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RESUMO  

 

Schmidt MT. Estudo da análise da razão alfa/beta em pacientes com doença de Alzheimer 

provável [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2013. 66p. 

 

A inclusão da eletroencefalografia nos protocolos de pesquisa diagnóstica para DA é 

plenamente justificada por sua larga disponibilidade, baixo custo, alta sensibilidade, o que 

possibilita a realização de exames seriados e o acompanhamento da evolução do estudo 

neurológico. Objetivo: Determinar um índice de corte, para utilizaçào na prática clínica, no 

auxilio diagnóstico da doença de Alzheimer. Metodologia: Avaliamos dois grupos de 

indivíduos compostos por 57 voluntários normais  e idade superior a 50 anos comparados a 

50 indivíduos  com DA provável.  Realizamos registros de EEG em vigília, olhos fechados e 

repouso por 30 minutos e computamos   as  potências espectrais das bandas de frequência 

alfa e teta, para  todos os eletrodos, e  calculamos  a  razão alfa/teta. Realizamos a regressão 

logística das variáveis razão alfa/teta da potência média do eletrodo C3 e do eletrodo O1e 

calculamos uma fórmula para o auxílio no diagnóstico da DA com um acerto cuja, 

sensibilidade para DA de 76, 4 % e especificidadede 84,6 % e a área sob a curva ROC 0.92. 

Conclusão: A regressão logística da razão alfa/teta do Espectro da potência média do EEG é 

um bom marcador para discriminar pacientes com doença de Alzheimer de controles 

normais. 

 

Descritores: 1.Eletroencefalografia  2.Doença de Alzheimer  3.Regressão logística 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Schmidt MT. Study of alpha/theta ration analysis in patients with probable Alzheimer’s 

disease [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2013. 66p.  

 

The inclusion of electroencephalography in diagnostic research protocols for AD is fully 

justified given EEG’s wide availability, low cost and high sensitivity, allowing serial exams 

and neurological evolution follow-ups. Objective: To determine a screening index for use in 

routine clinical practice to aid the diagnosis of Alzheimer’s disease. Methodology: Two 

groups of individuals older than 50 years, comprising a control group of 57 normal 

volunteers and a study group of 50 patients with probable AD, were compared. EEG 

recordings were performed of subjects in a wake state with eyes closed at rest for 30 mins. 

Spectral potentials of the alpha and theta bands were computed for all electrodes and the 

alpha/theta ratio calculated. Logistic regression of the variables alpha/theta of the mean 

potential of the C3 and O1 electrodes was carried out. A formula was calculated to aid the 

diagnosis of AD yielding 76.4 % sensitivity and 84.6 specificity for AD with an area under 

the ROC curve of 0.92. Conclusion: Logistic regression of the alpha/theta of the Spectrum 

of the mean potential of EEG represents a good marker for discriminating between AD 

patients and normal controls. 

 

Descriptors: 1.Electroencephalography  2.Alzheimer’s disease  3.Logistic regression 
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  Introdução  2 

 

 

 

 

1.1  ASPECTOS GERAIS 

 

O aumento da longevidade da população brasileira nas últimas décadas vem 

acompanhado do aumento do número de casos de doença de Alzheimer (DA). Até o 

momento não existe um teste neuropsicológico ou um exame complementar que 

isoladamente faça o diagnóstico desta doença em sua fase inicial (Nitrini et al., 

2005).  Neste contexto, a inclusão da neurofisiologia clínica e mais propriamente da 

eletroencefalografia nos protocolos de pesquisa diagnóstica para DA é plenamente 

justificada por sua larga disponibilidade, baixo custo, alta sensibilidade, o que 

possibilita a realização de exames seriados e o acompanhamento da evolução do 

estado neurológico. O eletroencefalograma (EEG) de rotina auxilia no diagnóstico 

diferencial da síndrome demencial com outras condições que interferem no 

funcionamento cognitivo (Caramelli  et al., 2011). 

Como o eletroencefalograma quantitativo (EEGq) é um exame funcional e 

não de imagem morfológica  ou estrutural, como a tomografia computadorizada ou a 

ressonância nuclear magnética, sua aplicabilidade é diferente destes. A atividade 

elétrica cerebral é representada no EEGq por meio de gráficos e de mapas, gerados 

através do computador. O registro eletroencefalográfico fornece informações, que 

são obtidas pela captação dos potenciais elétricos cerebrais após a colocação dos 

eletrodos no escalpo. Portanto, a análise quantitativa é feita tomando-se como base o 
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traçado do EEG. Por outro lado, a quantificação do EEG é apenas uma evolução 

tecnológica que aprimora a análise do EEG e não a substitui. 

Diferentes técnicas de quantificação do EEG tem se provado eficientes no 

estudo dos processos cognitivos (Rappelsberger  et al.,  1988). Segundo as 

“Recomendações para o registro/interpretação do mapeamento topográfico do EEG 

da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica (SBNC)”, de um modo geral, o 

EEG de rotina há muito tempo, tem seu uso estabelecido como auxiliar na avaliação 

das demências e encefalopatias, especialmente  quando o  diagnóstico  permanece  

aberto  após  as  avaliações  clínicas iniciais  (Luccas  et al., 1999).  Corroborando 

com estas diretrizes a Academia Americana de Neurologia (AAN) e a SBNC, em 

suas recomendações para a utilização do EEGq,  indicam  como   positiva  a  

utilização  do método  quantitativo  em  quadros  demenciais,   baseando-se  em  

evidências  oriundas de  um  ou  mais  estudos  clínicos  metodologicamente   bem  

elaborados,   com  grupo controle,  estudo  de  coorte  ou  ainda  baseada  em  

opiniões  de  especialistas,  e/ou  relatos  de  casos  sem  estudos  aleatórios  ou  

comparados  a  grupos  controle  (Nuwer , 1996). 

As pesquisas mostram que a frequência do ritmo dominante (alfa) não deve ser 

menor que 8 Hz  no  indivíduo   idoso  normal. Claus  et al. (1999), mostraram que a 

análise visual do EEG já pode ser útil no auxílio diagnóstico da DA, sendo indicada 

em protocolos clínicos para o diagnóstico desta doença.  Os achados mais comuns são 

o alentecimento da atividade elétrica cerebral de base por predomínio dos ritmos delta 

e teta e a diminuição ou ausência do ritmo alfa (Dierks  et al.,  1991; Leuchter  et al., 

1993; Miyauchi  et  al., 1994; Sandmann  et al., 1996;  Rodriguez  et  al., 1999).  

Entretanto esses achados ocorrem mais em pacientes nos estágios moderado ou 
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avançado da doença (Lopes da Silva et al., 1993). Edman et al. (1995) , sugeriram que 

as  primeiras  disfunções  cerebrais  seriam  detectadas  nos  lobos  parietais.   Saletu et 

al. (1993), investigando  pacientes  com  DA  e  com demência  vascular  (DV) 

constataram o alentecimento  da  atividade elétrica  cerebral  às  custas  da  diminuição  

da  atividade  alfa,  achados  estes confirmados  por  vários  estudos   ( Prinz  et  al., 

1989;  Duffy et  al.,  1984b;  Loeches  et al.,  1991). Além disso, este estudo também 

mostrou que há uma diminuição concomitante da atividade beta. Estas alterações 

ocorreram predominantemente nas regiões temporais e parietais na DA, enquanto 

seriam difusas na DV. A diminuição da atividade beta em indivíduos com DA é 

reforçada pelo estudo de Dierks et al. (1993). Pucci et al. (1999), mostraram  que  há  

um  alentecimento  da  atividade  alfa  e alfa “like”,  com  ritmos  das  regiões  

occipitais  à  6,5 Hz  em  pacientes  com  quadros  leves a  moderados  de  DA. 

A análise espectral tem se mostrado um método bastante sensível para 

detectar alterações da atividade elétrica cerebral de base, sendo estudada no intuito 

de detectar casos suspeitos de DA. Entre os estudos que abordam esta particularidade 

do método, sua sensibilidade varia de 71% a 81%  (Duffy et al., 1979; Leuchter et 

al., 1993; Pucci et al., 1999). Comparando-se os resultados da análise espectral e dos 

testes neuropsicológicos, observa-se forte correlação entre ambos (Brenner et al., 

1988; Watanabe et al., 1993;  Anderer et al., 1994).  Claus  et al. (1998), indicaram 

que a diminuição das atividades beta e alfa no EEGq são preditores independentes de 

mortalidade nos pacientes com DA precoce.  Claus  et al. (2000)  sugerem  que as 

bandas do EEG refletem alterações patofisiológicas na DA. 

Além da análise espectral, o EEGq fornece outras ferramentas de pesquisa, 

como a razão alfa/teta, que mostra a porcentagem da potência espectral alfa em 
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relação a potência espectral teta durante o estado de vigília e em repouso, a qual no 

indivíduo normal deve ser igual ou maior que 1. Em 2002, Cibils verificou que 

ocorria diminuição da razão alfa/teta, pelo aumento da atividade teta e diminuição da 

atividade alfa em pacientes com quadros iniciais e moderados de DA. 

Segundo Babiloni  et al. ( 2004),  há  um declínio da atividade alfa1 (alfa 

lento) central, parietal,  temporal e límbica na DA leve em relação aos pacientes com 

DV e normais; a atividade  alfa1 occipital mostrou um declínio ainda maior nos 

pacientes com DA. A atividade teta foi anormal  na DV mas não no grupo com DA. 

Em 2008, Raicher  et al., verificaram que o pico espectral da atividade alfa 

em vigília  em indivíduos controle não foi menor  que 8 hz  e  que  o EEGq é  uma 

ferramenta que pode ser útil no seguimento da demência. 

Luckhaus et al. (2008), estudando pacientes com   comprometimento 

cognitivo leve (CCL) e com DA provável constataram que o EEGq mostrou 

diminuição da atividade alfa no CCL progressivo, e na DA leve, ocorrendo 

inicialmente um aumento da atividade de ondas lentas, que ocorre também na DA 

avançada. Este achado pode refletir um comprometimento da atividade de 

transmissão tálamo-cortical e da conectividade cortical ainda no estágio precoce da 

DA. A reduzida atividade alfa no CCL pode ter valor prognóstico preditivo, em se 

considerando o declínio cognitivo futuro. 

Moretti  et al. (2009), comparando achados de EEG  com RNM constataram 

que a atrofia da amígdala  se relacionava ao aumento da razão teta/gama  e  que a 

atrofia hipocampal se relacionava  ao aumento da razão  alfa3/alfa2.  Babiloni et al. 

(2009) verificaram que a atrofia hipocampal progressiva que ocorre nos pacientes 
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com DA se correlaciona com a diminuição da potência alfa cortical.  Stomrud  et al. 

(2010),  sugerem  que  biomarcadores no liquor e a atividade teta no EEG podem 

indicar alterações degenerativas anormais precoces no cérebro em indivíduos  ainda 

cognitivamente saudáveis. 

Babiloni  et  al.  (2012), verificaram anormalidades nos ritmos corticais do EEG 

em vigília e repouso nos pacientes com DA e CCL, com a diminuição na atividade alfa e 

aumento nas atividades teta e delta, relacionadas com atrofia da substância cinzenta 

cerebral, que se correlacionavam estritamente  com  neurodegeneração e cognição. 

 

 

1.2  DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 1.2.1  Epidemiologia e comentários 

 

A prevalência mundial de demência aumenta com o envelhecimento, dos 65 a 69 

anos está em torno de 1,2%; dos 70 aos 74 anos, em 3,7%; dos 75 aos 79 anos, 7,9%; 

dos 80 aos 84 anos, 16,4%; dos 85 aos 89 anos, 24,6%; dos 90 aos 94 anos, 39,9% e 

maior que 95 anos, 54,8%. No Brasil, a taxa estimada de DA foi de 7,7 por 1000 

pessoas-ano em indivíduos com mais de 65 anos. A taxa de incidência praticamente 

dobra a cada cinco anos, não havendo diferença em relação ao gênero, mesmo assim as 

mulheres apresentam incidência mais elevada de DA, principalmente em idades mais 

avançadas (Nitrini  et al., 2004).  O grupo de trabalho do National Institute of 

Neurological and Communication  Disorders and  Strok (NINCDS-ADRDA) 
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(McKhann et al., 1984; Dubois et al., 2007) afirma que a DA é uma doença cerebral 

caracterizada por alteração cognitiva, levando a demência progressiva, ocorrendo na 

meia idade ou na senectude. Caracteriza-se por uma degeneração difusa, a qual leva a 

um mesmo acometimento histopatológico final (Hardy, 1997), marcado pela presença de 

placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares que são agregados de proteína tau.  Estas 

alterações afetam o sistema colinérgico e, em alguns casos, os sistemas noradrenérgico e 

serotoninérgico que inervam o telencéfalo  (McKhann  et al., 1984). 

 

1.2.1  Patogenia da DA.  

 

As formas familiares da DA são transmitidas de forma autossômica (Fita et 

al., 2011). Geralmente ocorrem mutações que envolvem a proteina precursora do 

amiloide (APP) afetando o terminal-C do peptídeo Aβ levando a aumento de 

produção, sua agregação, e a formação de placas amiloides (Levy et al., 1990). 

Esta mutação da APP ocorre em menos de 1% do total de casos de DA e menos que 

15% dos casos familiares. Em sua maioria há mutação do gene da presenilina 1 

(PS1), situado no cromossomo 14. Este gene codifica uma enzima proteolítica do 

complexo da γ secretase (Stieren et al., 2010). São descritas atualmente, 14 mutações 

para o gene da presenilina 2 (PS2) e 150 mutações para o gene da PS1 (Galimberti et 

al., 2010). Estas mutações alteram a cascata proteolítica do amiloide, levando ao 

aumento da formação do peptídeo Aβ42. 

A DA esporádica, por outro lado, tem sido associada a uma série de 

polimorfismos de genes ligados a codificação de proteinas que participam das vias 
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do metabolismo da proteina Tau e/ou do amiloide, como a LRP1 (Low density 

lipoprotein-related protein 1); MAPT (microtubule-associated protein tau); 

BDNF (brain derived neurotrophic factor); IDE (insulin degrading enzyme); A2M 

(alpha 2-macroglobulin) and ACE (angiotensin I converting enzyme) (Fita et al., 2011).  

Outro marcador importante é a presença do alelo ε4 da apolipoproteina E 

(apoE) cuja forma homozigótica aumenta o risco para DA em  três a sete vezes, com 

diminuição da idade de início da doença em até 7.9 anos (Roses, 1997).   

A proteína Tau é uma proteína normalmente sintetizada, que para ser 

secretada sofre modificações de translação por N e O-glicosilação, fosforilação, 

tirosino-sulfatação e subsequentemente clivagem enzimática, quando ocorre erro 

desta clivagem leva a formação do emaranhado neurofibrilar, que também, como 

citado acima, é um dos achados neuropatológicos típicos da DA (Fita et al., 2011). 

 

1.2.2  Hipótese colinérgica 

 

Mudanças no sistema colinérgico foram estudadas no envelhecimento normal 

e na DA (Schliebs et al., 2011), sustentando evidências da ocorrência de déficits 

graves em marcadores colinérgicos pré-sinápticos no córtex cerebral de pacientes 

com DA  (Davies et al., 1976), com a reafirmação da literatura evidenciando a 

correlação entre hipofunção colinérgica com déficits cognitivos, o que levou a  

formulação da hipótese colinérgica como explicação do declínio de memória no 

idoso normal e na DA (Mufson et al., 2008). 
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Podemos concluir que a causa da DA provavelmente é multifatorial, não 

estando ainda elucidada, sendo este um dos motivos que impedem o seu diagnóstico 

definitivo sem a análise histológica do cérebro.  A histopatologia mostra a degeneração 

do tecido cerebral, em especial nos neurônios piramidais, com marcada presença 

intracelular de emaranhados neurofibrilares e placas senis no meio extracelular, atrofia 

dendrítica e perda de sinapses neurais (Braak e Braak, 1991). De acordo com a 

localização e a quantidade de emaranhados neurofibrilares, Braak e Braak, estagiaram 

os cérebros dos pacientes portadores de DA em: estagios I –II, emaranhados 

neurofibrilares na região transentorrinal e entorrinal, indivíduo sem sintomas de déficit 

de memoria; III-IV, emaranhados neurofibrilares no alocórtex límbico e neocórtex 

adjacente, diagnóstico de DA; V-VI, emaranhados neurofibrilares, no  neocórtex 

primário e secundário,  DA  severa ( Grinberg et al., 2007). 

 

 

1.3  ELETROENCEFALOGRAFIA 

 

O EEG registra a atividade elétrica cerebral resultante da representação espaço-

temporal de potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos síncronos. O mais 

provável é que as principais fontes geradoras destes campos elétricos estejam 

perpendicularmente orientadas em relação à superfície cortical, como os neurônios 

piramidais corticais (Ebersole et al., 2002). O registro gráfico do sinal do EEG pode 

ser interpretado como a resultante do potencial de campo que é projetado para o 

escalpo, com aparência sinusoidal e frequência entre 1 a 70 Hz, e são agrupadas em 

sub-bandas delta (0,5 a 4 Hz), teta (4,1 a 8,0 Hz), alfa (8,1 a 12,5 Hz) e beta (> 13 Hz).  
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O EEG normal em adultos é predominantemente composto por frequências na 

banda alfa em regiões posteriores, as quais são geradas por interações dos sistemas 

córtico-cortical e tálamo-cortical (Steriade et al., 1990; Lopes da Silva, 1991). 

 

1.3.1  Análise Quantitativa do EEG 

 

Para entendermos o que é análise quantitativa do EEG, devemos ter a noção 

de “domínio do tempo” e “domínio da frequência”.  Quando analisamos um evento 

bem caracterizado, que ocorre em determinado instante do tempo, como, por 

exemplo, um paroxismo por ponta-onda aos 2 minutos de registro de um exame de 

EEG, estamos analisando um evento no “domínio do tempo”, em que o sinal é 

representado por um grafoelemento ou a frequência versus a amplitude ou a potência 

do sinal (Nuwer, 1996, Gotman, 1975). A análise no domínio da frequência vale-se 

de algoritmos matemático, sendo o teorema de Fourier o mais utilizado, garantindo 

que qualquer sinal periódico pode ser decomposto em um conjunto de funções 

senoidais e cossenoidais, denominadas bases ortogonais de várias frequências, 

múltiplas da frequência fundamental, que da mesma forma, em operação reversa, 

somando-se todos os seus componentes reconstrói o sinal original, conforme 

demonstra a fórmula abaixo (Gotman, 1990): 

F(x)= a0+ a1sen(x)+a2sen(2x)+a3sen(3x)+… 

         +b1cos(x)+b2cos(2x)+b3cos(3x)+....... 

Onde a função f(x) pode ser escrita na forma da soma de uma série de funções seno e 

cosseno. 



  Introdução  11 

 

Este é o principio básico dos ritmos encontrados em um traçado de EEG. 

Por  exemplo, em uma atividade alfa de um traçado (que a olho nu é apenas uma 

atividade alfa), podem estar embutidas outras atividades como beta, teta ou delta e 

ainda harmônicas e sub-harmônicas das mesmas (Wong, 1991). Porém ao serem 

sobrepostas, deram como atividade resultante a alfa. Desta maneira, a transformada 

rápida de Fourier “Fourier fast transformation” (FFT) é um procedimento 

matemático que decompõe as atividades do EEG, quantificando os sub-ritmos que as 

contêm, levando-nos então ao “domínio da frequência” (Gotman, 1990). 

No “domínio da frequência” o estudo de um evento no tempo, como uma 

espícula ou uma variante de normalidade, não será possível, pois o domínio da 

frequência destrói a relação temporal que determina os eventos paroxísticos e 

transitórios do EEG (Gotman, 1990). 

 

1.3.2  Principais recursos de análise                   

 

Análise de Frequência (domínio da frequência): a análise de frequência 

consiste no cálculo da quantidade de cada ritmo (banda) que compõe o EEG (alfa, 

teta, delta e beta). Esta “medida” de quantidade de ritmo é obtida pela transformada 

rápida de Fourier e pode ser apresentada visualmente na forma de um mapa de 

escalpo, com a localização e “quantidade” de cada ritmo, por região cerebral, ou 

ainda em forma de gráficos, como histogramas, em tabelas numéricas, em mapas de 

razões de ritmos como, por exemplo, alfa/teta, ou ainda em outras razões como o 

canonograma (Nuwer, 1996; Gotman, 1990; Nuwer  et al., 1998). 
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1.4  APLICABILIDADE CLÍNICA DO EEG NA COGNIÇÃO 

 

O diagnóstico da maioria das doenças cognitivas é clinico, e o EEG contribui 

na avaliação, classificação e seguimento de algumas destas patologias. O EEG é um 

método aceito na avaliação neurofisiológica funcional do encéfalo em vigília, sono e 

estados patológicos.  

        O uso rotineiro do EEGq  requer um profissional habilitado e experiente, 

de outro modo o uso clínico de EEGq pode ser particularmente problemático nas 

mãos de operadores destreinados. Devemos considerar ainda que os resultados 

estatísticos podem ser influenciados pela colocação inadequada de eletrodos, 

contaminação por artefatos, uso inadequado de filtros, sonolência, utilização 

inadequada dos bancos de dados e escolha inadequada de épocas do EEG que serão 

quantificadas (Nuwer et al., 1994).   

 

1.4.1  Vantagens do EEGq. 

 

Embora necessite de cooperação dos pacientes, o EEGq tem entre suas 

qualidades: 1. alta confiabilidade no processo de teste/re-teste, ou seja, o indivíduo 

normal tende a manter o mesmo perfil eletroencefalográfico ao longo de toda a vida 

adulta. 2. Ele pode refletir a atividade cortical fisiológica nos domínios do tempo e 

da frequência. O EEGq pode explorar condições fisiológicas e patológicas onde a 

consciência esteja normal  ou prejudicada (Togo  et al., 2006).  

Em modelos experimentais pode-se comparar grupos de doenças através da 

análise espectral (Davey et al., 2000) incluindo métodos de localização de fonte dos 

geradores de atividade patológica   (Koenig et al., 2005; Lehmann et al., 2007).  
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1.4.2  Encefalopatias e delírio.  

 

O EEG é descrito como uma ferramenta para avaliação de encefalopatias de 

diversas causas inclusive doença de Creutzfeldt-Jakob (Furlan et al., 1981; Wieser et 

al., 2006); encefalopatias urêmica (Jonkman et al., 1992), hipóxico-isquêmica 

(Doyle et al., 2007), hepática (Popken et al., 1983; Amodio et al., 1996); abstinência 

de metanfetamina (Newton et al., 2003); overdose de baclofeno (Fakhoury et al., 1998); 

leucemia linfoblástica aguda (Korinthenberg et al., 2002) e coma (Young, 2000).  

O método, inclusive, já foi usado até para descrever encefalopatia associada ao 

envenenamento radioativo no acidente de Chernobil (Loganovsky et al., 2004).  

O  EEGq pode complementar o diagnóstico clínico de síndrome orgânica e auxiliar 

na distinção entre delírio e demência. 

 

1.4.3  Demências 

 

A análise visual do EEG é um método auxiliar útil no diagnóstico das 

demências (Luccas et al., 1999). Os achados eletroencefalográficos mais frequentes 

são a lentificação do ritmo de fundo em direção às bandas delta e teta e a diminuição 

da frequência do ritmo de base (ritmo ou banda alfa) (Nuwer, 1998). Porém, estas 

mudanças no EEG normalmente acontecem em fases moderadas e avançadas da doença, 

havendo uma correlação inversa entre o grau de prejuízo cognitivo e a potência 

espectral das bandas delta e teta na atividade elétrica do EEG (Klass et al., 1995). 

Desde os primeiros estudos de EEGq (Lehmann, 1971; Sandmann et al., 1996), 
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a análise espectral e a estatística vem sendo aplicadas às demências, onde observou-se a 

diminuição de potência espectral alfa e beta (Duffy et al., 1979;  Saletu et al., 1991) 

e considerou-se o ritmo alfa um marcador (Saletu et al., 1991) diagnóstico quando há 

uma diminuição para abaixo de 8,0 Hz da frequência alfa em pacientes com DA. 

Além disso, a análise espectral da atividade de fundo tem corroborado no diagnóstico 

clínico da DA. A sensibilidade da análise espectral varia de 71% a 81%, para 

discriminar grupos, mas não indivíduos,  (Duffy el et al., 1979; Leuchter  et al., 1993; 

Pucci  et al., 1999) além de apresentar boa correlação com o desempenho nos testes 

neuropsicológicos (Leuchter et al., 1993).  

Outra ferramenta usada no EEGq é a análise de coerência (Coh) que avalia o 

nível de covariância entre medidas espectrais obtidas por um determinado par de 

eletrodos (Leuchter et al., 1987; Nielsen et al., 1993). A Coh é alta quando existem 

conexões funcionais entre as areas corticais investigadas (Anderer et al., 1994) e 

ajudam a entender as relações entre areas cerebrais diante de lesões e durante a 

estimulação cognitiva. Assim, dentre as diversas ferramentas matemáticas, a Coh é 

um método bem estabelecido em pesquisa, usado na análise da conectividade inter-

hemisférica via corpo caloso (Nielsen et al., 1993; Claus et al., 1999). Leuchter et al. 

(1987), encontraram diminuição da Coh em DA  e DV quando comparadas aos 

controles.  Besthorn  et al. (1997) estudaram 50 pacientes com DA e encontraram 

diminuição da Coh teta, alfa e beta quando comparados aos controles, em regiões 

corticais (central e frontal). Estes resultados foram semelhantes a outros estudos 

(Locatelli et al., 1998).  

A diretriz da associação médica brasileira (AMB) e da SBNC de 2008, indica 

o EEG convencional como um instrumento estabelecido dentro da avaliação das 
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demências (recomendação tipo B) (Fonseca et al., 2008). Além disso, a análise de 

frequência é uma ferramenta útil para análise de ondas lentas (recomendação tipo B) 

podendo mostrar um aumento de potência teta e diminuição de potência alfa e beta 

na DA comparada a controles normais. A análise de frequência também tem valor 

preditivo no desenvolvimento de prejuízo cognitivo independentemente dos 

parâmetros clínicos (recomendação tipo C). Há uma correlação forte entre algumas 

características das fontes dos dipolos no EEGq e funções cognitivas (recomendação 

tipo B). O uso combinado de parâmetros do EEGq e escalas de avaliação cognitiva é 

recomendado na investigação das demências (recomendação tipo B) (Fonseca et al., 

2008). Para sumarizar, a taxa de detecção (sensibilidade) de DA por meio do EEGq 

varia entre 60-90% (entre grupos), dependendo do estágio da doença e do método 

utilizado (Anderer et al., 1994; Besthorn  et al., 1997). Estes dados servem como 

base para nosso estudo, no intuito de aprofundar estes recursos do EEG como 

ferramenta diagnóstica para a DA. 

 



 

2  OBJETIVOS 
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2.1  Objetivo Geral 

 

Utilizar o EEG como um marcador biológico que discrimine o indivíduo 

normal do paciente com  doença de Alzheimer. 

 

 

2.2 Objetivos específicos:  

 

-  Determinar um índice médio para a razão alfa/teta em indivíduos normais com 

idade acima de 50 anos. 

 -  Determinar um índice médio para a razão alfa/teta em pacientes com doença de                 

Alzheimer leve a moderada. 

-  Determinar um índice de corte, para utilização na prática clínica, no auxilio 

diagnóstico da doença de Alzheimer.  

-  Disponibilizar a ferramenta de cálculo deste índice, de forma gratuita, para uso 

corrente em eletroencefalografia. 

 



 

3  METODOLOGIA 
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3.1  CASUÍSTICA 

 

Avaliamos dois grupos de indivíduos compostos por 57 voluntários normais 

(29 homens e 28 mulheres) com mini exame do estado mental (MEEM) ≥ 26 e idade 

superior a 50 anos (Caramelli et al., 1999) e outro grupo composto por 50 indivíduos 

(19 homens e 31 mulheres), com diagnóstico de DA provável, segundo os critérios 

NINCDS-ADRDA (McKhann et al., 1984), de intensidades leve e moderada, 

conforme os critérios do   manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais   

revisada (DSM-IV R), e  escore no MEEM entre 12 a 25 pontos (Brasil.Portaria 

S.A.S./MS n
o
 843, de 06 de novembro de 2002). Os indivíduos controles foram 

provenientes de um banco de dados do serviço de neurofisiologia do centro de 

referência em distúrbios cognitivos (CEREDIC) e não foram submetidos a avaliação 

neuropsicológica, exames  laboratoriais e/ou de imagem.  Os indivíduos testados, 

foram provenientes do Ambulatório do Grupo de Neurologia Cognitiva e do 

Comportamento (GNCC) da Divisão de Clínica Neurológica do HCFMUSP e/ou do 

CEREDIC do HCFMUSP e foram submetidos à avaliação ambulatorial de rotina, 

constituída de exame físico e neurológico, avaliação laboratorial, incluindo exames de 

hemograma completo, T4 livre, TSH, glicemia de jejum, ureia, creatinina, dosagem de 

vitamina B12 sérica, dosagem de ácido fólico sérico, VDRL e FTA-abs séricos, 
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avaliação neuropsicológica e exame de imagem (tomografia computadorizada de 

crânio e/ou ressonância nuclear magnética) ( Caramelli et al., 2011).  

Todos os indivíduos foram admitidos no estudo após o aceite do 

consentimento livre e esclarecidos, previamente aprovados pelo comitê de ética da 

FMUSP, assinado pelo participante ou por seu responsável. Foram excluídos do 

presente estudo indivíduos com antecedentes de diabetes mellitus, nefropatias, 

tireoideopatias, alcoolismo, hepatopatias, doenças pulmonares e carência de vitamina 

B12 (Anghinah, 2003). Os exames de eletroencefalografia foram realizados no 

serviço de Eletroencefalografia do CEREDIC no período de avaliação diagnóstica, 

antes de introdução de terapêutica para a DA. 

 

 

3.2  DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

 

Captação do sinal.  

As captações dos EEGs foram realizadas em equipamentos digitais Braintech 

– EMSA e Neurosoft, ambos com 32 canais, processador de 12 bits e frequência 

amostral de ≥ 200 amostras/canal/segundo, filtro para altas frequências de 70hz 

(passa baixa) e para baixas frequências de 0,5hz ( passa alta), capacitados a realizar 

estudos quantitativos do EEG e análise de Fourier (FFT). Com os pacientes em 

vigília, olhos fechados e repouso por 30 minutos. A colocação dos 22 eletrodos de 

escalpo seguiu as normas da SBNC (sistema 10-20 com referência bi - auricular 
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unida) para a aquisição do EEG (Anghinah, 2000). Utilizamos o canal Afz como 

terra elétrico e a impedância dos eletrodos foi mantida abaixo de 3 kohms.      

Foram retirados da análise estatística os eletrodos de linha média (Fz; Cz; Pz 

e Oz), os eletrodos auriculares (referências isoelétricas) e Fp1; Fp2 (pela 

contaminação por movimento palpebral). 

A conversão analógico-digital foi feita concomitantemente à captação. A 

etapa seguinte consistiu na análise visual de cada traçado que foi realizada por 3 

neurofisiologistas de modo independe, esta etapa justifica-se pois permite a exclusão 

criteriosa de exames tecnicamente insatisfatórios (Anghinah et al .,2006).  

 

Conversão do traçado para o padrão European Data Format (EDF) 

O EDF é um formato simples e flexível para troca e armazenamento de sinais 

biológicos apresentados em multicanal.  Foi desenvolvido por alguns médicos-

engenheiros a partir do Congresso internacional de Sono em Copenhague (1987). 

Em 1992 (Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 82, pages 391-393. 

1992) o EDF começou a ser difundido como padrão para distribuição e troca de 

traçados de EEG entre laboratórios ao redor do mundo. Uma atualização do EDF, 

chamada EDF+, foi desenvolvida em 2002.   

Assim a conversão para EDF+ visa: 

1-  Unificar o padrão de arquivo de dados para que os exames possam ser lidos pela 

comunidade científica internacional, seguindo a tendência atual dos 

pesquisadores de expor seus dados à reprodução sistemática; 
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2-  Tornar os exames captados no EMSA compatíveis com o Equipamento 

NEUROSOFT, aumentando assim a amostra e as possibilidades de análise. 

A conversão para EDF+ foi feita com o próprio programa da Neurosoft (para 

os exames captados com este sistema) e por meio do Software EDF browser, fonte 

aberta (open source) para os exames EMSA (http://www.teuniz.net/edfbrowser/) 

(Figura 1), este programa converte o formato nativo de EEG-Emsa (*.PLG) para o 

formato de dados europeu (EDF+) inclusive os eventos  e anotações.  

 

 

Figura 1 – EDF browser para conversão de plg (EMSA) em EDF+ 

 

http://www.teuniz.net/edfbrowser/
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Seleção de fragmentos de traçado. 

A análise inicial consistiu em visualização de frequência, amplitude, simetria, 

atividade de fundo, ritmo posterior de base, visualização de FFT do traçado do EEG de 

cada indivíduo da amostra. A seguir, foram selecionados 40 segundos de traçado livres 

de artefatos, selecionados em períodos pequenos (1-15 segundos) posteriormente 

editados em arquivo único de 40 segundos. Os exames que não apresentaram períodos 

suficientemente grandes de traçado sem artefatos foram descartados.  

 

 

3.3  RAZÃO ALFA/TETA 

 

Após a redução dos traçados para os novos arquivos EDF+, foram 

computadas isoladamente as potências espectrais das bandas de frequência alfa e 

teta, para todos os eletrodos, excluindo-se os resultados dos eletrodos de linha média 

e Fp1 e Fp2 (para evitar contaminação por piscamento palpebral) de todos os 

eletroencefalogramas e posteriormente calculamos a razão alfa/teta entre estas 

potências espectrais, utilizando as rotinas de análise do programa da Neurosoft.  

Deste modo foram analisados os 20 eletrodos comuns a toda a amostra, 

distribuídos como: 

 

3.3.1  Variáveis dependentes da patologia 

 

Normais  

DA provável 
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3.3.2  Variáveis independentes 

 

razão alfa/teta da Potência máxima   

razão alfa/teta da Potência média   

razão alfa/teta da Potência total  

razão alfa/teta da Frequência dominante  Hz 

razão alfa/teta da Frequência Média Hz 

razão alfa/teta do Index % 

razão alfa/teta da Assimetria %  

 

Realizamos a seguir Análise de Correlação entre todas essas variáveis e os 

eletrodos, uma análise gráfica da razão alfa/teta da Potência Máxima, Média e 

Potência Total com a variável Patologia, seguida da análise por regressão logística e 

obtenção da Curva ROC. 

 

 



 

4  RESULTADOS 
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4.1  DADOS DA AMOSTRA 

 

O grupo controle foi composto por 57 voluntários normais, 29 homens e 

28 mulheres, todos com idade superior a 50 anos, escolaridade entre 2 a 20 anos de 

estudo formal e escore no MEEM entre 26 a 30 pontos.  

O grupo DA provável (segundo os critérios NINCDS-ADRDA) 

(McKhann et al., 1984) foi composto por 50 indivíduos, 19 homens e 31 mulheres, 

classificados com doença nas fases leve e moderada , conforme os critérios do 

DSM-IV R. Apresentaram escolaridade entre 0 a 13 anos de estudo formal e  escore 

no MEEM entre 12 a 25 pontos  e  CDR 1 para 34 e CDR 2 para 16 pacientes. 

 

 

4.2  ESTUDO DAS VARIÁVEIS DO EEG 

 

De todas as variáveis estudadas (vide metodologia) as com maiores 

correlações com a Patologia (Nl X DA) foram correlações negativas, com 

significância de 1%, onde houve apenas 1% de probabilidade de erro para:  

-  razão alfa/teta da Potência Máxima. 

-  razão alfa/teta da Potência Média. 

-  razão alfa/teta da Potência Total. 
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A Análise de Correlação destas variáveis mostrou que os indivíduos ao serem 

classificados como pacientes com DA, pela razão alfa/teta da Potência Máxima, da 

Potência Média e da Potência Total tiveram resultados menores, o que estaria 

relacionado com o alentecimento progressivo do EEG nesta doença.  

Do mesmo modo ocorreu o inverso para os indivíduos Normais, para esses, as 

variáveis tiveram resultados maiores. 

Já na análise das variáveis com pouca correlação houve uma correlação 

positiva significativa com a Frequência Média, mas para poucos eletrodos. 

Para a variável Assimetria não houve correlação significativa para nenhum 

eletrodo. 

Pela Análise de Correlação, ficou evidente que ao se analisar a matriz de 

correlação, os valores foram maiores entre Patologia e as razões alfa/teta para as 

Potências Média e Total, porém a razão alfa/teta da Potência Máxima teve grande 

variabilidade, o que evidenciou uma desvantagem na classificação dos pacientes, 

sendo então o melhor discriminador entre normais e doença de Alzheimer a Potência 

Média Total, como vemos no gráfico abaixo, inclusive por sua distribuição linear 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Potências Total e Máxima X Potência Média 

 

Em vermelho: média da potencia total da razão alfa/teta do espectro.  

Em amarelo: média da potencia máxima da razão alfa/teta do espectro 

 

 

Quando cruzamos a razão alfa/teta da Potência Média com a variável Patologia, 

houve uma diferença nítida em discriminar pacientes com DA provável (Gráfico 2).   

 

Gráfico 2 – Cruzamento da razão alfa/teta da Potência Média entre controles X DA 

 

*Pacientes com DA tem deflexão de curva tendendo a 1 e normais não tem 

deflexão de curva (zero).** Pato = patologia DA. 

Patologia : DA  
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4.3  REGRESSÃO LOGÍSTICA 

A análise dos resultados da Regressão Logística indicou quais variáveis 

explicavam melhor a variável Patologia e ainda quais os valores dos coeficientes, 

para um futuro índice para o diagnóstico dos pacientes de DA.  

 

4.3.1  Regressão Logística com duas (2) variáveis 

 

A regressão logística para o modelo com 2 variáveis  selecionou a razão 

alfa/teta dos  eletrodos  O1 e  C3 como as variáveis  mais explicativas da  Patologia.  

 

Coef  O1 

Coeficientes:  

-1,03844 

 

chamamos este valor de "a" 

Coef  C3 -1,55758 chamamos este valor de "b" 

Ponto de corte 2,844023 chamamos este valor de "c" 

Para sabermos se um determinado paciente pertence ao grupo dos normais (Pato=0) 

ou ao grupo dos patológicos (Pato=1)  aplicamos a fórmula: 

 

Onde: 

P(x=1) é a probabilidade de pertencer ao grupo dos patológicos 

a  - é o coeficiente correspondente ao eletrodo O1 (no nosso caso -1,03844) 

x1 -  é a relação alfa/teta potência média do eletrodo O1 para o paciente estudado 
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b - é o coeficiente correspondente ao eletrodo C3 (no nosso caso -1,55758) 

x2 - é a relação alfa/teta potência média do eletrodo C3 para o paciente estudado 

c - é o ponto de corte (no nosso caso 2,844023) 

e - é a base dos logaritmos neperianos, um número famoso que vale 2,71828 

Exemplo: 

A paciente 9001-AFI FEM 78A MM27 ESC 4 D1 EDF_r.xlsx 

Apresentou relação alfa/teta potência média do eletr. O1 = 1,628571 chamamos este 

valor de x1; 

Apresentou relação alfa/teta potência média do eletr. C3 = 0,882353 chamamos este 

valor de x2; 

Calculamos ax1+bx2+c; 

 a x1 b x2 c resultado 

-1,03844 1,628571 -1,55758 0,882353 2,844023 -0,22149 

Calculamos depois a exponencial deste resultado: 

 

 

 

Após isto calculamos: 

 

nro "e" resultado exponencial 

2,718282 -0,22149 0,801324 
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Finalmente a probabilidade da paciente pertencer ao grupo dos patológicos :   

0,444853 

 

Ou seja é  mais provável que ela pertencesse ao grupo dos normais: 0,555147 ;  

de fato a paciente pertencia ao grupo dos normais e o modelo acertou a classificação 

 

Caso o valor da probabilidade fosse maior que 0,5 seria mais provável que ela 

pertencesse ao grupo dos patológicos (não é o caso). 

Convenhamos que não é fácil fazer todas essas operações e também nem toda 

calculadora dispõe de recursos como exponenciação ou avaliação de potências. 

Nosso objetivo é que o paciente possa ser classificado usando uma calculadora 

comum dessas que fazem as quatro operações e custam muito pouco hoje em dia. 

Para tanto fizemos as seguintes considerações O "divisor de águas" para a 

tomada de decisões foi o valor 0,5. Se a probabilidade fosse maior que 0,5 o modelo 

classificaria o paciente como patológico e se fosse menor 0,5 ele seria classificado 

como normal. 

Se igualarmos a fórmula do cálculo da probabilidade a 0,5; 

 

exponencial 1+exponencial exponencial/(1+exponencial) 

0,801324 1,801324 0,444853 
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temos que: 

exponencial = 0,5 x (1+exponencial) 

portanto: 

exponencial = 0,5 + 0,5 x exponencial 

exponencial - 0,5 x exponencial = 0,5 

0,5 x exponencial = 0,5 

exponencial = 1 

em outras palavras, se a exponencial fosse maior que 1 o modelo iria classificar este 

paciente como patológico. 

 

Agora vamos lembrar que aquilo que denominamos exponencial é: 

 

 

Verificamos em que condições esta exponencial é maior que 1. Fazendo exponencial = 1 

 

Mas o número 1 é a mesma coisa que e0 
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isso mesmo, o número "e" elevado à potência zero é igual a 1 

portanto basta olhar para a expressão. 

ax1+bx2+c   que já tínhamos batizado de "resultado" 

Se o resultado fosse maior que 0 

a exponencial seria maior que 1 

e a probabilidade seria maior que 0,5 

e o paciente seria classificado como patológico. 

Mas ainda podíamos simplificar mais:  

No nosso caso; 

a= -1,03844 

b= -1,55758 

c= 2,844023 (ponto de corte) 

Fizemos a seguinte pergunta: Será que não existem múltiplos desses números 

de modo que todos eles fossem inteiros ou quase inteiros? 

Aqui não tínhamos uma forma analítica de encontrar esses múltiplos e a 

solução foi obtida por tentativa e erro. Fomos multiplicando os três coeficientes por 

1,1 depois por 1,2 depois por 1,3 e assim por diante de fato, quando multiplicamos 

todos os coeficientes por 3,9 eles se tornam: 

a= -1,03844 3,9 -4,04993 quase -4 

b= -1,55758 3,9 -6,07455 quase -6 

c=ponto de corte 2,844023 3,9 11,09169 quase 11 
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Todos os coeficientes ficaram simultaneamente quase inteiros, mas 

continuamos procurando e quando multiplicamos por 11,6 veio que: 

a= -1,03844 11,6 -12,0459 que é praticamente -12 

b= -1,55758 11,6 -18,0679 que é praticamente -18 

c= ponto de corte 2,844023 11,6 32,99066 que é praticamente -33 

 

E se mostrou uma boa solução de fato, então esses valores foram adotados 

vejam que basta uma calculadora comum para classificar o paciente não há 

necessidade de calcular exponenciais, nem de conhecer o número "e=2,71828". 

Exemplo: 

A paciente       9001-A.F.I.  ; FEM; 78ª; MEEM 27; ESC 4;  D1 EDF_r.xlsx 

apresentou razão alfa/teta potência média do eletr. O1 = 1,628571 

apresentou razão alfa/teta potência média do eletr. C3 = 0,882353 

Multiplicando  1,628571 por 12 19,54286 (O1) 

Multiplicando  0,882353 por 18 15,88235 (C3) 

   Soma 35,42521 

 

Ponto de corte 33 não era demência. 

As variáveis escolhidas foram: razão alfa/teta da potência média do eletrodo C3 

razão alfa/teta da potência média do eletrodo O1  

Essas variáveis explicaram em 80,4% a variável Patologia. Aumentando o acerto em 

2.8% em comparação ao modelo com 1 (uma) variável ( vide anexo). 
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Por essa fórmula há um acerto de 86 casos em 107, que dá um total de acerto de 80,4%.  

Multiplique a razão alfa/teta da potência média do eletrodo C3 por  

 

18 

Multiplique a razão alfa/teta da potência média do eletrodo O1 por  12 

Some os dois  

Se o resultado for menor que  33  - é demência, senão não é demência   

Exemplificamos a seguir como é feita a aplicação do índice da Regressão Logística 

para a Razão alfa/teta:  

 

Razão alfa/teta da potência média do eletrodo C3 = 1,2 X 18 (índice obtido pela 

regressão logística) = 21,6. 

Razão alfa/teta da potência média do eletrodo O1 = 2,6 X 12 (índice obtido pela 

regressão logística) = 31,2. 

                                                                                        Soma = 52,8 

Não é demência 

Outro exemplo: 

Razão alfa/teta da potência média do eletrodo C3 = 0,4 X 18 (índice obtido pela 

regressão logística) = 7,2. 

Razão alfa/teta da potência média do eletrodo O1 = 0,4 X 12 (índice obtido pela 

regressão logística) = 4,8 

                                                                                        Soma = 12 

É demência 

A aplicação do índice da Regressão Logística para a Razão alfa/teta  
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Obteve uma sensibilidade entre os classificados como DA no teste de 76, 4 % e a 

especificidade entre os classificados como Normais no teste de 84,6. 

 

Gráfico 3 – Área sob a curva: 0.92 

 

 

4.3.2  Regressão Logística com uma (1) variável 

 

Foi processada uma regressão logística com uma variável.   

A variável escolhida foi a variável razão alfa/teta da Potência Média para o eletrodo 

O1 (esquerdo). 

Por esse índice houve um acerto de 83 casos em 107, que deu um total de acerto de 

77.6%, com uma variável. Essa variável explicou em 77.6% a variável Patologia.  
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Com esse resultado calculou-se um Índice (Índice 1) simples e rápido para o auxílio 

no diagnóstico da DA. 

Índice 1 usando uma única variável: 

Se o valor da razão alfa/teta do O1 excedesse 1.42 não era DA. 

Se o valor da razão alfa/teta do O1 não excedesse 1.42 era DA. 

Sensibilidade: entre os classificados como DA no teste , o teste acertou em 73%. 

Especificidade: entre os classificados como Normais no teste, o teste  acertou em 82 % 

 

Gráfico 4 – Área sob a curva: 0.92 

 



 

5  DISCUSSÃO 
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Mostramos que é possível discriminar pacientes com doença de Alzheimer, 

de uma população normal através do uso de ferramentas de análise matemática, 

associadas ao EEG. Obtivemos também um índice de corte para distinguir estas duas 

amostras com Sensibilidade de 76, 4 % e Especificidade de 84,6 %. 

Nossos achados discriminam indivíduos e não apenas os grupos DA de 

Controles, o que mostra um avanço, pois até então a literatura apesar de ser farta em 

mostrar a correlação do alentecimento progressivo do EEG com a evolução da DA 

(Anderer  et  al., 1994;   Brenner  et  al., 1988; Watanabe  et  al., 1993; Claus et al., 

1998; Babiloni C et al., 2004), e citar a diminuição da razão alfa/teta na doença de 

Alzheimer (Cibils, 2002; Reis, 2010), o faz para os grupos de pacientes, e não para 

cada indivíduo “per se”, além de não quantificar um valor numérico da media desta 

razão para um grupo de indivíduos normais. 

O achado por nós determinado encontrou o índice de corte para regressão 

logística da razão alfa/teta de 33. Quando o resultado for maior ou igual a 33 o 

indivíduo tem alta probabilidade eletroencefalográfica de ser normal, se abaixo de 33 

tem alta probabilidade de pertencer ao grupo DA.  

Estes resultados corroboram, de forma numérica, o conhecimento que a 

literatura fartamente nos apresenta, ou seja, que nos indivíduos normais há um 

predomínio da atividade alfa posterior sobre a atividade lenta (teta), por outro lado 
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este predomínio vai sendo perdido com o alentecimento do traçado, e o aumento da 

atividade teta, em detrimento da alfa.  

O substrato anatomo-fisiológico que sustenta fortemente estes achados é o da 

teoria colinérgica para a doença de Alzheimer. 

Mudanças no sistema colinérgico foram estudadas no envelhecimento normal 

e na DA (Schliebs et al., 2011), e levaram a evidência de déficits graves de 

marcadores colinérgicos pré-sinápticos em córtex cerebral de pacientes com DA  

(Davies et al., 1976) com reafirmação da literatura evidenciando a correlação entre 

hipofunção colinérgica com déficits cognitivos, ao que levou a formulação da 

hipótese colinérgica para explicar o declínio de memória no idoso normal e na DA 

(Mufson et al., 2008). 

Os pacientes com DA tem uma complexidade do sinal do EEG 

significantemente menor do que indivíduos normais na mesma faixa etária. Este 

achado pode estar associado com processamento deficiente nos cérebros com DA 

que levam a uma perda da modulação e da complexidade dos ritmos cerebrais que 

refletem uma deficiência na neurotransmissão. A maioria dos estudos de EEG em 

DA tem mostrado um proeminente declínio da coerência da banda alfa, e estes 

achados tem sido associados com riscos genéticos aumentados da ApoE os quais são 

hipoteticamente relacionados a  um déficit da mediação da neurotransmissão 

colinérgica  (Lizio et al 2011). 

O aumento da potência relativa do teta não é em absoluto uma novidade na 

literatura, podemos até dizer tratar-se de um achado esperado (Bennett et al 2004).  

Do ponto de vista funcional o aumento relativo da potência da banda teta é um sinal 
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da ativação da atividade médio hipocampal e a diminuição da atividade alfa 

correlaciona-se com o envolvimento do mecanismo de retroativação córtico-tálamo-

cortical (Colom et al 2006). 

Estes achados da literatura revelam que as disfunções talâmicas em sua 

conectividade cortical reforçam a necessidade de olharmos de maneira cuidadosa 

para as informações que o avanço da matemática e da computação podem nos trazer 

dos registros eletroencefalográficos.  

Nós sabemos que o tálamo conjuntamente com o cuneos e pré-cuneos são os 

principais geradores da atividade alfa do paciente em repouso (Cantero et al., 2009). 

Sabemos também da literatura, como no artigo de Llinás et  al.  (1999), que o  

alentecimento do ritmo alfa e  o aumento da atividade teta pode estar presente em  

uma diversa gama de desordens neurológicas e psiquiátricas .  

Baseados nestes postulados da literatura não podemos afirmar 

categoricamente que os nossos achados sejam um marcador definitivo para 

diferenciar pacientes com  doença  de Alzheimer de indivíduos normais, porém este 

índice  de regressão logística para  a razão alfa/teta deve ser considerado um divisor 

de águas  entre  a normalidade e indivíduos que apresentam patologias  que  

representem distúrbios do funcionamento cerebral, através de um exame não 

invasivo  como o EEG.  

Nossa linha de pesquisa deverá caminhar em direção a confirmação do 

achado obtido neste estudo com a intenção de robustecer esta ferramenta de análise 

do EEG e torná-la de uso corrente. 



 

6  CONCLUSÃO  
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Concluímos que a regressão logística da razão alfa/teta do Espectro da 

potência média do EEG é um marcador para discriminar pacientes com doença de 

Alzheimer de controles, sendo considerados normais eletroencefalograficamente 

indivíduos em que este índice é maior ou igual a 33. 

 

 

 



 

7  ANEXOS  
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ANEXO A - Dados dos EEGs para a realização da curva ROC do modelo 

com 1 variável 

 

 

Ponto de corte- 1,65 

Sens –sensibilidade 

Espec -especificidade 

Relação dos dados dos indivíduos controles   e portadores  de  DA  

CDR –Clinical Dementia Rating Scale  

Pato=0 (normal), 1=DA 

ID=idade  

V18 (eletrodo  01) 

 classif; TN=verdadeiro negativo; TP=verdadeiro positivo;  

              FN=falso negativo; FP=falso positivo  

diag=diagnóstico  
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ANEXO B - Dados dos EEGs para realização da curva ROC modelo de 2 variáveis 
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Relação dos dados dos indivíduos controle  e portadores  de DA 

CDR – Clinical Dementia Rating scale 

Pato:  normal=0 

           DA=1 

Id=idade 

C3=eletrodo C3 

O1=eletrodo O1 

Classf=classificação 

Diag=diagnóstico 

TN=verdadeiro negativo 

TP=verdadeiro positivo 

FN=falso negativo 

FP=falso positivo  
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