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Resumo: Métodos de integração de aquisições 
simultâneas de eletroencefalografia (EEG) e ressonância 
magnética funcional (RMf) requerem a integração de 
um sinal de alta resolução espacial (RMf) com um sinal 
de alta resolução temporal (EEG). Para avaliar um 
método de integração recentemente desenvolvido, dados 
simultâneos de EEG-RMf de 5 participantes foram 
adquiridos durante um protocolo que apresentava um 
estímulo auditivo (som de batucada) seguido por uma 
apresentação visual de uma escala (para avaliar o 
estímulo auditivo).  O sinal BOLD de regiões sensoriais 
do córtex auditivo e visual foi analisado por regressão 
múltipla (ridge), utilizando como preditor a potência 
espectral do sinal EEG apresentada temporalmente para 
pontos correspondentes do sinal BOLD. Os coeficientes 
da regressão foram estimados num esquema de 
validação cruzada. A qualidade da estimativa foi 
avaliada pela correlação entre o sinal BOLD e a 
predição do mesmo pelo sinal de EEG. Resultados 
apresentados neste trabalho são compatíveis com a 
literatura mostrando que os sinais de EEG e RMf 
compartilham um padrão comum. Nossos resultados 
expandem o conhecimento demonstrando a viabilidade 
desse método de integração dos sinais com um 
protocolo multisensorial. Com isso, o trabalho abrirá o 
caminho de testar novos protocolos de neurofeedback 
com o objetivo de revelar um padrão de EEG que 
corresponde a uma ativação numa região alvo do 
cérebro. Esse padrão de EEG então pode ser utilizado 
num setup mais econômico fora do ambiente da 
ressonância. 
Palavras-chave: EEG-RMf simultâneo, Modelagem 
multimodal, Regressão ridge, Validação cruzada 
 
Abstract: Integration methods of simultaneous 
acquisitions of electroencephalography (EEG) and 
functional magnetic resonance imaging (fMRI) require 
the integration of the high spatial resolution of fMRI 
with the high temporal resolution of EEG. To evaluate a 
recently developed method of integration, simultaneous 
EEG-fMRI data of 5 participants were collected during 
an experiment in which an auditory stimulus (drumming 
sound) was presented followed by a visual presentation 
of a rating scale (that served to evaluate the sound 
stimulus). The BOLD signal of sensorial regions of the 
auditory and visual cortex was analyzed with a multiple 
linear regression (ridge) using the EEG power spectrum 
as a predictor, which was temporally aligned with the 

BOLD signal. Results were consistent with the literature 
and confirmed that the EEG and BOLD signal show a 
common pattern. Furthermore, our results extend 
previous findings by demonstrating the feasibility of this 
EEG-fMRI integration method in a multisensory 
protocol. Therefore, this work opens new possibilities to 
test new neurofeedback protocols in order to reveal an 
EEG pattern which corresponds to specific target 
regions of the brain. This EEG pattern could then be 
used within a more economic setup outside the magnetic 
resonance. 
Keywords: Simultaneous EEG-fMRI, Multimodal 
Modeling, Ridge Regression, Cross-Validation. 
 
Introdução 
 

Aquisições simultâneas das modalidades de EEG e 
RMf tornaram-se possíveis a partir da última década do 
século XX [1]. Embora o desenvolvimento inicial tenha 
sido motivado pelo objetivo de localizar focos 
epilépticos, a partir do século XXI, os estudos se 
estenderam para áreas cognitivas e pesquisa básica. 
Foram, então, criados diversos métodos de integração 
do sinal da atividade elétrica cerebral (neurofisiológico) 
com o sinal neurovascular dependente do nível de 
oxigenação sanguínea (BOLD) da ressonância 
magnética funcional. Mesmo sendo de naturezas 
distintas, provou-se que a relação mais direta entre o 
sinal BOLD e a atividade neurofisiológica são os 
potencias de campo local (LFP), oriundos de potencias 
pós-sinápticos, que também são capturados pelo EEG na 
superfície do crânio [2]. 

A possibilidade de integrar um sinal de alta 
resolução temporal (EEG) com um sinal de alta 
resolução espacial (RMf) é ainda um grande desafio [3]. 
Enquanto o sinal BOLD da RMf mostra um pico de 
ativação somente 4-6 s depois de um estímulo, as 
primeiras respostas no EEG podem aparecer na ordem 
de alguns milissegundos. Outro desafio é a natureza 
distinta dos dois sinais. Mesmo que haja uma 
sobreposição grande de atividade neurofisiológica e 
atividade neurovascular, as duas modalidades registram 
processos neurais de origens fisiologicamente 
diferentes. 

As abordagens de integração dos métodos são 
diversas. Existem métodos que utilizam o EEG como 
variável independente e o sinal BOLD como dependente 
(EEG → RMf). Outros utilizam a localização de uma 
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ativação encontrada pela RMf para restringir o espaço 
da solução inversa do EEG (RMf → EEG). Ainda, 
existem métodos simétricos que visam à integração dos 
sinais por modelos de várias camadas (incluindo 
modelos celulares, conectividades locais e globais, 
modelos de condução de material). As publicações [1] e 
[4] são revisões amplas desse assunto. 

O presente trabalho se propõe a implementar e testar 
a viabilidade de um método proposto por [5], que prediz 
a atividade BOLD numa região pré-definida a partir de 
um padrão de tempo-frequência do EEG que antecede o 
sinal BOLD, em um novo contexto: a percepção e 
processamento neural de ritmos musicais. 

 
Materiais e métodos 
 

Experimento e Protocolo – O experimento foi 
realizado no Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, 
aprovado pelo CEP (442.648). Os cinco participantes 
(idade 33,8±4,4 anos) que foram analisados neste 
trabalho leram e assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido referente ao experimento. A aquisição 
simultânea de EEG - RMf foi dividida em duas sessões 
consecutivas de 15 min. Em cada sessão, foram 
apresentados 24 trechos (20 s) de uma gravação de 
bateria de escola de samba [6]. Os trechos foram 
manipulados para representar diferentes níveis de 
sincronia entre os instrumentos da bateria, realizados 
por atrasos de 0, 28, 55 e 83 ms das caixas. Depois de 
cada trecho, os participantes avaliaram a agradabilidade 
do trecho numa escala de 1 a 10 (a qual foi apresentada 
visualmente por 10 s no interior do equipamento de 
RM). Os estímulos foram apresentados por fones de 
ouvido compatíveis com RM (MR Confon, GmbH, 
Germany; http://www.mr-confon.de/), e as avaliações 
foram registrados por botões de resposta. 

Aquisição simultânea de EEG-RMf –As imagens 
de RMf foram adquiridas numa máquina de 3 T (Philips 
Achieva). 360 volumes por sessão com TR de 2,5 s e 39 
cortes foram adquiridos com uma sequência de 
gradiente-eco (TE: 22 ms, tamanho de voxel: 3  3  
3 mm, gap: 0,75 mm, ordem da aquisição: ascendente). 
O sinal EEG foi coletado com uma touca compatível 
com RM com 64 eletrodos de Ag/AgCl (63 EEG + 1 
ECG; BrainCap MR), referenciado para FCz. O sinal foi 
amostrado a uma taxa de 5 kHz, após filtragem 
analógica entre 0,01 Hz e 250 Hz (BrainAmp MR plus, 
www.brainproducts.com). Os sinais de EEG e da RM 
(Sync Box, Brain Products) foram sincronizados por 
meio da marcação do início de cada volume via um 
pulso de TTL. As impedâncias foram mantidas abaixo 
de 10 kΩ. 

Pré-processamento – As imagens de RMf foram 
processadas usando o software SPM8 
(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). O pré-
processamento incluiu realinhamento, normalização 
para o espaço padrão MNI e suavização espacial com 
6 mm de largura na metade do máximo do kernel 
gaussiano (FWHM = 6 mm). O sinal de EEG foi tratado 
no BrainVision Analyzer (2.05). Artefatos de gradientes 

foram removidos por subtração da média do artefato, 
calculada pelos 21 trechos na vizinhança [7]. Artefatos 
cardiobalísticos foram removidos por rejeição de 
componentes independentes que foram classificados 
objetivamente pela contribuição ao potencial evocado 
do batimento cardíaco [8]. Componentes com artefatos 
oculares (piscada de olho e movimento ocular) foram 
igualmente rejeitados. 

Preparação do dado para análise principal – As 
etapas da análise principal foram implementadas em 
rotinas desenvolvidas em Matlab (The Mathworks INC., 
http:// www.mathworks.com/). O sinal de EEG foi re-
referenciado para o eletrodo Oz e transformado em 
tempo-frequência com a função spectrogram (pwelch) 
existente no Matlab, utilizando janelas de hanning de 
1 s, superposição de 80% e resolução em frequência de 
1 Hz. Em seguida, o sinal foi subdividido nas faixas 
tradicionais de EEG (delta: 2-4 Hz; teta: 4-8 Hz, alfa: 8-
13 Hz, beta: 13-30 Hz, gama: 30-45 Hz, 45-70 Hz, 70-
85 Hz e 85-100 Hz) [3]. O sinal de RMf foi extraído 
pelo Marsbar [9] das seguintes regiões de interesse 
(ROI – region of interest), identificadas pela atividade 
durante o experimento: o córtex auditivo (678 voxels), 
que está envolvido no processamento neural do estímulo 
auditivo, e o córtex visual (96 voxels), ativado pela 
escala, apresentada visualmente depois de cada trecho 
de bateria. Para remover efeitos lentos de deriva do sinal 
BOLD foi aplicado um filtro de Savitzky-Golay (grau 
polinômio de 3 e 121 pontos) [10]. Subsequentemente, 
os sinais de RMf e de potência por banda do EEG foram 
apresentados temporalmente para pontos 
correspondentes a cada 0,5 s. Trechos de ambos os 
sinais foram excluídos da análise quando o sinal de 
tempo-frequência de EEG excedia limiar estabelecido 
heuristicamente. No final, ambos os sinais são 
transformados para ter média zero e desvio padrão 
unitário. 

Análise principal – A integração do sinal BOLD e 
EEG é realizada por identificar características de tempo-
frequência do EEG que antecedem o sinal BOLD para 
compensar a reposta lenta desse sinal. Para cada instante 
(t) do sinal BOLD, o modelo inclui trechos do sinal de 
tempo-frequência de um canal de EEG de ta = t  10 s 
até tb = t  2 s. O trecho mais longo de EEG permite 
identificar um padrão temporal específico para cada 
frequência, canal e região de interesse [5]. Esses 
padrões de tempo-frequência são estimados pela sessão 
inteira e supostamente válidos independentemente do 
protocolo experimental. 

A estimativa do padrão de tempo-frequência é 
realizada pela regressão ridge, que garante soluções 
mais estáveis para modelos com elevado grau de 
liberdade. O melhor parâmetro  da regressão ridge é 
encontrado num esquema de validação cruzada: o dado 
é dividido em cinco partes iguais (5 folds). Cada uma 
das cinco partes serve uma vez como dado de teste 
enquanto as quatro restantes são utilizadas para o treino. 
O modelo é identificado no dado de treino e avaliado 
com o erro médio quadrático normalizado (Normalized 
Mean Square Error – NMSE). Esse erro mede a 
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diferença entre o sinal predito yp e o sinal real yr 
normalizado pela própria variância de yr: 
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Numa outra rodada de validação cruzada, identifica-
se o eletrodo com melhor predição. 
 
Resultados 
 

O sinal BOLD extraído na região visual destaca uma 
resposta clara relacionada ao protocolo (Figura 1). Os 
traços maiores no eixo x indicam o início da 
apresentação visual da escala da avaliação, depois de 
ouvir um trecho de uma bateria. Observe-se o atraso 
característico do sinal BOLD ao estímulo. 
 

 
Figura 1: Média do sinal BOLD de 5 sujeitos da região 
visual para os primeiros 6 trechos da batucada. 
 

. 
 

 
Figura 2: Solução para a ROI visual (VC) e derivação 
O1. A) Padrão de tempo-frequência para as 5 parcelas 
(folds) da validação cruzada. As cores das matrizes 
indicam os coeficientes da regressão. B) Topografia do 
erro normalizado da raiz quadrada (NMSE). 
 

Um exemplo do resultado para o modelo da ROI 
visual de um participante é mostrado na Figura 2. A 
solução da regressão ridge mostra um padrão que se 
repete nas diferentes parcelas da validação cruzada 
(FOLD 1 a 5). A topografia na parte superior do lado 

direito (Fig. 2 B) mostra o erro de NMSE de todas as 
derivações EEG para a região visual. Derivações mais 
próximas da região de interesse têm um erro menor, 
como esperado. O erro menor de 0,78 encontra-se para a 
derivação O1. Esse erro está na faixa de valores 
reportados no estudo de referência [5].  

A solução para a ROI do córtex auditivo do mesmo 
participante é mostrada na Figura 3. Novamente, o 
padrão de tempo-frequência é estável (isto é, que se 
repete) nas diferentes parcelas da validação cruzada 
(FOLD 1 a 5). Destaca-se um padrão inverso da ROI do 
córtex auditivo em comparação à ROI do córtex visual. 
 

 
Figura 3: Solução para a ROI do córtex auditivo (AC) e 
derivação O1. A) O padrão de tempo-frequência que 
melhor prediz a atividade do córtex auditivo. B) 
Topografia do erro NMSE. 

 
A predição do modelo ao longo de uma sessão é 

ilustrada na Figura 4. 
 

 
Figura 4: Séries temporais do sinal BOLD da região do 
córtex auditivo e a predição do mesmo pelo padrão de 
tempo-frequência da derivação O1. A correlação do 
sinal predito pelo EEG com o sinal BOLD original para 
essa sessão é r = 0,56, um valor compatível com o 
estudo de referência [5].   

 
Dos cinco participantes analisados, dois obtiveram 

resultados nas duas sessões com erro de NMSE menor 
do que 1, isto é, o erro de predição é menor que a 
variância do sinal e compatível com o estudo de 
referência [5]. Outro participante obteve um resultado 
com NMSE < 1 em uma das duas sessões. O modelo não 
encontrou uma predição com NMSE menor do que 1 

063



XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2014 

 

 4

para os demais participantes e sessões. Para esses 
participantes foi investigado o sinal BOLD extraído das 
ROIs. Mostrou-se que esses participantes tiveram um 
sinal BOLD pior caracterizado em relação ao protocolo 
(Figura 5). 

 
Figura 5: Sinal BOLD da área visual. A média de 5 
sujeitos no gráfico inferior mostra uma atividade bem 
caracterizada pela escala de avaliação apresentada 
visualmente (início da escala marcada pelos traços 
verticais). O exemplo do topo mostra um sinal pouco 
caracterizado pelo protocolo com pouca semelhança 
com a média. Já o gráfico do meio mostra um sinal mais 
semelhante à média. 
 
Discussão 
 

Os resultados apresentados mostram um padrão 
estável, isto é, que se repetiu nos 5 folds da validação 
cruzada. O padrão para o córtex visual mostra 
coeficientes negativos de -7 a –2 s na banda alfa, 
confirmando a diminuição de potência nessa banda 
durante ativação [11]. Já para o córtex auditivo, o 
padrão é inverso, refletido pelos coeficientes positivos 
na banda alfa. Isso pode ser explicado pelo fato que, 
nesse protocolo experimental, o input sensorial para os 
córtices auditivo e visual se alternavam: durante o 
trecho da batucada foi apresentado meramente uma cruz 
de fixação numa tela preta, enquanto que, entre os 
trechos, foi apresentada uma escala de 10 pontos 
contendo uma bolinha vermelha para marcação da 
pontuação. 

As sessões que obtiveram uma predição melhor – 
em torno de r = 0,5 – mostraram um sinal BOLD 
melhor caracterizado pelo protocolo – um sinal BOLD 
elevado durante o estímulo visual que diminui durante o 
estímulo auditivo (Figura 5). Essa observação é apenas 
uma tentativa de explicar diferenças na predição. 
Estudos futuros terão que investigar mais profundo as 
causas que levam a melhores predições.  
 
Conclusão 
 

A viabilidade do método de integração do sinal de 
EEG com o sinal BOLD foi confirmada na metade das 
sessões dos participantes. A ROI no córtex visual, em 
especial, mostrou um padrão robusto, isto é, que se 
repetiu em todas as cinco parcelas da validação cruzada 
e esperado pela literatura prévia [11] (correlação 
negativa da potência em alpha com ativação). Um 

padrão inverso de tempo-frequência foi identificado 
com a região do córtex auditivo. 

Entre os pontos fortes do método, pode-se listar: a 
modelagem simples por regressão linear, soluções 
individuais em tempo-frequência, flexibilidade na 
escolha da região de interesse e a possibilidade de 
predizer a atividade BOLD a partir de um único canal 
de EEG. 
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