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A presente invenção s e refere a u m aparato que tem por objetivo sincronizar eletroencefalograma (EEG), gravado por qualquer

equipamento digital, a eventos físicos (estímulos sensoriais, visuais o u auditivos) e eventos comportamentais (resposta motora,

resposta vocal), com objetivo d e possibilitar a promediação d o sinal d e EEG para visualização d e Potenciais Evocados o u

Potenciais Relacionados a Eventos, importantes como objeto d e pesquisa em neurociências e d e investigação clínica para

patologias neurológicas e psiquiátricas. A presente invenção permite transformar qualquer aparelho d e EEG digital e m u m

equipamento d e gravação d e Potenciais Evocados. A invenção proporciona ainda u m método para sincronização analógica d e

EEG a eventos luminosos, oscilatórios d e natureza elétrica e comportamentais motores.



APARATOMODULAR EMETODO PARA SINCRONIZACAO ANALOGICA

DE ELETROENCEFALOGRAFIA A EVENTOSLUMINOSOS,

OSCILATORIOS D E NATUREZA ELETRICA,E COMPORTAMENTAIS

MOTORES.

CAMPO DA INVENCAO
[001 ] O aparato da presente invenção tem por objetivo sincronizar

eletroencefaiograma (EEG), gravado por qualquer equipamento digital, a

eventos físicos (estímulos sensoriais, visuais ou auditivos) e eventos

comportamentais (resposta motora, resposta vocal), com objetivo de possibilitar

a promediação do sinal de EEG para visualização de Potenciais Evocados ou

Potenciais Relacionados a Eventos, importantes como objeto de pesquisa e m

neurociências e de investigação clínica para patologias neurológicas e

psiquiátricas. A presente invenção permite transformar qualquer aparelho de

EEG digitai em um equipamento de gravação de Potenciais Evocados. A

invenção proporciona, ainda, um método para sincronização analógica de EEG

a eventos luminosos, oscilatórios de natureza elétrica e comportamentais

motores.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO

[002] Potenciais Evocados (PE) são respostas eletrofisioiógicas

evocadas do sistema nervoso através de vários eventos, sejam estímulos

sensoriais ou processos cognitivos endógenos sincronizados a uma resposta

comportamental. Para realização dos Potenciais Evocados temos

atualmente duas alternativas de metodológicas:

- a utilização de equipamentos dedicados para realização de potenciais

evocados (por exemplo, dos fabricantes Nicolet®, Nihon Kohden® e

Neurotec©). Apesar da alta qualidade dos exames por eles produzidos, são

sistemas dedicados à assistência, com poucos protocolos de estimulação,

impedindo a customização dos exames. Assim, são equipamentos pouco úteis

para pesquisa. Estes equipamentos têm um preço elevado (são mais caros que

equipamentos de Eletroencefaiograma dos mesmos fabricantes) e contam com

poucos canais (em média quatro). O preço do equipamento se eleva muito com

o maior número de canais.

- metodologias que utilizam um equipamento de eletroencefalografia

digital acoplados à sistemas computacionais como, por exemplo,



Pscychotoolbox-MatLab®, CÓRTEX® e Presentation®. Estes sistemas

computacionais produzem os protocolos de estimulação para obtenção dos

potenciais evocados e , em paralelo, um trigger programável, sincronizados aos

eventos desses protocolos, enviado ao equipamento de EEG através de uma

porta de saída do computador. Estes sistemas são viáveis apenas para

pesquisa científica, pelos seguintes motivos: alta complexidade desses

sistemas (da sua instalação, manutenção, operação e programação) que

normalmente exigem um profissional técnico capacitado, presente apenas em

laboratórios de grande expertise; possibilidade de erros de sincronização,

oriundos de erros de programação ou mesmo de problemas computacionais

intrínsecos à grande complexidade dos sistemas operacionais (como o

Windows®) que poderiam comprometer a precisão temporal da interaçâo

software-hardware-EEG. Tantas variáveis inviabilizam o uso dessa metodologia

na assistência médica.

[003] Assim, existe uma necessidade na arte para o desenvolvimento de

uma tecnologia conceituai definitiva e inovadora que promova a realização de

protocolos de Neurofisiologia relacionada a Eventos (potenciais evocados)

garantindo: precisão na sincronização dos eventos e sinais; facilidade para a

realização dos procedimentos; baixo custo; e universalidade de acesso aos

exames de potenciais evocados por parte dos inúmeros serviços de

eletroencefaiografia já existentes ou a serem implantados.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

[004] A presente invenção tem como objetivo fornecer uma marcação

precisa dos instantes de apresentação dos estímulos e da resposta a esses

estímulos em protocolos de pesquisa em neurociência e de potenciais

evocados para neurofisiologia clínica, sem a necessidade de sistemas

computacionais com aplicativos de gerenciamento de estimulação.

[005] A presente invenção propõe um método e um aparato que permite

a sincronização entre estímulos sensoriais e um eíetroencefalograma (EEG)

para obtenção de potenciais evocados.

[006] O aparato da presente invenção permite obtenção de Potenciais

Relacionados a Eventos (potenciais evocados) utilizando um simples

equipamento de EEG, através da transdução dos eventos submetidos ao

sujeito (ou eventos comportamentais) em um sinal analógico, que sincroniza



esses eventos com o registro eletroencefaiográfico gerando latências

confiáveis nas ondas do potencial evocado.

[007] O aparato da presente invenção permite sincronizar o

eletroencefalograma (EEG), gravado por qualquer equipamento digital ou com

conversão analógico-digitai, a eventos: ( 1 ) luz, emitida por qualquer fonte,

como o sol, display de cristal líquido (LCD), tubo de raios catódicos (CRT),

projeções cinematográficas, todas as espécies de lâmpadas, e todas espécies

de diodos emissores de luz (LEDs), de qualquer cor (comprimento de onda)

dentro do espectro visível, e de qualquer intensidade; (2) oscilações eléíricas,

de qualquer frequência, tensão e corrente, oriundas (2.a) da saída de uma

fonte sonora eietrônica analógica ou digital (saída de sinal eiétrico para auto-

faiantes, fones de ouvido ou amplificadores, seja monofônica ou estereofónica),

(2 b) de um dispositivo de transdução de outro evento físico em evento eiétrico

(transdutor de tensão, vibração, som, pressão, temperatura, umidade, fluxo ou

quaisquer eventos biológicos), (2.c.) de um dispositivo de condicionamento de

sinal eiétrico (amplificadores, ou transformadores), (2. d) de um dispositivo de

medição de impedância da peie; com ou sem reprodução do respectivo sinal

eiétrico para uma saída paralela, e (3) respostas comportamentais de

natureza motora, produzidas ativamente pelos quatro membros,

individualmente ou aos pares, através do acionamento de dispositivos

interruptores; produzindo ondas elétricas envoltórias quadradas (i.e., triggers)

cujo comprimento varia para delimitar o evento no tempo, transmitindo esses

triggers para o equipamento de EEG através de seus canais DC (com tensão

entre -5V e +5V) ou AC (por exemplo, -50mV a +50 mV), que são gravados no

eletroencefalograma concomitante ao sinal biológico.

[008] Através do aparato da presente invenção é possível realizar a

promediação do sinal de EEG para visualização de Potenciais Evocados ou

Potenciais Relacionados a Eventos, após a gravação do mesmo, como objeto

de pesquisa em neurociências e de investigação clínica para patologias

neurológicas e psiquiátricas. A presente invenção permite transformar qualquer

aparelho de EEG digitai em um equipamento de gravação de Potenciais

Evocados.

[009] Dentre algumas das vantagens da presente invenção, podemos

citar:



- com as marcações captadas diretamente dos estímulos apresentados

e das respostas geradas pelos pacientes os atrasos são fixos e conhecidos,

determinados apenas pelos tempos de propagação dos sinais eietrônicos e

assim facilmente compensáveis por software na pós-análise;

- com o circuito de geração analógica do trigger o sinal já está

conformado para ser introduzido diretamente nos canais DC ou mesmo AC;

- é possível usar qualquer equipamento de EEG digitai como

equipamento de potenciais evocados (ERP) off-line, o que pode popularizar na

clínica neurológica o uso de potenciais evocados de média e longa latência,

difundindo uma tecnologia barata e segura de pesquisa funcional do sistema

nervoso (útil para acompanhamento de pacientes com doenças

desmielinizantes, diagnóstico de lesões em tracto visual, por exemplo); e ,

- dispensam-se aplicativos de gerenciamento de estímulos. Um software

qualquer ou mesmo uma sequencia de estímulos gravada em um arquivo de

mídia pode ser utilizada na estimulação.

[01 0] A presente invenção propõe um novo conceito funcional que reside

na sincronização analógica de sinais de EEG a eventos físicos e

comportamentais para obtenção de potenciais evocados através de um aparato

acoplado ao EEG e extrínseco a sua unidade.

[01 1] O aparato aqui apresentado exemplifica a implementação da

invenção em questão, pois permite obtenção de Potenciais Relacionados a

Eventos (potenciais evocados) utilizando um simples equipamento de EEG

digital, através da manipulação eletrônica dos eventos submetidos ao sujeito

(estímulos luminosos transduzidos por fotocélula, ou oscilações eíétricas

oriundas das saídas de equipamentos de som, da transdução de outros

eventos físicos, do condicionamento de outros sinais biológicos ou da medição

cutânea de impedância relacionados a eventos ou eventos comportamentais

(respostas motoras de membros superiores e/ou inferiores) em um sinal

analógico, que sincroniza esses eventos com o registro eletroencefaiográfico

propiciando a apuração das latências exatas das ondas do potenciai evocado,

pois as marcações de trigger são diretamente oriundas do processamento

analógico dos estímulos apresentados e das respostas geradas pelos

pacientes. Os atrasos inerentes aos tempos do processamento analógico são

fixos e conhecidos, determinados apenas pelos tempos de propagação dos



sinais eletrônicos e assim facilmente compensáveis por software na pós-

análise. Com o circuito de geração analógica do trigger, o sinal já está

conformado para ser introduzido diretamente nos canais DC ou AC. Torna-se

possível usar qualquer equipamento de EEG digital para processamento de

potenciais evocados off-iine. Como os equipamentos de EEG digitais têm uma

taxa de conversão analógica-digital relativamente baixa ( 1000 pontos por

segundo ou menos), nesses equipamentos convencionais é possível apenas

analisar com segurança os potenciais evocados de média e longa latência

(maior de 50ms). Observamos que esta metodologia será adequada para

detecção de potenciais evocados visuais, auditivos de média latência, e

cognitivos (endógenos, relacionados às respostas motoras), difundindo uma

tecnologia barata e segura de pesquisa funcionai do sistema nervoso tanto na

pesquisa quanto na assistência (onde é muito útil para acompanhamento de

pacientes com doenças desmielinizantes, avaliação de alterações do sistema

visual, estudo evolutivo de doenças cognitivas, por exemplo); dispensando os

equipamentos dedicados, extremamente caros, e sistemas computacionais

com aplicativos de gerenciamento de estímulos. Um software qualquer ou

mesmo uma sequência de estímulos gravada em um arquivo de mídia pode ser

utilizada na estimulação.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

As Figuras 1A e 1B são uma visão geral esquemática do aparato da

invenção em uma concretização preferida.

As Figuras 2.1, 2,2 e 2.3 mostram esquematicamente os elementos

necessários nos painéis dorsais e superior do aparato padrão da invenção,

esquematizando com as linhas pontilhadas divisões funcionais do sistema em

módulos.

A Figura 3 mostra a botoeira implementada para o aparato da invenção.

A Figura 4 demonstra conceituaimente a função da invenção.

A Figura 5 traz o esquema em biocos do conceito do funcionamento da

invenção, generalizável para qualquer circuito que desempenhe este papel.

A Figura 6 é uma representação do aparato modular da invenção.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

[012] A seguir são apresentados os elementos básicos do aparato da

invenção.



[01 3] O aparato da invenção é um equipamento modular, com três

modalidades de módulos funcionais: módulo de processamento de respostas

motoras (A, conforme figura 2 .1, módulo de processamento de oscilações

elétricas (B, conforme figura 2 1 e o módulo de processamento de luz (C,

conforme figura 2 .1) . O módulo D é o módulo de alimentação e controle, que

contém as chaves de força, a entrada de energia e o controle de segurança de

tensão (fusível), distribuindo energia para os três (ou mais) módulos funcionais.

[014] Uma unidade do aparato da invenção pode conter quantos

módulos funcionais forem desejados, de forma customizada. Por exemplo, dois

módulos B, um módulo A e dois módulos C. Sendo que os módulos A e B têm

dois canais de entrada cada, que geram na saída ondas de trigger em um

único canal mas com níveis de amplitudes diferentes o que permite indicar se

houve resposta ou presença de estímulo em um, no outro ou em ambos os

canais de entrada do módulo.

[01 5] Para demonstrar o funcionamento da presente invenção, foi

Implementado como aparato (aqui descrito) uma unidade de três módulos

funcionais (que tem 5 canais de entrada e três de saída que produzem, em

conjunto, cinco padrões individuais de resposta), acreditando que a grande

parte da demanda será satisfeita com esta configuração. De qualquer forma,

outras configurações podem ser montadas arranjando os módulos funcionais

lado a lado, em um único plano (mantendo a espessura do dispositivo), com

uma placa única de circuitos. Maiores explicações são detalhadas nas

referências das figuras.

[018] As referências numéricas na Figura 1 representam uma unidade

do aparato da invenção com três módulos, um de cada modalidade (A, B e C).

A Figura 1, que representa uma modalidade preferida da invenção, mostra os

seguintes elementos estruturais:

(1) Tampa da carcaça: placa fabricada de material metálico ou plástico,

compondo a parte superior e lateral da carcaça externa do dispositivo,

contendo aberturas superiores para as chaves 4a~c.

(2) corpo cia carcaça: compondo as partes frontal, dorsal e inferior

externas da carcaça, onde estão as entradas e saídas do dispositivo e

fixada a placa eietrônica do aparato. Nas laterais do corpo há roscas

para fixação da tampa da carcaça. Há no corpo da carcaça barra



transversal ao comprimento do dispositivo, fixas nas laterais do corpo,

onde são fixas as chaves seletoras 4a-c.

(3) Botoeira: composta de dois botões para entrada das respostas motoras.

(4) a-c s chaves que seiecionam o nível de tensão das saídas, para cada

módulo de saída funcional (a - módulo de resposta motora; b - módulo

de oscilações elétricas; e c - módulo de detecção de luz). Se

seiecionado DC, a tensão de saída varia entre -5V e +5V (para entrar

em canais DC de equipamentos de EEG) Se seiecionado AC, a tensão

de saída varia entre -50 e n-5GmV (para os canais AC de equipamentos

de EEG, ou para entrar no canal de ECG).

(5) Fonte de alimentação: o aparato utiliza uma fonte chaveada comum de

alimentação, com entrada de corrente alternada 100-240V, a 50~60Hz,

e saída de corrente contínua 12V e 1000mA de corrente máxima.

(6) Porta fusivel de seguranca rosqueada.

(7) Interruptor de energia.

(8) a-d: parafusos: fixação da tampa do dispositivo ao corpo do mesmo.

(9) Cabo de entrada da fotocélula

(10) Ventosa: a fotocélula é fixada a uma superfície lisa (por exemplo,

tela LCD ou CRT) através de uma ventosa. Possibilita, quando

necessário, a fixação da fotocélula em outro tipo de superfície utilizando

qualquer meio de fixação, por exemplo uma fita adesiva.

( 11) Fotocélula: Utilizamos no aparato uma fotocélula de amplo

espectro de captação de energia luminosa do espectro visível, do tipo

interruptor de corrente.

(12) Cabos de saída de trigger dos módulos funcionais: São os

cabos que se conectam aos canais DC e AC do equipamento de EEG. A

saída padrão do aparato implementado são do tipo P 1 mono. Muitos

equipamentos utilizam conectores diferentes (como RCA), neste caso

para utilizar o aparato da invenção serão necessários "rabichos"

(conexões de adaptação facilmente encontradas no mercado).

(13) Cabo de entrada de Oscilações Elétricas: implementado com

um conector P2 estéreo, para ser diretamente conectado à uma saída

de som (speaker out) de equipamentos diversos, de computadores a

mp3, TVs ou DVD piayers, pois a utilização deste módulo para



sincronização de estímulos sonoros será a regra. Para conectar outros

dispositivos, poderá ser necessário o uso de adaptadores ou mesmo

conformadores de sina! (no caso de oscilações elétricas advindas de

sensores ou outros aparelhos de medição/exames biológicos).

[01 7] A Figura 2.1 esquematiza o painel superior do aparato da

invenção. As linhas tracejadas representam divisões imaginárias dos quatro

módulos que compõem a configuração preferida, com três módulos funcionais

(A: módulo de resposta motora, B : módulo de oscilações elétricas, C : módulo

de detecção de luz), e o módulo de alimentação (D), que compreende toda

parte frontal do dispositivo, explicada na figura 1. Observa-se os switchs

(correspondentes às chaves 4a-c da figura 0 1) dos respectivos módulos, que

definem a faixa de tensão de saída de cada módulo sendo que: na posição AC

a faixa de amplitude de tensão é compatível com os padrões dos aparelhos de

EEG digital (no máximo -50mV a +50mV), e na DC a faixa de tensão é de - 5 a

+5V. As setas representam o número de entradas e saídas por módulo

funcional.

[01 8] A Figura 2.2 Traz a visão dorsal traseira do dispositivo em uma

concretização preferida (ver figura 2.1 ) , que contém as entradas e saídas de

sina! do dispositivo. Todas as saídas são ondas quadradas com duração igual

a do sinal de entrada e amplitude dependendo de ser destinada a um canal DC

ou AC (definido peia posição das chaves seietoras 4a a c). Especificamente, os

elementos da figura são:

( 1 ) entrada de resposta comportamental: dois canais de referência única,

no qual se conecta a botoeira (ver figura 3) através de um conector

estéreo (2 fases, 1 neutro).

(2) Entrada de oscilações elétricas: dois canais de entrada com

referência única, através de um conector estéreo (2 fases, 1 neutro), que

detecta oscilações com menos de 100 Hz como eventos individuais e

oscilações com mais de 100Hz de frequência compatíveis com a maioria

das ondas sonoras) como um único evento.

(3) Entrada da fotocélula

(4) Saída de trigger do módulo de resposta motora: O acionamento do

botão 1 (canal 1) produz uma onda positiva de +3V (+30mV, se

seiecionada a opção AC na chave 4 - ver figura 1 - correspondente), o



acionamenío do botão 2 (cana! 2) produz uma onda positiva de +2V

(+20mV - opção AC selecionada), enquanto o acionamento de ambos

simultaneamente produz uma onda positiva de +5V(n-50mV - opção AC

selecionada)

(5) Saída de trigger do modulo de oscilações e t ric as: a detecção de

eventos oscilatórios elétricos produz ondas de 2 , 3 ou 5V (20, 30 ou

50mV - para as opções AC respectivas), conforme o canal de entrada

direito, esquerdo ou ambos, na duração do evento, que tem latência fixa

de resposta (medida entre o pico da primeira oscilação e a voltagem

máxima do trigger) de 4 mseg (para oscilações de período maior ou

igual a 10 mseg) ou 3 mseg (para oscilações de período menor que 10

mseg).

(6) Saída da oscilação elétrica: um conector fêmea estéreo, que reproduz

o sinal de entrada respectivo, de ambos os canais. Útil para

compartilhamento do sinal com outro dispositivo ou para o acionamento

de um speaker (autos-falantes, fones de ouvido, etc).

(7) Saída do trigger do módulo de Luz: O módulo de Luz produz uma

onda de trigger com 5V (50mV - na opção AC), com latência fixa para

voltagem máxima de 2mseg. No limiar de inafividade, a frequência

máxima de detecção de pulsos luminosos é maior ou igual a 30Hz. Para

flashes de lâmpada de xenônio (cor 6500 K , 30 cd/m2/W, pulso de 20 ps

de duração), a frequência máxima de detecção é igual ou maior a 60Hz.

Para um monitor LCD ou CRT que opera a 60Hz (nosso padrão), a

frequência máxima de estimulação é de 30 Hz (um ciclo claro, um cicio

escuro). Ver figura 8 .

[01 9] A Figura 2.3 Traz a visão dorsal dianteira do dispositivo em uma

concretização preferida, que contém os controles e a entrada do módulo D.

Especificamente, os elementos da figura são:

( 1 ) Porta fusível de segurança rosqueada.

(2) Interruptor de energia.

(3) Entrada do cabo de energia: proveniente da fonte de energia (Ver

Figura 1)

[020] A Figura 03 representa a botoeira preferida, implementada no

aparato da invenção. Cada botão é um canal (canal 1, botão da esquerda;



canal 2 , botão da direita). Observa-se cabo de saída com conector de 2 canais

(estéreo). A botoeira preferida é leve (menos de 0,5kg), com botões grandes

para ser bem adaptada às mãos e à utilização dos hálux. Uma variação desta

botoeira mais larga pode ser implementada para resposta comportamental com

os pés.

[021 ] Na Figura 04 trazemos uma ilustração do paradigma funcional do

aparato da presente invenção para uma compreensão geral do funcionamento

do aparato. Através de qualquer aplicação (software) ou mesmo de um arquivo

de mídia executado em um mediaplayer (exemplo, arquivos de áudio, ou

arquivos de vídeo, como *.avi ou *.mp4, como é o caso na figura), um padrão

de estimulação é apresentado ao sujeito cujos potenciais evocados devem ser

apurados. Neste padrão de estimulação, uma pequena área, marginal, alterna

entre branco e preto (presença e ausência de luz, indicado pela seta reta)

conforme a reversão da luminância das casas do padrão em alvo,

sincronizando, através do Módulo de detecção de luz, a alternância destes

padrões. No eletroencefalograma, o aparato da presente invenção "marca" o

momento de cada inversão (ver setas curvas), para que a partir daí, possamos

estudar os potenciais evocados relativos a estimulação visual por este padrão

reverso. O traçado com ondas quadradas representa o sinal do trigger, enviado

pelo aparato através do canal DC (por onde o sinal do trigger oriundo do

Módulo de detecção de luz entra no equipamento de EEG), sobreposto ao

eletroencefalograma. As linhas continuas incidentadas são o traçado de EEG.

[022] A Figura OS contém o diagrama de biocos funcional da invenção:

Figura 5.A: descreve o funcionamento do modulo de processamento de

respostas motoras. O acionamento do botão direito e/ou esquerdo da botoeira

dispara o gerador de sinal de tensão V 1 e/ou V2 que, dependendo da posição

da chave seíetora, transmite sob forma de ondas quadradas (com a mesma

duração do tempo que o botão ficou acionado) tensões compatíveis com os

canais DC ou AC (÷1 00).

[023] A Figura 5-B: descreve o funcionamento do módulo de

processamento de oscilações elétricas. Os sinais eiétricos que entram peio

canal 1 e/ou canal 2 passam por um detector de envoltória que gera um sinal

de tensão V 1 e/ou V2 que, dependendo da posição da chave seletora,

transmite sob forma de ondas quadradas (com a mesma duração das



oscilações elétricas presentes nos canais de entrada) tensões compatíveis com

os canais DC ou AC (÷1 00). Em paralelo, há um sistema de repetição dos

sinais presentes no canal 1 e 2 para uma saída de oscilações elétricas.

[024] A Figura 5-C: descreve o funcionamento do módulo de

processamento de luz. O sinal elétrico proveniente da fotocélula passa peio

detector de limiar que gera um sinal de tensão V 1 que, dependendo da posição

da chave seietora, transmite sob forma de ondas quadradas (com a mesma

duração do sinal luminoso que acionou a fotocélula) tensões compatíveis com

os canais DC ou AC (÷1 00).

[025] A Figura 06 mostra uma representação com os três módulos do

aparato modular da invenção, em uma apresentação preferencial, com um

módulo de processamento de respostas motoras(3) , um módulo de

processamento de oscilações elétricas (2), e um módulo de processamento de

luz ( 1 ) . No contexto da figura, esquematizamos a aplicação do aparato da

invenção no exame de um sujeito submetido a um teste onde são

apresentados imagens (sincronizadas ao EEG [4] pelo modulo de

processamento de luz) e sons (sincronizados ao EEG peio modulo de

processamento de oscilações elétricas) e as respostas motoras são colhidas (e

sincronizadas ao EEG) pelo modulo de processamento de respostas motoras.

[028] Assim, com o aparato aqui descrito é possível determinar e

conhecer as marcações captadas diretamente dos estímulos apresentados e

das respostas geradas pelos pacientes apenas pelos tempos de propagação

dos sinais eletrônicos.

[027] Apesar da invenção ter sido descrita em detalhes e com referência

a exemplos específicos da mesma, ficará claro para qualquer especialista na

área que várias mudanças e modificações podem ser feitas sem se afastar do

seu espírito e escopo.



1. APARATO MODULAR PARA SINCRONIZAÇÃO ANALÓGICA DE

ELETROENCEFALOGRAFIA A EVENTOS LUMINOSOS, OSCILATÓRIOS DE

NATUREZA ELÉTRICA, E COMPORTAMENTAIS MOTORES caracterizado por

compreender módulos funcionais dos seguintes tipos:

módulo de processamento de respostas motoras;

módulo de processamento de oscilações eiétricas, e ;

módulo de processamento de luz,

sendo que o aparato contém ainda um módulo de alimentação e controle, onde

localizam-se as chaves de força, a entrada de energia e o controle de

segurança de tensão (fusível), responsável peia distribuição de energia para

os módulos funcionais supracitados.

2 . APARATO de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por conter

quantos módulos funcionais forem desejados.

3 . APARATO de acordo com a reivindicação 1 caracterizado peio

módulo de processamento de respostas motoras conter uma entrada de

dispositivo interruptor com dois sub~canais mixados que responde com ondas

quadradas enquanto os interruptores estiverem fechados.

4 . APARATO de acordo com a reivindicação 1 caracterizado peio

módulo de processamento de oscilações eiétricas conter uma entrada de

oscilação elétrica, compatível com sinal das saídas padrão de canais de áudio,

que responde com ondas quadradas de duração igual à da oscilação.

5 . APARATO de acordo com a reivindicação 4 caracterizado peia

entrada do módulo de processamento de oscilações eiétricas prever a

acoplagem de transdutores específicos para eventos físicos, tais como

temperatura, pressão ou campo magnético e para eventos fisiológicos, tais

como atividade muscular, força, condutância da pele ou ECG.

6 . APARATO de acordo com a reivindicação 1 caracterizado peio

módulo de processamento de luz conter uma entrada de fotocélula que detecta

energia luminosa e responde com onda quadrada correspondente a duração

do evento luminoso.

7 . MÉTODO PARA SINCRONIZAÇÃO ANALÓGICA DE

ELETROENCEFALOGRAFIA À EVENTOS LUMINOSOS, OSCILATÓRIOS DE



NATUREZA ELÉTRICA, E COMPORTAMENTAIS MOTORES, caracterizado

por compreender as seguintes etapas:

captação de evento físico do tipo luz, oscilações elétricas e

semelhantes e/ou comportamental do tipo respostas motoras advindas de um

sujeito;

geração de um sinal de trigger em onda quadrada com mesma duração

que os eventos captados; e ,

transmissão do sinal de trigger ao eletroencefalograma digitai via canais

AC ou DC.
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