
Resumo 
 
O desenvolvimento da Engenharia Biomédica tem permitido o alcance de novos 
horizontes pela Medicina. A evolução destas duas modalidades de investigação tem 
sido complementar, surgindo uma em função das necessidades geradas pela outra. 
A Epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns. Conhecida desde a 
antiguidade como doença sagrada, ainda hoje existe alguma discriminação nas 
pessoas que sofrem de Epilepsia. O seu diagnóstico é essencialmente clínico, havendo, 
no entanto, diversas técnicas auxiliares que ajudam ao diagnóstico [1, 2]. 
Uma das mais complicadas tarefas em Epilepsia é a detecção do foco epiléptico. A 
conjugação das técnicas de diagnóstico que nos dão informações funcionais com 
aquelas que nos dão informações estruturais é de capital importância. Aliás, a análise 
multimodal tem revelado excelentes resultados nos diagnósticos que são efectuados 
em Epilepsia [3]. 
A subtracção dos SPECT ictais pelos interictais co-registada com a IRM (SISCOM) tem 
sido referida por diversos autores [3-11]como sendo uma boa técnica para a detecção 
do foco epileptogénico, com a obtenção de bons resultados. 
A necessidade de optimizar e automatizar os procedimentos do protocolo SISCOM é 
sentida no serviço de Neurofisiologia do HGSA. O protocolo é demasiado complexo e 
sobretudo não permite uma utilização autónoma pelos clínicos deste serviço. 
Incidimos, então, a investigação na automatização e consequente optimização das 
tarefas que constituíam o protocolo anterior, de forma a torná-lo facilmente exequível. 
No final instituímos a optimização do protocolo com excelente receptividade do clínico 
que trabalha directamente com esta técnica, pois constitui uma ferramenta expedita de 
utilizar (intuitiva e com uma interface gráfica apelativa), permitindo poupar tempo na 
obtenção das imagens SISCOM, sendo possível ser realizado autonomamente. 
Para tal recorremos a ferramentas como o SPM, o MRIcro e o Matlab. 
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Summary 
 
The development of Biomedical Engineering has made it possible to reach new horizons 
as far as Medicine is concerned. The evolution of these two branches of investigation 
has been complementary. They have emerged due to necessities created by each 
other. 
Epilepsy is one of the most common neurological diseases. It has been known as a 
sacred disease since Anciente Times, and nowadays there is still discrimination against 
people who suffer from Epilepsy. Its diagnosis is essentially clinical – there are, 
however, several auxiliary techniques which allow us to make the diagnosis [1, 2] . 
One of the most difficult achievements regarding epilepsy is the identification of the 
epileptic focus. The intertwining of the diagnostic techniques wich give us functional 
information with those wich gives us structural information is vital. As a matter of fact, 
the multimodal analysis has revealed excellent results as far as the diagnoses of 
epilepsy are concerned. 



The subtraction of the ictal SPECT from the interictal co-registed to MRI (SISCOM) has 
been regarded by some authors [3-11] as a good technique to detect the epileptic focus 
with great results. 
The need of improving and automating of the SISCOM protocol is felt by the 
Neurophisiology Service of HGSA. The protocol is too complex and above all it doesn't 
allow an autonomous use by the doctors of this service 
Therefore, we have focused our investigation upon the automation and consequent 
improvement of the tasks included in the former protocol, so that we can make it easily 
executable. 
In the end we achieved the improvement of the protocol with a great receptivity of the 
doctor who works directly with this technique, as it is an excellent tool to useintuitive and 
with an appealing graphic interface- allowing us to save time in getting SISCOM images; 
and it can be done autonomously. For that we use tools as SPM, MRIcro and Matlab. 
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