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Interfaces cérebro-computador 
(BCIs – brain-computer 

interfaces) 



O que são? 

• Sistemas que usam sinais 

cerebrais para comunicação ou 

controle de dispositivos externos 

(p.ex., cadeira de rodas, robô, 

braço mecânico, teclado) 

• Desenvolvidos inicialmente para 

pacientes com comprometimento 

motor severo e pacientes “locked 

in” 

• Atualmente – também aplicados 

em reabilitação e jogos 

Fonte: http://www.howstuffworks.com/ 
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http://www.howstuffworks.com/


Técnicas usadas para BCIs 

• Não-invasivas: fMRI, 

NIRS, EEG, MEG 

• Parcialmente invasivas: 

eletrocorticografia 

(ECoG) 

• Invasivas: sondas 

neurais 

fMRI 

NIRS 

EEG 

MEG 

ECoG 

sondas neurais 

 

3 



Técnicas usadas para BCIs 

• Cada técnica possui vantagens e desvantagens 

– P.ex., sinais de EEG são muito ruidosos 

– Sondas neurais perdem sinal devido à formação de 

tecido protetor 

• Mais usada é EEG: não invasivo, ótima 

resolução temporal, baixo custo,  

 portátil 
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Tipos de BCIs 

• Baseados em paradigmas (estratégias) para 

produzir os sinais cerebrais, p. ex.: P300, 

SSVEP, MI 

• Podem ser: 

– Síncronos – geralmente usam um dispositivo externo 

para evocar os sinais 

• Ex.: potencias evocados P300 e visual (SSVEP) 

– Assíncronos – não dependem de dispositivo externo 

• Ex.: imaginação de movimento (MI) 
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BCI-P300 
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O que é o P300? 

• Potencial de evento relacionado (ERP) 

Fonte: BCI Competition III  
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Visão geral de um sistema BCI-P300 

 

8 



O “teclado” P300 
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https://www.youtube.com/watch?v=wKDimrzvwYA


Paradigmas 
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linha 3 coluna 4 



Aquisição dos dados 

• EEG sistema 

internacional 

10-20 

• Número de 

canais: 16, 32, 

64, 128 
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Pré-processamento – remoção de 

artefatos 

Movimento dos olhos 

Piscar de olhos 

Movimentos em geral  
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Extração de características 

• Qual representação dos dados fornece uma 
melhor discriminação com relação ao 
classificador? 

• P300 é um evento de caráter temporal e 
espacial (Iturrare et al. 2009) 
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• Série temporal 

• Picos 

• Coeficientes wavelet 

• Área 

• Covariância 

• PCA 

• Filtros espaciais 

• Eliminação recursiva 
de canais 

Extração de características 

• Janela temporal 
sincronizada com o 
flash 

• Concatenação dos 
eletrodos num único 
vetor  
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Classificação 

• Stepwise linear discriminant analysis (SWLDA) 

• Fisher’s linear discriminant analysis (FLDA) 

• Bayesian linear discriminant analysis (BLDA) 

• Support vector machine (SVM) 

• Gaussian kernel support vector machine 

(GSVM) 

• Ensemble of SVMs (melhor desempenho na 

última competição)  

• Pearson’s correlation method (PCM) 
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BCI-SSVEP 
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Steady-state visual evoked potential 

(SSVEP) 

• Diferentes opções (estímulos) apresentados 

piscando com diferentes frequências (~1 a 100Hz) 

• Pico no espectro do EEG na frequência 

correspondente à opção focada 

Fonte: Zhu et al., 2010, Comp Intell & Neurosci 
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Esquema de um BCI-SSVEP 

• Eletrodos mais usados: O1 e O2  
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Tipos de estímulos 

• Luminoso (p.ex., LEDs) 

• Gráfico simples (melhor desempenho) 

• Gráfico com reversão de padrões 
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BCI-MI 
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Neuroanatomia funcional 

• Córtex motor: área motora 

primária + áreas 

secundárias 

• Córtex somatossensorial: 

áreas primária e 

secundárias 

S

1 
Córtex 

pré-

motor 

M

1 
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thebraingeek.blogspot.com.br/2012/08/activity-2-point-discrimination-aka.html 

homúnculo  

sensorial 

homúnculo  

motor 



Motor imagery (MI) 

• Imaginação de movimento produz padrões 

cerebrais similares à execução do movimento em si 

• Em particular, no EEG – queda na amplitude da 

faixa  (8 – 13 Hz) – ERD (event related 

desynchronization) 

Fonte: Kuebler et al., 2001, Psychol Bulletin 
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ERD (event-related desynchronization) & 

ERS (event-related synchronization) 

• Diminuição (ERD) ou aumento (ERS) na sincronia de neurônios 

• Quando indivíduo não “usa” (movimento/sensação tátil) parte do 

corpo  idle rhythms no córtex sensório-motor (μ e β) 

• Indivíduo relaxado, de olhos fechados => idle rhythm no córtex 

visual (α) 

• Quando membro é utilizado, frequências ~10Hz (μ) ou ~20Hz (β) 

são atenuadas na área correspondente => ERD 

– Intensidade depende do indivíduo e de 

  intervalo entre trials 

– Frequências dependem do indivíduo 

– Potência é time-locked com evento 

E.C. Leuthardt et al 2004 J. Neural Eng. 1 63 

Imaginação 

de mov. 

repouso 
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• 3 indivíduos (S1, S2, S3) 

• Mapa de cor para intervalo representativo de 125 ms durante 

imaginação de movimento 

• Barra preta mostra apresentação do alvo 

G. Pfurtscheller e C. Neuper 1997 Neurosc. Letters 239: 65-68 
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Estrutura da interface 

Modificado de: B. Graimann, Movement-related patterns in ECoG and EEG: visualization and 

detection. PhD thesis, Graz University of Technology, (2002).  
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Exemplos 
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Imaginação de música X 

imaginação de movimento 
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Imaginação de música X imaginação 

de movimento  

• Paradigma síncrono 

• 11 indivíduos sadios e 4 pacientes vítimas de AVC 

• Análise de fMRI e EEG 

Repouso 

20 s 

Repouso 

20 s 

Imag. música 

20 s 

Imag. mov. 

20 s 

... 

Repouso 

20 s 

21 blocos 
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Resultados fMRI – 

11 controles 

 

• Análise de grupo 

• Diferentes padrões para 
imaginação de música 
ou movimento 

• Música: ativação 
bilateral 

• Motor (mão direita): 
predominância do 
hemisfério esquerdo 
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Resultados fMRI – 4 pacientes 

• Diferenças individuais entre tarefas  

• Não há padrão de ativação comum para uma dada tarefa 

• Não há ativação do córtex motor esquerdo para a tarefa motora  
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Resultados EEG – 9 controles 

 

31 

• Erro total de classificação 
~40% 

• 3 grupos de indivíduos 
em termos de erro e 
atributos (verde, rosa, 
amarelo) 

• Música: classe mais difícil 
de separar 
− Indivíduo (S6)   

 c/ menor erro 

 era músico! 

 



Discussão 

• Imaginação de música gera grande variabilidade 

inter-indivíduos de padrões de ativação, tanto 

em fMRI quanto em EEG 

– Isto é mais pronunciado em pacientes 

• No entanto, esses padrões parecem ser 

discerníveis dos resultantes da imaginação 

motora 

• Estes são resultados preliminares 

– Análise de EEG pode ser melhorada; participantes 

podem “treinar”; resultados de fMRI e EEG podem 

ser relacionados 
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Efeito do treinamento em MI 
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Efeito do treinamento em MI 

• 4 tipos de MI 

• fMRI 

• 10 indivíduos 

sadios 

• Paradigma 

síncrono 

• 2 scans: um 

antes e um 

após 1 semana 

de treino 
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Resultados fMRI 
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Antes 

Depois 



Resultados fMRI - controles 
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Resultados fMRI - pacientes 
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Resultados EEG 
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Resultados EEG 
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Discussão 

• Treinamento é uma parte fundamental de um 

sistema BCI baseado em MI 

– Poucas sessões (7) já mostraram alterações nas 

ativações BOLD encontradas com fMRI e EEG para 

os controles 

• No entanto, resultados com pacientes não foram 

tão promissores 

– Provavelmente são necessárias mais sessões de 

treinamento 
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Teste de um possível BCI híbrido 

com NIRS e EEG 
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Combinação de EEG e NIRS 

• Técnicas medem respostas cerebrais de 

diferentes naturezas – elétrica (EEG) e 

hemodinâmica (NIRS) 
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Análise dos dados 

EEGlab 

nirsLAB 
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Paradigma experimental 

• MD / ME – movimento ou MI da mão direita / 

esquerda 
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Resultados movimento 

Média do sinal de EEG 

Variação média de HbO 

em canais no hemisfério E 

MD 

MD 

ME 

ME 

 

45 

MD 

ME 



Resultados movimento 
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Resultados movimento – combinação 

otimizada 
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Resultados imaginação 

Média do sinal de EEG 

MD 

ME 
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MD 

ME 

Movimento  Imaginação 



Resultados imaginação 
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Discussão 

• A combinação de EEG e NIRS para um sistema 

BCI tem potencial para produzir uma taxa de 

acerto melhor que qualquer uma das técnicas 

separadamente 

• Ainda assim, há várias dificuldades a serem 

superadas 

– Conforto do usuário 

– Atraso da resposta NIRS 

– Funcionamento online 
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Sistema SSVEP 
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Potencial evocado visual de estado 

estacionário 
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https://www.youtube.com/watch?v=uJHpW2c4Fck


“Futuro” 
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Projeto BrainGate 

• Grupo da Brown University - 
http://www.brown.edu/resear
ch/ 

• Uso de sondas neurais 

• Conexão via cabo à 
eletrônica externa 

• Comando de cursor em 
computador ou braço 
mecânico 

• Atualmente já está sendo 
feita a miniaturização dos 
componentes e migração 
para wireless 
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BrainGate 

• Primeiros a desenvolver tecnologia wireless para 

eletrodos implantados 

– Vários sensores neurais MEA (micro-electrode array) e toda a 

eletrônica ficam embutidos sob a pele do primata 

– Sinais são transmitidos através da pele 
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• Vantagens:  

– Eliminação de risco de 

infecção 

– Redução de vulnerabilidade 

a impacto físico 

– Gama de benefícios clínicos 

para pacientes 
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Projeto do BrainGate 



O que são sondas 

neurais (neuroprobes)? 

• Sistemas microeletromecânicos 

(MEMS) implantados em 

diferentes áreas do sistema 

nervoso humano que medem 

sinais ou estimulam  

 estruturas específicas 

Figuras extraídas de Wise et al., Proc. IEEE 96(7), 2008 
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Para que servem? 

• Neuropróteses  

– Primeira – prótese visual – restauração parcial  

 da visão 

– Mais usada – implante coclear – restauração  

 parcial da audição 

– Próteses p/ controle da bexiga 

– Próteses para controle motor consciente 

• Uso de sinais do SNC para operar computadores ou 

comandar robôs (BCIs) 

• Controle de distúrbios de movimento resultantes de 

patologias como Parkinson, distonia, tremor essencial etc. 

• Localização de focos de atividade patológica (p.ex. em 

epilepsia)  

• Auxílio no tratamento de doenças cerebrais como 

esquizofrenia, depressão, TOC, Alzheimer 
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Parênteses: DBS (deep brain 

stimulation) 

• Estimulação elétrica (marcapasso cerebral) 

de alvos específicos, geralmente no tálamo, 

cerebelo e gânglios basais 

• Aprovado pela FDA para tremor essencial 

(1997), Parkinson (2002), distonia (2003) 
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• Usado com sucesso em pesquisas 

com dor crônica, depressão , TOC  

• Até o momento – eletrodos 

milimétricos 



Principais tecnologias para interfaces 

cerebrais 
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Aprovada pela FDA 



Tipos de sondas 

• Sondas passivas 

 

• Sondas de estimulação 

 

• Sensoreamento químico: 

colina e glutamato 

 

• Aplicação crônica de 

drogas 
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Sondas com controle eletrônico 

• Sondas multieletrodos dependem 

de posicionamento mecânico (em 

relação aos neurônios que se quer 

“ouvir”) 

– Essas sondas confiam no acaso para 

posicionamento 

– Não é possível otimizar o 

posicionamento de múltiplos eletrodos 

ao mesmo tempo numa única haste 

• Necessidade de  

– Ajustar a posição de eletrodos em 

relação às células 

– Fazer ajustes finos ao longo de um 

experimento 

– Reconfigurar experimentos 
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Projeto de sondas neurais no BRAINN 

• Softwares 

IPKISS 

(Python) - e 

KLayout 

(visualização) 
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Conclusões 

• Interfaces cérebro-computador ainda 

apresentam uma série de desafios tecnológicos 

– Não-invasivas – sinal ruim 

– Invasivas – biocompatibilidade 

• No entanto, há muito trabalho sendo 

desenvolvido na área, e elas representam o 

futuro da comunicação 

• Toda essa tecnologia seria impossível de 

desenvolver sem o computador...  
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Parênteses: neuropróteses X BCIs 

• BCIs – ligam o sistema nervoso central a um 

computador 

• Neuropróteses – ligam o 

sistema nervoso (pode ser 

periférico) a um aparelho 

que, de alguma forma, 

restitui uma função 

perdida (p.ex. audição, 

visão, movimento, tato, 

memória) 

• Mas, os termos se 

confundem... 
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