurais registrados foram córtex (CX), hipocampo (HP) e tálamo 

(TH), devido ao envolvimento na origem e expressão das crises e o alvo escolhido 

para a NPS foi a amígdala, bilateralmente (de Oliveira et al., 2014, Cota et al., 2016). 

Além disso, antes de iniciar o uso da SynchroLINNce os registros passaram por um 

processo inicial de inspeção visual, em parceria com pesquisadores experientes, 

buscando-se classificar para cada canal e para cada animal a presença ou não de 

contaminações como ruído de 60 Hz, artefato de estimulação, de movimento e 

saturação, ao longo de todo o sinal. Após, contabilizou-se os tempos de disparo 

eletrográfico dos comportamentos analisados, conforme o desenho experimental. 

Os resultados de análises estatísticas que serão vistos foram obtidos durante o 

doutorado de Jasiara, em colaboração e os demais serão analisados por esta 

posteriormente, apresentados aqui para demonstrar o potencial da SynchroLINNce. 

5.1.2 Protocolo experimental 

Foram usados ratos Wistar machos, divididos em sete grupos experimentais, de 

acordo com os diferentes graus de insulto convulsivante pelo uso do PTZ e pelos 

diferentes graus de tratamento por meio da NPS: 

1- CTRL-CTCG: grupo controle com quinze (n = 15) animais, recebeu infusão de 

PTZ até o disparo do comportamento de CTCG; 

2- CTRL-MIO: grupo controle com catorze (n = 14) animais, recebeu infusão de 

PTZ até o disparo do comportamento de MIO; 

3- NPS-CTCG: grupo estimulado, com dezesseis (n = 16) animais, recebeu 

infusão de PTZ e foi submetido à NPS concomitantemente, até o desencadear 

da CTCG; 

4- NPS-MIO: grupo estimulado, com doze (n = 12) animais, recebeu infusão de 

PTZ e foi submetido à NPS concomitantemente, até o desencadear da MIO; 

5- NPS-LCTCG: grupo estimulado, com treze (n = 13) animais, recebeu infusão 

de PTZ e foi submetido à NPS concomitantemente, até o limiar médio do grupo 

CTRL-CTCG (mesmo insulto convulsivante do grupo controle); 
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6- NPS-LMIO: grupo estimulado, com sete (n = 7) animais, recebeu infusão de 

PTZ e foi submetido à NPS concomitantemente, até o limiar médio do grupo 

CTRL-MIO (mesmo insulto convulsivante do grupo controle); 

7- NPScont-LCTCG: grupo estimulado, com catorze (n = 14) animais, recebeu 

infusão de PTZ até o limiar médio do grupo CTRL-CTCG (mesma dosagem 

deste) e foi submetido à NPS, concomitantemente, até o fim do registro. 

As abreviações dos grupos experimentais encontram-se no início do documento e 

o esquemático a seguir apresenta o desenho experimental (Figura 5.1.1). Do lado 

esquerdo da figura estão os grupos denominados de mioclonia, controle e 

estimulados, demonstrando como foi feita a infusão de PTZ e o tratamento através da 

NPS. Já do lado direito da figura estão os grupos denominados de CTCG, controle e 

estimulados, análogo ao lado esquerdo, porém neste caso para crises máximas. Além 

disso, este painel ressalta as semelhanças entre grupos, até certos instantes de 

disparos da crise, demonstrando porque em alguns momentos, animais controles e 

estimulados foram agrupados em dois grupos maiores e distintos: 

 

Figura 5.1.1 – Esquemático com o desenho grupos experimentais (modificada de de Oliveira, 

2017). Do lado esquerdo os grupos para estudo da mioclonia e do lado direito os grupos para 

estudo de crises máximas, pela crise tônico-clônica generalizada. 
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Os animais passam por cirurgia estereotáxica para implante de eletrodos de 

registro, estimulação e referência, além de parafusos de fixação e o posicionamento 

destes é feito a partir do atlas neuroanatômico (Paxinos & Watson, 1998). Assim, os 

eletrodos profundos, bipolares para estimulação, foram implantados nas amígdalas 

direita (AMI D) e esquerda (AMI E) e monopolares, para registro, implantados em HP 

e TH. Por último, usou-se um microparafuso cirúrgico para registro do CX e outro de 

referência (terra - osso frontal). Após, os animais passam por 11 dias de recuperação. 

Os animais são registrados, eletrofisiologicamente e vídeo, monitorados pela 

instrumentação virtual previamente realizada em LABView® e após aquisição dos 

registros, a amplificação é feita pelo A-M Systems (modelo 3500 – ganho 2000 V/V). 

Na sequência, os registros foram filtrados analogicamente entre 0,3 (passa-alta) e 300 

Hz (passa-baixa), passando por conversão analógica-digital (NI-DAQ 6023E) com 

amostragem de 1000 Hz e foram armazenados. Além disso, todo registro começa com 

um período basal curto (~30 s) e após tem-se os processos de infusão de PTZ e 

estimulação, conforme o grupo. A infusão é feita de maneira intravenosa, gradual e 

controlada, essencial ao desencadeamento das crises e para que o animal receba o 

volume de droga estabelecido. O resumo da metodologia é visto pela figura abaixo: 

 

Figura 5.1.2 – Metodologia experimental para obtenção do conjunto de dados de Jasiara. 
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Figura 5.1.3 – Setup experimental (extraída, de Oliveira, 2017). 

O sistema de estimulação A-M Systems (modelo 3800) entrega 4 pulsos/s. 

bifásicos, de 100 μs de duração, com amplitude variável entre 100 e 600 μA, conforme 

suceptibilidade do animal. O processo de aleatorização dos pulsos é feito através de 

um algoritmo já implementado, que estabelece intervalo mínimo entre pulsos de 20 

ms, para a baixa frequência em média (Cota et al., 2009). Adiante, são exibidos o 

padrão não-periódico da NPS e da morfologia desses pulsos (Figuras 5.1.4-5). 

 

Figura 5.1.4 – Padrão não-periódico da NPS (modificada de Cota et al., 2009). 
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Figura 5.1.5 – Morfologia dos pulsos da NPS (modificada de de Oliveira et al., 2018). 

5.1.3 Análise de correlação 

A análise de correlação proposta na SynchroLINNce foi realizada, conforme 

toda etapa do processamento de sinais, a partir de informações prévias da inspeção 

visual. Além disso, esta foi feita no período basal (sem infusão e estimulação) e na 

mioclonia. Assim, avaliou-se as observações da inspeção e caso o par de canais não 

estivesse isento de adversidades durante o período avaliado, conforme já visto na 

seção 5.1.1, este era descartado da correlação. Os animais do grupo NPS-LMIO, por 

sua vez, não entraram na análise na mioclonia pois não houve 𝑛 amostral suficiente 

para futuras análises estatísticas, que desencadeou o comportamento. As tabelas a 

seguir apresentam estas distribuições, durante o período basal e a mioclonia: 

Tabela 5.1.1 – Distribuição do 𝒏 amostral na análise de correlação durante o período basal. 

Grupo 
Par de canais 

CX/HP HP/TH CX/TH 

1- CTRL-CTCG 8 7 8 

2- CTRL-MIO 8 8 9 

3- NPS-CTCG 7 6 8 

4- NPS-MIO 8 5 6 

5- NPS-LCTCG 7 3 4 

6- NPS-LMIO 5 4 4 

7- NPScont-LCTCG 6 5 7 

Tabela 5.1.2 – Distribuição do 𝒏 amostral na análise de correlação durante a mioclonia. 

Grupo 
Par de canais 

CX/HP HP/TH CX/TH 

1- CTRL-CTCG 8 8 9 

2- CTRL-MIO 14 14 14 

3- NPS-CTCG 7 7 11 

4- NPS-MIO 9 7 9 

5- NPS-LCTCG 8 4 5 

7- NPScont-LCTCG 3 3 4 

Os resultados das análises de correlação são apresentados a seguir, através 

de histogramas. No período basal, os resultados foram agrupados conforme os 

substratos avaliados, por se tratar do período basal, ainda sem infusão e NPS: 
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Figura 5.1.6 – Histogramas dos resultados das correlações entre CX e HP no período basal. 

 

Figura 5.1.7 – Histogramas dos resultados das correlações entre HP e TH no período basal. 

 

Figura 5.1.8 – Histogramas dos resultados das correlações para CX e TH no período basal. 

 Os resultados vistos a seguir, para a análise durante a mioclonia, são 

apresentados para cada um dos grupos devido aos diferentes níveis de excitabilidade 

pelo uso do PTZ e a presença ou não da NPS, agrupando-se todos os canais: 

 

Figura 5.1.9 – Histogramas dos resultados das correlações na mioclonia – CTRL-CTCG. 
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Figura 5.1.10 – Histogramas dos resultados das correlações na mioclonia – CTRL-MIO. 

 

Figura 5.1.11 – Histogramas dos resultados das correlações na mioclonia – NPS-CTCG. 

 

Figura 5.1.12 – Histogramas dos resultados das correlações na mioclonia – NPS-MIO. 

 

Figura 5.1.13 – Histogramas dos resultados das correlações na mioclonia – NPS-LCTCG. 
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Figura 5.1.14 – Histogramas dos resultados das correlações na mioclonia – NPSCont-LCTCG. 

O tempo médio gasto para a etapa foi computado, incluindo o preenchimento 

de informações experimentais e estima-se que foram gastos em torno de 5 a 6 horas. 

5.1.4 Detecção de espículas 

Os animais em conformidade na inspeção foram analisados nas fases ictais 

que desenvolveram, de MIO e CTCG, dividida em fase tônica e clônica: 

Tabela 5.1.3 – Distribuição de animais na detecção de espículas (modificada, de Oliveira, 2017). 

Grupos e 
canais por fase 

CX HP TH CX HP TH CX HP TH 

Mioclonia Fase tônica (CTCG) Fase clônica (CTCG) 

1-CTRL-CTCG 9 8 9 9 8 6 9 8 6 

2-CTRL-MIO 14 14 14 -  - - - - - 

3-NPS-CTCG 14 8 12 12 5 4 12 4 4 

4-NPS-MIO 11 9 9 -  - - - - - 

5-NPS-LCTCG 12 8 7 6 - - 7 - - 

7-NPScont-LCTCG 6 6 6 - - - - - - 

Poucos animais do grupo NPS-LMIO desenvolveram a mioclonia, por possível 

ação da NPS e assim não houve 𝑛 amostral suficiente para análises estatísticas. Nas 

fases tônica e clônica o 𝑛 amostral é mais baixo porque muitos animais não chegaram 

à CTCG, por possível ação da NPS, mas também houve perdas, sobretudo em HP e 

TH, devido a ruídos de saturação na CTCG. Por último, definiu-se para o método: 

Tabela 5.1.4 – Configuração dos limiares no algoritmo de detecção de espículas. 

Limiares Escolhas 

Móvel 60% 

Temporal 0,1 s 

Mínimo 0,225 mV 
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O funcionamento do algoritmo pode ser verificado nas próximas figuras, através 

de exemplos representativos para todas as fases ictais analisadas: 

 

Figura 5.1.15 – Detecção de espículas na mioclonia (r052 do grupo CTRL-CTCG, canal CX). 

 

Figura 5.1.16 – Sobreposição de espículas e espícula média e desvio padrão, detectadas 
durante a mioclonia (exemplo representativo, r052 - grupo CTRL-CTCG, canal CX). 

 

Figura 5.1.17 – Detecção de espículas na fase tônica da CTCG (r112, do grupo NPS-CTCG, CX). 

 

Figura 5.1.18 – Sobreposição de espículas e curva de média e desvio padrão destas, 
detectadas na fase tônica da CTCG (exemplo representativo r112 - grupo NPS-CTCG, canal CX) 
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Figura 5.1.19 – Detecção de espículas na fase clônica da CTCG (r048 do grupo CTRL-CTCG,CX) 

 

Figura 5.1.20 – Sobreposição de espículas e curva de média e desvio padrão destas, 

detectadas na fase clônica da CTCG (exemplo representativo r048 - grupo CTRL-CTCG, CX). 

A detecção levou em torno de 2,5 minutos/ animal e por fase ictal, considerando 

o preenchimento de informações experimentais, um total de 8:30h de processamento. 

Na sequência, serão apresentadas inicialmente as análises estatísticas feitas na 

mioclonia, para amplitude média e número de espículas (* p<0,05; ** p<0,01, *** 

p<0,001, **** p<0,0001, one way Anova e post hoc de Tukey): 
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Figura 5.1.21 – Resultados estatísticos de contagem e amplitude média de espículas na 
mioclonia (modificado, de Oliveira, 2017). 

Já nas fases tônica e clônica da CTCG não houve significância nos parâmetros 

avaliados, embora houvesse alguma tendência nos resultados, como pode ser visto: 

 

Figura 5.1.22 – Resultados estatísticos de contagem e amplitude média de espículas na fase 
tônica (modificado, de Oliveira, 2017). 

 

Figura 5.1.23 – Resultados estatísticos de contagem e amplitude média de espículas na fase 
clônica (modificado, de Oliveira, 2017). 

Os resultados seguintes referem-se à frequência de disparo durante cada fase 

ictal, onde calculou-se médias, máximos, mínimos e desvios padrões dos grupos. 

Assim, nas tabelas seguintes lê-se: 1-CTRL-CTCG; 2-CTRL-MIO; 3-NPS-CTCG; 4-

NPS-MIO; 5-NPS-LCTCG; 7-NPScont-LCTCG. Além disso, adotou-se um código de 

cores para as células, com uma escala em cinza em cada coluna, onde o valor mínimo 
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está em branco, valores intermediários em tons de cinza e o máximo visto para a 

medida está em preenchido em preto: 

Tabela 5.1.5 – Resultados de médias, máximos, mínimos e desvios padrões dos grupos, 
durante a mioclonia, para frequência de disparo de espículas. 

Grupo Canal 

Frequência de disparo 
de espículas (Hz) 

Méd. Máx. Mín. Desv. 

1 

CX 2,686 3,177 2,443 0,23 

HP 2,808 3,631 2,317 0,412 

TH 2,74 3,244 2,509 0,261 

2 

CX 2,572 3,164 2,149 0,262 

HP 2,563 3,055 1,932 0,311 

TH 2,597 3,039 2,231 0,248 

3 

CX 2,62 3,289 2,228 0,33 

HP 2,635 3,153 2,089 0,339 

TH 2,696 2,998 2,15 0,261 

4 

CX 2,796 5,131 2,054 0,803 

HP 2,486 2,718 2,17 0,175 

TH 2,607 3,049 2,322 0,247 

5 

CX 2,73 3,261 2,418 0,233 

HP 2,887 3,335 2,547 0,256 

TH 2,826 3,242 2,397 0,303 

7 

CX 2,845 3,068 2,661 0,156 

HP 2,681 3,356 2,23 0,368 

TH 2,823 3,091 2,651 0,171 

Tabela 5.1.6 – Resultados de médias, máximos, mínimos e desvios padrões dos grupos, 
durante a fase clônica, para frequência de disparo de espículas. 

Grupo Canal 
Frequência de disparo de espículas (Hz) 

Méd. Máx. Mín. Desv. 

1 

CX 2,276 3,159 1,298 0,59 

HP 2,408 3,385 1,271 0,77 

TH 2,53 3,346 1,271 0,762 

3 

CX 2,719 5,102 0,964 1,283 

HP 2,556 3,983 1,275 1,36 

TH 3,386 5,473 1,072 1,803 

5 CX 2,603 3,18 2,026 0,816 
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Nesta etapa da análise, conforme é visto nas tabelas anteriores, optou-se por 

avaliar as medidas das fases de mioclonia e fase clônica da CTCG, pelos resultados 

já observados e por características eletroencefalográficas destas fases, de atividades 

ictais com maior quantidade espículas e muitas vezes sustentadas. 

5.1.5 Morfologia da inclinação 

Avaliou-se nesta etapa a mioclonia e fase clônica da CTCG, assim a distribuição 

de animais é a mesma anterior (Tabela 5.1.3). Os resultados referem-se então às 

medidas de inclinação total, de subida e escida das espículas, com as amplitudes 

associadas; sendo nas tabelas: 1-CTRL-CTCG; 2-CTRL-MIO; 3-NPS-CTCG; 4-NPS-

MIO; 5-NPS-LCTCG; 7-NPScont-LCTCG. Além disso, na escala em cinza de cada 

coluna o valor mínimo está branco, intermediários em tons cinza e o máximo em preto: 

Tabela 5.1.7 – Médias - Resultados de grupos da morfologia de inclinação durante a mioclonia. 

Grupo Canal 

Médias 

Inclin. 
Total 

Inclin. 
Subida 

Inclin. 
Descida 

Ampl. 
Subida 

Ampl. 
Descida 

Ampl. 
Média 

1 

CX 0,0414 0,0503 -0,0324 9,34E-04 7,79E-04 8,57E-04 

HP 0,0370 0,0478 -0,0261 8,63E-04 6,72E-04 7,67E-04 

TH 0,0419 0,0500 -0,0337 9,10E-04 7,66E-04 8,38E-04 

2 

CX 0,0434 0,0590 -0,0278 8,98E-04 6,58E-04 7,78E-04 

HP 0,0401 0,0548 -0,0254 8,84E-04 6,73E-04 7,79E-04 

TH 0,0414 0,0570 -0,0258 8,88E-04 6,49E-04 7,68E-04 

3 

CX 0,0451 0,0600 -0,0302 9,41E-04 6,94E-04 8,17E-04 

HP 0,0513 0,0678 -0,0347 1,15E-03 8,95E-04 1,02E-03 

TH 0,0454 0,0626 -0,0282 1,05E-03 7,71E-04 9,12E-04 

4 

CX 0,0505 0,0611 -0,0400 1,05E-03 8,36E-04 9,42E-04 

HP 0,0437 0,0521 -0,0352 9,52E-04 8,24E-04 8,88E-04 

TH 0,0490 0,0610 -0,0369 1,06E-03 8,51E-04 9,58E-04 

5 

CX 0,0407 0,0472 -0,0343 8,65E-04 7,61E-04 8,13E-04 

HP 0,0456 0,0590 -0,0321 1,10E-03 8,69E-04 9,83E-04 

TH 0,0418 0,0516 -0,0320 9,06E-04 7,32E-04 8,19E-04 

7 

CX 0,0436 0,0475 -0,0396 8,84E-04 8,32E-04 8,58E-04 

HP 0,0653 0,0876 -0,0430 1,38E-03 1,14E-03 1,26E-03 

TH 0,0434 0,0541 -0,0328 9,95E-04 8,34E-04 9,14E-04 
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Tabela 5.1.8 – Desvios padrões - Resultados de grupos da morfologia de inclinação na 

mioclonia. 

Grupo Canal 

Desvios padrões 

Inclin. 
total 

Inclin. 
subida 

Inclin. 
descida 

Ampl. 
subida 

Ampl. 
descida 

Ampl. 
média 

1 

CX 0,0161 0,0202 0,0127 3,43E-04 3,07E-04 3,23E-04 

HP 0,0205 0,0270 0,0142 4,66E-04 3,81E-04 4,23E-04 

TH 0,0209 0,0232 0,0202 4,05E-04 3,91E-04 3,92E-04 

2 

CX 0,0102 0,0151 0,0090 2,33E-04 1,96E-04 2,01E-04 

HP 0,0141 0,0204 0,0109 3,67E-04 2,78E-04 3,13E-04 

TH 0,0119 0,0181 0,0107 3,05E-04 2,16E-04 2,51E-04 

3 

CX 0,0128 0,0215 0,0093 2,72E-04 1,86E-04 2,23E-04 

HP 0,0105 0,0159 0,0097 2,59E-04 1,96E-04 2,17E-04 

TH 0,0130 0,0199 0,0070 3,10E-04 2,00E-04 2,52E-04 

4 

CX 0,0144 0,0197 0,0110 2,33E-04 2,01E-04 2,08E-04 

HP 0,0116 0,0144 0,0119 2,93E-04 2,74E-04 2,73E-04 

TH 0,0126 0,0193 0,0074 2,47E-04 1,50E-04 1,88E-04 

5 

CX 0,0108 0,0110 0,0125 2,12E-04 2,19E-04 2,07E-04 

HP 0,0143 0,0175 0,0120 3,47E-04 3,02E-04 3,21E-04 

TH 0,0085 0,0092 0,0110 2,25E-04 1,83E-04 1,93E-04 

7 

CX 0,0100 0,0154 0,0105 2,41E-04 2,15E-04 2,10E-04 

HP 0,0243 0,0364 0,0135 3,44E-04 3,47E-04 3,39E-04 

TH 0,0102 0,0145 0,0067 2,30E-04 1,89E-04 2,06E-04 

Tabela 5.1.9 – Médias - Resultados de grupo da morfologia de inclinação durante a fase clônica 

Grupo Canal 

Médias 

Inclin. 
total 

Inclin. 
subida 

Inclin. 
descida 

Ampl. 
subida 

Ampl. 
descida 

Ampl. 
média 

1 

CX 0,0517 0,0632 -0,0402 1,08E-03 9,30E-04 1,01E-03 

HP 0,0536 0,0656 -0,0416 1,12E-03 9,44E-04 1,03E-03 

TH 0,0446 0,0554 -0,0338 9,25E-04 7,88E-04 8,56E-04 

3 

CX 0,0549 0,0679 -0,042 1,12E-03 9,06E-04 1,01E-03 

HP 0,0631 0,0778 -0,0483 1,26E-03 1,11E-03 1,18E-03 

TH 0,0395 0,0442 -0,0347 7,96E-04 6,66E-04 7,31E-04 

5 CX 0,0517 0,0618 -0,0416 1,06E-03 8,98E-04 9,72E-04 
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Tabela 5.1.10 – Desvios padrões - Resultados de grupo da inclinação na fase clônica da CTCG. 

Grupo Canal 

Desvios padrões 

Inclin. 
total 

Inclin. 
subida 

Inclin. 
descida 

Ampl. 
subida 

Ampl. 
descida 

Ampl. 
média 

1 

CX 0,0242 0,0312 0,01896 5,39E-04 4,76E-04 5,04E-04 

HP 0,0338 0,0406 0,02762 7,37E-04 6,33E-04 6,84E-04 

TH 0,0242 0,0302 0,01886 5,47E-04 4,80E-04 5,12E-04 

3 

CX 0,0178 0,0299 0,01301 3,73E-04 3,09E-04 3,24E-04 

HP 0,0158 0,0129 0,01954 5,04E-04 4,88E-04 4,92E-04 

TH 0,0174 0,0286 0,00748 4,08E-04 3,04E-04 3,50E-04 

5 CX 0,0152 0,0244 0,00656 3,13E-04 1,71E-04 2,25E-04 

O tempo adicional gasto para esta análise foi de aproximadamente 70 min. 

5.1.6 Coincidência ictal 

As janelas temporais foram definidas como 0,001 s, 0,0025 s, 0,005 s, 0,0075 s, 

0,01 s, 0,02 s, 0,03 s, 0,04 s e 0,05 s e a coincidência foi avaliada entre os pares 

CX/HP, HP/TH e CX/TH; sendo que a janela mínima de 0,001 s em função da 

amostragem (1000 Hz). Além disso, a coincidência foi analisada na mioclonia, fase 

tônica e clônica da CTCG devido ao 𝑛 amostral disponível, conforme tabela seguinte: 

Tabela 5.1.11 – Distribuição de animais para a coincidência (modificada, de Oliveira, 2017). 

Grupos/par de 
canais por fase 

CX/       
HP 

HP/      
TH 

CX/      
TH 

CX/       
HP 

HP/      
TH 

CX/      
TH 

CX/       
HP 

HP/      
TH 

CX/      
TH 

Mioclonia Fase tônica (CTCG) Fase clônica (CTCG) 

1- CTRL-CTCG 8 9 8 8 6 6 8 6 6 

2- CTRL-MIO 14 14 14 - - - - - - 

3- NPS-CTCG 8 12 8 5 4 4 4 4 4 

4- NPS-MIO 9 9 7 - - - - - - 

5- NPS-LCTCG 8 5 5 - - - - - - 

7- NPScont-LCTCG 5 5 4 - - - - - - 

O tempo adicional total, gasto nesta análise, foi estimado em cerca de 2:30h. A 

seguir tem-se alguns resultados da mioclonia (janelas de 0,001 s e 0,0025 s), para 

animais representativos de um grupo controle e um estimulado, com mesma dosagem 

de PTZ. Em azul tem-se o HP (referência) e TH em preto (comparação). Espículas 
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com pico vermelho são as não-coincidentes da referência, em magenta àquelas não-

coincidentes da comparação e as coincidentes têm os picos marcados em verde: 

 

Figura 5.1.24 – Coincidência ictal durante a mioclonia, na janela temporal de análise de 0,001 s 

(coincidência de 64,13% entre HP e TH, animal representativo r072 do grupo CTRL-CTCG). 

 

Figura 5.1.25 – Coincidência ictal durante a mioclonia, na janela temporal de análise de 0,001 s 

(coincidência de 7,07% entre HP e TH, animal representativo r119 do grupo NPS-CTCG). 
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Figura 5.1.26 – Coincidência ictal durante a mioclonia, na janela temporal de análise de 0,0025 

s (coincidência de 100% entre HP e TH, animal representativo r072 do grupo CTRL-CTCG). 

 

Figura 5.1.27 – Resultado da coincidência ictal na mioclonia, na janela temporal de 0,0025 s 

(coincidência de 30,43% entre HP e TH, animal representativo r119 do grupo NPS-CTCG). 

Os resultados estatísticos apresentados a seguir, para a mioclonia, exibem a 

evolução da taxa de coincidência com o aumento temporal na janela de análise e 

gráficos de barras adicionais, para todas as combinações de pares de canais. As 

análises estatísticas foram feitas através dos testes one way Anova e post hoc de 

Tukey e onde há significância estatística a relação foi de *p<0,05 e **p<0,01: 
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Figura 5.1.28 – Resultados estatísticos da taxa de coincidência entre CX e HP durante a 

mioclonia (extraída em de Oliveira, 2017). 
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Figura 5.1.29 – Resultados estatísticos da taxa de coincidência entre CX e TH durante a 

mioclonia (extraída em de Oliveira, 2017). 
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Figura 5.1.30 – Resultados estatísticos da taxa de coincidência entre HP e TH durante a 

mioclonia (extraída em de Oliveira, 2017). 
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Já nas etapas de fase tônica e clônica, devido à comparação entre dois grupos 

experimentais (vide tabela anterior), apenas gráficos de curvas da evolução da 

coincidência pelo aumento da janela temporal foram obtidos, por já serem suficientes 

para comparar estes dois grupos. Nestas análises, utilizou-se o teste paramétrico t de 

Student, no qual as significâncias estão relacionadas *p<0,05 e **p<0,01. 

 

Figura 5.1.31 – Análise estatística da taxa de coincidência na fase tônica (de Oliveira, 2017). 

 

Figura 5.1.32 – Análise estatística da taxa de coincidência na fase clônica (de Oliveira, 2017). 

5.1.7 Discussão 

No presente conjunto de dados optou-se por analisar a correlação no período 

basal, comparando os resultados entre os pares de canais pelo uso de histogramas. 

Após, comparou-se com o mesmo tipo de gráfico a correlação durante a miocolonia, 

organizando-se os resultados entre grupos e embora esses resultados não tenham 

sido analisados estatisticamente, algumas observações prévias podem ser feitas. 

Durante o período basal em geral, os coeficientes de correlação parecem ser mais 

baixos, comparando-se com a mioclonia. Além disso, durante a crise os grupos 

controles também apresentaram coeficientes superiores aos dos grupos estimulados. 
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A detecção foi dividida de acordo com as fases ictais abordadas e os resultados 

estatísticos referem-se à quantidade de espículas e amplitude média destas. 

Inicialmente na mioclonia, os grupos NPS-LCTCG e NPScont-LCTCG apresentaram 

maior quantidade de espículas em todos os canais, quando comparados com 

praticamente todos os demais grupos, em vários casos com grande significância 

estatística (Figura 5.1.21). Por outro lado, nas demais fases ictais durante a CTCG 

não houveram tendências significativas (Figura 5.1.22). Assim, entende-se que 

achados deste tipo podem ter relação biológica com o envolvimento de microcircuitos 

locais, no microdomínio neural, onde a presença de um aumento no sincronismo local 

pode ser correlacionada a uma maior quantidade de atividade registrada 

Embora os resultados para frequência de disparo de espículas não tenham sido 

analisados estatisticamente, é possível realizar algumas observações análogas ao 

que já foi constatado. Durante a mioclonia, os valores médios desta medida parecem 

apontar comportamentos semelhantes independente do grupo e do canal, todavia os 

grupos estimulados apresentam valores superiores com relação aos controles em 

praticamente todos os grupos e canais (Tabela 5.1.5). Já na fase clônica da CTCG, o 

grupo NPS-CTCG apresenta uma possível maior frequência de disparo com relação 

tanto ao grupo CTRL-CTCG quanto ao grupo estimulado NPS-LCTCG (Tabela 5.1.6). 

Logicamente, um número alto de espículas pode estar diretamente relacionado a um 

aumento na frequência de disparo. Além disso, esta frequência pode ser relacionada 

biologicamente a uma correlação entre substratos neurais, envolvidos durante a crise. 

Os resultados vistos para a morfologia de inclinação das espículas, embora não 

analisados estatisticamente por enquanto, também podem apontar certas tendências 

entre os grupos. Assim, primeiramente na mioclonia, o grupo NPSCont-LCTCG 

parece apresentar médias mais altas no hipocampo, tanto de inclinações quanto 

amplitudes, com exceção apenas para a inclinação de descida (Tabela 5.1.7). 

Adicionalmente, os desvios padrões também foram superiores em algumas medidas 

neste grupo, sinalizando uma possível maior variabilidade dentro deste. Ademais, 

altos valores de desvios também foram vistos no grupo CTRL-CTCG, principalmente 

nas medidas de amplitude (Tabela 5.1.8). Com relação à fase clônica da CTCG, as 

medidas para o grupo NPS-CTCG, em geral, parecem ter valores acima dos demais 
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(Tabela 5.1.9) e nos desvios padrões (Tabela 5.1.10) o grupo CTRL-CTCG 

apresentou valores mais altos. 

Avançando para a análise de coincidência ictal, durante a mioclonia e utilizando 

CX e HP viu-se diferença significativa em quase todas as janelas temporais de análise, 

ao comparar o grupo CTRL-MIO e o NPS-LCTCG, em alguns casos também para o 

CTRL-CTCG, sendo a coincidência nos controles significativamente maior (Figura 

5.1.28). Já ao analisar CX e TH, observa-se uma menor tendência destas diferenças 

entre controles e estimulados, embora ainda tenha surgido uma diferença estatística 

em 0,04 s (Figura 5.1.29). Por outro lado e ainda analisando estes mesmos canais, 

viu-se que na primeira janela, de 0,001 s, o grupo NPS-LCTCG apresentou maior 

coincidência ictal com relação aos grupos estimulados NPS-CTCG e NPScont-LCTCG 

e na janela de 0,05 s o grupo NPS-LCTCG apresentou maior coincidência, com 

significância estatística, com relação ao NPSCont-LCTCG (Figura 5.1.29). Por último 

na mioclonia, analisando HP e TH observou-se novamente maiores taxas de 

coincidência com algumas significâncias estatísticas em praticamente todas as 

janelas para o CTRL-MIO com relação ao NPS-MIO em janelas menores e em 

maiores, quando comparou-se este grupo controle ao NPScont-LCTCG (Figura 

5.1.30). Na fase tônica da CTCG não surgiram diferenças estatísticas na análise, 

todavia o grupo NPS-CTCG parece ter menos coincidência ictal para as janelas 

analisadas, comparado ao CTRL-CTCG em CX e TH e HP e TH (Figura 5.1.31). Ao 

analisar a fase clônica (Figura 5.1.32), diferenças estatísticas são vistas nos mesmos 

pares anteriores e há uma tendência similar entre CX e HP, demonstrando que o grupo 

CTRL-CTCG apresentou maior coincidência ictal em geral, desde as pequenas 

janelas temporais, ao ser comparado com o NPS-CTCG. Sendo a coincidência ictal 

proposta para a análise em macrodomínio, de relações de sincronismo do ponto de 

vista de redes neurais, tais resultados podem demonstrar que, ao que parece, os 

grupos estimulados tem uma redução no sincronismo entre substratos devido à NPS. 

Sobre a análise de correlação, altos valores de coeficiente podem significar que 

os eletrodos estavam posicionados muito próximos, levando ao registro acidental do 

mesmo substrato duas vezes, por exemplo. Outras possibilidades são artefatos 

dominantes no sinal, no caso deste trabalho algo que tenha passado despercebido na 

inspeção visual. Por outro lado, se a alta correlação não está relacionada à presença 
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de ruídos, existirão evidências de que mais de um sinal não traz informações inéditas. 

Mais ainda, entende-se que no caso uma alta correlação, se os sinais forem de fato 

idênticos a coincidência ictal já tende a 100% e se mantém. Adicionalmente, outro 

fenômeno atrelado à alta correlação é o crosstalk, que neste caso estaria relacionado 

à interferência indesejada que um eletrodo causaria em outro. 

Um disparo simultâneo de uma grande população neuronal, por exemplo, 

afetaria a morfologia das espículas vistas, pode ser correlacionado ao aumento do 

sincronismo local e também pode ter interpretações para níveis de organização neural 

mais complexos. Outros parâmetros como aumento na amplitude e no intervalo destas 

espículas podem ter relação entre si e diretamente com o oscilador neural que originou 

tal atividade (Niedermeyer, 2005). Os padrões de repetição ou atraso entre espículas, 

por sua vez, também podem ser avaliados nestas medidas e existem evidências de 

correlações com o sincronismo e dessincronismo nas fases ictais (Wu et al., 2013). 

Assim, a ausência de significância estatística vista em alguns casos de 

quantidade de espículas e amplitude destas, sobretudo na comparação entre os 

grupos controles e estimulados, traz possíveis indicativos de que as espículas sejam 

sempre semelhantes com a presença ou não da NPS. Já as diferenças estatísticas 

vistas no número de espículas durante a mioclonia estão possivelmente 

correlacionadas com a maior duração desta fase nos grupos NPS-LCTCG e NPScont-

LCTCG (para mais detalhes, ver de Oliveira, 2017). Contudo, como ainda existem 

medidas de características e morfologia das espículas a serem avaliadas 

estatisticamente, estas são algumas conclusões pertinentes até o momento, embora 

tais achados já permitem importantes direcionamentos futuros. 

Os achados de coincidência ictal podem demonstrar relações entre circuitos 

neurais, no macrodomínio de análise e há evidências, neste ponto de vista, de como 

a NPS provoca a dessincronização nas redes neurais e pode postergar, ou mesmo 

impedir a evolução da crise epiléptica. Os resultados até o momento indicam que a 

NPS causa uma diminuição na coincidência das espículas ao longo da atividade 

epileptiforme, como pode ser visto em resultados durante a mioclonia e fase clônica, 

principalmente. Logo, os resultados parecem corroborar a ideia de que a NPS age de 

maneira a promover a dessincronização de circuitos envolvidos. Além disso, o efeito 
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do aumento das janelas temporais para avaliação de coincidência demonstrou como 

grupos controles e estimulados, em geral, se comportam de maneira divergente. 

Desta forma, também ressaltando evidências da complexidade da evolução temporal 

de uma crise e sua importância no entendimento do sincronismo e dessincronismo 

(Jiruska et al., 2013) nos diferentes contextos de tratamento ou não. Estudos mais 

detalhados, abordando as espículas não-coincidentes por exemplo, poderão 

proporcionar conclusões mais definitivas (mais detalhes em de Oliveira, 2017). 

5.2 Análise do acoplamento fase-amplitude para distintos níveis de 

excitabilidade com PTZ e de tratamento com a NPS 

5.2.1 Considerações iniciais 

Nesta seção são apresentados os resultados do Índice de Modulação (IM) (Tort 

et al., 2008; 2010), continuando a investigação experimental anterior, para variados 

níveis de insulto pelo PTZ e de tratamento pela NPS. Tais achados foram obtidos 

novamente em colaboração, para o doutorado de Jasiara. Ademais, optou-se por 

apresentar apenas os resultados onde houve diferença com significância estatística. 

A modulação foi avaliada entre a fase de oscilações de baixa frequência e a amplitude 

de oscilações de alta frequência, conforme combinações de pares vista abaixo: 

 

Figura 5.2.1 – Pares de faixas de frequência utilizados na análise com o IM (extraída do artigo 

enviado ao I LAWCN). 

Estas escolhas foram feitas baseadas na literatura sobre acoplamentos fase-

amplitude em condições patológicas e fisiológicas. Certas faixas de frequências são 

comumente associadas ao processamento de memória (Siapas & Wilson, 1998; Sirota 

et al., 2003; Tort et al., 2010; Blanco et al., 2015) e o processo epileptogênico, por sua 

vez, pode ser compreendido como um tipo de memória aberrante (Meador, 2007). 

Além disso, alguns pares de frequências usados também são tidos como marcadores 
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do período ictal (Nariai et al., 2011; Guirgis et al., 2013; Ibrahim et al., 2014), além de 

possíveis indicadores da iminência de uma crise (Alvarado-Rojas et al., 2011).  

A análise se dividirá conforme o período no qual o IM será usado. Assim, 

inicialmente avalia-se um período pré-ictal sem espículas, compreendido do início da 

infusão até o surgimento da 1ª espícula. Após, o IM é usado em períodos englobando 

fases pré-ictal e ictal, com mioclonia e fases tônica e clônica da CTCG. 

Ademais, o cálculo do IM em faixas de frequência mais restritas é menos 

dispendioso computacionalmente e assim, para situar o leitor, o maior tempo gasto 

deu-se pela quantidade de faixas. Já os comodulogramas gerados demoraram mais 

para serem obtidos, por exemplo. 

5.2.2 Início da infusão de PTZ até a primeira espícula 

Para a investigação do provável efeito da NPS antes do desencadeamento da 

crise, calculou-se o IM em janelas de 30 s, deslizantes a cada 10 s, do início da infusão 

até a 1ª espícula detectada, precedente à mioclonia, de forma a evitar possíveis 

resultados espúrios devido aos picos acentuados, por exemplo (Kramer et al., 2008). 

Quanto à distribuição, os animais controles e os estimulados formaram dois grupos 

distintos e à medida que os animais entravam na mioclonia, eram retirados da análise: 

Tabela 5.2.1 – Distribuição de animais – início da infusão até a 1ª espícula (de Oliveira, 2017). 

Canal Janelas (s) CTRL-todos NPS-todos 

CX 

30 23 50 

40 22 45 

50 19 44 

60 18 40 

70 15 31 

80 7 21 

90 5 14 

HP 

30 23 50 

40 22 47 

50 20 46 

60 19 45 

70 15 23 

80 7 16 

90 5 10 



81 
CAPÍTULO 5 –  RESULTADOS: USO EM DIFERENTES CONJUNTOS DE DADOS 

TH 

30 23 34 

40 19 27 

50 17 27 

60 17 25 

70 14 20 

80 6 16 

90 4 11 

Os resultados estatísticos são vistos a seguir, divididos nas três faixas para 

fase, de 0 a 2 Hz, 2 a 6 Hz e 8 a 14 Hz, com cada um dos canais separadamente 

dentro do painel das figuras. Foi utilizado o teste t de Student, onde *p < 0,05; **p < 

0,01 traduz os níveis encontrados de significância: 

 

Figura 5.2.2 – Resultados estatísticos do IM, na faixa de 0 a 2 Hz para fase, no período de início 

de infusão de PTZ até a 1ª espícula (extraída em de Oliveira, 2017). 
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Figura 5.2.3 – Resultados estatísticos do IM, na faixa de 2 a 6 Hz para fase, no período de início 

de infusão de PTZ até a 1ª espícula (extraída em de Oliveira, 2017). 

 

Figura 5.2.4 – Resultados estatísticos do IM, na faixa de 8 a 14 Hz para fase, no período de 

início de infusão de PTZ até a 1ª espícula (extraída em de Oliveira, 2017). 

Para melhor compreensão da evolução temporal do acoplamento dentro de 

cada grupo, comparou-se a diferença entre a primeira e a última janela temporal. Os 

resultados obtidos são vistos a seguir, para o grupo CTRL-todos e NPS-todos:  
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Figura 5.2.5 – Resultados do IM no período de início de infusão de PTZ até a 1ª espícula, para a 

1ª e última janela temporal no grupo CTRL-todos (extraída em de Oliveira, 2017). 

 

Figura 5.2.6 – Resultados do IM no período de início de infusão de PTZ até a 1ª espícula, para a 

1ª e última janela temporal no grupo NPS-todos (extraída em de Oliveira, 2017). 

5.2.3 Períodos pré-ictais e ictais 

Nesta etapa avaliou-se a evolução da crise epiléptica, na ausência e na presença 

da NPS. Assim, optou-se por separar 5 instantes distintos, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 5.2.2 – Instantes para uso do IM em períodos pré-ictais e ictais. 

Instante Descrição 

1 30 s iniciais de infusão de PTZ 

2 30 s antes do início da MIO 

3 MIO 
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4 Fase tônica da CTCG 

5 Fase clônica da CTCG 

Como nesta etapa objetivou-se avaliar exclusivamente a presença da NPS, 

focou-se nos grupos CTRL-CTCG e NPS-CTCG. Esta escolha é justificável, pois nos 

instantes 1 e 2 todos os grupos já haviam sido avaliados e nos demais não havia 𝑛 

amostral suficiente dentro dos grupos, seja por não desencadear o comportamento ou 

mesmo por perdas devido a ruídos, para realização de comparações CTRL e NPS. 

Assim, a distribuição dos animais é apresentada a seguir: 

Tabela 5.2.3 – Distribuição de animais nos períodos ictais (modificada, de Oliveira, 2017). 

Fases 
ictais 

CTRL-CTCG NPS-CTCG 

CX HP TH CX HP TH 

Mioclonia 9 8 9 14 8 12 

Tônica 9 8 6 12 5 4 

Clônica 9 8 6 14 4 4 

Os resultados estatísticos foram então obtidos usando novamente o teste 

paramétrico t de Student, onde * p<0,05 e ** p<0,01 e as figuras apresentam os 

resultados divididos pela frequência de fase, 0 a 2 Hz e em 2 a 6 Hz: 

 

Figura 5.2.7 - Resultados do IM, na faixa de 0 a 2 Hz para fase, nos 5 instantes de tempo 

delimitados para análise (de Oliveira, 2017). 
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Figura 5.2.8 - Resultados do IM, na faixa de 2 a 6 Hz para fase, nos 5 instantes de tempo 

delimitados para análise (de Oliveira, 2017). 

A seguir têm-se os comodulogramas do HP de dois animais representativos, 

do grupo CTRL-CTCG (lado esquerdo) e NPS-CTCG (lado direito), para o trecho 30 

s antes do início da mioclonia (Parte superior – Figura 5.2.9). Embaixo na figura tem-

se um zoom onde houve maior comodulação, denotada pelas cores mais quentes: 

 

Figura 5.2.9 – Comodulogramas do hipocampo de animais representativos nos grupos 

(modificada de um dos abstracts do III NEWroscience). 
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5.2.4 Discussão 

Em um primeiro momento, avaliou-se períodos do registro no início da infusão 

de PTZ até o surgimento da 1ª espícula, evitando possíveis resultados espúrios, como 

já visto (Kramer et al., 2008). Nesta fase, o IM dos grupos controles iniciou baixo e à 

medida que estes animais receberam o PTZ e que a crise evoluiu, este índice 

aumentou consideravelmente, sobretudo nas últimas janelas temporais para pares de 

frequências de fase 0 a 2 Hz, com pares de amplitude de 8 a 14 Hz, 14 a 30 Hz e 30 

a 60 Hz. Os grupos estimulados, por sua vez, passaram por momentos de IM alto e 

até maior com relação aos controles, em instantes intermediários da análise. 

Entretanto, com o desencadear da crise esta diferença significativa deixou de existir e 

os grupos controles passaram a comportar conforme já explicado anteriormente, com 

IM significativamente superior. Assim, ao que parece os animais que foram apenas 

infusionados com PTZ possuem IM superior, comparados aos que receberam a NPS, 

quando se avalia algumas oscilações específicas em janelas de tempo precedentes 

ao disparo da crise epiléptica (neste caso, precedente ao disparo de mioclonia). 

Levando em conta a segunda parte desta análise, referente a instantes distintos 

das fases pré-ictais e ictais, é possível perceber, de maneira geral, que os animais 

controles apresentaram IM superior ao daqueles que receberam a NPS, assim como 

no período de infusão previamente analisado. A significância estatística surge, 

sobretudo em HP e TH, na janela temporal precedente à mioclonia e durante a fase 

tônica, para faixas de frequência de fase de 0 a 2 Hz e 2 a 6 Hz, combinadas com 

frequências de amplitude de 8 a 14 Hz, 14 a 30 Hz e 30 a 60 Hz. Desta forma, é 

possível detectar que, durante a crise epiléptica, oscilações lentas (0 a 6 Hz) 

provavelmente modulam faixas de 8 a 60 Hz, incluindo frequências conhecidas como 

marcadores de oscilações na atividade epileptiforme. Os comodulogramas obtidos, 

com exemplos representativos (Figura 5.2.9), corroboram estes achados, 

apresentando um mapeamento visual destas relações de acoplamento. 

O uso do IM foi proposto de forma a prosseguir com a avaliação do sincronismo 

neural em macrodomínio para o conjunto de dados, iniciada na seção 5.1. Além disso, 

conforme já apresentado inicialmente, as faixas de frequência utilizadas (Figura 5.2.1), 

ao longo de toda esta etapa de processamento de sinais, tiveram escolha baseada 
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nas modulações relatadas em condições fisiológicas e patológicas (alguns exemplos 

importantes: Siapas & Wilson, 1998; Meador, 2007; Tort et al., 2010). 

Desta forma, achados como os resultados durante os períodos precedentes à 

mioclonia corroboram novamente as propriedades dessincronizantes da estimulação 

elétrica não-periódia, sendo esta diminuição na modulação provavelmente associada 

ao desacoplamento de osciladores neurais envolvidos. Além disso, acredita-se que tal 

diminuição pode ser capaz de levar a uma dificuldade de transição na dinâmica neural, 

para evolução da crise. Por fim, ferramentas para mensurar o acoplamento entre 

faixas de frequência distintas, selecionadas de acordo com seu possível papel no 

cenário ou entre ritmos cerebrais já conhecidos, podem ser fundamentais na 

caracterização de mecanismos por trás da atuação da NPS. Para mais detalhes não 

só destas evidências como da colaboração realizada através do uso do Índice de 

Modulação, sugere-se ao leitor a leitura da tese de Jasiara, em de Oliveira (2017). 

5.3 Uso da SynchroLINNce na investigação da dessincronização indireta via 

núcleo accumbens e da ação da NPS 

5.3.1 Considerações iniciais  

Nesta seção tem-se os resultados obtidos através da SynchroLINNce, utilizando 

o conjunto de dados do mestrado de Bruna Marcela Bacellar Drawboski, do 

Laboratório Interdisciplinar de Neuroengenharia e Neurociências (LINNce). O principal 

objetivo do trabalho na ocasião era estudar o papel do núcleo accumbens (NAc) na 

supressão de crises epilépticas, em um modelo de PTZ e sob ação na NPS, 

investigando a hipótese de que o substrato reconhece o padrão temporal não-

periódico e, por consequência, inibe o sistema límbico, prejudicando a ictogênese. 

Diversas informações experimentais abordadas na subseção 5.1.1 devem ser 

retomadas neste conjunto de dados, como o modelo de epilepsia, os alvos neurais e 

o uso da NPS. Neste caso o registro foi feito no núcleo accumbens (NAc), hipocampo 

(HP) e córtex (CX), a NPS foi aplicada bilateralmente à amígdala, como no conjunto 

anterior e a infusão foi realizada de forma a desencadear a CTCG. Além do mais, os 

resultados desta seção, sobretudo relacionados à NPS, dialogam diretamente com os 

resultados da seção 5.1, devido aos objetivos em comum do grupo. 
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Realizou-se novamente a inspeção visual e por seus resultados decidiu-se usar 

somente o córtex, inviabilizando assim a execução da correlação e da coincidência. 

Além disso, a atividade ictal eletrográfica a ser estudada foi caracterizada nesta 

inspeção, com a ajuda de pesquisadores treinados. Considerou-se o início da crise 

eletrográfica com o disparo comportamental, quando é desencadeada a CTCG, pelo 

uso da NPS no grupo estimulado. Esta atividade engloba os denominados pós-

descargas (PD) e na terminação admite-se o intervalo máximo entre espículas de 1 s. 

Ademais, também foi contabilizado na inspeção a duração e a quantidade dos PDs. 

5.3.2 Protocolo experimental  

Foram usados ratos Wistar machos, divididos em três grupos experimentais, de 

acordo com os objetivos de avaliação do NAc e da NPS e, para facilitar, as siglas e 

breve resumo dos grupos experimentais estão no início deste documento: 

1- CTRL: grupo controle, com doze (n = 12) animais, induzido a crises epilépticas 

pela infusão de PTZ, sem estimulação elétrica (NPS) e com o núcleo 

accumbens (NAc) preservado; 

2- NPS: grupo estimulado, com oito (n = 8) animais, recebeu a infusão de PTZ e 

foi submetido à NPS, mantendo a preservação do NAc; 

3- NPS-NAc-: grupo estimulado, com seis (n = 6) animais, recebeu infusão de 

PTZ, foi submetido à NPS e recebeu lesão eletrolítica bilateral do NAc. 

Os animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implante de eletrodos 

de registro, estimulação e referência, além de parafusos estruturais de fixação, com 

posicionamento destes elementos pelo atlas neuroanatômico (Paxinos & Watson, 

1998). Os eletrodos bipolares para estimulação elétrica foram implantados nas 

amígdalas, bilateralmente e os bipolares para lesão eletrolítica foram posicionados no 

núcleo accumbens, também bilateralmente; além dos monopolares de registro 

implantados em hipocampo e núcleo accumbens. Por último, usou-se dois 

microparafusos cirúrgicos, um para registro do córtex e outro para referência (terra), 

no osso frontal. Após a cirurgia, os animais passaram por 7 dias de recuperação. 

No registro inicia-se o processo de infusão de PTZ, a estimulação NPS e a lesão 

eletrolítica, conforme a distribuição dos grupos. Uma bomba de infusão entrega o PTZ, 



89 
CAPÍTULO 5 –  RESULTADOS: USO EM DIFERENTES CONJUNTOS DE DADOS 

de forma intravenosa, gradual e controlada, fundamental para o desencadeamento 

comportamental da CTCG e para a interrupção correta, assim que o animal a atinge. 

A NPS pode ser recordada na seção 5.1 e a estimulação para lesão eletrolítica do 

NAc, conforme designação dos grupos, foi feita pela aplicação de 1 mA durante 10 s, 

para verificações futuras do papel deste substrato. O mesmo setup experimental da 

seção 5.1 foi usado e os registros possuem a mesma configuração anterior (ganho de 

2000 V/V, uso de filtragem analógica de 0,3 a 300 Hz e amostragem em 1000 Hz): 

 

Figura 5.3.1 - Metodologia experimental para o conjunto de dados no mestrado de Bruna. 

5.3.3 Detecção de espículas 

A distribuição dos animais, conforme a inspeção visual realizada, é vista abaixo: 

Tabela 5.3.1 – Distribuição do 𝒏 amostral para a detecção de espículas. 

Grupo N° de animais - atividade total 

1- CTRL 9 

2- NPS 7 

3- NPS-Nac- 5 
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Após testes, estabeleceu-se a configuração a seguir para a detecção: 

Tabela 5.3.2 - Configuração dos limiares no algoritmo de detecção de espículas. 

Limiares Grupos Escolhas 

Móvel 

1- CTRL 70% 

2- NPS 67,15% 

3- NPS-Nac- 70% 

Temporal 

1- CTRL 

0,1 s 2- NPS 

3- NPS-Nac- 

Mínimo 

1- CTRL 

0,225 mV 2- NPS 

3- NPS-Nac- 

Os resultados da etapa são apresentados com um exemplo representativo por 

grupo, com os sinais na mesma escala de amplitude, após o término da infusão e/ou 

uso da NPS, até o fim do registro. Os PDs são demarcados pelas linhas pontilhadas 

e além disso estima-se que foram gastas em torno de 4 horas para processamento na 

etapa: 

 

Figura 5.3.2 - Detecção de espículas durante a atividade eletrográfica considerada (exemplo 

representativo, r005 do grupo CTRL). 

 

Figura 5.3.3 – Sobreposição e curva de média e desvio padrão das espículas, detectadas 

durante a atividade eletrográfica considerada (exemplo representativo, r005 do grupo CTRL). 
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Figura 5.3.4 - Detecção de espículas durante a atividade eletrográfica considerada (exemplo 
representativo, r099 do grupo NPS). 

 

Figura 5.3.5 – Sobreposição e curva de média e desvio padrão das espículas, detectadas 
durante a atividade eletrográfica considerada (exemplo representativo, r099 do grupo NPS). 

 

Figura 5.3.6 - Detecção de espículas durante a atividade eletrográfica considerada (exemplo 
representativo, r105 do grupo NPS-NAc-). 

 

Figura 5.3.7 – Sobreposição e curva de média e desvio padrão das espículas, detectadas 
durante a atividade eletrográfica considerada (r105 do grupo NPS-NAc-). 
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A seguir são vistas as análises estatísticas feitas através das medidas 

propostas nesta etapa e, inicialmente, vê-se o resultado para o número de espículas 

detectadas na atividade total (***p < 0,001 e ****p < 0,0001):  

 

Figura 5.3.8 – Resultados obtidos a partir das comparações do número de espículas, durante a 

atividade eletrográfica considerada (modificado, de Oliveira et al., 2019). 

Na sequência, usando o método one way Anova (*p < 0,05), as figuras 

apresentam os resultados para taxa de disparo e a amplitude média das espículas: 

 

Figura 5.3.9 – Resultados obtidos a partir das comparações da taxa de disparo de espículas, 

durante a atividade eletrográfica (modificado, de Oliveira et al., 2019). 

 

Figura 5.3.10 – Resultados a partir das comparações da amplitude média das espículas, 

durante a atividade eletrográfica (modificado, de Oliveira et al., 2019). 
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5.3.4 Morfologia da inclinação 

A distribuição de animais nesta etapa será a mesma da detecção, conforme 

esperado (Tabela 5.3.1). Além disso, o tempo adicional gasto para esta análise, a 

partir da detecção, foi de aproximadamente 40 min. 

A figura a seguir apresenta as análises estatísticas desta etapa, onde é possível 

visualizar as significâncias estatísticas encontradas na comparação entre grupos, para 

a inclinação total da espícula. Foi usado o teste one way Anova (****p < 0.0001): 

 

Figura 5.3.11 – Resultados obtidos da inclinação total das espículas, durante a atividade 

eletrográfica abordada, na comparação entre grupos (modificada, de Oliveira et al., 2019). 

5.3.5 Discussão 

É importante ressaltar que conceitos retomados através da literatura, na 

discussão na seção 5.1., bem como algumas analogias realizadas naquela ocasião 

deverão ser retomados nesta, devido ao uso das mesmas ferramentas, mas sobretudo 

pelo uso da NPS neste conjunto experimental. A detecção de espículas no conjunto 

experimental em questão foi realizada no que se caracterizou como atividade total 

eletrográfica, que englobou os pós-descargas apresentados ao longo do tempo de 

registro. Inicialmente, foram vistos alguns exemplos representativos de cada um dos 

grupos, para verificação de funcionamento do método proposto e então apresentou-

se os resultados das análises estatísticas para as medidas obtidas a partir do método. 

O grupo NPS-NAc- apresentou um número médio de espículas significativamente 

superior aos demais (Figura 5.3.8), uma maior taxa de disparo quando comparado ao 

NPS (Figura 5.3.9) e maior amplitude média de espículas na comparação com o grupo 

controle (Figura 5.3.10). Achados deste tipo podem ter relação biológica com o 

envolvimento de microcircuitos locais (microdomínio), onde neste caso a presença da 

lesão no NAc no contexto pode ter levado a um aumento no sincronismo local, 
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juntamente com o uso da NPS. Assim, uma maior quantidade de atividade registrada 

e amplitudes mais altas das espículas podem ser correlacionadas a um aumento no 

sincronismo. Além disso, a frequência de disparo pode ser relacionada biologicamente 

à existência de correlação entre substratos neurais, envolvidos durante a crise. 

Outra possibilidade ainda, a nível de microcircuitos locais, é a análise da 

morfologia de inclinação das espículas. Então, viu-se que o grupo NPS-NAc- teve um 

valor significativamente maior de inclinação, comparado aos demais (Figura 5.3.11).  

A SynchroLINNce foi capaz de fornecer meios de investigação e uma gama de 

resultados para análise, bem como algumas perspectivas futuras de investigação, 

onde buscou-se avaliar o quanto o núcleo accumbens está integrado aos circuitos 

avaliados. Juntamente com o grupo da lesão eletrolítica, a proposta era testar se esta 

estrutura neural tem papel de impedimento na ictogênese depois da aplicação da 

NPS, assim como sugerido em trabalhos anteriores do grupo (Mesquita et al., 2011). 

Por outro lado, outras análises da toolbox como a correlação e a coincidência 

poderiam endossar a discussão já realizada, porém devido aos resultados da 

inspeção visual esta possibilidade foi descartada. 

Como mencionado anteriormente, acredita-se que um disparo simultâneo de 

uma grande população neuronal afeta a morfologia das espículas e este pode ser 

correlacionado ao aumento do sincronismo local, ao passo que também permite 

interpretações sobre o sincronismo em redes. Além disso, entende-se que parâmetros 

como um aumento na amplitude e o intervalo destas espículas estão correlacionados, 

com possível relação direta com o oscilador neural de origem (Niedermeyer, 2005). 

Já os padrões de repetição ou atraso entre espículas também podem ser avaliados 

nestas medidas e estão correlacionados ao sincronismo e dessincronismo nas fases 

ictais (Wu et al., 2013). Nos resultados em questão, as diferenças estatísticas vistas 

em medidas das espículas para o grupo NPS-NAc- estão relacionadas à grande 

quantidade de pós-descargas apresentadas pelos animais neste grupo, por exemplo. 

Além disso as diferenças estatísticas vistas, por sua vez, frequentemente com 

grande significância, apontam resultados que corroboram demais achados do grupo 

(Cota et al., 2009; Medeiros et al., 2012; de Oliveira et al., 2014; de Oliveira et al., 

2018). A ablação do NAc não só prejudica e enfraquece o efeito terapêutico da NPS, 
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como parece ser capaz de piorar as crises epilépticas. Logo, o NAc parece ser 

importante no controle da atividade aberrante em regiões como o córtex ou mesmo 

em outras estruturas neurais mais distantes e este efeito pode ser supostamente 

aumentado na aplicação da NPS à amígdala. Entretanto, conforme já mencionado a 

investigação adicional das relações entre substratos, como feito na coincidência ictal, 

poderia vir a esclarecer mais das conclusões já feitas. 

Em contrapartida, apesar da taxa de disparo e da quantidade de espículas serem 

parâmetros interdependentes, tais medidas podem ser reflexo de mecanismos 

distintos e apontar, por exemplo, para um aumento do dessincronismo por parte da 

circuitaria ictogênica. Como já mencionado em outro momento, quanto mais 

sincronizada uma população neuronal, maior a amplitude da oscilação vista 

eletrograficamente e a alta sincronicidade pode se relacionar a uma resposta mais 

rápida de microcircuitos envolvidos. Assim, quando há espículas maiores e mais 

breves, também há indícios de que a inclinação total aumentará. Logo, resultados 

como um aumento na amplitude das espículas e maior inclinação são esperados no 

grupo NPS-NAc-, comparado aos demais. Para mais detalhes, sugere-se ao leitor o 

artigo de coautoria, de Oliveira et al. (2019), também presente no capítulo de Anexos. 

5.4 Uso da SynchroLINNce na investigação da expressão do sistema 

ocitocinérgico e efeitos em crises límbicas 

5.4.1 Considerações iniciais 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos pela SynchroLINNce para 

o conjunto de dados do pós-doutorado de Simone Saldanha Marroni, gentilmente 

cedidos pelo professor Norberto Garcia-Cairasco, da Universidade de São Paulo. O 

principal objetivo do trabalho foi verificar se o comportamento de autolimpeza 

exacerbado, induzido pela microinjeção de ocitocina (OT) no núcleo amígdala central 

(CeA), interfere na expressão comportamental e eletroencefalográfica de crises 

límbicas, induzidas pelo estímulo elétrico na amígdala basolateral. 

A ocitocina é um neuropeptídeo sintetizado em certos neurônios, que pode ser 

liberado fisiologicamente mediante potenciais de ação em determinadas células 

neuroescretoras e também é conhecido como um neuro-hormônio de várias funções. 
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Assim, além do papel hormonal clássico, existem relatos de efeitos comportamentais 

mediados ou modulados pela OT e entre estes, destaca-se o comportamento de 

autolimpeza exacerbado, que vem sendo correlacionado com a compulsão e a 

epilepsia. Trabalhos anteriores do grupo da pesquisadora responsável pelos dados 

demonstraram resultados positivos, de aumento na latência da CTCG (Marroni et al., 

2007), relacionado ao pico do comportamento de autolimpeza, induzido pela OT no 

CeA. Assim, optou-se por analisar a possível interferência em crises límbicas.  

O abrasamento para obtenção de um modelo de epilepsia de lobo temporal, por 

sua vez, é algo bastante utilizado e que pode ser resumido na execução de processos 

como determinada forma de estimulação elétrica, que farão com que seja mais fácil a 

evocação de crises epilépticas. Neste caso, aplicou-se um protocolo de estimulação 

elétrica na amígdala basolateral, de forma a induzir o desencadeamento de crises 

límbicas no animal abrasado, mediante à estimulação do tecido neural “facilitado”. 

Novamente realizou-se o procedimento de inspeção visual, da mesma forma dos 

anteriores e, semelhantemente ao conjuto anterior, abordou-se a atividade total 

eletrográfica, que engloba atividades de pós-descargas. Tanto início dos PDs quanto 

no fim considerou-se a inspeção visual, com princípios semelhantes aos demais 

conjuntos, considerando a atividade sustentada no sinal e admitindo um intervalo 

máximo de 1 s entre as espículas. As durações e o número de PDs também foram 

contabilizados na inspeção e é necessário ressaltar que, sobretudo nesta, a 

participação do pesquisador experiente foi essencial; pois estes dados pertencem a 

um projeto pausado, no qual seria dado prosseguimento em colaboração e não foram 

disponibilizadas nenhuma informação além dos dados em si. 

5.4.2 Protocolo experimental 

Foram usados ratos Wistar machos, divididos em três grupos experimentais, de 

acordo com a administração de salina ou de ocitocina e, para facilitar a compreensão, 

estas siglas e breve resumo dos grupos experimentais também estão disponíveis em 

uma lista específica, no início do documento: 
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1- Salina: grupo controle, com seis (n = 6) animais, recebeu abrasamento elétrico 

na AMI E para desencadeamento da crise e administração de salina (200 nL) 

bilateralmente no CeA; 

2- 0,5 µg OT: grupo OT, com seis (n = 6) animais, recebeu abrasamento elétrico 

na AMI E para desencadeamento da crise e administração de ocitocina 

(concentração 0,5 µg/200 nL) bilateralmente no CeA; 

3- 1 µg OT: grupo OT, com seis (n = 6) animais, recebeu abrasamento elétrico na 

AMI E para desencadeamento da crise e administração de ocitocina 

(concentração 1 µg/200 nL) bilateralmente no CeA. 

Inicia-se com a cirurgia estereotáxica para implante de eletrodos e quimetrodos 

(cânula + eletrodo), para registro, estimulação e referência, além de parafusos 

estruturais de fixação, onde o posicionamento destes elementos é feito de acordo com 

o atlas neuroanatômico (Paxinos & Watson, 1998). Para o abrasamento, implantou-

se eletrodos na amígdala esquerda (AMI E) e para o registro em hipocampo. Já os 

quimetrodos foram implantados bilateralmente, no núcleo amígdala central esquerdo 

(CeAEsq) e direito (CeADir) e implantou-se ainda um microparafuso cirúrgico para 

referência (terra), no osso frontal. Após a cirurgia, tem-se 5 dias de recuperação. 

O abrasamento elétrico foi realizado na sequência, em 20 estímulos, para a 

obtenção de um modelo de epilepsia de lobo temporal e indução de crises límbicas. 

Os valores aplicados à AMI E variaram entre 0,1 até 1 mA, conforme susceptibilidade 

e serão utilizados os registros obtidos após esta etapa, conforme visto a seguir.  

Acredita-se que o máximo do comportamento exarcebado ocorre entre 25 e 35 min 

após a microinjeção de OT (Marroni et al., 2007). Assim, conforme desenho adiante, 

os animais abrasados receberam salina ou OT, por microinjeção a 0,5 µL/min e foram 

filmados por 1h. Na janela entre 25 e 28 min após as microinjeções, os animais 

receberam um único estímulo na AMI E, de forma a desencadear as crises límbicas: 

 

Figura 5.4.1 – Desenho experimental do 3° e último dia de experimento. 
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Os animais foram então registrados e filmados neste dia, pelo sistema local, 

onde inicialmente tem-se um filtro passa-alta de 0,1 Hz e notch em 60 Hz. Na 

amplificação adotou-se o ganho de 2000 V/V e então amostrou-se digitalmente os 

registros em 1000 ou 2000 Hz e estes foram armazenados: 

 

Figura 5.4.2 – Metodologia experimental, para obtenção do conjunto de dados de pós-

doutorado de Simone (USP). 

5.4.3 Análise de correlação 

Avaliou-se a correlação durante o período precedente ao início do 21° estímulo 

e no 1° PD e pela inspeção visual, obtém-se as distribuições de animais a seguir, 

considerando que apenas dois animais no grupo 1 μg OT apresentaram PDs: 

Tabela 5.4.1 – Distribuição do 𝒏 amostral na análise de correlação durante o período 
precedente ao 21° estímulo. 

Grupo 
Par de canais 

CeADir/CeAEsq CeADir/HP CeAEsq/Hp 

1- Salina 5 4 4 

2- 0,5 μg OT 3 3 3 

3- 1 μg OT 3 3 3 
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Tabela 5.4.2 – Distribuição do 𝒏 amostral na análise de correlação durante o 1° PD. 

Grupo 
Par de canais 

CeADir/CeAEsq CeADir/HP CeAEsq/Hp 

1- Salina 6 6 6 

2- 0,5 μg OT 5 5 5 

3- 1 μg OT 2 2 2 

Estima-se que foram gastos de processamento computacional, incluindo os 

preenchimentos das informações experimentais, em torno de 1:30h e os primeiros 

resultados vistos apresentam os histogramas por grupo até o início do 21° estímulo: 

 

Figura 5.4.3 – Histograma dos resultados da correlação até o 21° estímulo - Salina 

 

Figura 5.4.4 – Histograma dos resultados da correlação até o 21° estímulo – 0,5 μg OT. 

 

Figura 5.4.5 – Histograma dos resultados da correlação até o 21° estímulo – 1 μg OT. 

 Nas figuras seguintes estão os resultados durante o 1° PD: 
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Figura 5.4.6 – Histograma dos resultados da correlação no 1° PD – Salina. 

 

Figura 5.4.7 – Histograma dos resultados da correlação no 1° PD – 0,5 μg OT. 

 

Figura 5.4.8 – Histograma dos resultados da correlação no 1° PD – 1 μg OT. 

5.4.4 Detecção de espículas 

A tabela abaixo exibe o panorama da distribuição de animais nesta etapa e a 

quantidade de PDs apresentada (Máximo = 2). O grupo de 1 μg, por sua vez, não 

participou da estatística pelo baixo 𝑛 amostral, pois só 2 animais apresentaram PDs: 

Tabela 5.4.3 – Distribuição do 𝒏 amostral na detecção de espículas e quantidade de PDs. 

Grupo 1° PD 2° PD 

1- Salina 6 6 

2- 0,5 μg OT 5 1 
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Ao analisar-se as durações do 1° PD e atividade total, comparando os grupos 

viu-se diferença estatística significativa nesta última, pelo teste t de Student (*p<0,05): 

 

Figura 5.4.9 – Resultados estatísticos da comparação da duração do 1° PD. 

 

Figura 5.4.10 – Resultados estatísticos da comparação da duração da atividade total. 

O tempo gasto na detecção foi em torno de 3:30h, para o processamento 

computacional e as configurações adotadas para o algoritmo são vistas a seguir: 

Tabela 5.4.4 – Configurações dos limiares do algoritmo de detecção de espículas. 

Limiares Grupos Escolhas 

Móvel 

1- Salina 73,33% 

2- 0,5 μg OT 74% 

3- 1 μg OT 65% 

Temporal 

1- Salina 

0,1 s 2- 0,5 μg OT 

3- 1 μg OT 

Mínimo 

1- Salina 

0,225 mV 2- 0,5 μg OT 

3- 1 μg OT 

A detecção é vista por um animal representativo de cada grupo, onde as linhas 

pontilhadas demarcam cada PD e o sinal é visualizado desde o fim do 21° estímulo: 
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Figura 5.4.11- Detecção de espículas na atividade eletrográfica considerada (animal r018, 
grupo Salina, canal CeADir). 

 

Figura 5.4.12- Sobreposição e curva de média e desvio padrão das espículas, detectadas na 
atividade eletrográfica considerada (animal r018, grupo Salina, canal CeADir). 

 

Figura 5.4.13- Detecção de espículas na atividade eletrográfica considerada (animal r012, 
grupo 0,5 µg OT, canal CeADir). 

 

Figura 5.4.14- Sobreposição e curva de média e desvio padrão das espículas, detectadas na 
atividade eletrográfica considerada (animal r012, grupo 0,5 µg OT, canal CeADir). 
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Figura 5.4.15- Detecção de espículas na atividade eletrográfica considerada (animal r034, 

grupo 1 µg OT, canal CeADir). 

 

Figura 5.4.16- Sobreposição e curva de média e desvio padrão das espículas, detectadas na 

atividade eletrográfica considerada (animal r034, grupo 1 µg OT, canal CeADir). 

 A seguir, são vistos os resultados das análises estatísticas já feitas a partir da 

detecção, utilizou-se o teste t de Student (*p<0,05) na comparação entre grupos: 

 

Figura 5.4.17 – Resultados da comparação entre grupos para medidas de contagem e 

amplitude média de espículas, para a atividade total. 
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Na segunda análise, comparou-se os canais e foram usados os métodos one 

way Anova e post hoc de Tukey (*p<0,05): 

 

Figura 5.4.18 – Resultados da comparação entre canais para medidas de contagem e amplitude 

média de espículas, para a atividade total. 

 Os resultados da medida de frequência de disparo são apresentados abaixo, 

através das médias, máximos, mínimos e desvio padrão. Na tabela, lê-se: 1- Salina; 

2- 0,5 µg OT; 3- 1 µg OT e a escala de cinzas adotada, onde o menor valor da coluna 

está em branco, valores intermediários em tons de cinza e o mais alto em preto: 

Tabela 5.4.5 – Médias, máximos, mínimos e desvio padrão para frequência de disparo 

Grupos Canal 
Frequência de disparo de espículas (Hz) 

Méd. Máx. Mín. Desv. 

1- Salina 

CeADir 2,518 2,965 1,158 0,674 

CeAEsq 2,955 4,267 1,633 0,84 

HP 2,89 3,716 1,941 0,709 

2- 0,5 μg OT 

CeADir 2,266 2,971 1,471 0,609 

CeAEsq 2,941 3,437 2,564 0,365 

HP 2,98 3,72 2,251 0,597 

3- 1 μg OT 

CeADir 3,101 3,102 3,101 0 

CeAEsq 2,87 3,357 2,381 0,689 

HP 2,803 2,954 2,652 0,213 
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5.4.5 Morfologia da inclinação 

Nesta etapa a distribuição dos animais é a mesma da detecção de espículas, 

como pode ser recordado na Tabela 5.4.1 e o tempo de processamento computacional  

para esta análise foi de aproximadamente 40 min. Os resultados são vistos, de valores 

médios e desvios padrões obtidos dos grupos e na tabela, lê-se: 1- Salina; 2- 0,5 µg 

OT; 3- 1 µg OT. Além disso, tem-se o mesmo código da tabela anterior: 

Tabela 5.4.6 – Resultados para os grupos, das médias de medidas a partir da morfologia de 

inclinação das espículas, detectadas na atividade eletrográfica total. 

Grupo Canal 

Médias 

Inclin. 
total 

Inclin. 
subida 

Inclin. 
descida 

Ampl. 
subida 

Ampl. 
descida 

Ampl. 
média 

1 

CeADir 0,0169 0,0165 -0,0173 3,58E-04 3,45E-04 3,52E-04 

CeAEsq 0,0199 0,0174 -0,0224 4,64E-04 4,87E-04 4,75E-04 

HP 0,0330 0,0386 -0,0273 7,61E-04 7,29E-04 7,45E-04 

2 

CeADir 0,0124 0,0129 -0,0120 3,25E-04 3,21E-04 3,23E-04 

CeAEsq 0,0218 0,0217 -0,0219 4,55E-04 4,83E-04 4,69E-04 

HP 0,0340 0,0342 -0,0338 6,97E-04 7,06E-04 7,02E-04 

3 

CeADir 0,0144 0,0175 -0,0113 3,29E-04 2,83E-04 3,06E-04 

CeAEsq 0,0324 0,0144 -0,0504 5,41E-04 8,82E-04 7,11E-04 

HP 0,0574 0,0543 -0,0605 1,12E-03 1,13E-03 1,13E-03 

Tabela 5.4.7 – Resultados para os grupos, dos desvios padrões de medidas a partir da 

morfologia de inclinação das espículas, detectadas na atividade eletrográfica total. 

Grupo Canal 

Desvios padrões 

Inclin. 
total 

Inclin. 
subida 

Inclin. 
descida 

Ampl. 
subida 

Ampl. 
descida 

Ampl. 
média 

1 

CeADir 0,0088 0,0105 0,0083 1,80E-04 1,36E-04 1,52E-04 

CeAEsq 0,0081 0,0088 0,0119 1,79E-04 2,22E-04 1,94E-04 

HP 0,0236 0,0348 0,0138 5,90E-04 4,99E-04 5,43E-04 

2 

CeADir 0,0034 0,0035 0,0045 9,96E-05 1,03E-04 9,90E-05 

CeAEsq 0,0161 0,0134 0,0196 2,24E-04 3,16E-04 2,68E-04 

HP 0,0189 0,0230 0,0187 3,12E-04 2,83E-04 2,90E-04 

3 

CeADir 0,0038 0,0039 0,0037 5,00E-05 2,27E-06 2,61E-05 

CeAEsq 0,0268 0,0077 0,0460 3,32E-04 7,42E-04 5,37E-04 

HP 0,0248 0,0449 0,0048 5,46E-04 6,87E-05 3,07E-04 
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5.4.6 Coincidência ictal 

As janelas adotadas foram 0,001 s, 0,0025 s, 0,005 s, 0,0075 s, 0,01 s, 0,015 s, 

0,02 s, 0,025 s, 0,03 s, 0,035 s, 0,04 s, 0,045 s, 0,05 s, 0,055 s, 0,06 s, 0,065 s, 0,07 

s, 0,075 s, 0,1 s, 0,125 s, 0,15 s, 0,175 s e 0,2 s e os pares avaliados foram 

CeADir/CeAEsq, CeADir/HP e CeAEsq/HP. Esta janela mínima de 0,001 s foi 

escolhida devido à frequência mínima de amostragem de 1000 Hz e, por último, na 

distribuição de animais os grupos Salina e 0,5 µg OT tiveram 6 e 5 animais, 

respectivamente e o grupo 1 µg novamente não participou. O tempo computacional 

adicional gasto na etapa, para o processamento foi de ± 1:30h. 

Os resultados foram obtidos pela análise estatística de grupos, pelo teste t de 

Student para as curvas de evolução da coincidência em função do aumento na janela: 

 

Figura 5.4.19 – Curvas de evolução da coincidência de espículas entre canais, durante a 

atividade eletrográfica considerada. 

5.4.7 Discussão 

Inicialmente, é importante ressaltar novamente que conceitos retomados 

através da literatura, nas discussões das seções 5.1. e 5.2, bem como algumas 

analogias realizadas naquela ocasião deverão ser retomados nesta discussão, 

sobretudo pelo uso do mesmo ferramental. Além disso, é possível realizar algumas 

analogias entre o uso da NPS e da ocitocina e seus efeitos na epileptologia.  

Embora ainda sem análise estatística para comparações e com resultados 

bastante variados, algumas observações prévias sobre a correlação podem ser feitas. 
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Durante o período precedente ao 21° estímulo elétrico, os coeficientes parecem ser 

mais altos, em geral, comparados aos resultados durante o 1° PD. 

Com relação à evolução das atividades, percebe-se que a duração do 1° PD é 

em geral bem similar entre os grupos e os canais (Figura 5.4.9). Já na atividade ictal 

total, esta foi maior para todos os canais no grupo Salina, quando comparado ao 0,5 

µg OT, principalmente em CeADir, onde houve diferença estatística (Figura 5.4.10). 

Analisando-se os resultados estatísticos obtidos da detecção, ao visualizar a 

quantidade espículas identificadas percebe-se um aumento nesta no grupo Salina 

com relação ao grupo 0,5 µg OT em todos os canais, com diferença significativa em 

CeADir (Figura 5.4.17). Para a amplitude média das espículas são vistos valores 

médios similares para os grupos, com exceção em HP, onde o grupo Salina 

apresentou um pequeno aumento, porém sem significância estatística (Figura 5.4.17). 

Adicionalmente, comparou-se os canais entre si (Figura 5.4.18) e analisando o grupo 

Salina, ao comparar os canais na quantidade de espículas, vê-se que em CeADir tem-

se um número maior. Ainda sobre o grupo Salina, foi observado que o canal do 

hipocampo parece apresentar espículas com amplitudes superiores aos demais, 

embora sem significância estatística. No grupo 0,5 µg OT percebeu-se um número 

mais baixo de espículas em CeADir e quantidades próximas nos demais canais. Já 

na amplitude média destas, o hipocampo apresentou um valor superior com relação 

aos demais canais, com significância estatística quando comparado ao CeADir.  

Os resultados da frequência de disparo são apresentados em tabela (Tabela 

5.4.5) e embora ainda não analisados estatisticamente, ao visualizar o canal CeADir 

na comparação de grupos, o grupo 1 µg OT parece apresentar maior frequência com 

relação aos demais. Entretanto, cabe ressaltar ainda que devido ao baixo número de 

animais deste, as análises estatísticas futuras não poderam incluí-lo, assim como já 

foi feito nas demais medidas apresentadas. Assim, comparando-se apenas os grupos 

Salina e o 0,5 µg OT e os canais dentro de cada grupo, outras possíveis constatações 

prévias podem ser feitas, como o caso do grupo Salina, que parece apresentar 

frequência de disparo superior ao 0,5 µg OT, quando se visualiza o CeADir. Ademais, 

na comparação entre canais vê-se em ambos os grupos que a frequência de disparo 

tende a ser maior em CeAEsq e HP, com relação ao CeADir. 
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As medidas da análise da morfologia de inclinação também foram 

apresentadas em tabelas e, pelos resultados das médias (Tabela 5.4.6), tanto nas 

inclinações e nas amplitudes, na comparação entre grupos a princípio não existem 

grandes diferenças de valores, para nenhum dos canais. Já ao comparar entre os 

canais dentro de cada grupo, as medidas em hipocampo parecem apresentar valores 

mais altos com relação aos demais canais, em ambos os grupos. Por fim, ao visualizar 

a tabela de desvios padrões das medidas (Tabela 5.4.7), vê-se uma possível maior 

variabilidade nos resultados vistos para hipocampo, novamente em ambos os grupos. 

Analisando a coincidência ictal (Figura 5.4.19), inicialmente para o par de 

canais CeADir e CeAEsq percebe-se valores bem próximos da taxa nas primeiras 

janelas temporais, até que o grupo Salina passa a apresentar uma taxa de 

coincidência maior e então nas janelas maiores os grupos voltam a ter valores 

parecidos. No par CeADir e HP, novamente tem-se valores parecidos de coincidência 

nas janelas iniciais menores, até que o grupo Salina ultrapassa o grupo 0,5 µg OT nas 

próximas janelas temporais, já intermediárias. Ao continuar aumentando a janela 

temporal então, percebe-se pela análise que os valores de coincidência voltam a 

crescer mais rapidamente no grupo Salina, até que o grupo 0,5 µg OT tem maior 

aumento e o ultrapassa nas janelas finais. Por fim, para o par CeAEsq e HP notou-se 

a mesma similaridade inicial de coincidência, até que a partir de janelas em torno de 

0,025 s, a taxa de coincidência no grupo Salina tem um maior crescimento e este se 

mantém até as janelas finais, com relação ao grupo 0,5 µg OT. 

Resgatando novamente as colocações já feitas nas discussões anteriores e os 

resultados obtidos nesta seção, novamente observa-se que a SynchroLINNce pode 

ser de fato capaz de proporcionar resultados também nesta investigação. Então, as 

ferramentas da toolbox poderão proporcionar endosso à discussão de como o sistema 

ocitocinérgico expressa-se no contexto e qual o seu possível papel, neste caso, em 

na dessincronização de microcircuitos ou redes neurais envolvidas, por exemplo.  

Como já apresentado, os trabalhos anteriores do grupo da pesquisadora 

responsável por estes dados evidenciaram um aumento na latência da CTCG, 

relacionados ao pico do comportamento de autolimpeza induzido pela OT no CeA 

(Marroni et al., 2007). Desta forma, ao que parece, a administração de ocitocina, de 
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maneira geral, parece ocasionar efeitos positivos para as crises epilépticas. Além 

disso, este hormônio pode ainda ser compreendido de maneira análoga aos efeitos já 

vistos pelo uso da NPS nos experimentos anteriores. Por outro lado, a ausência do 

grupo 1 µg OT nas análises estatísticas já realizadas e nas que virão, pode dificultar 

conclusões mais precisas, sobretudo acerca do efeito de diferentes doses de OT. 

Os resultados vistos na análise de correlação parecem divergir do esperado, 

conforme possíveis analogias com o que foi visto anteriormente na seção 5.1, 

esperando-se, a princípio, que um aumento no coeficiente estivesse associado à 

atividade eletrográfica durante o 1° PD. Entretanto, é necessário ressaltar que além 

de serem necessárias análises estatísticas destes dados, medidas adicionais ao 

coeficiente de correlação devem ser associadas, para maiores conclusões acerca da 

dependência ou independência linear traduzida por este. Além disso, outras possíveis 

interpretações de um alto coeficiente devem ser resgatadas na seção 5.1.  

Outra observação possível é que, ainda que em conclusões preliminares, a 

presença ou não da OT pode ter correlação com o aumento na duração do 1° PD, por 

exemplo. Resultados como uma menor quantidade de espículas no grupo 0,5 µg OT, 

na comparação com o grupo Salina, são capazes de demonstrar outro possível 

mecanismo de ação da OT no sincronismo neural, onde aparentemente existe a 

tendência de menor envolvimento em microcircuitos locais, sobretudo em CeADir. Por 

fim, a tendência de uma menor coincidência ictal em geral, vista no grupo 0,5 µg OT 

durante a atividade ictal, pode ser capaz de demonstrar uma menor comunicação 

entre os substratos neurais envolvidos quando houve a utilização de OT. 
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6 CONCLUSÕES 

6.1 Validação do método de detecção de espículas 

O método foi desenvolvido a princípio para automatização da detecção e evitar 

falsos positivos e assim, utilizando princípios matemáticos simples como o cálculo de 

um limiar e com possível redução de gasto computacional a detecção é feita, similar 

a métodos para spikes (Maccione et al., 2009) e para espículas (Medeiros et al., 2014). 

Sua validação foi feita por indicadores de desempenho e da curva ROC, comumente 

adotados na avaliação de classificadores em geral (Fawcett, 2006) e buscou-se a 

comparação entre duas configurações possíveis e com demais propostas da literatura. 

Os resultados do processo completo de validação, de forma geral, apontam 

perspectivas promissoras quanto à capacidade da ferramenta proposta. Além disso, 

viu-se que a configuração de limiar móvel fornece boa adaptabilidade ao método e 

pode ser um diferencial oferecido, também considerando os resultados na 

comparação direta pela curva ROC, onde viu-se resultados similares e em alguns 

casos superiores a outros métodos (Maccione et al., 2009; Anh-Dao et al., 2018). 

Adicionalmente, novos aperfeiçoamentos poderão englobar a busca automática 

pela porcentagem do limiar, dentro da provável região ótima de operação vista pelos 

resultados, entre 30 e 60% desta porcentagem. Adicionalmente, pela transformada de 

Hilbert pode-se tornar o método como totalmente automático, onde através da 

delimitação da envoltória obtida o algoritmo seria capaz de indicar o período de crise 

e assim analisá-lo. Complementarmente, novas comparações com a literatura devem 

ser realizadas, de forma a potencializar o uso do método frente a outras opções. 

Ademais, embora esta seja uma proposta complexa devido às variações na morfologia 

das espículas, inclusive dentro de um mesmo sinal, outra proposta atrelada é a 

estimativa de início e fim da espícula e obtenção de novas medidas a partir destas. 

6.2 Utilização da toolbox SynchroLINNce nos conjuntos de dados 

A toolbox SynchroLINNce, desenvolvida em interface amigável através da GUI 

no MATLAB®, foi proposta para agrupar, modularizar, facilitar e divulgar o uso de 
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certas ferramentas para uso do grupo de pesquisa. Estas incluem novos métodos 

computacionais e a integração de outros já existentes para estudos do sincronismo 

na epileptologia, sob o ponto de vista de microcircuitos locais e redes neurais entre 

substratos. Então, pelo uso da SynchroLINNce em três bancos de dados estabeleceu-

se colaborações; onde as ferramentas foram capazes de fornecer resultados efetivos 

para diferentes contextos científicos, acreditando-se assim que a proposta tenha de 

fato um relevante poder de entrega e encorajando divulgações científicas futuras. 

Desta forma, entende-se que a SynchroLINNce apresenta, de fato, algumas 

possíveis vantagens e facilidades, como a facilidade de acesso aos algoritmos das 

ferramentas devido à modularização, a interface amigável proporcionada e o próprio 

uso da plataforma MATLAB®. Além disso, o uso de técnicas de menor complexidade 

matemática para a obtenção de uma expressiva quantidade de resultados pode ser 

um diferencial, juntamente com o fato desta toolbox ser desenvolvida a priori para uso 

em experimentação animal. Em contrapartida, algumas limitações envolvem as 

dificuldades do próprio método de detecção de espículas, frente às polifásicas e 

variações na morfologia destas, principalmente, que podem diminuir o desempenho 

da detecção. Adicionalmente, limitações mais gerais advém das condições do registro, 

envolvendo fatores como ausência de ruídos e certos artefatos indesejados, de 

ocorrência muitas vezes atrelada a fatores não-controláveis na obtenção dos dados. 

Como propostas futuras, acredita-se na viabilidade do desenvolvimento de uma 

toolbox similar ou uma etapa adicional desta, que também proporcione a análise do 

conjunto experimental completo. Ademais, além de aperfeiçoamentos já apontados à 

ferramenta de detecção de espículas, é esperado que novas ideias surgirão à medida 

que a SynchroLINNce seja usada por outros pesquisadores do próprio grupo em seus 

trabalhos, proporcionando uma validação adicional para esta primeira versão. 

6.3 Conclusões finais biológicas e fisiológicas 

O sincronismo e dessincronismo neural foi investigado em um modelo de crises 

agudas, sob diferentes níveis de excitabilidade pelo PTZ e tratabilidade pela NPS. 

Resultados como a ausência geral de diferenças estatísticas entre grupos controles e 

grupos estimulados, em medidas relacionadas diretamente às espículas, demonstram 
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que o padrão de estimulação utilizado não promove mudanças morfológicas. Assim, 

juntamente com resultados da morfologia destas espículas, compreende-se que a 

NPS parece não apresentar ação nestes microcircuitos locais.  

Em seguida, avaliou-se o sincronismo na reverberação da atividade epileptiforme, 

através de substratos envolvidos, partindo de noções como o papel da amígdala no 

nível de redes no início, propagação e sustentação das crises, devido à ampla 

conectividade desta. Então, resultados como diferenças nas taxas de coincidência 

entre grupos controles e estimulados permitiram verificar que a NPS entregue à 

amígdala, bilateralmente, induz dessincronização no nível de circuitos, provavelmente 

devido à perturbação ocasionada por esta ao ritmo epileptiforme dos substratos 

envolvidos. Baseando-se também na importância dada para córtex e hipocampo 

nessa reverberação (Imamura et al., 2001), correlaciona-se que a NPS, da forma 

como foi estabelecida, prejudica tal comunicação e também dificulta a possível 

transição de estágios, sobretudo na evolução para a mioclonia.  

Por outro lado, sabendo-se que o acoplamento entre faixas de frequência é um 

importante recurso para compreender a comunicação entre amplas redes neurais 

(Schnitzler & Gross, 2005; Canolty & Knight, 2010), mensurou-se o acoplamento fase-

amplitude. Assim, a partir de resultados dos grupos estimulados, entende-se que a 

NPS foi capaz de reduzir acoplamentos típicos de processos epilépticos, ao longo do 

período pré-ictal. Além disso, percebe-se um aumento do IM nos grupos controles, 

novamente nos instantes precedentes à mioclonia, que pode ser compreendido, por 

exemplo, pelo fato que o acoplamento é dependente do estado fisiológico/patológico 

(Guirgis et al., 2013). Ademais, também existem evidências de estudos na predição 

de crises, que reportam certos acoplamentos entre fases de oscilações de baixa 

frequência e amplitudes de oscilações de alta frequência, demonstrando tais 

ocorrências como precursores ictogênicos (Alvarado-Rojas et al., 2011). 

Nas investigações sobre a possível dessincronização indireta via NAc e 

mecanismos de ação da NPS no contexto; os resultados da SynchroLINNce, através 

da análise estatística realizada e junto a outros comportamentais, demonstram que o 

NAc tem um papel importante no controle da atividade epileptiforme, em modelos de 

crise aguda como o de PTZ. Mais ainda, ao que parece, este controle pode ser 
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aumentado com a NPS aplicada à amígdala e pode estar por trás do efeito terapêutico 

da NPS, junto com a dessincronização direta (de Oliveira et al., 2019; Cota et al., 

2016). O mecanismo observado de supressão de crises pode ser resultado de uma 

dessincronização e inibição polissináptica indireta de circuitos ictogênicos, no lobo 

mesial temporal ou estruturas mais espalhadas com aferências ao NAc. 

Nas investigações da expressão do sistema ocitocinérgico e correlação com 

crises límbicas, evidências indicaram a relação entre a crise e o uso da ocitocina, 

motivando possíveis pesquisas posteriores (Marroni et al., 2007). Então, ao observar 

as análises estatísticas, mesmo sem a presença do grupo com dosagem maior de 

ocitocina, há indicações da ocorrência de uma “competição de sistemas”. Esta 

hipótese é levantada para a interpretação do que possivelmente ocorre durante a 

expressão concomitante de substratos associados às crises límbicas e o 

comportamento exacerbado de autolimpeza, ocasionado pela ocitocina. Desta forma, 

ao “ativar” o sistema ocitocinérgico com a presença da ocitocina, ao que parece ocorre 

a promoção do dessincronismo, tornando a substância um agente anticonvulsivante 

no contexto. Por outro lado, a ausência do grupo com maior dosagem de ocitocina, 

não permitiu comparações acerca de diferentes dosagens e efeitos diversos destas. 
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8 ANEXOS 

8.1 Telas da SynchroLINNce 

8.1.1 Telas iniciais na Visualização do registro - LFP Visualization 

 

Figura 8.1.1.1 – Etapa 1 – Informações experimentais (SynchroLINNce – LFP Visualization). 

 

Figura 8.1.1.2 – Etapa 2 – Informações experimentais (SynchroLINNce – LFP Visualization). 

 

Figura 8.1.1.3 – Etapa 3 – Informações experimentais (SynchroLINNce – LFP Visualization). 
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8.1.2 Telas iniciais na Filtragem digital – Digital Filtering 

 

Figura 8.1.2.1 – Etapa 1 – Informações experimentais (SynchroLINNce – Digital Filtering). 

 

Figura 8.1.2.2 – Etapa 2 - Informações experimentais (SynchroLINNce – Digital Filtering). 

8.1.3 Telas iniciais na Análise de correlação – Correlation Analysis 

 

Figura 8.1.3.1 – Etapa 1 - Informações experimentais (SynchroLINNce – Correlation Analysis). 
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Figura 8.1.3.2 – Etapa 2 - Informações experimentais (SynchroLINNce – Correlation Analysis). 

8.1.4 Telas iniciais na Detecção de espículas – Spike Detection 

 

Figura 8.1.4.1 – Etapa 1 - Informações experimentais (SynchroLINNce – Spike Detection). 

 

Figura 8.1.4.2 – Etapa 2 - Informações experimentais (SynchroLINNce – Spike Detection). 
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8.1.5 Telas explicativas na Detecção de espículas – Spike Detection 

 

Figura 8.1.5.1 – Figura explicativa do algoritmo de detecção de espículas (SynchroLINNce – 

Spike Detection). 

 

Figura 8.1.5.2 – Texto adicional, da figura explicativa do algoritmo de detecção de espículas 

(SynchroLINNce – Spike Detection). 
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8.1.6 Telas explicativas na Morfologia de espículas – Spike slope 

morphology 

 

Figura 8.1.6.1 – Demonstração de como é realizada a análise de morfologia de espículas 

(SynchroLINNce – Spike Detection – Spike slope morphology). 

 

Figura 8.1.6.2 – Texto adicional exibido na demonstração de como é realizada a análise de 

morfologia de espículas (SynchroLINNce – Spike Detection – Spike slope morphology). 
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8.1.7 Telas explicativas na Coincidência ictal – Spike Coincidence 

 

Figura 8.1.7.1 – Explicativo de como é feita a análise de coincidência ictal (SynchroLINNce – 

Spike Detection – Spike Coincidence). 

 

Figura 8.1.7.2 – Texto exibido adicionalmente ao explicativo, de como é feita a análise de 

coincidência ictal (SynchroLINNce – Spike Detection – Spike Coincidence). 
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8.2 Artigo I LAWCN 
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8.3 de Oliveira et al., 2019 
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8.4 Códigos das principais funções 

8.4.1 Detecção de espículas 

function [SpkTimeStamps, SpkMaxStamps, SpkClips, SpkNumber, SpkFireRate, 

AvgSpkMaxStamps, MaxSpkMaxStamps, MinSpkMaxStamps, AvgDeltaT, MaxDeltaT, 

MinDeltaT] = linnceDetectSpk(RecordClip, AllSf, AllGain, ThresholdMax, 

DeltaTMin, AmpCutMin) 
% Inputs: 
% RecordClip = record clip to be analyzed; 
% AllSf = sampling frequency; 
% AllGain = AllGain used in acqusition; 
% ThresholdMax = threshold of 0 to 1 for marking the spike, in relation to 

the maximum amplitude of a spike found in the window of 1 second (ex 0.6 

(60%));  
% DeltaTMin = time space between one spike and another, to avoid marking 

the same spike 2 times, due to possible variations in morphology (ex 0.1 

(100 ms)); 
% AmpCutMin = minimum amplitude expected for the spike (ex 0.225 mV); - 

identified before the MIO onset, tested experimentally, to avoid some 

others errors in the detection. 
% Output: 
% SpkTimeStamps = time stamps of the spikes; 
% SpkMaxStamps = the picks of amplitude of the spikes; 
% SpkClips = patchs of the signal that correspond to each spike (80 ms); 
% SpkNumber = number of found spikes on the analyzed record; 
% SpkFireRate = firing average rate of the spikes; 
% AvgSpkMaxStamps = average of the max spike stamps; 
% MaxSpkMaxStamps = maximum of the max spike stamps; 
% MinSpkMaxStamps = minimum of the max spike stamps; 
% AvgDeltaT = average of the temporal distance between the spikes; 
% MaxDeltaT = maximum of the temporal distance between the spikes; 
% MinDeltaT = minimum of the temporal distance between the spikes. 
%==========================================================================          

ThresholdMax = ThresholdMax/100; % Adjustment, because this variable is in 

percentage 
size_clip = length(RecordClip); 
count1 = 1; 
count2 = 0;  
foundUp = false; 
Amp_ref(count1) = ThresholdMax*max(RecordClip(1:1000)); % The amplitude 

value, based in the chosen threshold    
for j = 40:size_clip-40 % Analysing in the chosen time (saving 0.04 seconds 

for a spike in the first instant, to catch correctly its spike clip)  
    % The threshold and the logical development were defined according with 

the idea of a typical spike-wave, view in the ictal activity:  
    % basal line -> signal increase -> positive pick -> signal decrease -> 

basal line  
    % The marking of the spike occours like this: 
    % A percentage amplitude threshold is chosen and the maximum point is 

identified after the signal crosses this line    
    if j < (size_clip-1000) 
        if Amp_ref(count1) ~= ThresholdMax*max(RecordClip(j:j+999)) && 

~foundUp 
            count1 = count1+1; 
            Amp_ref(count1) = ThresholdMax*max(RecordClip(j:j+999)); % The 

amplitude value, based in the chosen threshold 
        end 
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    end 

         
    if RecordClip(j+1) > Amp_ref(count1) && RecordClip(j) < Amp_ref(count1) 
        p_start = j; 
        foundUp = true; 
    end    
    if RecordClip(j+1) < Amp_ref(count1) && RecordClip(j) > Amp_ref(count1) 
        foundUp = false; 
        count2 = count2 + 1; 
        p_end = j; 
         % Marking the stamps of the spike 
        % The pick of amplitude according with the found maximum in the 1-

sec window and its occurring time 
        SpkMaxStamps(count2) = max(RecordClip(p_start:p_end)); 
        SpkTimeStamps(count2) = (find(RecordClip(p_start:p_end) == 

SpkMaxStamps(count2))+p_start)/AllSf; 
        % For corrections to the spike stamps: MaxStamp and TimeStamp 
        if count2 > 1 
            if SpkTimeStamps(count2) - SpkTimeStamps(count2-1) <= DeltaTMin 
                if SpkMaxStamps(count2) > SpkMaxStamps(count2-1) 
                    SpkMaxStamps(count2-1) = []; 
                    SpkTimeStamps(count2-1) = []; 
                    count2 = count2 - 1; 
                else 
                    SpkMaxStamps(count2) = []; 
                    SpkTimeStamps(count2) = []; 
                    count2 = count2 - 1; 
                end 
            end 
        end 
        if count2 > 1 
            if SpkMaxStamps(count2) < AmpCutMin 
                if SpkMaxStamps(count2) > SpkMaxStamps(count2-1) 
                    SpkMaxStamps(count2-1) = []; 
                    SpkTimeStamps(count2-1) = []; 
                    count2 = count2 - 1; 
                else 
                    SpkMaxStamps(count2) = []; 
                    SpkTimeStamps(count2) = []; 
                    count2 = count2 - 1; 
                end 
            end 
        end 
%         clip = length(RecordClip((SpkTimeStamps(count2) - 

0.04)*AllSf:(SpkTimeStamps(count2) + 0.039)*AllSf)); 
%         SpkClips(count2,1:clip) = RecordClip((SpkTimeStamps(count2) - 

0.04)*AllSf:(SpkTimeStamps(count2) + 0.039)*AllSf); 
        clip = 0.08*AllSf; % 80 ms of spike clip 
        SpkClips(count2,1:clip) = RecordClip((SpkTimeStamps(count2)*AllSf) 

- clip/2:(SpkTimeStamps(count2)*AllSf) + (clip/2)-1); 
    end 
end    
SpkMaxStamps = SpkMaxStamps'; 
SpkMaxStamps = SpkMaxStamps/AllGain; % Adjustment with the AllGain 
SpkTimeStamps = SpkTimeStamps'; 
SpkFireRate = 1/mean(diff(SpkTimeStamps)); 
SpkNumber = count2; 
AvgSpkMaxStamps = mean(SpkMaxStamps); 
MaxSpkMaxStamps = max(SpkMaxStamps); 
MinSpkMaxStamps = min(SpkMaxStamps); 
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AvgDeltaT = mean(diff(SpkTimeStamps)); 
MaxDeltaT = max(diff(SpkTimeStamps)); 
MinDeltaT = min(diff(SpkTimeStamps)); 

8.4.2 Morfologia de espículas 

function [SpkSlope, SlopeUp, SlopeDown, AmpUp, AmpDown, AmpAvg] = 

linnceSpkSlopeMorpho(SpkClip, AllSf, AllGain) 
% Input: 
% SpkClip = the spike clip, with 80 ms; 
% AllSf = sampling frequency; 
% AllGain = gain of the record, used in acquisition. 
% Output: 
% SpkSlope = average slope, resulted of the derivation; 
% SlopeUp = rising slope, resulted of the derivation; 
% SlopeDown = dropping slope, resulted of the derivation; 
% AmpUp = amplitude peak calculated based on the rising slope; 
% AmpDown = amplitude peak calculated based on the dropping slope; 
% AmpAvg = average amplitude, based on the slope. 
SpkClip = SpkClip/AllGain; % Adjustment with the gain 
peakPoint = (length(SpkClip)/2); 
slope = diff(SpkClip)*AllSf; 
for i = peakPoint-1:-1:1 
    if slope(i) < 0 
        cut_up = i; 
        break 
    else 
        cut_up = []; % if there isn't an inversion in the spike slope 
    end 
end 
if isempty(cut_up) 
    cut_up = 1; 
end 
SlopeUp = mean(slope(cut_up+1:peakPoint-1)); 
for j = peakPoint:1:length(SpkClip) 
    if slope(j) > 0 
        cut_down = j; 
        break 
    else 
        cut_down = []; % if there isn't an inversion in the spike slope 
    end 
end 
if isempty(cut_down) 
    cut_down = length(SpkClip); 
end 
SlopeDown = mean(slope(peakPoint:cut_down-1)); 

  
SpkSlope = mean(sum(SlopeUp) + sum(abs(SlopeDown)))/2; 
AmpUp = SpkClip(peakPoint) - SpkClip(cut_up+1); 
AmpDown = SpkClip(peakPoint) - SpkClip(cut_down-1); 
AmpAvg = (AmpUp + AmpDown)/2; 

8.4.3 Coincidência ictal 

function [CoincidenceRate, CoincidenceMaskRef, CoincidenceMaskComp] = 

linnceCoincidenceSpk(SpkTimeStamps_ref, SpkTimeStamps_comp, TimeWindow)  
% Inputs: 
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% SpkTimeStamps_ref = spike time stamps of the record channel A for 

example, used here for reference; 
% SpkTimeStamps_comp = spike time stamps of the record channel B for 

example, used here for comparision; 
% TimeWindow = time window chosen for coincidence analisys, in seconds; 
% Outputs: 
% CoincidenceRate = the coincidence rate calculated for spike coincidence, 

comparing channel A and B, in a temporal window choosed in TimeWindow; 
% CoincidenceMaxRef = a mask created with the coincident times (positions 

in the vector of Time stamps) in the reference channel; 
% CoincidenceMaxComp = a mask created with the coincident times (positions 

in the vector of Time stamps) in the comparision channel. 

 
SpkTMax_after = SpkTimeStamps_ref + TimeWindow; 
SpkTMax_before = SpkTimeStamps_ref - TimeWindow; 
NumSpk_ref = length(SpkTimeStamps_ref); 
NumSpk_comp = length(SpkTimeStamps_comp); 
if NumSpk_ref > NumSpk_comp 
    Spks = NumSpk_comp; 
else 
    Spks = NumSpk_ref; 
end 
CoincidenceMaskRef = zeros(1, NumSpk_ref); 
CoincidenceMaskComp = zeros(1, NumSpk_comp);  
for j = 1:Spks 
    % First, finding the spike times in the comparison channel that are 

ahead of the time of the reference spike assessed, subtracted with 

TimeWindow seconds 
    aux1 = find(SpkTimeStamps_comp > SpkTMax_before(j)); 
    % Second, finding the spike time (if there exists) that is before the 

time of the reference spike assessed, added with TimeWindow seconds 
    aux2 = find(SpkTimeStamps_comp(aux1) < SpkTMax_after(j)); 

     
    if ~isempty(aux2) 
        CoincidenceMaskRef(j) = 1; 
        CoincidenceMaskComp(aux1(aux2)) = 1; 
    end 
end 
NumCSpk = sum(CoincidenceMaskRef);                   
CoincidenceRate = 100*NumCSpk/NumSpk_ref; 

 
function [CTMax_ref, CMax_ref, CTMax_comp, CMax_comp, NTMax_ref, NMax_ref, 

NTMax_comp, NMax_comp] = linnceDataCoincidenceSpk(CoincidenceMaskRef, ... 
    CoincidenceMaskComp, SpkTimeStamps_ref, SpkMaxStamps_ref, 

SpkTimeStamps_comp, SpkMaxStamps_comp)  
% Inputs: 
% SpkTimeStamps_ref = spike time stamps of the record channel A for 

example, used here for reference; 
% SpkTimeStamps_comp = spike time stamps of the record channel B for 

example, used here for comparision; 
% SpkMaxStamps_ref = spike maximum stamps of the record channel A for 

example, used here for reference; 
% SpkMaxStamps_comp = spike maximum stamps of the record channel B for 

example, used here for comparision; 
% CoincidenceMaskRef = mask of the correspondent indexes of the coincident 

spikes in the referece channel; 
% CoincidenceMaskComp = mask of the correspondent indexes of the coincident 

spikes in the comparision channel; 
% Outputs: 
% CTMax_ref = coincident spike time stamps of reference channel; 
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% CMax_ref = coincident spike maximum stamps of reference channel; 
% CTMax_comp = coincident spike time stamps of comparation channel; 
% CMax_comp = coincident spike maximum stamps of comparation channel; 
% NTMax_ref = not coincident spike time stamps of reference channel; 
% NMax_ref = not coincident spike maximum stamps of reference channel; 
% NTMax_comp = not coincident spike time stamps of comparation channel; 
% NMax_comp = not coincident spike maximum stamps of comparation channel; 
%========================================================================== 
count1 = 0; count2 = 0; count3 = 0; count4 = 0; 
CTMax_ref = zeros(1,sum(CoincidenceMaskRef)); 
CMax_ref = zeros(1,sum(CoincidenceMaskRef)); 
CTMax_comp = zeros(1,sum(CoincidenceMaskRef)); 
CMax_comp = zeros(1,sum(CoincidenceMaskRef)); 
NTMax_ref = zeros(1,length(CoincidenceMaskRef)-sum(CoincidenceMaskRef)); 
NMax_ref = zeros(1,length(CoincidenceMaskRef)-sum(CoincidenceMaskRef)); 
NTMax_comp = zeros(1,length(CoincidenceMaskRef)-sum(CoincidenceMaskRef)); 
NMax_comp = zeros(1,length(CoincidenceMaskRef)-sum(CoincidenceMaskRef)); 
for i = 1:length(CoincidenceMaskRef) 
    if CoincidenceMaskRef(1,i) == 1 % Catching the coincident times and 

maximums in reference 
        count1 = count1+1; 
        CTMax_ref(count1) = SpkTimeStamps_ref(i); 
        CMax_ref(count1) = SpkMaxStamps_ref(i); 
    else 
        count2 = count2+1; % Catching the not coincident times and maximums 

in reference 
        NTMax_ref(count2) = SpkTimeStamps_ref(i); 
        NMax_ref(count2) = SpkMaxStamps_ref(i); 
    end 
end 
if count1 == 0 
    CTMax_ref = []; 
    CMax_ref = []; 
end 
if count2 == 0 
    NTMax_ref = []; 
    NMax_ref = []; 
end 
for j = 1:length(CoincidenceMaskComp) 
    if CoincidenceMaskComp(1,j) == 1 % Catching the coincident times and 

maximums in comparision 
        count3 = count3+1; 
        CTMax_comp(count3) = SpkTimeStamps_comp(j); 
        CMax_comp(count3) = SpkMaxStamps_comp(j); 
    else 
        count4 = count4+1; % Catching the not coincident times and maximums 

in comparision 
        NTMax_comp(count4) = SpkTimeStamps_comp(j); 
        NMax_comp(count4) = SpkMaxStamps_comp(j); 
    end 
end 
if count3 == 0 
    CTMax_comp = []; 
    CMax_comp = []; 
end 
if count4 == 0 
    NTMax_comp = []; 
    NMax_comp = []; 
end 


