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Introdução
O software Neuron-Spectrum.NET é projetado para a performance dos exames de
EEG com o uso dos sistemas digitais do EEG e EP da série Neuron-Spectrum fabricado pela Neurosoft Ltda. e também para análises dos registros de EEG e geração
de relatório.
O software Neuron-Spectrum.NET é igualmente conveniente para exames de rotina
de EEG, monitoração de EEG a longo prazo, média de potenciais evocados (EP), polissonografia (PSG) estudos e pesquisas científicas. O software detecta automaticamente todas as conecções digitais dos sistemas EEG e EP do Neuron-Spectrum
permite selecionar a série e o dispositivo desejado antes do inicio do exame. O programa pode restaurar automaticamente a conecção com o dispositivo após uma disconecção acidental e continuar o registro. Além disso, o programa dispõe a função de
salvar automaticamente o exame durante o registro com o tempo de intervalo especificado que é útil para a gravação de exames de EEG de longo prazo para prevenir
perda de dados em caso de emergência caso haja queda de energia e outras falhas.
O gerenciador prático de montagens dá a possibilidade de criar qualquer variante
de colocação do eletrodo: usa-se em ambas o sistema 10-20 e 10-10.
O programa suporta diversos usuários, em que as definições de um usuário não interfere nas definições dos demais usuários. O programa fornece uma interface gráfica
customizada que pode ser mudada da simples (diversos botões grandes na barra de
ferramentas) até o mais complexo que permite o acesso total a todas as funções do
programa. As definições do programa são muito simples e práticas, elas estão divididas em configuração de aquisição e configuração de análise. O uso do estilo de aquisição e do estilo de análise permite alternar rapidamente entre dois programas de
configurações diferentes. É possível usar o ajudante de aquisição e o ajudante de
análise que permite executar a aquisição EEG, analises e geração de relatórios no
modo automático. Os exames podem ser guardados na base de dados (local ou
network) e separados por arquivos. A possibilidade dos exames exportarem uma mídia ótica em diferentes formatos implementadas.
O programa permite a performance rápida de navegação sobre o registro de EEG,
exporte os exames para o formato a em EDF, a impressão selecionada dos fragmentos de EEG e todo registro. Existem interfaces com os programas BrainLoc e
LORETA.
O programa fornece diferentes analises técnicas. A busca automática e fenômenos
visuais são implementados no programa. Três níveis de analises são avaliados no
programa: análise durante o registro de EEG em modo de tempo real, análise rápida
do fragmento exibido e análise de épocas.
O programa dispõe de um sistema flexível na geração de relatórios. Cada usuário
pode gerar qualquer relatório de exame usando o próprio relatório como modelos.
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Neuron-Spectrum.NET pode ser complementada com Neuron-Spectrum-EP.NET
software para latência longa e média de potenciais evocados, o software NeuronSpectrum-Video.NET destina-se a sincronia de vídeo e monitorização de áudio do
paciente o software Neuron-Spectrum-PSG.NET utiliza-se também no estudo de polissonografia. Os programas listados são opcionais e protegidos por uma chave de
software especial.

1.

Informações gerais sobre operação com o
programa
Neuron-Spectrum.NET é desenvolvido para o uso sob controle do sistema de operação Windows isto porque é o principal sistema de funcionamento com ela não difere outras aplicações em funcionamento do sistema operacional mencionado.
Antes do EEG digital e conexão do sistema do PE para começar a usar o programa,
é necessário instalá-lo no computador. Para iniciar a operação com o programa, devese executá-lo.

Requirementos do Sistema
Neuron-Spectrum.NET software é desenvolvido para o uso sob o controle Windows
XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 1,
Windows 7 . Consequentemente, a base de requerimentos do hardware do computador corresponde com os requerimentos do sistemas anteriormente mencionados.
Além disso, o computador deve ter pelo menos um conector USB para o dispositivo
em anexo. Para uma operação mais confortável com o Neuron-Spectrum.NET é necessário ter recursos adicionais no computador. Por exemplo, para analisar EEG no
modo de tempo real durante à aquisição, os recursos adicionais podem ser requeridos e para uma revisão de EEG mais detalhada é melhor utilizar um monitor com não
menos que 19 polegadas.
Os requesitos de sistemas recomendados:
 Processador: Intel Pentium com 2 GHz ou superior.
 Memória Principal: 2 Gb ou superior.
 Monitor: 19 polegadas ou maior, resolução 1280×1024 pixels ou superior.
 Espaço livre no disco rígido: 200 Mb para instalar o programa e 20 Gb ou mais para guardar os exames.
 Porta USB para conectar o dispositivo.
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Neurosoft Ltda. Prevê a possibilidade de compra de qualquer EEG digital e PE no
sistema Neuron-Spectrum juntamente com o computador. Neste caso, o computador esta completamente pronto para a operação com o dispositivo, e todos os requisitos do software estão instalados. Se você planeja utilizar o EEG digital e o sistema de
PE do Neuron-Spectrum em outro computador, você deve primeiro instalar o software Neuron-Spectrum.NET nele. O disco com a distribuição do programa esta incluso
no EEG digital e no sistema PE de entrega prevista. Além disso, durante toda a vida
de operação do dispositivo você pode fazer download das últimas versões dos requisitos do software gratuitamente via internet.

1.1. Programa de Instalação
Para iniciar o processo de instalação do programa Neuron-Spectrum.NET, insira o
disco com a distribuição do programa no drive de disco do computador. Se após alguns segundos o programa de instalação não iniciar automaticamente, inicie o arquivo Autorun.exe do CD. Ao aparecer a caixa de diálogo (Fig. 1.1) escolha NeuronSpectrum.NET aquisição EEG e item de análise. Depois disso, a caixa de diálogo
oferecerá a escolha da interface de linguagem do programa que irá aparecer na janela (Fig. 1.2).

Fig. 1.1. Instalação do Programa

Fig. 1.2. Seleção da linguagem do programa

Depois da seleção da interface de linguagem do programa, aperte o botão “OK” para
continuar a instalação, ou o botão “Cancelar” para recusar a instalação. Caso você
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continue a instalação, a caixa de diálogo abaixo irá aparecer na janela. (Fig. 1.3).

Fig. 1.3. Welcoming of setup program.

Para continuar o program de instalação, clique no botão “Próximo>”. A caixa de diálogo oferece escolher o lugar onde a instalação do programa ira aparecer na tela.
(Fig. 1.4). Por padrão o programa será instalado em C:\Program Files\Neurosoft\Neuron-Spectrum.NET. Para mudar o diretório do programa de instalação, clique no botão “Browse…” e selecione a pasta para a instalação do programa.
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Fig. 1.4. Requesite a escolha do lugar para a instalação do programa.
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Para continuar a instalação do programa clique no botão “próximo”. Para retornar ao
menu anterior de instalação, clique no botão
“< Voltar”. Na caixa de diálogo que aparecerá (Fig. 1.5) clique no botão “Instalar” para
finalizar a instalação.

Fig. 1.5. Programa de instalação.

Na próxima caixa de diálogo (Fig. 1.6) espere o final da instalação do programa e
clique no botão próximo “Próximo>” para finalizar o programa. (Fig. 1.7).
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Fig. 1.6. Processo do programa de instalação.

Fig. 1.7. Finalização do program de instalação.

Se você instalar o programa Neuron-Spectrum.NET no seus computador pela primeira vez, o ajudante do programa irá instalar automaticamente a versão Microsoft
DirectX 9.0с no seu computador. Após isso, a janela de instalação do Microsoft Di-
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rectX (Fig. 1.8) irá aparecer na tela. Para instalar o Microsoft DirectX, siga as instruções do ajudante do programa.

Fig. 1.8. Programa de instalação versão Microsoft DirectX of 9.0с.
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Na instalação do Neuron-Spectrum-Video.NET (veja capítulo 10 “NeuronSpectrum-Video.NET”) ou o software Neuron-Spectrum-PSG.NET (veja capítulo
11“Neuron-Spectrum-PSG.NET”) todo vídeo requerido e codificadores de áudio serão instalados no seu computador (Fig. 1.9).

Fig. 1.9. Codificadores de áudio e vídeo de instalação.

Na compra do EEG e PE digital do sistema da series manufaturado pela Neurosoft
Ltda Neuron-Spectrum, você tem o direito de atualizar periodicamente
o software que permite operar com o referido sistema digital de EEG e PE gratuito.
Para instalar a nova versão do programa Neuron-Spectrum.NET, execute todos os
itens deste capitulo (veja capitulo 1.2 “Programa de Instalação”). Na primeira vez que
você iniciar a atualização da versão, o programa irá questionar a maneira das atualização de configuração do usuário. (Fig. 1.10).
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Fig. 1.10. Configuração de atualização do programa.

Você pode escolher uma das opções abaixo das configurações de atualização do
programa:
 Reescrever todas as configurações do programa. Todos as configurações do
programa serão atualizadas. Ao renovar o tipo de montagens, marcadores, testes
funcionais, aquisições e modelos de analise, desktops criados pelo usuário serão
perdidos. O programa apresentará de forma padrão do conjunto de montagens,
marcadores, testes, etc. Todas as configurações adicionais serão feitas pelo usuário (novas montagens, marcadores, testes, etc.) serão perdidas. Certos tipos de
atualizações são requiridas através de compressão.
 União de Configurações. Deixar os mesmos nomes configurados. Algumas
renovações de configurações irão permanecer as mesmas, mas as novas configurações com os valores padrões avaliados na nova versão do programa serão adicionadas a elas. Desta forma, as atualizações de configurações serão preferenciais.
 União de Configurações. Reescrever os mesmos nomes configurados. Algumas renovações de configurações serão reformuladas pelas configurações padrão
da nova versão do programa.
 Slavando as configurações antigas do programa. Todas as configurações do
usuário serão mantidas as mesmas. No entanto, neste caso as novas configurações disponíveis na nova versão do programa serão inacessíveis porque esta forma de atualização não é aconselhável.

1.2 . Execução de Programa
Para executar o Neuron-Spectrum.NET, é necessário instalar essa preliminar no
computador (veja capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada. “ Configuração do Programa”). Se o programa estiver instalado, este irá requerir o cumprimento
de uma das operações abaixo:
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Duplo clique no atalho do programa
esquerdo do mouse.



Selecione o programa no menu iniciar do sistema operacional: Iniciar\Todos
os programas\Neurosoft\Neuron-Spectrum.NET\Neuron-Spectrum.NET.



Executar o arquivo: C:\Arquivos
Spectrum.NET\NeuroSoft.EEG.exe.

em sua área de trabalho com o botão

de

programas\Neurosoft\Neuron-

1.3. Janela Principal do Programa
Depois da execução do programa a janela de identificação do usuário irá aparecer na
tela ( Fig. 1.11). O programa Neuron-Spectrum.NET suporta a operação de alguns
usuários. Se você iniciar o programa pela primeira vez, entre com o seu nome. No
caso se esta for a primeira vez, escolha seu nome na janela. Se você não quiser que
outros trabalhem sobre seu nome, entre com a palavra passe. Neste caso, o programa irá requerer a palavra passe cada vez que for executado. Se você não planeja organizer o modo multi-usuário de operação com o programa, você pode marcar “ Não
mostrar esta janela” marque na parte de cima da janela. Neste caso, a janela de identifcação não aparecera até a próxima execução do programa. Para finalizar a identificação, clique no botão de “OK”.

Fig. 1.11. Identificação do usuário do programa.

Após a finalização do processo de identificação, a principal janela do programa irá
aparecer na tela (Fig. 1.12).
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Fig. 1.12. A principal janela do programa Neuron-Spectrum.NET

A principal janela do programa possui uma estrutura que é tradicional para as aplicações do Windows. A parte superior da janela contém título e botões de controle de
janela. Apenas após do título, o painel do programa principal pode ser visto. Utilizando os comandos do menu, você pode criar novos comandos, novos exames, abrir alguns já existentes, controlar aquisição de EEG, efetuar análises, gerar relatórios de
exames, mudar configurações. Utilizando o menu, um usuário pode ter acesso a todas as funções do programa. A mais frequente função utilizada no programa pode
sem colocada nos botões da barra de ferramentas. A principal barra de ferramentas
esta localizada abaixo da barra do menu do programa Neuron-Spectrum.NET
Que possui algumas barras de ferramentas para aquisição, análises, geração de
exames, etc. Cada barra de ferramentas pode estar localizada em qualquer parte da
janela do programa de acordo com as preferencias dos usuários. Um usuário também
pode ajustar a visibilidade de ambas barras de ferramentas e a visibilidade to tamanho e visão dos botões da barra de ferramentas. Veja mais detalhes a respeito d instalação da barra de ferramentas no capítulo 8.13. “Instalação da barra de ferramentas”. A parte da janela é ocupada pelo espaço do programa de trabalho é mantida. A
janela de análises e a revisão de EEG, o gerenciamento do relatório de exame pode
ser localizado aqui.
Saída do Programa
Após a finalização da operação o programa deve ser fechado. Para fazer isso, é necessário executar um das operações abaixos:
17
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 Clique no botão

no canto superior direito da janela principal do programa.

 Use o comando Exame|Saída no menu.
 Use a combinação das teclas de atalho [Alt+X] no teclado.
 Use o botão
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na barra de ferramentas.

2.

Início Rápido
Este capítulo prova o exemplo de um típico registro de exame de EEG utilizando o
Neuron-Spectrum.NET. Este programa deve ser instalado no seu computador antecipadamente (veja capítulo 1.2 “ Programa de Instalação) e sistema digital de EEG e
PE deve ser conectado na porta USB do computador.
1. Execute o programa Neuron-Spectrum.NET no seu computador (veja capítulo
Erro! Fonte de referência não encontrada. “Execução de Programa”).
2. Após o início do programa, a janela de identificação do usuário (Fig. 2.1) irá aparecer na tela. Entre com o nome do usuário e clique no botão “OK”.

Fig. 2.1. Identificação do programa do usuário.
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3. Na janela do programa principal (Fig. 2.2) clique no botão
Novo… na barra
de ferramentas ou use Exame|Novo… no comando no menu. Também para criar
um novo exame, você pode usar a chave de combinação [Ctrl+N].

Fig. 2.2. Janela principal do programa Neuron-Spectrum.NET.
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4. Ao aparecer a caixa de diálogo entre com os dados do paciente (Fig. 2.3) e clique
no do registro de acordo On the Acquisition tab you can choose the required
montage of the com a caixa de combinação correspondente. Clique no botão
“OK” e a janela de “ Aquisição” irá aparecer na tela.

Fig. 2.3. Entrada do dados dos pacientes.

5. Após o download dos parâmetros de aquisição (Fig. 2.4) clique no botão de “Impedância” na barra de ferramentas.
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Fig. 2.4. The acquisition window after new exam creation.

Após isso, a caixa de diálogo com os resultados da medição dos eletrodos de impedância (Fig. 2.5) irão aparecer na tela. Você pode colocar os eletrodos no paciente
com o controle simultâneo de definição de qualidade das configurações. Clique em
“OK” ou “Cancelar” quando a medição da impedância finalizar.
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Fig. 2.5. Medida de Impedância.

6. Após a finalização da fixação dos eletrodos, clique no botão “Monitorização” na
barra de ferramentas para marcar o sinal de EEG. Tranquilize o paciente, certifique-se da estabilidade do sinal de monitorização e clique no botão
“Registro”. A partir deste momento a aquisição de EEG iniciada, o teste funcional “ Teste
de Fundo” será executado automaticamente.
7. Para registrar o seguinte teste funcional, você pode usar os botões localizados
em um painel especial abaixo dos traços de EEG. (Fig. 2.6).

Fig. 2.6. Painel para registro de teste funcional.

8. Para organizar os marcadores de evento durante a aquisição do EEG, você pode
usar o botão “Evento” localizado na barra de ferramentas.
9. Para finalizar a aquisição do EEG, clique no botão “Pare” na barra de ferramentas. A navegação sobre o registro pode ser feita com os botões de setas, rolagem do mouse ou “Navegador” localizado sobre os traços de EEG (veja capítulo
5.4 “ Navegação durante EEG”). Para rever os resultados das análises durante
os registros ou depois você pode abrir a janela de análise requerida usando o
item Análise no menu (veja capítulo 6.4 “ Janela de Análise”).
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10. Para prepare o registro automático, clique no botão
“Registro” na combinação da caixa.

“Registro” e escolha

11. Se a impressora estiver conectada ao seu computador, você pode imprimir o registro do exame usando o botão
na barra de ferramentas. Você também pode imprimir os traçados de EEG (veja capítulo 5.14 “Impressão de EEG”).
12. Para salvar o exame, clique no botão

“Salvar” na barra de ferramentas.

13. Para fechar o exame, clique no botão

“Fechar”.

Para ter uma análise mais profunda das funções e possibilidades do
Neuron-Spectrum.NET, favor, ler cuidadosamente os capítulos seguintes fornecidos
pelo manual.

3.

Operação com Gerenciador de Exames
Os exames de EEG realizados com o Neuron-Spectrum.NET podem ser salvos em
dois arquivos separados e na base de dados dos exames (local ou rede). Para armazenar e ter acesso aos exames realizados, use o programa “Gerenciador de Exames”. Utilizando este programa você pode criar base de dados de exames e cartões
de pacientes, armazenar e abrir os exames realizados, salvar os exames selecionados para arquivar. O “Gerenciador de Exames” permite gravação de CD ou DVD
com exames, para que estes sejam executados em outros computadores. Além disso, contém ferramentas para procura de exames, seleção e geração de estatísticas
de registro. Descrições mais detalhadas do programa “Gerenciador de Exames” é
fornecido no manual de usuário.
Além disso, o padrão de operações do “Gerenciador de Exames” inclui alguns Besides the standard operations “Exams Manager” inclui algumas operações específicas
para os exames de EEG. Utilizando o botão de correspondência na barra de ferramentas você pode trabalhar com os exames de EEG sem abri-los (Fig. 3.1).
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Fig. 3.1. Operações com exames de EEG realizadas com o “ Gerenciador de Exames”.
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4.

Aquisição de EEG
Para iniciar um novo exame de EEG, execute uma das seguintes operações:


Use Exame|Novo… comando de menu.



Use as teclas de atalho [Ctrl+N] no teclado.



Clique no botão correspondente na barra de ferramentas (veja apêndice 1).

4.1. Criação do Cartão do Paciente
Na criação do novo exame deve ser inserido a primeiramente os dados do paciente
(Fig. 4.1). A janela de “Informações do Exame” contém quatro tabelas.

Fig. 4.1. Entrada com os dados do paciente

Nos “Dados Básicos” da tabela é necessário entrar com o nome do paciente, sexo,
data de nascimento, departamento e diagnóstico preliminar. Você também pode entrar com o código do paciente e inserir uma foto. O conjunto do campo de dados de
entrada dos pacientes podem ser alterados com o uso do menu de contexto clicando
com o botão direito do mouse. O preenchimento de todos os campos indicados não é

26

obrigatório. Para iniciar o novo exame, é suficiente clicar no botão “OK” ou [Enter]. A
entrada com as primeiras letras do nome dos pacientes o programa irá oferecer a lista de pacientes cuja os nomes iniciam na entrada de combinação de letras. Se o cartão do paciente já examinado existe no banco de dados, será suficiente selecionar o
paciente na lista oferecida. Neste caso o resto dos campos será automaticamente
preenchido com as informações da base de dados, e o novo exame será salvo no
cartão já existente do paciente. Na tabela “Adicional” (Fig. 4.2) você também pode indicar o número da apólice, o endereço, os telefones, o e-mail do paciente e tecer comentários. O preenchimento destes campos não é obrigatório. Exceto os campos indicados você pode especificar campos de entrada adicional. Para mudar os dados
básicos e adicionais do paciente durante o exame você pode usar Exame|Informação… no comando no menu.

Fig. 4.2. Dados adicionais do paciente.

Utilizando as duas próximas tabelas “Informação de Exame” na caixa de diálogo você
pode controlar à aquisição e os parâmetros de análise do novo exame. Na tabela de
aquisição (Fig. 4.3) você pode escolher o estilo para o novo exame. O estilo de
“Aquisição” da caixa de combinação contém todas as aquisições de configuração. Se
você clicar no botão “Instalação” você pode editar os estilos de aquisição (veja capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”). Também pode ser selecionado a montagem de registro para o novo exame na tabela de “Aquisição”. Se você clicar no botão “Instalação”, você poderá editar as montagens. Durante o registro de EEG você pode esco27
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lher qualquer outra montagem dos itens disponíveis na lista. Veja mais informações
sobre as montagens no capítulo 8.2.1 “Edição de Montagens”.
Além disso, você pode configurar o uso do assistente de aquisição na tabela (veja
capítulo 8.2.3. “Assistente de Aquisição”). O assistente de aquisição permite executar
o registro do exame de EEG no modo automático.

Fig. 4.3. Instalação do novo parâmetro de registro.

Na tabela de “Análise” (Fig. 4.4) você pode selecionar o estilo para o novo exame. O
estilo de análise contém todas as configurações de análise. Se você clicar no botão
de “Instalação”, você poderá editar os estilos de análises (veja capítulo 8.4.1. “Estilos
de Análises”). Também na tabela de “Análise”, você pode selecionar a mesa de trabalho para o novo exame (veja capítulo 5.16. “Mesa de Trabalho”). A mesa de trabalho contém uma barra de ferramentas.
A mesa de trabalho contém uma barra de ferramentas de configuração, layout do registro e janela de análise. Além disso, você pode ajustar o uso do assistente de análise na tabela.
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O assistente de análise permite realizar a busca de artefatos, atividade epilética, arranjo de épocas e geração de relatórios no modo automático (veja capítulo 8.4.2.
"Assistente de Análise”).

Fig. 4.4. Instalação do novo parâmetro de análise.

Assim que você preencher todos os campos requisitados na já nela do novo exame
clique no botão “OK”, o novo exame de EEG será criado. No começo do exame, o
programa irá identificar a presença do dispositivo conectado no computador e selecione um deles que deve ser usado por padrão no estilo atual de aquisição. Se o programa detectar alguns dispositivos que não seja indicado no estilo aquisição, lhe será
oferecido para selecionar o dispositivo para realizar um novo exame (Fig. 4.5). O número de série do dispositivo é dado no suporte. Se somente um dispositivo estiver
conectado ao computador, o programa irá ativá-lo.
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Fig. 4.5. Seleção de um dispositivo para um novo exame de aquisição.

Após a criação de um exame a janela de aquisição do EEG, revisão e análise serão
disponibilizadas na área de trabalho na principal janela do programa de acordo com a
mesa de trabalho atual (veja capítulo 5.16. “Mesa de Trabalho”). A Fig. 4.6 representa
a possível visão da janela principal do programa após a criação do novo exame.

Fig. 4.6. A janela principal do programa após a criação do novo exame.

Após a criação do novo exame, os novos itens Aquisição e Análise serão adicionados ao menu principal do programa. As barras de ferramentas correspondentes também serão suplementadas. Utilizando os itens indicados no menu e os botões na barra de ferramentas, você pode iniciar a aquisição do exame. É necessário prestar
atenção nos parâmetros de aquisição (a montagem, a taxa de amostragem, a escala
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de traços e velocidade de varredura, os filtros, etc.) são baixados a partir do estilo de
aquisição corrente. No entanto, todos eles podem ser mudados durante o registro,
usando os itens correspondentes no menu e os botões da barra de ferramentas. Se
você preferir o uso do assistente para o exame para um exame de aquisição, o exame de aquisição iniciará automaticamente. Estes passos que são selecionados na
configuração do assistente de aquisição serão cumpridos.

4.2. Instalação da Taxa de Amostragem
Todos os sistemas de EEG e PE da série Neuron-Spectrum são digitais. Isso prova
a alta qualidade do sinal de transferência e resistência a ruídos. Os sinais do cérebro
são analógicos, de agora em diante é necessário especificar a taxa de amostragem e
digitalizá-las. Mais alta taxa de amostragem, mais alta qualidade do sinal de registro
e maior volume requerido de memória para armazenagem. Para aquisição no EGG
não é recomendado definir a taxa de amostragem menor do que 200 Hz, pois pode resultar na perda dos componentes de alta frequência de um sinal. O alto valor da
taxa de amostragem irá aumentar a consideração da dimensão do exame, mas não
irá impactar muito na qualidade do sinal. Registrar o sinal com uma frequência em 70
Hz, é suficiente para definir a taxa de amostragem em 200 Hz, no entanto, para a rotina dos exames de EEG é recomendado usar 500Hz de taxa de amostragem. Pra
termos longos de exames de EEG e estudos de polissonografia é recomendado o
uso de 200 Hz ou 100 Hz de taxa de amostragem (para fo tamanho decrescente do
exame). A taxa de amostragem para o registro dos novos exames é especifica no etilo de aquisição atual (veja capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”). Você pode mudar
isso usando Aquisição|Taxa de Amostragem nos itens do menu. Também, o valor
da taxa de amostragem pode ser trocada diretamente na “Aquisição” na barra de ferramentas ou no status da linha localizado no botão na janela do principal do programa. Deve ser notado que a mudança da taxa de amostragem pode ser realizada depois do começo da aquisição de EEG. Depois do início da aquisição, é impossível
trocar a taxa de amostragem.

4.3. Filtros de Instalação
Usualmente o sinal do EEG entra no cérebro via amplificados do sistema digital de
EEG e PE, é filtrado depois de salvo (ou exibido na tela). Para filtrar o EEG os seguintes filtros deverão ser usados:
 Filtro de passa alta (FPA) de 0.05 até 10 Hz é projetado para remoção do componente de baixa frequência de sinal. Para aquisição do EEG, um filtro de 0.5 Hz é
usualmente utilizado.
 Filtro passa baixa (FPB) de 5 até 200 Hz é projetado para remoção do componente de alta frequência de sinal. Para aquisição de EEG, um filtro de 35 ou 75 Hz é
usualmente utilizado.
 Filtro Notch 50 ou 60 Hz é projetado para remoção dos principais ruídos do sinal.
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Cada filtro pode ser ajustado para a definição de frequência ou desligamento. As configurações de filtro para um novo exame são baixadas do estilo de aquisição. Você
pode trocar usando os filtros Aquisição|Filtros no comando no menu ou diretamente
na barra de ferramentas em “Filtros”. Os filtros também podem ser trocados na linha
de status localizada abaixo dos traços de EEG.
Favor levar em consideração que a filtragem dos sinais de EEG resulta em resultados
irreversíveis. Por exemplo, o sinal filtrado pelo LPF com 35 Hz de frequência não irá
conter
as
altas
flutuações
sobre
a
frequência
mencionada.
O
Neuron-Spectrum.NET fornece a possibilidade de armazenar os dados não filtrados
(EEG cru) no exame. Neste caso, a filtragem será realizada apenas com a exibição
ou impressão dos trações de EEG. Este permite a revisão do registro de EEG com
um conjunto arbitrário de filtros sem distorção de sinal.
A armazenagem do exame de EEG não filtrado é possível somente com 500
Hz de taxa de amostragem ou mais, porque o sinal com baixa frequência
agrega muitos ruídos ao traçado de EEG.
O modo de filtragem de EEG pode ser especificado no gerenciamento do estilo de
aquisição (veja capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”). No entanto, deve ser lembrado
que a filtração durante a aquisição necessita de maior capacidade functional do computador e pode desacelerar a análise de EEG e a geração do relatório de exame.
Se você armazenar os dados não filtrados, o sinal com frequência passa-banda na
faixa de 0.5 até 200 Hz para os dispositivos da série Neuron-Spectrum serão salvos
no exame. Isso promove uma oportunidade de registrar o que se chama banda larga
de EEG. Subsequentemente, você pode definir a arbitrariedade, e o conjunto de filtros para cada derivação nana exibição da tela. O uso de filtros de compensação de
baixa frequência permite estabelecer o conjunto de FPA de 0.01 Hz.

4.4. Seleção de Montagem, Instalação de EEG
Escala e Velocidade de Varredura
A montagem da aquisição para um novo exame é definido a partir do estilo de aquisição corrente. Pode ser mudado antes de um novo exame (Fig. 4.3) ou diretamente
durante o registro do exame com o uso do comando no menu VisãoIEEGIMontagens ou com o uso no “Painel de Aquisição” (veja capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada.. “Painel de Aquisição”). Além disso, você pode mudar a montagem usando os atalhos especificados para esta montagem. Para editar as montagens
já existentes, crie uma nova e remova a já criada anteriormente, é necessário usar o
gerenciador de montagem (veja capítulo 8.2.1. “Edição de Montagem”) pressionando
o botão correspondente na barra de ferramentas. A montagem define o número e a
ordem de derivações, sua visibilidade e as cores do traçado. Além disso, no gerenciador de montagem você pode especificar os parâmetros individuais das derivações.
Para cada derivação você pode especificar o seguinte:
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 Nome da derivação – o nome da derivação que é visível no botão de traçado na
parte esquerda da janela de EEG.
 Tipo de derivação – o tipo de derivação (EEG, EOG, EMG, ECG, etc.). O tipo de
derivação é utilizado para alguns tipos de análises.
 Cor de derivação – a cor do traço de derivação na tela.
 Escala – a escala de derivação exibida (para derivações de diferentes tipos; como
regra, diferentes escalas da exibição são utilizados, assim como, as diferentes amplitudes existentes.
 Corte de calibração – o tamanho do corte de calibração.
 Filtro passa alta – filtro passa alta para a derivação dada.
 Filtro passa baixa – filtro passa baixa para a derivação dada.
 Filtro Notch – o filtro das principais rejeições de distúrbios dados pelas derivações
fornecidas.
 Faixa de Entrada – a faixa do sinal de entrada para o canal de polissonografia.
Voce pode editar os parâmetros de derivação durante o registro de EEG tanto para
as derivações de uma só vez como para cada uma separadamente. Por exemplo, para mudar os filtros de todas as derivações use Aquisição|Filtros no comando no
menu ou “Filtros” na barra de ferramentas. Sendo assim, os filtros para todas as derivações exceto as com parâmetros individuais serão trocados.
Para trocar os filtros para uma derivação separada, dê um clique duplo no botão de
traço de derivação com o botão esquerdo do mouse ou use o menu de contexto do
botão de traçado. Usando os itens do contexto de menu você pode controlar a visibilidade dos traços, inverter os traços, mudar os parâmetros de derivação. O gerenciador de parâmetros de derivação aparecerá da seguinte forma (Fig. 4.7).
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Fig. 4.7. Edição dos parâmetros de derivação.

Para usar os parâmetros individuais das derivações fornecidas, é necessário verificar
a caixa de diálogo correspondente. A mudança dos parâmetros comuns para todos
os canais (escala, filtros) não impacta nas derivações com parâmetro individual.
Para mudar a escala de todas as derivações com parâmetros comuns, use Visão|EEG|Escala de Traçado no comando no menu ou na barra de ferramentas.
Além disso, você pode trocar a escala usando [+] (aumentar) e [–] (diminuir). A escala de derivação também pode ser trocada exceto com os parâmetros individuais.
Para trocar a velocidade de varredura use VisãoIEEG|Varredura no comando no
menu ou barra de ferramentas. Além disso, você pode trocar a velocidade de varredura pelos usando os atalhos [*] (aumentar) e [/] (diminuir).
Para fazer a velocidade de varredura e a escala precisa de traçados igual aos valores
especificados em milímetros, é necessário realizar na tela de calibração (veja capítulo
8.6. “Tela de Escala”).
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4.5. Medida de Eletrodo de Impedância
Antes do inicio do registro de EEG, é necessário verificar a aqualidade das configurações dos eletrodos. Para fazer isso, meça a impedância. Pelo padrão o processo de
medida de impedância é iniciado automaticamente no registro de EEG ou na execução da monitoração. Para a execução compulsória do processo de medida de impedância depois ou durante o registro de EEG.é necessário usar Aquisição|Impedância no comando no menu ou clique no botão correspondente na barra
de ferramentas (veja apêndice 1). Em frente ao painel de alguns sistemas digitais de
EEG e PE (Neuron-Spectrum-5, Neuron-Spectrum-4/EPM) o botão especial para a
iniciação fornecido pela medida de impedância. Além disso, para executar a medida
de impedância, você pode usar o atalho [Ctrl+I] ou a tecla [F5] no teclado. Após isso,
a caixa de diálogo com os resultados das medidas de impedâncias irão aparecer na
tela (Fig. 4.8).

Fig. 4.8. Medida de Impedância.

Na janela de dados você pode ver a qualidade das configurações de eletrodos no
modo tempo real. Os resultados das medidas são atualizados cerca de uma vez por
segundo. Os valores de impedância e polarização de eletrodos são executados na
mesa localizada na parte direita da janela. Assim que você receber uma configuração
aceitável dos eletrodos, clique em “OK’ ou [Enter]. Se o botão para a medida de impedância executar o dispositivo no painel, você pode fechar esta janela pressionando-o. A medida de impedância será salva no exame. Para revisar os resultados de
medida de impedância no exame, use “Inspetor de Exame” (veja capítulo Erro! Fonte
de referência não encontrada.. “Inspetor de Exame”). Se você não quiser que os
resultados da impedância sejam salvos no exame, feche a janela de medida de impedância usando o botão
ou “Cancelar” ou pressione [Esc]. Se depois do inicio da medida de impedância o registro de EEG estiver em processo, este continuará
automaticamente. Os valores aceitáveis de registro de EEG são os seguintes: valores
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de impedância, que não excedam 30 kΩ e valores de polarização que são menores
300 mV.

4.6. Monitoração e Sinal do Registro de Calibração
Algumas vezes depois que o registro de EEG é requerido para registar o sinal de
EEG conforme o sistema operacional digital do EEG e PE Às vezes, antes de gravar EEG é necessário gravar o sinal de calibração para conformar a operacionalidade do sistema digital de EEG e PE (Fig. 4.9). Para fazer isso use AquisiçãoICalibraçãoIRegistro de Sinal de Calibração no comando no menu. Também, para o sinal
do registro de calibração você pode usar o botão correspondente na barra de ferramentas (veja apêndice 1), utilize o atalho [Ctrl+Alt+C] ou a tecla [F4]. Para a monitoração do sinal de calibração sem salvar os exames, use AquisiçãoICalibração|Monitoração do Sinal de Calibração no comando no menu e o botão correspondente na barra de ferramentas. Além disso, você pode usar o atalho [Ctrl+C] ou a
tecla [F3] para a monitoração do sinal de calibração.

Fig. 4.9. Registro do sinal de calibração.
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4.7. Monitoração de EEG
Após verificar a qualidade das configurações dos eletrodos, você pode iniciar o registro de EEG. Antes do inicio do registro de EEG é recomendado verificar anteriormente a qualidade dos traços de EEG sem o registro deles no exame. A monitoração de
EEG é fornecida com este propósito. Para iniciar a monitoração de EEG, é necessário usar AquisiçãoIMonitoração no comando no menu ou no botão
na barra de
ferramentas. Além disso, a monitoração de EEG pode ser iniciada com o uso do atalho [Ctrl+M] ou a tecla [F6]. Durante a monitoração de EEG os traços de EEG são
exibidos na tela, mas não são salvos no disco rígido do computador.

4.8. Aquisição de EEG
Para iniciar o registro de EEG, use Aquisição|Registro no comando no menu ou no
botão
na barra de ferramentas. Também, para iniciar o registro, você pode usar o
atalho [Ctrl+R] ou a tecla [F7]. Durante o registro de EEG você pode mudar a montagem, as escalas de traços, os filtros (tanto para todas as derivações como para cada uma separadamente), velocidade de varredura. Você pode analisar os dados do
EEG usando as análises em modo tempo real (veja capítulo “6.1. “Análises Durante
Aquisição de EEG”) ou revisão e análise de fragmento de registro de EEG já gravado
usando a janela extra de EEG (veja capítulo 5.15.2. “Janela Extra de EEG”). A qualquer momento do registro de EEG você pode medir a impedância (veja capítulo
4.5. “Medida do Eletrodo de Impedância”) para checar a qualidade da configuração
do eletrodo. Você pode iniciar o registro de EEG e controlar alguns registros de parâmetros utilizando o menu de contexto dos traços (Fig. 4.10).

Fig. 4.10. Menu de contexto dos traços.

Se “ Iniciar o registro de teste funcional na aquisição de EEG ” verifique o quadro
(Fig. 8.17) é verificado nas configurações dos testes funcionais do atual estilo de
aquisição (veja capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”), o registro do primeiro teste funcional da lista de teste de avaliação é conduzido até o começo do registro de EEG.
Se a caixa de diálogo não é verificada, o registro do teste funcional não inicia o registro de EEG. Informações mais detalhadas a respeito do registro do teste funcional é
fornecido no capítulo 4.12. “Teste Funcional”.

37

Neuron-Spectrum.NET (User Manual)

4.9. Detector On-line de Atividade de Epilepsia
Se o detector de atividade de epilepsia é ativado (veja capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada.. “Atividade de Epilepsia”), então durante a aquisição de
EEG o sinal do registro é analizado. Se a atividade de epilepsia é detectada, o bip
poderá ser ouvido e o sinal de alerta será exibido na tela. Todos os fragmentos detectados na atividade de epilepsia serão selecionados (veja capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada.. “Fragmentos de EEG”) e marcardo correspondentemente.

4.10. Monitoração/Parada de Registro
Para parar o registro de EEG, a monitoração ou o sinal de calibração, use AquisiçãoIParar no comando no menu e o botão
na barra de ferramentas. Além disso, a
aquisição pode ser parada com o uso do atalho [Ctrl+T] ou [F8].

4.11. Aquisição de Parâmetros
Para performance de diferentes tipos de exames EEG são exigidos um conjunto de
diferentes aquisições de parâmetros (taxa de amostragem, registro de montagem, filtros, etc). Para salvar todas os parâmetros aquisitivos, usa-se o estilo de aquisição
(veja capitulo 8.2.2 “Estilos de Aquisição”). Antes de começar o exame você pode escolher um dos estilos de aquisição para uma nova performance do exame EEG (Fig
4.3). No entanto, durante a performance do exame, é necessário frequentemente
trocar alguns parâmetros de aquisição. O “Painel de Aquisição” (Fig 4.11) destina-se
a exibição do tempo total de gravação e o tempo do teste funcional de gravação atual
(veja capitulo 4,12. “Testes Funcionais”), navegação ao longo dos testes funcionais.
Usando o “Painel de Aquisição”, você pode mudar a escala dos traços para derivações com as configurações comuns, traços de velocidade de varredura, montagem
atual de uma aquisição ou revisão. Você também pode ligar o modo de troca dos traços em que você move traços EEG vertical relativamente ao outro usando o mouse.
Você pode mostrar ou esconder o “Painel de Aquisição” usando no item do menu Visualizar|Painel de Aquisição.

Fig. 4 11. Painel de Aquisição.

Alguns parâmetros de aquisição podem ser mudados com o uso das linhas de estado
(Fig. 4.12) localizados sobre os traços de EEG.

Fig. 4.12. Linhas de Estado.

O nome do sistema digital de EEG e PE usados para as aquisições são mostradas
em um estado de linha. Antes do inicio de uma aquisição você pode mudar a taxa de
amostragem (veja capitulo 4,2, “Configuração de taxa de amostragem”). Durante a
aquisição você pode mudar os parâmetros de filtro para derivações com uma configuração comum usando o estado de linha. Mostrando ou escondendo o estado de linha
usando o item do menu Visualizar|Estado de linha.
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Também para controlar os parâmetros de aquisição durante a performance do exame, usam-se a janela de “Parâmetros de Aquisição” (Fig. 4.13.). Mostrar ou esconder
a janela determinada usando no item do menu Aquisição|Janelas de Aquisição|Parâmetros de Aquisição.

Fig. 4.13. Parâmetros de Aquisição.

Usando a janela de “Parâmetros de Aquisição” você pode definir não somente a montagem e velocidade de varredura, mas também a escala das configurações dos traços e filtros mostrados para os canais com as configurações comuns.
Cada derivação do padrão de montagem pode ter ambas as configurações comuns
ou individuais de parâmetros. Para controlar as configurações de derivação, você pode usar este menu de contexto. Para fazer isto, clique com o botão direito do mouse
na derivação (Fig. 4.7). Além de controlar os parâmetros de uma derivação, você pode usar a janela de “Parâmetros de Aquisição” (Fig. 4.14). Para fazer isso, é exigido
para selecionar com o botão esquerdo do mouse. Neste caso, os parâmetros de especificam a derivação estarão disponíveis na janela de “Parâmetros de Aquisição”.

Fig. 4.14. Parâmetros de Aquisição para uma derivação com configurações individuais.
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4.12. Testes de Aquisição Funcional
Os testes funcionais são realizados frequentemente na aquisição do exame EEG. Durante a gravação de um teste funcional em um paciente que foi exposto em diferentes
impactos (abrindo olhos, fechando olhos, hiperventilação, estimulação, etc.). A lista
dos testes funcionais estão disponíveis para baixar o estilo padrão de aquisição. Você pode criar novos testes funcionais e editar as listas de estilo de gerenciamento de
aquisição (veja capitulo 8.2.2 “Estilos de Aquisição”). Para gravar os testes funcionais, utilize a janela de aquisição para testes funcionais (Fig. 4.15). A janela de controle de gravação de testes funcionais pode ser mostrada e escondida usando o comando de menu Aquisição|Janela de Aquisição|Teste Funcionais ou com o uso correspondente do botão visualizar na barra de tarefas (veja o apêndice 1).

Fig. 4.15. Janela de gravação de testes funcionais.

A caixa com o nome padrão da lista de testes e o botão para estas gravações está
localizado na parte de cima da janela da barra de ferramentas. O padrão disponível
para a lista de testes funcionais é listado na parte central da janela, a descrição dos
testes funcionais selecionados é dado na parte superior da janela. Usando a caixa de
combinação na barra de ferramentas você pode gravar todos os testes funcionais no
modo automático, iniciar a gravação de testes selecionados, começa a gravação dos
testes seguintes na lista, terminada a gravação, criamos um novo teste funcional na
lista atual. Na gravação dos testes funcionais em modo automática cada teste para a
lista será gravado em um intervalo de tempo especifico nas configurações (Fig. 8.19).
Na gravação dos testes funcionais selecionados serão gravados antes da gravação
parar ou a aquisição do próximo teste for iniciado. Você também pode começar a
aquisição do próximo teste funcional para a lista utilizando o botão correspondente na
barra de “Aquisição” ou utilizando a combinação de teclas [Alt+N]. Durante a aquisição do teste funcional, o tempo do teste atual é exibido na linha correspondente. A
caixa de verificação dos testes gravados verificados na lista de coloração verde.
Para gravar os testes funcionais, você pode usar os itens do menu de Aquisição|Testes Funcionais e o botão correspondente na barra de “Aquisição”. Alem da
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chave de combinação pode ser especificada para cada testes funcional, esta estimulação deveria ser realizado durante determinados testes de aquisição. A estimulação
pode ser realizada nos modos manual e programada. Depois da gravação de cada
teste funcional o bip para um paciente pode soar. Para fazer isto, é necessário indicar
o arquivo de áudio com a advertência nas configurações dos testes funcionais. O arquivo de áudio com a advertência verbal para os testes funcionais típicos são localizados na pasta Sons no diretório programa de trabalho. Veja mais informações relativas às configurações dos testes funcionais e configurações de estimulação no capitulo 8.2.2 “Estilos de Aquisição”.
Os testes funcionais também estão localizados sobre o painel do EEG, os traços são
a intenção para a gravação dos testes funcionais. Utilizando o comando no painel do
menu Visualizar|Testes Funcionais você pode mostrar ou esconder isto (Fig.4.16).

Fig. 4.16. Painéis para testes funcionais de gravação.

No painel para os testes funcionais de gravação todos os atuais podem ser baixados
a partir do estilo de aquisição listados (veja capitulo 8.2.2 “Estilos de Aquisição”).
Também, Há os botões para a gravação do próximo teste para uma lista e gravação
automática para todos os testes funcionais. O teste atual pode ser gravado em destaque, os testes gravados ficam na coloração verde. Para a configuração dada do
painel você pode utilizar o menu de contexto, clique com o botão direito no painel para gravação dos testes funcionais.
Neste caso você gravou um exame com a utilização do assistente de aquisição, todos os testes funcionais especificados nesta configuração irão ser gravados automaticamente. Para realizar a gravação automática de todos os testes funcionais para a
lista atual, utilize-se o botão “Aquisição” na barra de tarefas e a combinação de teclas
[Alt+Shift+F].

4.13. Estimulação durante Aquisição EEG
Algumas vezes durante a aquisição um paciente é exposto a diferentes tipos de estimulação para detector a patologia que não pode ser identificada a fundo na gravação
do EEG ou para a aquisição de potenciais evocados (PE). O sistema digital de EEG e
PE da Neuron-Spectrum séries e o Neuron-Spectrum.NET programa de apoio aos
seguintes estimuladores:
 Flash embutido – O estimulador fótico é ligado a unidade de sistema EEG e PE.
 Estimulador auditivo embutido – O estimulador auditivo conectado a unidade de
sistema digital EEG e PE.
 Estimulador elétrico embutido – O estimulador elétrico conectado a unidade de sistema digital EEG e PE (somente para Neuron-Spectrum-4/EP, NeuronSpectrum-4/EPM e Neuron-Spectrum-5 sistemas digitais EEG e PE).
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 Estimulador padrão embutido – O estimulador padrão conectado a unidade de sistema digital EEG e PE.
 Estimulador Visual Neuro-MEP (Unidade Estimuladora auditiva-visual Neuro-MEP)
– O estimulador visual para os potenciais evocados de aquisição fabricados pela
Neurosoft Ltd. Este é conectado ao computador separadamente via porta USB e
tem possibilidades mais amplas em comparação com o estimulador visual embutido.
 Estimulador Auditivo Neuro-MEP (Unidade Estimuladora auditiva-visual NeuroMEP) – O estimulador auditivo para gravação dos potenciais evocados fabricados
pela Neurosoft Ltd. Este Este é conectado ao computador separadamente via porta USB e tem possibilidades mais amplas em comparação com o estimulador auditivo embutido.
 Estimulador Elétrico Neuro-MEP (Unidade Estimuladora elétrica Neuro-MEP) – O
estimulador elétrico para gravação de potenciais evocados fabricados pela Neurosoft Ltd. Este é conectado ao computador separadamente via porta USB e tem
possibilidades mais amplas em comparação com o estimulador elétrico embutido.
 Estimulador padrão Neuro-MEP (Unidade Estimuladora auditivo-visual NeuroMEP) – O estimulador padrão para gravação de potenciais evocados fabricados
pela Neurosoft Ltd. Este é conectado ao computador separadamente via porta
USB e tem possibilidades mais amplas em comparação com o estimulador padrão
embutido.
 Estimulador magnético Neuro-MS – O estimulador magnetico fabricado pela Neurosoft Ltd. Este é conectado separadamente ao computador via porta USB.
 Estimulador padrão de alta resolução – O estimulador padrão com resolução de tela 800х600 pixels.
 Estimulação Auditiva para arquivos – A estimulação de um paciente realizado pela
produção de um conjunto de arquivos auditivos com o uso do áudio do computador
via alto-falante ou fone de ouvido. Em arquivos de som ou áudio de PE cognitivo
das pastas de trabalho no diretório do programa você pode encontrar o arquivo
pronto para estimulação. Você também pode gravar os arquivos auditivos por si
mesmo usando os meios embutidos do sistema operacional ou programas de terceiros para processar os arquivos auditivos. Para a simulação você pode usar arquivos auditivos com extensão *.wav, *.wma, *.mp3.
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As configurações de cada um dos estimuladores mencionados (estimulação de frequência, amplitude, etc.) foram baixados para o estilo de aquisição atual. Para controlar o processo de estimulação e também ajustar todos os estimuladores mencionados
acima, utilizando a janela de controle de estimulação (Fig. 4.17).

Fig. 4.17. Janela de controle de Estimulação.

Para mostrar ou esconder a janela de controle de simulação, use Aquisição|Janelas
de Aquisição|Gerenciador de Estimulação no comando no menu ou no botão correspondente “Ver” na barra de ferramentas (veja apêndice 1). A janela de controle de
simulação esta dividida em duas partes. A primeira parte esta projetada para a estimulação manual e configurações do estimulador. Aqui você pode selecionar o estimulador da caixa de combinação, especificar a frequência de estimulação e para isso
usar a caixa de entrada correspondente. Utilizando os botões você pode entregar estímulos singulares, iniciar/parar estimulações repetitivas, aumentar/diminuir a frequência da estimulação, ativar a caixa de diálogo com as configurações para a estimulação selecionada. Além disso, o periodo de estimulação a função muda para uma
regra disponível para foto-estimulação.
The bottom part of the window is intended for program stimulation mode control. Here
you can choose the stimulation program using the combo-box and run it. To edit the
stimulation programs, use the acquisition style manager (see chapter 8.2.2. “Estilos
de Aquisição”).
Além disso, você pode controlar a estimulação sem usar a janela dada. Utilize o item
do menu Aquisições|Estimulação ou os botões de “Aquisição” na barra para controlar
a estimulação. Ao lado do controle de estimulação pode ser realizada com o uso das
teclas de combinação a seguir:
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[Alt+F] – estimulação de flash ligar/desligar.
[Alt+A] – estimulação auditiva ligar/desligar.
[Alt+Shift+A] – estimulação auditiva para arquivos ligar/desligar.
[Alt+C] – estimulação elétrica ligar/desligar.
[Alt+P] – estimulação padrão ligar/desligar.
[Alt+M] – estimulação magnética ligar/desligar.
[Alt+U] – aumento da freqüência de estimulação por uma etapa.
[Alt+D] – redução da freqüência de estimulação por etapa.
[Alt+H] – hiperventilação ligar/desligar.
[Alt+Space] – rescisão de qualquer estímulo..

4.14. Marcadores de Eventos
Algumas vezes é necessário consertar alguns eventos que aconteceram durante a
aquisição do EEG. Os marcadores de eventos são destinados para isto. Cada usuário pode criar para ele ou ela mesmos, seus marcadores de eventos e organizam no
EEG tanto durante a aquisição e a análise. Na criação de um exame, a lista de marcadores disponíveis é baixada para o estilo padrão de aquisição. Para controlar os
marcadores de eventos durante a aquisição, a janela especial destina-se (Fig. 4.18).

Fig. 4.18. “Event markers” window.

Determinada janela pode ser apresentada na tela utiliizando o comando no menu
Aquisição|Janela de Aquisição|Marcadores de Eventos ou os botões correspondentes na barra de ferramentas “Visualizar” (ver apêndice 1). Utilizando a janela dada
você pode ver a lista dos marcadores de eventos disponíveis, adicionar um novo
evento de marcador e organizar os marcadores selecionados no EEG.
Exceto a determinada janela para o arranjo de marcadores no EEG, você pode utilizar o item no menu Aquisição|Marcadores de Evento ou o botão correspondente
na barra de ferramentas. Além da chave de combinação pode ser especificada para
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cada marcador. Veja maiores informações sobre a configuração e criação dos marcadores de eventos no capítulo 8.2.2 “Estilos de Aquisição”.
Geralmente os marcadores de eventos no EEG são exibidos como linhas verticais
assinadas mas as vezes é necessário esconde-los. Para o controle de visibilidade
dos diferentes tipos de marcadores, utilize o “Navegador” (ver capítulo 5.15.5 “Navegador”) e a “Lista de Eventos” (ver capítulo 5.15.4 “Lista de Eventos”). Além dos marcadores de linha você pode exibir no segmento curto na parte inferior ou na parte superior da janela de revisão EEG. Para controlar a aparência dos marcadores de eventos, utilize os itens do menu Visualizar|Marcadores de Eventos. Utilizando menu de
contexto dos marcadores de eventos você pode remover e renomear ambos antes de
terminar a aquisição e durante esta também. Nenhum marcador de evento pode ser
movido e renomeado. Para apresentar o menu de contexto do marcador na tela, coloque o cursor do mouse no marcador de eventos e clicar com o botão direito do
mouse.
Você pode especificar teclas de atalho para os marcadores de eventos arranjados no
EEG durante traços de aquisição. Para fazer isto, entre com a combinação de teclas
de atalho para os marcadores na janela de configuração (Fig. 8.26). Além de poder
selecionar a notificação de áudio para o paciente. O arquivo de áudio preparado preliminar dos formatos *.wma, *.wav, *.mp3 pode ser usados como toques. A notificação de áudio pode soar tantos antes do início da instalação dos traços de marcador e
depois também.

4.15. Exam Saving and Closing
Após a finalização do exame de aquisição, você pode passar para à análises e gerar
registros. Se você planejar realizar análises do registro do exame posteriormente, você deve salvar e fechar. Para salvar o exame, use Exame|Salvar no comando no
menu ou no botão correspondente na barra de ferramentas (veja apêndice 1). Você
também pode salvar o exame usando o atalho [Ctrl+S]. Para fechar o exame use
Exame|Fechar no comando no menu, o botão correspondente na barra de ferramentas ou o atalho [Alt+X]. Além disso, fechando sem salvar o exame, o programa irá se
oferecer para salvá-lo (Fig. 4.19).

Fig. 4.19. Pedido para salvar o exame.

Depois do exame fechado, o programa esta pronto para iniciar um novo exame ou
abrir algum já existente.
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4.16. Importação e Exportação de Exame
Além de um exame salvo na base de dados , você pode exportar em diferentes formatos para mover e revisar em outros computadores. Para fazer isso, utilize o comando no menu Exame|Salvar como. Você pde salvar o EEG como um clipe de video (*.avi), arquivo de texto ASCII (*.txt), arquivo XML (*.xml), conjunto de arquivos
graficos (*.bmp ou *.emf) ou no formato EDF+ (*.edf). Para revisar os exames EEG,
que são salvos no format acima mencionados, utilize o programa “Visualizador
EEG.NET” (Fig. 4.21) incluido no conjunto do programa Neuron-Specrum.NET.

Fig. 4.20. Janela para exportar o exame.
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1.

Salvando o EEG como um clipe de vídeo. O resultado da operação é dado um
arquivo de vídeo com a extensão *.avi em que o exame padrão é gravado. Se
além do EEG, você pode ver a janela da analise expressa na tela, eles são também gravados em um arquivo. Assim, na proxima revisão do arquivo dado utilizando o programa arbitrário para reprodução do video, você pode ver não somente o EEG, mas também o resultado da analise. Para salvar um exame como
um clipe de vídeo, escolha na janela da caixa de combinação “Vídeo” no “Tipo
de Arquivo” Salvar como... (Fig. 4.20), e pressione no botão “Salvar”. O arquivo
recebido pode ser tocado no programa arbritário para o vídeo tocando ou com a
utilização do programa VisualizadorEGG.NET.

2.

Salvando o EEG como um conjunto de arquivos gráficos (conjunto de imagens). Isto permite salvar página por página do EEG consequentemente como
um arquivo gráfico com a extensão *.bmp ou *.emf. Depois estes arquivos pode
ser revistos como a utilização do programa arbritrário de revisão de imagens ou
com a utilização do programa “VisualizadorEEG.NET”. Para salvar um exame
como um conjunto de arquivos gráficos, escolha na janela da caixa de combinação “Bitamp” ou “Metafile” no “Tipo de arquivo” Salvar como... e pressione o botão “Salvar”.

3.

Salvando o EEG no formato EDF+. Isto permite exportar um exame em
um arquivo com extensão *.edf para a revisão de programas de analise
EEG que dão suporte ao formato EDF+. O formato largamente mais utilizado para salvar e trocar os exames EEG é o format EDF+, pois praticamente
todos os programas para revisão e analise do EEG suportam-no. Para salvar um exame no formato dado, escolha na janela da caixa de combinação
“EDF+” em “Tipo de arquivo” Salvar como... e pressione o botão “Salvar”. O
arquivo recebido *.edf pode ser revisado com a utilização do programa VisualizadorEEG.NET ou com a importação do programa
NEuronSpectrum.NET.

4.

Salvando o EEG como um arquivo de texto ASCII. Isto permite salvar em um
exame os traços como um arquivo no formato de texto ASCII. O arquivo de texto
recebido pode ser revisado com o uso do programa EEGViewer.NET ou importar para o programa Neuron-Spectrum.NET.

5.

Salvando o EEG como um arquivo XML. Isto permite para salvar um exame os
traços como um arquivo XML. O arquivo recebido pode ser revisado com o uso
do programa EEGViewer.NET ou importado para o programa NeuronSpectrum.NET.

6.

Salvando o EEG no formato RTF (Rich Text Format). Isto permitir salvar os
relatórios e os traços do EEG como um arquivo de texto com a extensão *.rtf.
Os traços do EEG são copiados para arquivos como imagem. O arquivo recebido pode ser revisado em qualquer computador utilizanado o WordPad, MS Word
e outros editores de texto que suportem o formato RTF. Utilizando o editor de
texto, você pode imprimir o arquivo.

Para revisar os traços de EEG salve no formato indicado, utilize o programa
EEGViewer.NET (Fig. 4.21) incluso na entrega do conjunto do software NeuronSpectrum.NET.
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Fig. 4.21. Janela do Programa EEGViewer.NET.

Para importar os exames de EEG salvos em texto, XML ou EDF para o programa
Neuron-Spectrum.NET, utilize o comando no menu Exame|Importar… menu commando.
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4.17. Salvando o Exame para o Disco Removível
Algumas vezes é necessário salvar o exame atual para uma mídia portátil (CD ou
DVD regraváveis, cartão de memória, etc.) para transferir e revisar no computador.
Para fazer isso, use Exame|Salvar em disco portátil no comando no menu. Se você
selecionar este comando, o programa irá perguntar qual a forma de salvar o exame e
e os parâmetros para salvá-lo (Fig. 4.22).

Fig. 4.22. Parâmetros de exame salvo em mídia portátil.

Você pode indicar onde e qual o formato requerido para salvar o exame. Além de um
exame, você pode gravar programa EEGViewer.NET para revisão de exame EEG no
disco removível. Para fazer isso, é necessário checar a caixa de diálogo correspondente. EEGViewer.NET programa de revisão permitirá você revisar e salvar o exame
em qualquer formato disponível.
Lembrar que o sistema de operação do Windows pode formatar os discos compactos
(CD ou DVD) em formato ISO ou em um formato de sistema de arquivo chamado
“alive” enquanto o mesmo é executado. No primeiro caso, durante a cópia de dados
para o disco todos os dados são transferidos no repositório temporário. Para transferir ele a um disco compacto, é necessário finalizar este pressionando um botão especial no gerenciador de arquivos. No segundo caso, o sistema operacional copia os
dados no diretamente no disco compactado, mas neste tamanho de arquivo pode ser
menor a um nominal.
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5.

Revisão e Edição de EEG
Neuron-Spectrum. NET fornece algumas possibilidades para uma navegação conveniente e rápida sobre o EEG. Neste capítulo as formas de navegação sobre o EEG
e sua edição será descrita.

5.1. Abertura de Exame
Para abrir o recente exame criado, use Exame|Abrir… no comando no menu, o botão
na barra de ferramentas ou o atalho [Ctrl+O] no teclado. Utilize o gerenciador
de exames (veja capítulo 3. “Operação com Gerenciador de Exames”) você pode
abrir um exame a partir da base de dados ou do arquivo.

5.2. Importação de Exame/ Exportação de EDF +
Formato
Para armazenar exames de EEG em arquivos separados e também transferir os
exames para outro computador e exporte para outros programas de revisão e edição
de EEG, você pode usar diversos formatos. O mais comum é o EDF. A importação e
exportação dos exames para o formato EDF é suportada pelo NeuronSpectrum.NET. Para exportar um exame no formato EDF, abra o exame requisitado
(veja capítulo 5.1. “Abertura de Exame”) ou crie um novo (veja capítulo Erro! Fonte
de referência não encontrada.. “Aquisição de EEG”) e use Exame|Salvar como…
no comando no menu. Em Salvar como… na caixa de diálogo entre no arquivo nome
e clique no botão “Salvar”. Você pode transferir o arquivo salvo para outros computadores e revisar em outros programas para revisão de EEG e suporte de análise de
importação do formato EDF (praticamente todos os programas modernos para aquisição de EEG e suporte de análise possuem este formato). Para importar um exame a partir do arquivo com extensão*. EDF para o programa Neuron-Spectrum.NET,
use Exame|Importar… no comando no menu. Selecione o arquivo requerido em
formato EDF no arquivo aberto na caixa de diálogo e pressione o botão “Abrir”.

5.3. Revisão de EEG
Você pode revisar o registro de EEG em uma montagem arbitrária. Para selecionara
montagem, use Ver|EEG|Montagens no comando no menu ou na caixa de combinação em “Painel de Aquisição” (veja capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada.. “Painel de Aquisição”). Além disso, cada montagem pode ter uma combinação
de atalho (veja capítulo “Edição de MontagensEdição de Montagens”). Também, na
revisão do EEG você pode mudar a escala de traçados, velocidade de varredura, filtros usados, etc. Se os exames contiver dados não filtrados (Fig. 8.13), você pode
mudar os parâmetros dos filtros. Se um exame contiver os dados filtrados, a troca
dos filtros é possível somente no registro do EEG.
Você pode mudar as escalas e os filtros para todos os canais com configurações comuns usando o comando no menu indicado ou “Painel Aquisição”. No entanto, a
50

montagem pode conter derivações com configurações individuais exibindo e filtrando
(por exemplo, canais de ECG ou EMG). As escalas e filtros de parâmetros para tais
canais são individualmente especificados usando o menu de contexto da derivação.
Os botões de derivação com configurações individuais são destacados em cinza escuro e marcado pela fonte itálica (Fig. 5.1).

Fig. 5.1. O contexto do menu de derivação.

Usando o menu de contexto de derivação você pode ocultar a derivação, ocultar todas as derivações exceto a selecionada, mostrar todas as derivações da montagem,
inverter os traços de derivação, revisar e mudar os parâmetros de derivação
(Fig. 4.7). Você também pode especificar a escala individual e os parâmetros de filtros para a derivação selecionada.
Às vezes em pequenas varreduras e alta frequência de sinal de registro, os picos dos
traços de EEG podem fundir-se devido ao limite de resolução da tela (Fig. 5.2). Para
exibir os traços de EEG uniformemente na tela, e também, para acelerar o desenho
de traços use Ver|EEG| Otimzação de EEG no comando no menu
(Fig. 5.3).
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Fig. 5.2. A revisão dos traços de EEG sem otimização.

Fig. 5.3. A revisão do EEG com otimização.

Escala de tempo é exibida na parte superior da janela de traçado. Sua visibilidade é
ajustada usando Ver|EEG|Tempo de escala no item de menu.
Na revisão de EEG você pode medir o fragmento do traço usando o botão esquerdo
do mouse e mantendo simultaneamente o atalho [Shift]. Para executar a medida dos
parâmetros usar diferentes de EEG você pode usar diferentes modos de revisão
descritos nas próximas sessões dadas nos capítulos.
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5.4. Navegação sobre EEG
Para ver o EEG, você pode usar a barra de rolagem que esta localizada sob os traços de EEG:
.
A Navegação sobre EEG pode ser realizada usando a “Barra de Ferramentas de Navegação”:

Usando a janela especial do “Navegador” (veja capítulo Erro! Fonte de referência
não encontrada.. “Navegador”) e usando o teclado e o mouse. Além disso, você pode usar algumas janelas de análises para navegação sobre o EEG (veja
capítulo 5.15. “Janelas para Revisão e Navegação de EEG”). A descrição dos botões
da barra de ferramentas para navegação esta representada na tabela 5.1.
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Tabela 5.1. A barra de ferramentas de botões sobre navegação de EEG.

Botões

Combinação de
Teclas
Home

Descrição
Mover para o início do registro.

Ctrl+PgUp

Passagem automática para o início da gravação com
rolagem no EEG. A velocidade de rolagem pode ser
alterada pela roda de rolagem ou com o uso do botão
esquerdo do mouse clicando na parte inferior da tela:
,
– Aumentar a velocidade de rolagem.
,
– Diminuir a velocidade de rolagem.
Space – Parar de se mover.

Shift+PgUp

Passagem automática para início da gravação de
página por página na rolagem do EEG. A velocidade
da rolagem da pagina pode ser alterada pela roda de
rolagem ou com o botão esquerdo do mouse clicando
na parte inferior da tela:
,
– Aumentar a velocidade de rolagem.
,
– Diminuir a velocidade de rolagem.
Space – Parar de se mover.

PgUp
Left

Mover uma página para esquerda.
Mover um segundo para a esquerda.

Right

Mover um segundo para a direita.

PgDn

Mover uma página para a direita.

Shift+ PgDn

Passagem automática para finalizar a gravação
página por página de rolagem do EEG. A velocidade
da rolagem da página pode ser alterado pela roda do
mouse ou com o uso do botão esquerdo clicando na
parte inferior da tela:
,
– Diminuir a velocidade de rolagem.
,
– Aumentar a velocidade de rolagem.
Space – Parar de se mover.

Ctrl+PgDn

Passagem automática para finalizar a gravação com
rolagem EEG. A velocidade de rolagem pode ser
alterada na roda do mouse ou com o uso do botão
esquerdo do mouse clicando na parte inferior da tela:
,
– Diminuir a velocidade de rolagem.
,
– Aumentar a velocidade de rolagem.
Space – Parar de se mover.

End

Move instantaneamente para o final do registro.
Seleção de elementos para navegação. A navegação
pode ser realizada ao longo dos testes funcionais, os
marcadores de eventos, os eventos de estimulação,
as épocas e os artefatos.
Mover para o elemento anterior.
Mover para o próximo elemento.

Você também pode mover o EEG para baixo usando o mouse para rolar a barra.
Além disso, você pode mover cada página ou metade subindo e descendo clicando
com o botão esquerdo do mouse no botão da tela. O cursor do mouse parecerá o seguinte:
– move uma página para frente.
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– move uma página para trás.
– move meia página para frente.
– move meia página para trás.

5.5. Ferramenta de Medida de Onda
Neuron-Spectrum.NET fornece a medida da onda para medir a amplitude, duração e
frequência das ondas separadas nos traços de EEG. Para ativar o modo de medida
de onda, é necessário usar Editar|Modo de Medida de Onda no comando no menu
ou o botão “Análises” na barra de ferramentas (veja apêndice 1). Você também pode
usar o item correspondente no menu de contexto dos traços de EEG. Para medir a
onda, aponte o cursor do mouse em onda de EEG e clique com o botão esquerdo do
mouse, depois disso a onda e a amplitude serão selecionadas, duração e frequência
serão calculadas e exibidas (Fig. 5.4).

Fig. 5.4. Modo de medida de onda.

Para medir a média de amplitude e frequência de alguns traços de fragmento, Aponte
o cursor do mouse no inicio do fragmento, clique com o botão esquerdo e sem liberálo, mova o cursor até o final do fragmento (Fig. 5.5).

Fig. 5.5. Modo de onda de fragmento para o fragmento selecionado.

Para sair do modo de medida de onda, use Editar|Modo de Medida de Onda no
comando no menu ou no botão correspondente na barra de ferramentas. Além disso,
você pode usar o item correspondente do menu de contexto de traços EEG.
Para medir a duração e amplitude do fragmento arbitrário do traço, não é obrigatório
trocar o modo de medida da onda. Isso é suficiente para marcar algum fragmento de
traço usando o mouse e pressionando o atalho [Shift] no teclado (Fig. 5.6).

Fig. 5.6. Medida de amplitude e duração do fragmento do traçado.

Usando o menu de contexto, você pode copiar a medida dos resultados do registro de exame atual.
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5.6. Modo “Como gravado”
Às vezes, durante a análise do EEG, é necessário avaliar o registro da maneira como
ele foi gravado originalmente (com as mesmas escalas, nas mesmas montagens,
com a mesma velocidade e filtros). Para que isto seja possível, NeuronSpectrum.NET provê o modo “como gravado”. Para ativar este modo, é necessário
usar o comando de menu “Editar | Modo como gravado” ou o botão correspondente
na barra de ferramentas “Análise” (veja o apêndice 1). Você também pode usar o
item correspondente do menu de contexto de gráficos de EEG. No modo “como gravado”, enquanto se passa pelo EEG os parâmetros de análise mudarão automaticamente de acordo com aqueles especificados durante a aquisição do EEG (o análogo
do EEG de “papel”). Para sair do modo “como gravado”, use o comando de menu
“Editar | Modo como gravado” ou o botão correspondente na barra de ferramentas.
Você também pode usar o item correspondente no menu de contexto de gráficos de
EEG.

5.7. Ferramenta de Medição de Marcadores
O modo de medição de marcadores provê a capacidade de marcar um fragmento de
EEG de duração definida. Ele dá a possibilidade de analisá-lo nas janelas de análise
que estão visíveis na tela. Neste modo, dois marcadores aparecem nos gráficos de
EEG, o fragmento entre estes marcadores é analisado em todas as janelas de análise que estão visíveis na tela. Usando o mouse, você pode reposicionar os marcadores. Durante a passagem do EEG, a posição dos marcadores fica fixa na tela. Para
ligar ou desligar este modo, use o comando de menu “Editar | Modo de medição de
marcadores” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Análise” (veja o
apêndice 1). Você também pode usar o item correspondente no menu de contexto de
gráficos de EEG.
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5.8. Ferramenta “Magnifier”
Às vezes a resolução do monitor não é suficiente para a análise detalhada do fragmento de um gráfico de EEG. O modo “Lupa” provê a capacidade de ampliar a imagem do gráfico que está sendo mostrado. Para ativar este modo, pressione a combinação de teclas [CTRL+ALT] e, mantendo-as pressionadas, mova o cursor do mouse para o fragmento do gráfico desejado (Fig. 5.7).

Fig. 5.7. “Magnifier” mode.

Para controlar o grau de ampliação, você pode usar a roda de rolagem de seu mouse. Se você soltar a combinação de teclas [Ctrl-Alt], o modo “Lupa” é desligado automaticamente.
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5.9. Tocando o EEG como um som
Neuron-Spectrum.NET provê a capacidade de tocar o EEG como um som. Tanto o
fragmento selecionado do registro quanto o registro todo podem ser reproduzidos e
você pode determinar os parâmetros de reprodução de antemão. Você também pode
especificar a velocidade de reprodução do EEG como um som o que pode ser prático
para a análise de exames de longa duração. Para começar a tocar o EEG como um
som você pode usar o comando de mesmo nome do menu de contexto (Fig. 5.8).

Fig. 5.8. Menu de context de análise de EEG.
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Ao usar o menu de contexto de gráficos de EEG, você pode controlar a marcação de
fragmentos, editar gráficos de EEG, imprimir EEG, ligar/desligar diferentes modos de
análise de exames, iniciar a procura de fenômenos visuais, controlar a navegação
sobre o EEG e organizar os marcadores de eventos.
Durante a aquisição de EEG você também pode tocar executar a reprodução de um
sinal gravado como um som a partir das derivações especificadas. O sinal de EEG
pode ser modulado por uma frequência selecionada arbitrariamente enquanto é reproduzido como um som. (Fig. 5.9)

Fig. 5.9. Caixa de diálogo “Reproduzindo EEG como um som”.

5.10. A seleção de fragmentos de EEG
Na revisão e análise de EEG é muitas vezes necessário realizar certas ações com
alguns fragmentos do registro (imprimir, analisar, etc.). Para selecionar o fragmento
de registro, clique no traçado EEG com o botão esquerdo do mouse e mantendo-o
pressionado, mova o cursor do mouse para a direita. Ao aproximar o cursor do mouse da borda visível da área de EEG, o gráfico automaticamente rolará para o lado necessário. Assim, você pode selecionar um fragmento mais longo que a largura da tela. Para fazer isso, clique nos gráficos EEG com o botão direito do mouse, nos lugares em que você gostaria de iniciar a seleção. No menu de contexto que surgir, selecione o item “Começar a seleção”, mova o ponteiro do mouse para o fim do fragmento por sobre o EEG (veja o capítulo 5.4 “Navegando sobre o EEG”), clique o botão direito do mouse e selecione o item “Finalizar seleção” do menu de contexto. Para selecionar a página atual de EEG, você pode usar o item do menu principal “Editar |
Selecionar” item da página atual ou o item correspondente do menu de contexto. Para selecionar todo o registro EEG, é necessário usar o comando do menu Análise
"Selecionar todo o registro” ou o menu de contexto ou a combinação de teclas
[CTRL+A]. Os fragmentos de registro também podem ser selecionados utilizando a
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janela “Navegador”. Você pode ver a duração do fragmento selecionado na linha de
status sob o gráfico de EEG.
Assim que terminar a seleção, os resultados da análise do fragmento EEG selecionado será exibido em todas as janelas de análise-expressa, que estejam visíveis na tela
(ver capítulo 6.2. "Análise-expressa"). Para realizar as operações com o fragmento
selecionado, use o comando de menu "Editar | Fragmento selecionado" ou o menu
de contexto. Para fazer isso, aponte o cursor do mouse sobre o fragmento selecionado e clique no botão direito do mouse. O menu de contexto do fragmento selecionado
aparecerá na tela (Fig. 5.10).

Fig. 5.10. Menu de context de fragment de EEG selecionado.

Usando os comandos de menu, você pode imprimir o fragmento selecionado, visualizá-lo antes de imprimir, salvar como arquivo *. bmp, *. emf ou *. avi, revê-lo em qualquer computador sem usar quaisquer programas específicos e copiá-lo para o relatório de exame atual. Além disso, você pode definir o fragmento selecionado do EEG
como época de análise (épocas de análise podem ser de tamanhos diferentes), artefato de registro (fragmentos marcados como artefato não são analisados), teste funcional (testes funcionais podem ser adicionados ao exame , renomeados ou removidos), ou algum fenômeno visual. A lista dos fenômenos visuais disponíveis é baixada
a partir do estilo de análise (ver capítulo 8.4.1. "Estilos de Análise"), porém você pode
alterá-lo usando o comando de menu “Lista de fenômenos visuais” (Fig. 5.11). Utilizando o gerenciador de fenômenos visuais, você pode adicionar novos fenômenos,
alterar ou remover os já existentes. Para cada Fenômeno Visual você pode definir
uma cor de seleção no EEG.
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Fig. 5.11 Gerenciador de Lista de fenômenos visuais.

Você também pode, usando os comandos de menu do fragmento EEG selecionado,
exportá-lo para o formato EDF+ (arquivo *.edf), para o programa de localização 3D
BrainLoc (se ele estiver instalado em seu computador) (veja o capítulo 6.4.20 “Interação com o programa BrainLoc”) e para o formato do programa LORETA (veja o capítulo 6.4.21 “Interação com o programa LORETA”).

5.11. A organização de Marcadores de Eventos
Os marcadores de eventos são geralmente usados para consertar alguns eventos
ocorridos durante a gravação do EEG. (veja o capítulo 4,14. “Marcadores de Evento”). Contudo, às vezes também é necessário aplicar os marcadores de evento durante a análise de EEG, por exemplo, para simplificar a análise subsequente. Para dispor os marcadores de evento durante a análise do EEG, use o comando de menu
"Editar | Marcadores de evento" ou o botão correspondente na barra de ferramentas. Você também pode usar o menu de contexto. Para fazer isso, clique nos gráficos
do EEG com o botão direito do mouse e escolha o comando "Marcadores de eventos". A lista de marcadores de evento disponíveis é baixada do estilo de análise (ver
capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”). Os Marcadores de eventos especificados por um
usuário são exibidos no "Navegador" (ver capítulo 5.15.5. "Navegador"), no "Inspetor
de Exame" (ver capítulo 5.15.1. "Inspetor de Exames") e na "Lista de Eventos" (ver
capítulo 5,15 .4. "Lista de Eventos"). Você pode mover os marcadores dispostos no
EEG usando o cursor do mouse, renomear ou removê-los usando o menu de contexto do marcador.

5.12. Procura e Seleção de Fenômenos
Usando o conjunto de funções para navegação do EEG (ver capítulo 5.4. "Navegação do EEG") você pode analisar rapidamente o registro e selecionar os fenômenos
manualmente (ver capítulo 5.10).(“Fragmentos EEG”). No entanto, o NeuronSpectrum.NET permite realizar a busca e a seleção de fenômenos diferentes em
modos automático e semi-automático o que diminui consideravelmente o tempo gasto
para a revisão e análise de EEGs. Isto é especialmente verdadeiro para os exames
longos. Quaisquer parâmetros de pesquisa de fenômenos especificados por um usuário podem ser definidos como padrão. Isto fornece flexibilidade ao mecanismo de
busca de fenômenos. Os parâmetros de pesquisa de fenômenos visuais são baixados a partir do estilo de análise atual (veja o capítulo 8.4.1 "Estilos de Análise”).
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5.12.1. Procura e Seleção de Artefatos
Antes de tudo, após o final da aquisição e antes do início da análise é necessário realizar a Pesquisa de artefatos e seleção dos artefatos. Fragmentos de EEG marcados
como defeituosos não serão incluídos na disposição automática de épocas e na análise subsequente. Você pode analisar o registro e selecionar manualmente os fragmentos de EEG que você considerar defeituosos. Você também pode utilizar os recursos do programa para realizar a pesquisa e seleção automática de artefatos. Para
executar a Pesquisa de artefatos automática, use o comando de menu "Análise |
Busca automática | Pesquisa de artefatos", o botão correspondente na barra de
ferramentas ou a combinação de teclas [Ctrl + Shift + A] (ver apêndice 1).
A região de pesquisa pode ser especificada nas definições de parâmetros de pesquisa artefatos. Pode ser todo o registro ou os testes funcionais selecionados. No segundo caso, você terá a possibilidade de selecionar os testes funcionais para a Pesquisa de artefatos nos mesmos (Fig. 5.12).

Fig. 5.12. Seleção dos testes funcionais.

Além da área de pesquisa, você também pode especificar o esquema de pesquisa
nos parâmetros de pesquisa de artefatos. Ela pode ser uma pesquisa totalmente automática, pode procurar por um padrão especificado ou pesquisar por um fragmento
selecionado. Se você selecionar a pesquisa totalmente automática, o programa iniciará a procura utilizando os parâmetros padrão.
Se você preferir por um padrão específico, os parâmetros especificados pelo usuário
no estilo de análise para a busca artefatos são usados. Neste caso, antes do início da
pesquisa lhe será oferecido rever e, se desejar, alterar os parâmetros de pesquisa
(Fig. 5.13). Nos parâmetros de pesquisa você pode indicar a varredura mínima de um
artefato por amplitude, duração mínima e máxima de artefato, o número de picos e o
sentido do primeiro pico.
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Fig. 5.13. Parâmetros de busca de fenômenos visuais.

Além disso, você pode marcar a caixa de seleção relativa ao pedido de seleção de
cada artefato detectado, nos parâmetros de pesquisa de artefatos. Neste caso, lhe
será oferecido confirmar a seleção do artefato cada vez que um for detectado.
Se você deseja pesquisar com base em um fragmento selecionado, você terá que selecionar, preliminarmente, a área do gráfico (veja capítulo 5.10. “Fragmentos de
EEG”) e o fragmento EEG. No processo de busca, todos os vestígios de fragmentos
de EEG que coincidam com o fragmento selecionado dentro do percentual específico
de correlação especificado, serão selecionados (Fig. 5.14).

Fig. 5.14. Percentual de correlação da procura com base no fragmento selecionado.

Assim que a procura de artefatos começa, a janela que mostra o status do processo
de procura (Fig. 5.15) aparecerá na tela. Se você desejar, você poderá interromper a
procura a qualquer momento.

Fig. 5.15. Processo de procura de artefatos.

After the end of the search, the selected artifacts will display in “Navigator” (see chapter Erro! Fonte de referência não encontrada.. “Erro! Fonte de referência não
encontrada.”) and “Exam Inspector” (see chapter Erro! Fonte de referência não
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encontrada.. “Erro! Fonte de referência não encontrada.”) which can be used to
move by artifacts. Besides, to move by artifacts, you can use the context menu. To do
this, point the mouse cursor on any artifact and click the right mouse button. Using the
commands of the appeared menu, you can remove the current artifact (after that the
given EEG fragment will again be included to the arrangement and analysis of the
epochs), remove all artifacts, move to the next or previous artifact.

5.12.2. Detector de Atividade Epileptiforme
O detector de atividade epileptiforme destina-se a busca e a marcação automática
dos fragmentos de atividade ou crises epileptiformes no EEG. Ele pode ser usado para a pesquisa de fragmentos de atividade epileptiforme, tanto após a final da gravação, durante a revisão e análise do EEG, ou diretamente durante a aquisição. Para
ligar / desligar o detector de atividade epileptiforme, use o comando de menu "Análise | Busca automática | Detector de convulsão epiléptica”, o botão correspondente na barra de ferramentas ou a combinação de teclas [Ctrl + Shift + D] (ver apêndice 1). As configurações do detector de atividade epileptiforme são baixadas a partir
do estilo de análise corrente (veja o capítulo 8.4.1. "Estilos de Análise").
Você pode indicar o esquema e a área de procura tanto para a busca de artefatos
quanto para a busca de atividade epileptiforme. A busca pode ser completamente automática ou realizada através de parâmetros específicos. Neste caso, lhe será oferecido confirmar, e se você desejar, mudar os parâmetros de busca (Fig. 5.16).

Fig. 5.16. Parâmetros de busca de atividade epileptiforme.
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Assim que você iniciar o processo de procura de fragmentos de atividade epileptiforme, a caixa de diálogo representando o processo de busca aparecerá na tela (Fig.
5.17).

Fig. 5.17. Processo de procura de atividade epileptiforme.

A qualquer momento você pode interromper a procura de atividade epileptiforme. Todos os fragmentos detectados de atividade epileptiforme (Fig. 5.18) são marcados
através da cor dos traços, mostrados no “Navegador” (ver capítulo 5.15.5 “Navegador”), no “Inspetor de Exame” (ver capítulo 5.15.1 “Inspetor de Exame”) e na janela
de análise de atividade epileptiforme (ver capítulo 6.4.17 “Atividade Epileptiforme”).

Fig. 5.18. Fragmento de atividade epileptiforme.

Para operar com os fragmentos selecionados de atividade epileptiforme, você pode
usar o menu de contexto. Para fazer isso, aponte o cursor do mouse sobre o fragmento de atividade epileptiforme e clique o botão direito do mouse. Usando os comandos de menu você pode selecionar o fragmento atual para análise nas janelas de
análise-expressa (ver capítulo 6.2. "Análise-Expressa"), remover o fragmento atual ou
todos os fragmentos de atividade epileptiforme, mover para o fragmento seguinte ou
o anterior de atividade epileptiforme, exportar o fragmento em formato EDF+ (formato
*. edf), ao programa de localização 3D BrainLoc (se estiver instalado no computador)
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ou para o formato do programa LORETA (veja o capítulo 6.4.20 "Interação com o
programa BrainLoc" e 6.4.21 "Interação com o programa LORETA").
Se o detector de atividade epileptiforme estiver ligado, ele pode detectar e marcar os
fragmentos de atividade epileptiforme (paroxismos, picos, ondas acentuadas, complexos “onda acentuada – onda baixa”) diretamente durante a aquisição do EEG.
Mesmo durante a aquisição você poderá rever e editar os fragmentos de atividade
epileptiforme usando "Janela Extra EEG" (ver capítulo 5.15.2. "Janela Extra EEG") e
a janela "Atividade Epileptiforme" (veja o capítulo 6.4.17. "Atividade Epileptiforme”).

5.12.3. Procura de Picos e Ondas Acentuadas
Às vezes, a busca de atividade epileptiforme com o uso de detector de atividade epileptiforme não dá resultados claros como os complexos repetitivos "onda acentuada onda baixa" que podem estar ausentes da gravação. No entanto, os cumes separados de atividade epileptiforme em forma de picos e ondas acentuadas podem estar
presentes na gravação. Para a busca automática de picos e ondas acentuadas no
registro de EEG, você pode usar o comando de menu "Análise | Busca automática |
Busca de picos e ondas acentuadas”, o botão correspondente na barra de ferramentas ou a combinação de teclas [Ctrl + Shift + S]. Os parâmetros de busca de picos e ondas acentuadas são baixados a partir do estilo de análise atual (veja o capítulo 8.4.1. "Estilos de Análise"), mas lhe será oferecido confirmar ou alterá-los antes
do início da pesquisa (Fig. 5.19).

Fig. 5.19. Parâmetros de busca de picos e ondas acentuadas.

Assim que você iniciar o processo de busca de picos e ondas acentuadas, a caixa de diálogo
representado o processo de busca aparecerá na tela (Fig. 5.20).
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Fig. 5.20. Processo de procura dos picos e ondas acentuadas.

A qualquer momento você poderá interromper a procura de picos e ondas acentuadas. Os picos e ondas acentuadas detectadas (Fig. 5.21) tem a intenção de auxiliar
na detecção de fragmentos de atividade epileptiforme e não são salvas no exame.

Fig. 5.21. Picos e ondas acentuadas no EEG.

Você pode mover os marcadores de picos e ondas acentuadas sobre o gráfico e
também removê-los usando o menu de contexto. Os picos e ondas acentuadas detectados são mostrados na janela “Atividade Epileptiforme” (ver capítulo 6.4.17 “Atividade Epileptiforme”).

5.12.4. Busca e Seleção de Fenômenos VIsuais
Arbitrários
Além da busca de artefatos e atividade epileptiforme, você pode usar o mecanismo
de busca automática para detectar e marcar fenômenos visuais arbitrários. Para fazer
isso, especifique os parâmetros de busca. Os parâmetros de pesquisa de fenômenos
visuais são baixados a partir do estilo de análise atual (veja o capítulo 8.4.1. "Estilos
de Análise"), mas você pode alterá-los antes da execução da pesquisa. Para pesquisar os fenômenos visuais use o comando de menu "Análise | Busca automática |
Visual fenômenos pesquisa", o botão correspondente na barra de ferramentas ou a
combinação de teclas [Ctrl + Shift + P] (ver apêndice 1). Antes do início da pesquisa,
lhe será oferecida a anuência e, se você desejar, alterar os parâmetros de pesquisa
(Fig. 5.13). Após a detecção de um fragmento EEG que satisfaça os parâmetros de
busca, lhe será oferecida a opção de identificá-lo (Fig. 5.22).
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Fig. 5.22. A identificação de fenômenos visuais.

Você pode selecionar os fenômenos da lista ou ir para o gerenciador de fenômenos
visuais (Fig. 5.11) onde você pode alterar a lista de fenômenos disponíveis. Você pode continuar a pesquisa sem identificação adicional, neste caso, todos os fenômenos
seguintes detectados serão identificados pelo último indicado por você. Todos os fenômenos visuais detectados serão mostrados no “Navegador” (ver capítulo 5.15.5
“Navegador”), no “Inspetor de Exame” (ver capítulo 5.15.1 “Inspetor de Exame”). Para
manipular os fenômenos visuais você pode usar o menu de contexto. Para fazer isso,
aponte o cursor do mouse sobre o fenômeno visual e clique o botão direito do mouse.
Usando os comandos de menu você pode selecionar o fragmento atual para análise
nas janelas de análise-expressa (ver capítulo 6.2. "Análise-Expressa"), salvá-lo para
um arquivo *.bmp ou *.emf para ser acessado em qualquer computador sem a instalação de programas adicionais, copiá-lo para o relatório de exame atual, remover o
fenômeno atual ou todos os fenômenos do mesmo tipo, mover para o fenômeno seguinte ou o anterior, exportar o fragmento em formato EDF+ (formato *. edf), ao programa de localização 3D BrainLoc (se estiver instalado no computador) ou para o
formato do programa LORETA (veja o capítulo 6.4.20 "Interação com o programa
BrainLoc" e 6.4. 21 "Interação com o programa LORETA"
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5.13. Organização de Épocas de Análise
Na análise do EEG, fragmentos estacionários do registro são geralmente selecionados para uma análise matemática mais aprofundada. Tais fragmentos são chamados
de épocas de análise. Neuron-Spectrum.NET prevê várias maneiras de organizar
épocas no EEG.
 Seleção de fragmentos de registro e identificação dos mesmos como épocas de análise (ver
capítulo 5.10. “Fragmentos de EEG”). Pra definir os fragmentos selecionados de EEG como
épocas de análise, use o menu de contexto do fragmento selecionado que está disponível
ao clicar com o botão direito do mouse.
 Organização de cada época separadamente (comando de menu “Análise | Época de Análise | Nova época de análise”, o botão correspondente na barra de ferramentas ou a combinação de teclas [Ctrl+Shift+E]).
 Modo especial para organização manual de épocas de análise (comando de menu
“Análise | Época de Análise | Modo manual de organização de épocas”, o botão
correspondente na barra de ferramentas ou a combinação de teclas
[Ctrl+Alt+Shift+E]). Neste modo você pode rápida e facilmente analisar todo o registro EEG com a disposição das épocas de análise (Fig. 5.25).

Fig. 5.23. O modo especial para organização de épocas de análise.

 Enquanto move o foco sobre o EEG com o uso da roda do mouse ou com o teclado, você pode organizar as épocas de análise com um clique do botão esquerdo
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do mouse ou a [barra de espaços]. A combinação de teclas [CTRL+Z] cancela a
seleção anterior de uma época. Para sair do modo especial, pressione a tecla
[Esc] ou use o comando de menu “Análise | Época de Análise | Modo manual
de organização de épocas”, o botão correspondente na barra de ferramentas ou
a combinação de teclas [Ctrl+Alt+Shift+E].
 Organização automática de épocas (comando de menu “Análise | Épocas de Análise | Modo automático de organização de épocas”, o botão correspondente na barra
de ferramentas ou a combinação de teclas [CTRL+E]). Na organização automática
de épocas de análise o programa estabelecerá uma época em todos os fragmentos
do registro EEG que não estejam marcados como artefatos.
 Os parâmetros de organização de épocas são baixados do estilo de análise atual
(ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”). Você pode especificar o comprimento da
época, a área de organização (todo o registro, exceto artefatos ou testes funcionais
selecionados), a porcentagem de épocas que se sobrepõem (quando próximas dos
artefatos). Depois da organização das épocas você pode movê-las usando o mouse e mudar seus tamanhos. Para mover a época de análise, aponte o cursor do
mouse para a borda esquerda de uma época, para mudar seu tamanho, para a
borda direita. Todas a épocas de análise são mostradas no “Inspetor de Exames”
(ver capítulo 5.15.1 “Inspetor de Exames”) e na janela de análise comparada (ver
capítulo 6.4.14. “Análise Comparada”). Para mudar a visão da época de análise,
use o comando de menu “Exibir | Épocas de Análise”. As épocas de análise podem ser ocultadas, podem ser mostradas na parte inferior da tela sob o gráfico
EEG ou podem ser exibidas com as barras verticais. O comprimento da época não
pode ser menor do que um segundo. Usando o menu de contexto, você pode selecionar a época de análise a ser analisada em todas as janelas de Análise-Expressa
que estiverem visíveis na tela ou remover a época atual ou todas as épocas de
análise.
 Todas as janelas de análise visíveis (ver capítulo 6.4 “Janelas de Análise”) entram
automaticamente em modo de análise de época (ver capítulo 6.3 “Análise de Épocas”) na disposição da primeira época de análise. E vice-versa se nenhuma análise
de época é definida no exame, todas as janelas de análise entram em modo de
análise-expressa (ver capítulo 6.2 “Análise-Expressa”).

5.14. Impressão de EEG
Frequentemente a versão eletrônica do EEG não é prática o suficiente. Torna-se necessário ter uma cópia de fragmentos ou mesmo de todo o EEG em papel. Para fazer
isso, o programa provê a possibilidade de imprimir o EEG (a impressora devera ter
sido previamente conectada ao computador ou estar disponível na rede e ter tido seu
software correspondente instalado). Para a impressão da página atual do EEG, use o
botão na barra de ferramentas “Análise” ou a combinação de teclas [CTRL+P] (ver
apêndice 1). Para imprimir o fragmento de EEG selecionado (ver capítulo 5.10. “Fragmentos de EEG”), você pode usar o menu de contexto do fragmento selecionado, o
comando de menu “Editar | Fragmento Selecionado | Imprimir fragmento” ou a
combinação de teclas [CTRL+P]. Para imprimir todo o registro EEG, é necessário se-
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lecionar preliminarmente o registro todo usando o comando de menu “Editar | Selecionar o registro todo” ou a combinação de teclas [CTRL+A] e então imprimir o fragmento selecionado.
Você também pode imprimir o exame de EEG diretamente durante a aquisição do
mesmo, não somente na fase de análise do exame. Para imprimir um fragmento de
EEG que acabou de ser gravado (ainda durante a aquisição do registro), use o botão
correspondente na barra de ferramentas “Análise” ou a combinação de teclas
[CTRL+P]. Se seu computador não for rápido o suficiente, é possível que haja um
atraso na visualização dos dados durante a impressão (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de
Análise”). É por isso que a opção de impressão atrasada está presente nos parâmetros de impressão. Se esta opção estiver marcada, então, durante a aquisição de
EEG você pode usar o botão de impressão na barra de ferramentas (ver apêndice 1),
o comando de menu correspondente ou a combinação de teclas [CTRL+P]. Contudo,
a impressão não ocorrerá no momento. Depois da aquisição do EEG estar completa,
todos os fragmentos de EEG selecionados por você serão impressos. Antes da impressão, a caixa de diálogo com a lista de fragmentos selecionados para impressão
aparecerá na tela. Nesta caixa de diálogo você poderá mudar os fragmentos de registro para impressão (Fig. 5.24). Você poderá cancelar a impressão de alguns fragmentos, aumentar ou diminuir o número de páginas para impressão de cada fragmento e
pré-visualizar cada fragmento antes da impressão.

Fig. 5.24. Pré-visualização de fragmentos antes da impressão.

Se a opção de impressão atrasada não estiver marcada no estilo de análise, a impressão de EEGs pode ser realizada diretamente durante a aquisição do EEG. O
primeiro fragmento de página de EEG adquirido constante na lista horizontal em posição a partir do momento atual é então enviado para impressão.
Se a impressora não estiver conectada ao seu computador no momento, você poderá
usar a função de marca de impressão atrasada para marcar os fragmentos do regis-
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tro a serem impressos no futuro (Item de menu “Editar | Marcar ponto de impressão” ou a tecla [P]).
Na impressão do EEG algumas informações sobre o paciente (nome, data de nascimento), parâmetros de aquisição (taxa de amostragem, filtros) e exibição do EEG
(escala, velocidade de varredura) são representadas em cada página abaixo dos gráficos. O conjunto de dados a serem exibidos na impressão do EEG são definidos nos
parâmetros de impressão do estilo de análise atual (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de
Análise”).
Antes da impressão do EEG você pode acessar preliminarmente sua exibição e disposição. Para fazer isso, use o comando de menu “Editar | Fragmento Selecionado
| Pré-visualizar”, o botão correspondente na barra de ferramentas “Análise”, o menu
de contexto ou a combinação de teclas [CTRL+Shift+P] (ver apêndice 1).
Todas as páginas de EEG são marcadas com o marcador de serviço “Início/Fim da
impressão”. A lista de fragmentos de EEG enviados para a impressora também podem ser visualizados na janela “Inspetor de Exame”. Usando o menu de contexto você pode imprimir estes fragmentos novamente.
Por padrão, as cores são convertidas para preto e branco na impressão. Mas se você
desejar, você pode imprimir o gráfico de EEG colorido. Para fazer isso, mude o parâmetro correspondente na página “Impressão” (Fig. 8.48) do estilo de análise atual.

5.15. Janelas para análise de EEG e Navegação
Além da janela principal onde consta o EEG, o Neuron-Spectrum.NET provê outras
janelas dirigidas ao controle da aquisição, da exibição dos resultados da análise e para navegação sobre o EEG. Estas janelas adicionais podem estar em várias
posições:
 Disposição flutuante – a janela pode ser movida para qualquer ponto na tela. Para mover a janela, pressione o título da janela com o botão esquerdo do mouse e,
sem soltá-lo, arraste a janela para a posição desejada. Se você deseja mudar os
parâmetros da janela flutuante, aponte o cursor do mouse para a extremidade inferior direita da janela, pressione o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, mude o
tamanho da janela. A janela em posição flutuante pode se sobrepor a algumas partes do gráfico de EEG. É por isso que tal disposição nem sempre é conveniente.
(Fig. 5.25).
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Fig. 5.25. Disposição flutuante das janelas.

 Posição anexa – cada janela pode ser anexada à esquerda, direita, topo ou base
da área de trabalho da janela principal do programa. Por exemplo, a janela “Inspetor de Exame” (ver capítulo 5.15.1. “Inspetor de Exame”) fica melhor posicionada
anexada à esquerda ou à direita e “Tendência de EEG” anexada a base. Na posição anexada, as janelas não se sobrepõem aos gráficos de EEG. Várias janelas
como as guias podem ser anexadas a uma borda da janela principal do programa.
Para anexar a janela a qualquer borda da janela principal, pressione o título de janela com o mouse e arraste-a para a parte desejada da tela (Fig. 5.26), (Fig. 5.27).
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Fig. 5.26. Anexando (arrastando) janelas.

Fig. 5.27. Disposição anexada de janelas.
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 Disposição pop-up – A janela fica oculta, somente o título é visível. Para exibir a
janela, aponte o cursor do mouse ao título visível. Após o final da operação com a
janela, ela automaticamente alternará para a posição oculta. Para alternar a janela
para a disposição pop-up, pressione o botão na extremidade superior direita da
janela (Fig. 5.28).

Fig. 5.28. Disposição pop-up das janelas.

A operação com as janelas para a análise e navegação sobre o EEG será descrita
neste capítulo.
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5.15.1. Inspetor de Exame
Uma das principais janelas adicionais planejada para representar a estrutura do exame é a “Inspetor de Exame” (Fig. 5.29).

Fig. 5.29. Inspetor de Exame.

Para exibir ou ocultar a janela “Inspetor de Exame”, use o comando de menu “Exibir |
Inspetor de Exame” ou a tecla [F11] de seu teclado.
O “Inspetor de Exame” contém toda a informação referente ao exame. A estrutura do
exame no “Inspetor de Exame” é representada como uma árvore. Usando os elementos da árvore você pode se movimentar no EEG, controlar a visibilidade das derivações, abrir as janelas de análise e relatórios de exames. A Tabela 5.2 representa a
lista e a descrição dos elementos de árvore do “Inspetor de Exame”.
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Nome do Elemento
Nome do paciente
Informações clínicas
EEG
Lista de derivações

Medida de
impedância

Registro de artefatos

Atividade
epileptiforme

Fenômenos visuais
Marcadores de
evento

Testes funcionais
Resultados da
análise
Épocas de análise
Resultados das
épocas de análise
Análise da amplitude
Tabela de amplitudes
Mapeamento de
amplitudes
Amplitude de ritmos
Análise espectral
Gráficos de espectro
Características de
frequência
Mapeamento de
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Descrição do Elemento
Elemento raiz da árvore
Usando este elemento você pode abrir a janela “Informações clínicas” (ver capítulo 7.4. “Informações clínicas”).
Contém os elementos que descrevem a estrutura do exame
Contém a lista de derivações da montagem atual
A lista das impedâncias medidas que foram salvas durante o
exame (ver capítulo 4.5. “Medida da impedância dos
eletrodos”). Para analisar os resultados da medida da
impedância é mais que suficiente dar um duplo clique no
elemento com o botão esquerdo do mouse. Neste momento,
a janela com os resultados da medição aparecerão na tela e
a posição atual no gráfico de EEG se moverá para o
momento de medida de impedância correspondente.
A lista de todos os artefatos de exame selecionados no
EEG. Para se mover para qualquer artefato basta dar um
duplo clique no elemento correspondente com o botão
esquerdo do mouse.
A lista de todos os fragmentos selecionados como de
atividade epileptiforme. Para se mover para um dado
fragmento basta dar um duplo clique no elemento
correspondente com o botão esquerdo do mouse.
A lista de todos os fenômenos visuais. Para se mover para
qualquer fenômeno basta dar um duplo clique no elemento
correspondente com o botão esquerdo do mouse.
A lista de todos os marcadores de evento. Para se mover
para qualquer marcador basta dar um duplo clique no
elemento correspondente com o botão esquerdo do mouse.
A lista de todos os testes funcionais registrados durante o
exame EEG. Para se mover para o começo de qualquer
teste basta dar um duplo clique no elemento correspondente com o botão esquerdo do mouse.
Contém os elementos que descrevem os resultados da
análise do EEG.
A lista das épocas de análise selecionadas. Para se mover
para qualquer época basta dar um duplo clique no elemento
correspondente com o botão esquerdo do mouse.
Contém os elementos para o acesso aos resultados das
épocas de análise
Contém os elementos para acesso aos resultados da
análise da amplitude das épocas
Usando o elemento dado você pode abrir a janela “Tabela
de amplitudes” (ver capítulo 6.4.3. “Tabela de amplitudes”).
Usando o elemento dado você pode abrir a janela
“Mapeamento de amplitudes” (ver capítulo 6.4.4.
“Mapeamento de amplitudes”).
Usando o elemento dado você pode abrir a janela
“Amplitude de ritmos” (ver capítulo 6.4.6. “Amplitude de
Ritmos EEG padrões”).
Contém os elementos para o acesso aos resultados da
análise espectral das épocas.
Usando o elemento dado você pode abrir a janela “Gráficos
de espectro” (ver capítulo 6.4.7. “Gráficos de espectro”).
Usando o elemento dado você pode abrir a janela “Tabela
de frequência” (ver capítulo 6.4.8. “Tabela de frequência”).
Usando o elemento dado você pode abrir a janela

amplitude do
espectro
Análise comparada

Fragmentos de EEG
impressos

Resultados do
BrainLoc

Lista de fragmentos
de vídeo
Conclusão
Relatórios

“Mapeamento de espectro” (ver capítulo 6.4.9. “Mapeamento
de espectro”).
Usando o elemento dado você pode abrir a janela “Análise
comparada” (ver capítulo 6.4.14. “Análise comparada”).
Todas as páginas enviadas para impressão são listadas
neste elemento. Quando você seleciona o elemento
aninhado com o botão esquerdo do mouse, você pode rever
fragmentos de EEG já impressos. Além disso, usando o
menu de contexto você pode imprimir todos os fragmentos
da lista.
Se durante a análise do exame alguns fragmentos forem
exportados para o software de localização 3D de dipolos
BrainLoc (ver capítulo 6.4.20 “Interação com o programa
BrainLoc”, cada um destes fragmentos poderá ser revisto
neste elemento).
Contém a lista de todos os fragmentos de vídeo gravados
durante um exame (somente para o Neuron-SpectrumVideo.NET).
Usando o elemento dado você pode abrir a janela
“Conclusão” (ver capítulo 7.5. “Conclusão”).
Contém uma lista de todos os relatórios do exame. Para
abrir qualquer relatório, de um duplo clique no elemento
correspondente com o botão esquerdo do mouse.

Table 5.2. Descrição dos elementos de árvore do “Inspetor de Exame”

5.15.2. Janela Extra EEG
Além da janela EEG principal, Neuron-Spectrum.NET provê uma janela extra para
revisão e análise de EEG (Fig. 5.30). Para exibir ou ocultar a janela EEG extra, use o
comando de menu “Exibir | Janela EEG Extra” ou o botão correspondente na barra
de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).
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Fig. 5.30. A janela EEG principal está à esquerda, a janela extra à direita.

Na janela EEG extra você pode rever gráficos EEG com suas próprias escalas, velocidades de varredura e montagens. Para se mover no EEG, a janela extra fornece
sua própria barra de rolagem e seu próprio “Navegador” (ver capítulo 5.15.5. “Navegador”). Na janela EEG extra você (assim como na janela EEG principal) pode selecionar fragmentos de registro para análise, detecção, impressão, etc., ordenar e editar marcadores de eventos e épocas de análise. Ao usar a janela extra você pode ver
dois fragmentos do gráfico simultaneamente, o que é conveniente para análise comparada (ver capítulo 6.4.14. “Análise Comparada”). Ao usar a janela EEG extra, você
pode rever e analisar EEG mesmo durante a aquisição. Assim, você pode observar o
processo de aquisição na janela principal e rever e analisar a parte gravada do EEG
na janela EEG extra. Isso é conveniente na realização de exames longos.

5.15.3. Janela de Montagem Corrente
A janela de montagem corrente (Fig. 5.31) destina-se à exibição da montagem atual.
Para exibir ou ocultar a janela “Montagem Corrente” você pode usar o comando de
menu “Exibir | Montagem Corrente” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 5.31. A janela de montagem corrente.

Ao usar a janela dada você pode selecionar a derivação corrente ao clicá-la com o
botão esquerdo do mouse. Além disso, ao usar a caixa de combinação no topo do janela você pode mudar a montagem corrente. A lista das montagens disponíveis inclui
todas as montagens do estilo de aquisição atual (ver capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”). As propriedades de exibição de cada montagem dependem de seus parâmetros (ver capítulo 8.2.1. “Edição de Montagens”).

5.15.4. Lista de Eventos
Durante a aquisição de EEG, muitos eventos são gravados. Para exibir estes eventos
e navegar por eles você pode usar a “Lista de Eventos” (Fig. 5.32). Os eventos são
divididos em vários grupos:
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 Eventos de serviço – os eventos associados com a mudança de parâmetros de
aquisição (mudança de velocidade de varredura, escala, montagem , filtros, etc.).
Os eventos de serviço, de modo geral, não são de interesse do usuário e são mantidos ocultos por padrão.
 Eventos do usuário – os marcadores de eventos especificados pelo usuário.
 Testes funcionais – os eventos do começo da gravação dos testes funcionais.
 Eventos de estimulação – os eventos associados com a estimulação durante um
exame (o começo da estimulação, o final da estimulação, a mudança da frequência
da estimulação, etc.).
Para filtrar a lista de eventos na janela você pode usar o comando de menu “Mostrar
eventos”. Lembre-se de ter em mente que os eventos que estão visíveis na “Lista de
eventos”, estão visíveis tanto no gráfico EEG como no “Navegador” (ver capítulo
5.15.5. “Navegador”).

Fig. 5.32. A lista de eventos.

5.15.5. Navegador
O “Navegador” destina-se a permitir que você se mova instantaneamente para qualquer ponto do gráfico EEG. O “navegador” está localizado abaixo dos gráficos EEG
(Fig. 5.33). Para exibir ou ocultar o “Navegador” use o comando de menu “Exibir |
Navegador” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 5.33. O Navegador.

A vantagem do “Navegador” é que ele representa o registro todo, independentemente
de seu tamanho, em uma janela, esquematicamente. O “Navegador” representa to81

dos os eventos, os testes funcionais e os fragmentos selecionados como barras verticais. O fragmento corrente do registro, que está visível na tela, é exibido no “Navegador” como um quadro. Se você apontar o cursor do mouse a qualquer evento, você
verá a dica pop-up com o nome do evento. Para focar um evento, clique o botão esquerdo do mouse. Para filtrar os eventos visíveis no “Navegador”, você pode usar o
menu de contexto. Para fazer isso, aponte o cursor do mouse ao “Navegador” e clique com botão direito do mouse.
No menu de contexto que aparecerá (Fig. 5.34) os tipos de evento exibidos no “Navegador” estão marcados.

Fig. 5.34. O menu de contexto do “Navegador”.

Os tipos de evento que estão visíveis no “Navegador” correspondem aos que estão
visíveis na “Lista de eventos” (ver capítulo 5.15.4. “Lista de eventos”) e nos gráficos
EEG.
Para mover-se usando o “Navegador” você pode mover o quadro indicando o fragmento visível atual dos gráficos ou clicar o botão esquerdo do mouse em qualquer
ponto do “Navegador”. Você também pode usar o “Navegador” para selecionar os
fragmentos. Para selecionar o fragmento (ver capítulo 5.10 “Fragmentos EEG) no”
Navegador “, pressione-o com o botão esquerdo do mouse no ponto inicial de seleção e, sem soltá-lo, mova o ponteiro para o ponto de seleção final”.
Durante a gravação do exame o “Navegador” é atualizada a cada 10 segundos mas
você pode usá-lo para se movimentar pelo EEG somente após o final da aquisição.
Para rever uma parte já gravada de um exame, use a “Janela EEG Extra” (ver capítulo 5.15.2. “Janela EEG Extra”).

5.15.6. Calibragem de Corte
Durante a aquisição e análise EEG é conveniente ter as calibragens de corte na tela
com a altura conhecida para a avaliação da amplitude do EEG (Fig. 5.35). Para exibir
ou ocultar as calibragens de corte, você pode usar o comando de menu “Exibir | Calibragem de corte” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver
apêndice 1).
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Fig. 5.35. As calibragens de corte.

A visibilidade das calibragens de corte padrão e suas alturas respectivas alturas para
as derivações com os parâmetros comuns são baixados do estilo de aquisição (ver
capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”). Você pode especificar a altura individual da calibragem de corte de cada derivação (Fig. 4.7).

5.15.7. Linha de Status
A linha de status está localizada abaixo dos gráficos EEG na parte inferior da janela
principal (Fig. 5.36). Ela foi planejada para representar os parâmetros de aquisição do
exame. Para exibir ou ocultar a linha de status você pode usar o comando de menu
“Exibir | Linha de Status” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir”
(ver apêndice 1).

Fig. 5.36. A linha de status.

A linha de status exibe o nome dos sistemas EEG e EP usados para a gravação do
exame, a taxa de amostragem e os parâmetros dos filtros. Antes da gravação iniciar,
você pode alterar a taxa de amostragem usando a linha de status. Durante a aquisição e a revisão de um exame você pode alterar os filtros. Depois de repetidamente
abrir um exame é possível altera seus filtros somente caso o exame contenha dados
não filtrados. Do contrário, é impossível alterar os filtros (ver capítulo 4.3. “Configuração de filtros”).

5.15.8. Painel de Aquisição
O “Painel de aquisição” é localizado na parte superior da área de trabalho da janela
principal (Fig. 5.37). Ele destina-se a representar os parâmetros de exibição e aquisição de EEG. Para exibir ou ocultar o “Painel de aquisição” você pode usar o coman-
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do de menu “Exibir | Painel de aquisição” ou o botão correspondente na barra de
ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 5.37. O Painel de aquisição.

O “Painel de aquisição” contém o tempo total da gravação, o tempo de gravação do
teste funcional, o nome do teste funcional corrente. Usando este painel, você pode
desempenhar a navegação pelos testes funcionais gravados. O indicador que se segue ao nome do teste funcional atual representa o estado do exame: “R” – gravação
EEG, “M” – monitoração EEG, “A” – análise EEG. Você também pode, ao usar o
“Painel de aquisição”, alterar a escala dos gráficos (somente para as derivações com
parâmetros comuns), a velocidade de varredura e o registro da montagem.

Ao usar a caixa de combinação “Eletrodo de referência” (Fig. 5.38) você pode aplicar
a referência de reconstrução da montagem atual para mudar o eletrodo de referência.

Fig. 5.38. A referência de reconstrução de uma montagem.

Se você pressionar o botão “Registro de montagem” ( ), você pode rever os gráficos
Eeg da maneira que eles foram gravados fisicamente pelo sistema digital EEG e EP.

5.15.9. Hora Astronômica
Na revisão e análise de um EEG é às vezes necessário saber a hora do dia em que o
exame foi gravado. Para exibir ou ocultar a hora astronômica você pode usar o comando de menu “Exibir | Hora astronômica” ou o botão correspondente na barra de
ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1). O exemplo de representação da hora astronômica é dado na Fig. 5.39.

Fig. 5.39. A hora Astronômica.

Por padrão, a hora astronômica fica localizada na extremidade superior esquerda da
janela dos gráficos EEG. Contudo, você pode arrastá-lo para qualquer parte da janela

84

usando o mouse. Além da hora astronômica, a data também pode ser exibida. Para
fazer isso, escolha o item correspondente do menu de contexto. Clique a hora astronômica com o botão direito do mouse e escolha o item de menu “Dia e hora”. Ao usar
o menu de contexto você também pode alterar o tamanho da fonte para o tempo
sendo exibido.

5.15.10. Teste Funcional Atual
O nome do teste funcional atual é exibido no “Painel de aquisição” (ver capítulo
5.15.8. “Painel de Aquisição”). Se você desejar, você também pode exibi-lo nos gráficos de EEG (Fig. 5.40).

Fig. 5.40. O teste funcional atual.

Para exibir ou ocultar o teste funcional atual você pode usar o comando de menu
“Exibir | Teste funcional atual” ou o botão correspondente na barra de ferramentas
“Exibir” (ver apêndice 1). Por padrão, o teste funcional atual fica localizado na extremidade superior esquerda da janela dos gráficos de EEG. Contudo, você pode arrastá-lo para qualquer parte da janela usando o mouse. Usando o menu de contexto, você pode alterar o tamanho da fonte de exibição do nome do teste funcional.

5.16. Mesas de Trabalho
Durante a gravação de EEG é conveniente ter disponíveis vários botões referentes
ao controle de aquisição e à janela de gráficos EEG na tela. Durante a análise, contudo, é melhor ter a mão os botões do controle de análise e algumas janelas de análise. As mesas de trabalho destinam-se a armazenar e alternar rapidamente entre diferentes layouts de janelas e caixas de ferramentas. Para controlar as mesas de trabalho, você pode usar o item de menu “Exibir | Mesa de trabalho” ou a barra de ferramentas com o mesmo nome (Fig. 5.41).

Fig. 5.41. A barra de ferramentas mesa de trabalho.

Ao usar esta barra de ferramentas você pode baixar as mesas de trabalho da lista,
salvar o layout de janelas atual na área de trabalho ou remover mesas de trabalho.
Para baixar as mesas de trabalho você também pode usar o botão correspondente
na barra de ferramentas “Exibir”. As mesas de trabalho podem ser salvas em ou recuperadas de um arquivo.
Por padrão, o programa disponibiliza várias mesas de trabalho mas você pode criar
novas mesas de trabalho ou remover outras já existentes.
As mesas de trabalho armazenam os seguintes dados:
 A localização das janelas de aquisição, navegação e análise na tela.
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 A visibilidade, a posição, o tamanho e a exibição das caixas de ferramentas e seus
botões.
 A visibilidades do “Navegador”.
 A visibilidade das calibrações de corte.
 A visibilidade da linha de status.
 A visibilidade do “Painel de aquisição”.
 A visibilidade da hora astronômica.
 A visibilidade do teste funcional atual.
 A visibilidade do painel de gravação de testes funcionais.
Você pode selecionar separadamente a mesa de trabalho para aquisição e análise
EEG (Fig. 4.4). Durante a aquisição e análise você pode selecionar qualquer mesa de
trabalho usando o item de menu “Exibir | Mesa de trabalho” na barra de ferramentas.
Mesmo que você não use as mesas de trabalho, os parâmetros de usuário contêm
separadamente o layout das janelas de análise (são baixadas na criação de um novo
exame) e da barra de ferramentas para aquisição (são baixadas na abertura do exame).
Vamos estudar o exemplo da criação de uma mesa de trabalho para análise de atividade epileptiforme. Antes de tudo, antes de começarmos a criação de uma nova mesa de trabalho é necessário nos certificarmos que nenhuma outra mesa de trabalho
está baixada no presente instante (do contrário, todas as alterações serão salvas na
mesa de trabalho atual). Para fazer isso, use o item de menu “Exibir | Mesa de trabalho | Não usar mesa de trabalho”. Agora, usando o item de menu “Análise | Análise de atividade epileptiforme”, ative a janela (Atividade epileptiforme) na tela (ver
capítulo 6.4.17. “Atividade Epileptiforme”). Usando o item de menu “Análise | Tendência EEG”, ative a janela “Tendência EEG” na tela e especifique a tendência de
picos e número de ondas acentuadas nela (ver capítulo 6.4.16. “Tendências EEG”).
Usando o menu de contexto da barra de ferramentas, especifique a visibilidade e tamanho dos botões da barra de ferramentas (ver capítulo 8.13. “Configuração de Barra de ferramentas”). Agora, para salvar o layout atual das janelas e dos botões da
barra de ferramentas na nova mesa de trabalho é necessário usarmos o item de menu “Exibir | Mesa de trabalho | Salvar para mesa de trabalho atual”. Ao usar o
item de menu “Exibir | Mesa de trabalho | Salvar para mesa de trabalho atual”,
você pode exportar a mesa de trabalho atual para um arquivo (para por exemplo,
movê-lo para outro computador). O exemplo da mesa de trabalho para análise de atividade epileptiforme é dado na Fig. 5.42.
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Fig. 5.42. Exemplo de mesa de trabalho para análise de atividade epileptiforme.

5.17. Edição native de EEG
Às vezes é inútil armazenar todo o registro EEG do começo ao fim no banco de dados. É necessário salvar somente os fragmentos mais interessantes e característicos
dos gráficos. Isto é especialmente importante quando do trabalho com exames EEG
longos. A remoção de fragmentos de um exame, os quais não apresentam nenhuma
característica interessante, permite uma redução considerável no tamanho do registro
e, consequentemente, aumenta a velocidade de navegação no mesmo. Para remover
um fragmento do registro de um exame, selecione o fragmento de gráfico em questão
(ver capítulo 5.10 “Fragmentos EEG”), clique-o com o botão direito do mouse e selecione o item “Apagar fragmento EEG do exame” no menu de contexto. Você também
pode usar o mecanismo inverso, i.e. você pode selecionar fragmentos que deveriam
ser salvos em um exame. Para fazer isso, selecione o fragmento de gráfico desejado,
clique-o com o botão direito do mouse e selecione o item “Salvar fragmento de EEG
no exame” no menu de contexto. Os fragmentos de gráfico selecionados para remoção são marcados com um tracejado distinto (Fig. 5.43).
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Fig. 5.43. Fragmento de EEG selecionado para remoção (à direita).

Para gerenciar fragmentos de EEG selecionados para serem salvos ou removidos,
use a janela “Edição nativa de EEG” (Fig. 5.44). Você pode abrir esta janela usando o
comando de menu “Editar | Edição nativa de EEG”.

Fig. 5.44. Janela “Edição nativa de EEG”.

Nesta janela você pode observar a lista de fragmentos de EEG selecionados para serem salvos ou removidos. Ao usar o botão “Adicionar”, você pode adicionar novos
fragmentos de um exame à lista dada. Você pode apagar fragmentos da lista usando
o botão “Apagar”. Você também pode alterar os limites de cada fragmento na lista. Se
você pressionar o botão “Aplicar” desta janela ou salvar um exame, os resultados da
edição serão salvos. Uma caixa de diálogo de parâmetros de armazenamento do arquivo aparecerá no momento que você decidir salvar os resultados da edição (Fig.
5.45).
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Fig. 5.45. Salvando os resultados da edição EEG.

Você pode descartar os resultados da edição (sem salvá-los portanto), pode salvar os
resultados da edição no exame atual ou salvar os resultados da edição como um novo exame, neste caso, o exame original permanecerá inalterado no banco de dados.
Se os fragmentos de EEG salvos contiverem um sinal de vídeo síncrono, você pode
salvá-lo também, ou descartá-lo, neste caso somente os gráficos EEG constarão no
exame.

5.18. Salvando Alterações
Após a introdução de alterações em um exame (adição de épocas de análise, fenômenos visuais, artefatos, relatórios, etc.) você pode salvá-los ou descartá-los. Para
salvar as alterações use o comando de menu “Exame | Salvar”, o botão correspondente na barra de ferramentas (ver apêndice 1) ou a combinação de teclas
[CTRL+S]. Para fechar um exame, use o menu de comando “Exame | Fechar”, o
botão correspondente na barra de ferramentas (ver apêndice 1) ou a combinação de
teclas [CTRL+X]. Se você não deseja salvar as alterações introduzidas no exame,
pressione o botão “Não” na caixa de diálogo que aparecerá (Fig. 4.19).

6.

Análise do EEG
Os fragmentos estacionários do registro selecionado como épocas de análise são geralmente levados em consideração na análise do EEG (ver capítulo 5.13. “Disposição
de Épocas de Análise”). Ao usar Neuron-Spectrum.NET você também pode analisar
qualquer fragmento selecionado do registro, a página EEG atual visível na tela. Além
disso, você pode desempenhar a análise diretamente durante a aquisição do EEG.
Neste caso, a última parte do registro é analisada, seu tamanho definido pela época
de análise. A cada segundo os resultados da análise são atualizados. Isto possibilita
acompanhar as mudanças no EEG durante a gravação em modo de tempo real. Para
exibir os resultados da análise, use as janelas de análise (ver capítulo 6.4. “Janelas
de Análise”).
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6.1. Análise durante a aquisição EEG
Como já mencionado anteriormente, o programa Neuron-Spectrum.NET provê a
possibilidade de analisar o sinal gravado em modo de tempo real. Para exibir os resultados da análise durante a gravação EEG, abra uma ou várias janelas de análise a
seu critério (ver capítulo 6.4. “Janelas de Análise”). A cada segundo de gravação os
resultados das análises da janelas que você abriu serão atualizadas. O último fragmento gravado do EEG é analisado. Por padrão, o tamanho do fragmento analisado
é definido pelo tamanho da época de análise (ver capítulo 5.13. “Disposição das Épocas de Análise”). A análise em modo de tempo real lhe permite acessar os parâmetros do sinal EEG gravado durante a aquisição e acompanha suas mudanças. Deve
ser observado contudo, que a análise em modo de tempo real requer uma performance computacional superior e não poderá atuar em computadores com recursos
computacionais insuficientes (ver capítulo 1.1. “Requerimentos do Sistema”).
Ao usar a janela “Janela EEG extra” diretamente durante a aquisição do EEG você
pode rever e analisar a parte já gravada de um exame.

6.2. Análise Expressa
A análise-expressa é uma análise do EEG que não requer a seleção da época de
análise. A análise-expressa é usada quando é necessário acessar os parâmetros de
alguns fragmentos de um registro EEG. A análise em modo de tempo real pode ser
relacionada com a análise-expressa. Para exibir os resultados da análise-expressa,
abra uma ou várias janelas de análise a seu critério (ver capítulo 6.4. “Janelas de
Análise”. Nas janelas que você abriu serão exibidos os resultados da análise do fragmento selecionado do registro EEG (ver capítulo 5.10. “Fragmentos EEG”). Se nenhuma parte de fragmento do registro for selecionada, a página EEG atual, visível na
tela, é analisada. Neste caso os resultados da análise-expressa serão atualizados automaticamente ao movimentar-se o foco sobre o EEG (ver capítulo 5.4. “Navegando
sobre o EEG”). Durante a gravação ou monitoramento do EEG, os resultados da análise são exibidos nas janelas de análise no modo de tempo real).
Você pode usar a análise-expressa tanto na janela principal quanto na “Janela EEG
Extra” (ver capítulo 5.15.2. “Janela EEG Extra”). Ao usar a “Janela EEG Extra” você
pode analisar a parte gravada do EEG diretamente durante a aquisição do EEG na
janela principal.

6.3. Épocas de Análise
Para analisar todo o registro EEG, é recomendado dispor preliminarmente as épocas
de análise nele (ver capítulo 5.13. “Disposição de Épocas de Análise”). A época de
análise é o fragmento estacionário do registro EEG. O tamanho da época de análise,
dado em segundos, é definido pelo estilo de análise corrente (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”). Contudo, você pode alterá-lo usando o comando de menu “Análise |
Época de análise | Comprimento de época padrão”. Par exibir os resultados das
épocas de análise, abra uma ou várias janelas de análise (ver capítulo 6.4. “Janelas
de Análise”). Nas janelas de análise abertas os resultados médios de épocas de aná90

lise em todo o registro ou nos testes funcionais são exibidos. Se você adicionar novas
épocas de análise ou remover as existentes os resultados da análise serão atualizados automaticamente. No caso de épocas ausentes, nada é exibido nas janelas de
análise.

6.4. Janelas de Análise
As janelas de análise são destinadas à exibição dos resultados da análise. Cada janela pode exibir os resultados de análise-expressa (ver capítulo 6.2. “Análiseexpressa”) e épocas de análise (ver capítulo 6.3. “Épocas de Análise”). Para alternar
entre a análise-expressa e a época de análise, use a caixa de combinação na extremidade direita superior da janela (Fig. 6.1).

Fig. 6.1. Alternando entre a análise-expressa e a época de análise.

No extremo esquerdo superior da janela do fragmento analisado do registro aparecerá:
 Análise Expressa:
 “Fragmento selecionado” – o fragmento selecionado do registro é analisado
(ver capítulo 5.10. “Fragmentos EEG”). O resultado da análise é atualizado automaticamente quando da alteração do fragmento de EEG selecionado.
 “Página atual” – a página EEG atual, visível na tela, sem nenhum fragmento
selecionado. Os resultados da análise são atualizados automaticamente enquanto se navega pelo EEG (ver capítulo 5.4. “Navegando pelo EEG”).
 “Última época do registro” – a última parte gravada do EEG com duração de
até 5 segundos é analisada (dependendo da duração usada nas épocas de
análise) diretamente durante a aquisição. Os resultados da análise são atualizados automaticamente a cada segundo do registro.
Épocas de análise:
 “Todo o registro” – as épocas de análise de todo o registro são analisadas. Os
resultados da análise são atualizados automaticamente na adição, remoção
ou movimentação das épocas. Se as épocas de análise estiverem ausentes,
nada é exibido na janela. Os resultados da análise de cada época são exibidos como média dos valores.
 “Teste funcional” – somente as épocas inclusas no teste funcional em questão
são analisadas. Os resultados são automaticamente atualizados na adição,
remoção ou movimentação das épocas. Se as épocas de análise não estiverem inclusas no teste em questão, nada será exibido na janela. Os resultados
da análise de cada época são exibidos como média dos valores.
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Para selecionar os testes funcionais para análise na análise de épocas, você pode
usar a caixa de combinação no canto superior esquerdo da janela (Fig. 6.2). A lista
contém somente aqueles testes funcionais que foram gravados durante um exame.

Fig. 6.2. A seleção do teste funcional para análise.

Na seleção do teste funcional da lista, ocorrerá a navegação automática para o início
do teste funcional selecionado. De maneira diferente, enquanto navega-se pelo EEG
até o teste funcional, os resultados da análise do teste funcional atual são exibidos
automaticamente na janela de análise. Assim, a revisão sincronizada dos gráficos
EEG e os resultados da análise são disponibilizados.
Você pode usar várias janela de análise para a análise do EEG simultaneamente.
Você pode dispô-las arbitrariamente na tela. As janelas de análise podem ficar em
várias posições:
 Posição flutuante – a janela pode ser movida para qualquer ponto da tela. Para
mover a janela, pressione o título da janela com o botão esquerdo do mouse e,
sem soltá-lo, arraste a janela para a posição desejada. Se você deseja mudar o
tamanho da janela flutuante, aponte o cursor do mouse para a extremidade inferior
da janela, pressione o botão esquerdo do mouse e, sem soltá-lo, altere o tamanho
da janela. A janela in posição flutuante pode se sobrepor a algumas partes dos gráficos de EEG. Esta é uma das razões porque esta nem sempre é uma disposição
conveniente (Fig. 5.25).
 Posição ancorada –cada janela pode ser vinculada às partes esquerda, direita,
superior ou inferior da área de trabalho da janela principal do programa. Por exemplo, “Inspetor de Exame” (ver capítulo 5.15.1. “Inspetor de Exame”) fica melhor se
ligada à parte esquerda ou direita e “Tendências EEG” (ver capítulo 6.4.16. “Tendência EEG”) se ligada à parte inferior. Na disposição ancorada, a janela não se
sobrepõe aos gráficos EEG. Várias janelas como as guias podem ser anexadas a
uma borda da janela principal. Para anexar a janela a qualquer borda da janela
principal, pressione o título da janela co o mouse e arraste-a para a parte desejada
da tela. (Fig. 5.26), (Fig. 5.27).
 Disposição pop-up – a janela fica oculta, comente seu título é visível. Para exibir
a janela, aponte o cursor do mouse ao título visível. Para alternar a janela para a
disposição pop-up, pressione o botão na extremidade superior direita da janela
(Fig. 5.28).To save the current layout of the analysis windows, you can use the
mechanism of the working tables described in chapter 5.16. “Mesas de Trabalho”.
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6.4.1. Filtro Bandpass
Além da filtragem na aquisição do EEG (ver capítulo 4.3. “Configuração de filtros”) às
vezes é útil aplicar o filtro bandpass aos gráficos EEG (na revisão e análise aprofundadas) para selecionar os ritmos padrão EEG mais claramente. Ao usar a janela “Filtro bandpass” (Fig. 6.3) você pode aplicar diferentes filtros correspondentes aos ritmos padrão ao registro EEG. Além disso, você pode usar um filtro bandpass arbitrário como o bandpass especificado. Para exibir ou ocultar a janela “Filtro bandpass”,
use o comando de menu “Exibir | Janelas de análise | Filtro bandpass” ou o botão
correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.3. O filtro bandpass.

Ao usar a caixa de combinação “Tipo de filtro”, você pode selecionar o filtro bandpass
correspondente ao ritmo padrão ou a um bandpass arbitrário. Você também pode especificar a ordem de filtragem. Quanto maior for a ordem de filtragem, melhor será a
qualidade mas mais lentamente o filtro atuará. Para desempenhar a filtragem você
pode definir o número de passes. Em geral, os filtros de passe simples produzem
uma mudança de fase no sinal. Para evitar a mudança de fase, uma filtragem de duplo passe pode ser usada.
Você pode especificar o bandpass para o filtro arbitrário usando as caixas de entrada
para entrar os valores de corte inferiores e os superiores. As frequências de corte do
filtro bandpass correspondentes aos ritmos padrão são especificadas nos parâmetros
do ritmo real. Os parâmetros dos ritmos padrão são baixados do estilo de análise
atual (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”).

6.4.2. Amplitude Instantânea
Para a avaliação da amplitude do EEG você pode usar a calibração de cortes (ver
capítulo 5.15.6. “Calibração de cortes”). Para definir a amplitude de uma onda ou
grupo de ondas EEG você também pode usar o modo de mensuração de ondas (ver
capítulo 5.5. “Mensuração de ondas”).
Para uma definição precisa da amplitude do EEG a um certo momento da gravação,
use o comando de menu “Análise | Análise de amplitude | Amplitude instantânea”
ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).
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No modo de mensuração instantânea de amplitude, o marcador da posição instantânea é exibido nos gráficos EEG e a amplitude medida para cada derivação no dado
momento de tempo é exibida a esquerda dos gráficos EEG (Fig. 6.4).

Fig. 6.4. Amplitude EEG instantânea.

Na movimentação do marcador ou durante a navegação pelo gráfico EEG, os valores
das amplitudes medidas são recalculados automaticamente. Para exibir o marcador
oculto da posição instantânea e o painel de amplitude, use o comando de menu
“Análise | Análise de amplitude | Amplitude instantânea” ou o botão correspondente na barra de ferramentas. Você também pode usar o menu de contexto. Para
fazer isso, aponte o cursor do mouse ao marcador da posição do instante ou ao painel de amplitude e pressione o botão direito do mouse.
Além dos valores das amplitudes instantâneas, o mapa topográfico das amplitudes
instantâneas também pode ser exibido na tela (Fig. 6.5). O mapa topográfico dos valores instantâneos das amplitudes é semitransparente e permite avaliar os resultados
do mapeamento de amplitudes do momento atual simultaneamente com a análise do
EEG. Se você mover o marcador de medição, o mapa também se modificará. Isso lhe
dá uma oportunidade para acompanhar as dinâmicas de distribuição da amplitude do
EEG no tempo. Se você soltar o botão esquerdo do mouse, o mapa automaticamente
desaparecerá.
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Fig. 6.5. O mapeamento dos valores instantâneos de amplitude do EEG.

Para descartar a exibição do mapa topográfico dos valores instantâneos das amplitudes do EEG na tela, use o menu de contexto ao deslocar o marcador de medição.
Para fazer isso, aponte o cursor do mouse ao marcador da posição do instante ou ao
painel de amplitude e pressione-o com o botão direito do mouse.

6.4.3. Tabela de Amplitudes
A janela “Tabela de amplitudes” é planejada para representar a amplitude instantânea, média e máxima das derivações (Fig. 6.6). Para exibir ou ocultar esta janela, use
o comando de menu “Análise | Análise de amplitude | Tabela de amplitude” ou o
botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1). A tabela representa os resultados da medição de amplitudes nas derivações. Os parâmetros da
análise de amplitude são baixados do estilo de análise corrente (ver capítulo 8.4.1.
“Estilos de Análise”).

Fig. 6.6. A tabela de amplitudes.

Usando o menu de contexto, você pode alterar a visibilidade das colunas da tabela e
copiá-la para o relatório atual. Se você selecionar a linha da tabela, a derivação correspondente é ativada na janela de gráficos EEG. E vice-versa, se você alterar a de95

rivação ativa na janela de gráficos EEG, a linha correspondente da tabela se alterará.
Para representar os dados da tabela como mapas topográficos, use a janela “Mapas
de amplitude” (ver capítulo 6.4.4. “Mapeamento de amplitudes”). Para exibir os resultados da análise das amplitudes via ritmos EEG padrão, use a janela “Amplitude de
ritmos EEG padrão” (ver capítulo 6.4.6. “Amplitude de ritmos EEG padrão”).

6.4.4. Mapeamento de Amplitudes
Para exibir os resultados da análise da amplitude como mapas topográficos, use a
janela “Mapeamento de amplitudes” (Fig. 6.7). Para exibir ou ocultar a janela dada,
use o comando de menu “Análise | Análise de amplitude | Mapas de amplitude” ou
o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1). Na janela
em questão você pode observar seis mapas topográficos simultaneamente ou cada
mapa separadamente. Para selecionar o mapa topográfico, use a caixa de combinação localizada na barra de ferramentas na parte superior da janela. Usando a barra
de ferramentas você também pode selecionar a vista do mapa topográfico (2D ou
3D), especificar a visibilidade dos eletrodos nos mapas e a rotação síncrona para os
mapas 3D. Na exibição dos mapas topográficos você pode alterar a largura e altura
de qualquer mapa (Fig. 6.8).

Fig. 6.7. O mapeamento da amplitude.
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e
Fig. 6.8. Mapeamento 3-D da amplitude.

Nota: O uso do mapeamento 3D é possível somente no caso do Microsoft Directx
versão 9.0c estiver instalado em seu computador (ver capítulo 1.2 “Configuração do
Programa”).
Os parâmetros dos mapas topográficos (a paleta, a resolução, etc.) são baixados do
estilo de análise (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”) mas você também pode alterá-los usando o comando de menu de contexto “Setup” (Fig. 6.9). Também usando o
menu de contexto, você pode copiar o mapa topográfico separado para o relatório de
exame atual.

Fig. 6.9. A configuração dos parâmetros da análise de amplitudes e o mapeamento topográfico.
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Ao usar os parâmetros da janela em questão, você pode controlar os aspectos da
análise de amplitude. Você também pode configurar os parâmetros do mapeamento
topográfico. Você pode: alterar a qualidade dos mapas topográficos de baixa (para
acelerar o redesenho) até a qualidade ideal (para uma exibição mais detalhada), a
vista do mapa (2D plano ou 3D), especificar a paleta de cores, a visibilidade dos eletrodos, o passo de varredura (ver capítulo 6.4.5. “Amplitude de Varredura”) e o passo
da troca da paleta.
A paleta de cores consiste de duas ou mais cores. Você pode selecionar uma das paletas de cores oferecidas usando a caixa de combinação (Fig. 6.9) ou você pode criar
suas próprias paletas usando o gerenciados de paletas (Fig. 6.10).

Fig. 6.10. O gerenciador da paleta dos mapas topográficos.

Ao usar o gerenciado em questão, você pode alterar qualquer paleta na lista das disponíveis, criar novas ou remover as existentes.
A barra de paleta atual e os valores de contorno para o mapeamento da amplitude
são localizados na parte inferior da janela do mapa topográfico (Fig. 6.7), (Fig. 6.8). A
opção “Auto” significa que os valores de contorno do mapeamento da amplitude são
calculados automaticamente baseados nos valores mínimo e máximo da amplitude
do EEG. Se você desejar, você pode desmarcar a opção “Auto”, e alterar manualmente os valores de contorno do mapeamento da amplitude. Isto lhe permitirá gerar
um mapa topográfico num intervalo de amplitude definido.
Você também pode abrir a janela extra “Mapeamento de amplitudes”, assim como as
outras janelas de análise, usando o botão correspondente da barra de ferramentas. A
janela de análise extra lhe permite comparar os parâmetros de diferentes fragmentos
de registro.
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6.4.5. Varredura de Amplitude
A janela de análise “Varredura de amplitude” (Fig. 6.11) destina-se à exibição da amplitude instantânea com um passo definido no estilo de análise (ver capítulo 8.4.1.
“Estilos de Análise”), para a visualização das dinâmicas de variação da amplitude do
EEG. Você pode alterar o passo de varredura no gerenciador de parâmetros de análise de amplitudes (Fig. 6.9) usando o menu de contexto. Para exibir ou ocultar a janela varredura de amplitudes, use o comando de menu “Análise | Análise de amplitude | Varredura de amplitudes” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.11. A varredura de amplitudes.
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A janela de varredura de amplitudes contém duas guias: “Tabela” e “Mapeamento”. A
guia “Tabela” representa a partir de 9 até 36 valores das amplitudes das derivações
da medida com o passo de varredura. A primeira coluna contém as amplitudes medidas no começo da página EEG atual ou do fragmento EEG selecionado (ver capítulo
5.10. “Fragmentos EEG”). A guia “Mapeamento” (Fig. 6.12) representa de 9 até 36
mapas topográficos correspondentes às colunas da tabela.

Fig. 6.12. O mapeamento da amplitude de varredura.

Usando o menu de contexto você pode configurar os parâmetros da análise da amplitude e do mapeamento topográfico (Fig. 6.9). Também na janela de parâmetros você
pode configurar o passo de varredura e a quantidade de mapas (9, 16, 25 ou 36).
Ao usar a barra de ferramentas você pode escolher qualquer mapa para um estudo
detalhado. Também usando os botões da barra de ferramentas, você pode escolher a
vista do mapeamento topográfico (2D ou 3D) e especificar a visibilidade dos eletrodos
nos mapas. Na exibição dos mapas topográficos, você pode medir a largura e altura
de qualquer mapa.
A barra da paleta atual e os valores de contorno para o mapeamento da amplitude
estão situados na parte inferior da guia “Mapeamento topográfico” . A opção “Auto”
significa que os valores de contorno do mapeamento da amplitude são calculados au-
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tomaticamente baseados nos valores mínimo e máximo da amplitude do EEG. Se você desejar, você pode desmarcar a opção “Auto”, e alterar manualmente os valores
de contorno do mapeamento da amplitude. Isto lhe permitirá gerar um mapa topográfico num intervalo de amplitude definido.

6.4.6. Amplitude de ritmos EEG padrão
Para exibir as amplitudes do EEG separadamente por ritmos, use a janela “Amplitudes de ritmos” (Fig. 6.13). Para exibir ou ocultar a janela “Amplitudes de ritmos”, use
o comando de menu “Análise | Análise de amplitude | Amplitudes de ritmos” ou o
botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.13. Tabela de amplitudes de ritmos EEG padrão.
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A janela “Amplitudes de ritmos” contém 3 guias: “Tabela”, “Mapeamento” e “Histogramas”. As colunas da guia “Tabela representam as amplitudes de ritmos EEG padrão do fragmento de registro analisado pelas derivações. Usando a barra de ferramentas você pode exibir a amplitude média, máxima e a mínima dos ritmos EEG padrão ou a assimetria de amplitude de ritmos EEG padrão em porcentagem na tabela.
Se você usar o item Setup do menu de contexto e o correspondente botão da barra
de ferramentas você pode alterar os parâmetros da análise da amplitude (Fig. 6.9).
Também ao usar o menu de contexto você pode copiar os resultados da análise para
o relatório de exame atual. Além disso, você pode exibir os resultados da análise como mapas topográficos (Fig. 6.14) e histogramas (Fig. 6.15). Ao usar a barra de ferramentas da guia” Mapeamento “você pode exibir simultaneamente os mapas de
amplitude de todos os ritmos EEG padrão ou o mapa separadamente para um estudo
detalhado. Você também pode, escolher a vista do mapeamento (2D ou 3D), especificar a visibilidade dos eletrodos nos mapas e a rotação síncrona dos mapas 3D
usando os botões da barra de ferramentas. Na exibição de todos os mapas topográficos você pode alterar a largura e a altura de qualquer mapa”.

Fig. 6.14. O mapeamento da amplitude dos ritmos EEG padrão.
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A barra da paleta atual e os valores de contorno para o mapeamento da amplitude
estão situados na parte inferior da guia “Mapeamento” . A opção “Auto” significa que
os valores de contorno do mapeamento da amplitude são calculados automaticamente baseados nos valores mínimo e máximo da amplitude do EEG. Se você desejar,
você pode desmarcar a opção “Auto”, e alterar manualmente os valores de contorno
do mapeamento da amplitude. Isto lhe permitirá gerar um mapa topográfico num intervalo de amplitude definido.
Na guia “histogramas” você pode observar os histogramas das derivações EEG que
consistem de cinco colunas de ritmos EEG padrão. A coluna altura corresponde à
amplitude do ritmo. Todos os histogramas são feitos em uma só escala. O nome da
derivação para a qual o histograma foi gerado está representado na extremidade superior esquerda. As cores das colunas do histograma é definida pelo esquema de cores atual (ver capítulo 8.5. “Esquema de cores”).

Fig. 6.15. amplitude dos ritmos EEG padrão. Os histogramas.
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Você também pode abrir a janela extra “Mapeamento de amplitudes”, assim com outras janelas, usando o botão correspondente na barra de ferramentas. A janela de
análise extra lhe permitirá comparar os parâmetros de diferentes fragmentos de registro. Por exemplo, para comparar as amplitudes médias de EEG durante “Registro de
fundo” e “Olhos abertos” é necessário exibir duas janelas “Amplitudes de ritmos” na
tela, especificar o tipo de análise como “Análise de época” para ambas as janelas e
selecionar “Registro de fundo” na primeira janela e “Olhos abertos” na segunda (Fig.
6.16) para a análise.

Fig. 6.16. A comparação de amplitudes de ritmos EEG padrão em dois testes funcionais.

6.4.7. Spectrum Graphs
A análise espectral do EEG realizado com a utilização da transformada rápida de
Fourier (FFT) permite transferir o sinal gravado do domínio do tempo para o domínio
da frequência. O uso da notação de frequência do sinal é a parte integral da moderna
análise matemática do EEG. Para realizar a transformada rápida de Fourier no sinal
gravado contínuo, os fragmentos estacionários do registro chamados “época de análise” deverão estar selecionados. No Neuron-Spectrum.NET as época de análise
podem ser de comprimentos arbitrários. No estilo de aquisição você pode configurar
o comprimento das épocas de análise, por padrão, calculadas em segundos. Para a
transformada rápida de Fourier é necessário ter a época de análise com comprimento
igual a 2 elevado a potência N vezes. Par livrar o usuário de ter de calcular o número
de vezes na taxa de amostragem especificada, Neuron-Spectrum.NET provê o algoritmo de cálculo automático do comprimento da época para a transformada rápida de
Fourier baseado no comprimento especificado de épocas de análise no estilo de
aquisição. Por exemplo, o comprimento da época de análise será de 2500 contagens
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a 500 Hz de frequência da taxa de amostragem e para este comprimento a época de
análise é igual a 5 segundos. Assim, o comprimento da época para a transformada
rápida de Fourier será de 2048 contagens (dois elevado à potência de 11). De fato, 2
épocas por 2048 contagens com a sobreposição serão analisadas para a análise espectral de todas as épocas com 2500 contagens de duração (Fig. 6.17). Será tirada a
média dos resultados da análise de duas épocas.

Fig. 6.17. O esquema de cálculo do comprimento das épocas para a transformada rápida de Fourier.

As janelas de análise “Gráficos de espectro” (Fig. 6.18) são destinadas à exibição de
gráficos de amplitude de espectro e energia de espectro pelas derivações. Para exibir
ou ocultar a janela “Gráficos de espectro”, use o comando de menu “Análise | Análise de espectro | Gráficos de espectro” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.18. Janela “Gráficos de espectro”.

Os gráficos de espectro em todas as derivações EEG visíveis são representados na
janela dada. O sinal de frequência está n eixo das abcissas, a amplitude ou a energia
do espectro (dependendo dos parâmetros) está no eixo das ordenadas. Você pode
alterar os parâmetros de análise, a escala do gráfico e a função da janela usando a
barra de ferramentas. Você também pode organizar os gráficos de espectro, usando
os botões da barra de ferramentas, no esquema 10-20 (Fig. 6.19) e abrir uma janela
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extra “Gráficos de espectro”. O uso de da janela extra “Gráficos de espectro” lhe
permitirá comparar a frequência do espectro de diferentes fragmentos de registro.

Fig. 6.19. Gráficos de espectro organizados no sistema 10-20.
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Por exemplo, para comparar a frequência do espectro EEG durante “Registro de fundo” e “Olhos abertos” é necessário exibir duas janelas “Gráficos de espectro” na tela,
especificar o tipo de análise “Análise de épocas” para cada uma delas e selecionar
“Registro de fundo” na primeira janela e “Olhos abertos” na segunda (Fig. 6.20)

Fig. 6.20. A comparação de gráficos espectrais de dois testes funcionais.

Ao usar as teclas [+] e [-] do teclado de seu computador você pode alterar a escala
dos gráficos espectrais.
Para ativar as configurações dos parâmetros da análise espectral você pode usar o
item “Configuração de frequências de espectro” do menu de contexto (Fig. 6.21).
Também usando o menu de contexto você pode copiar os gráficos de espectro para
a posição corrente do relatório de exame ativo.
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Fig. 6.21. A configuração da análise da frequência de espectro.

Na janela de configurações você pode definir a função janela (ela é necessária para
suavizar os efeitos de borda da análise espectral), o parâmetro de análise (a amplitude ou a potência), a escala dos gráficos de espectro e a porcentagem limite de assimetria por hemisfério. Nos parâmetros de exibição dos gráficos de espectro você pode especificar a visibilidade do marcador de medição (para definir as amplitudes dos
gráficos na velocidade selecionada), a visibilidade do mapa de valores instantâneos,
a visibilidade dos painéis de ritmo das ondas (sob o eixo das abcissas) e você pode
indicar se quer a área sob os gráficos preenchida ou não. A cor de preenchimento
corresponde à cor de ritmo do esquema corrente de cores (ver capítulo 8.5. “Esquema de Cores”).
Você também pode especificar o intervalo de frequências para a visualização dos
gráficos de espectro. Se você usar um intervalo de frequência que seja diferente dos
intervalos de ritmo EEG padrão, você poderá mudá-lo usando as teclas [*] e [/] do teclado do computador.
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Os valores das amplitudes dos gráficos na frequência especificada para cada derivação são exibidos na janela “Gráficos de espectro” no marcador de medição visível.
Além disso, a visualização no mapa topográfico dos valores dos gráficos na frequência especificada é possível ao deslocarmos o marcador de medição (Fig. 6.22).

Fig. 6.22. A representação dos valores dos gráficos de espectro na frequência especificada.

O mapa topográfico dos valores dos gráficos na dada frequência é semitransparente.
Ele aparece automaticamente ao pressionar do botão esquerdo do mouse e move-se
junto com o marcador de medição. Ao usar o menu de contexto, que está disponível
ao clicar do botão direito do mouse, você pode copiar o mapa de valores instantâneos para a posição corrente do relatório ativo.
A janela “Gráficos de espectro” provê a função de representação detalhada de gráficos de espectro separados e sua comparação. Para a representação detalhada de
um gráfico, selecione-o clicando no nome da derivação com o botão esquerdo do
mouse e use o comando “Vista detalhada dos gráficos de espectro” do menu de contexto.
Para exibir dois ou mais gráficos de espectro e compará-los, selecione vários gráficos. Para fazer isso, pressione a tecla [CTRL] no teclado e, sem soltá-la, clique nos
nomes das derivações dos gráficos desejados com o botão esquerdo do mouse. Então, use o comando “Vista detalhada dos gráficos de espectro” do menu de contexto
(Fig. 6.23).
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Fig. 6.23. A vista detalhada e comparação dos gráficos de espectro.

Para cada gráfico na janela de visão detalhada você pode especificar a visibilidade e
os parâmetros de representação (2D, 3D, cores, preenchimento). A área sob o gráfico é calculada para os gráficos. Na comparação de dois gráficos, a porcentagem de
sua correlação mútua e o quociente entre suas áreas é calculada.
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6.4.8. Tabela de Espectro
Para a representação da tabela das frequências características de um sinal, use a janela de análise “Tabela de Espectro” (Fig. 6.24). Para exibir ou ocultar a janela “Tabela de Espectro” , use o comando de menu “Análise | Análise espectral | Tabela
de Espectro” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.24. As características de freqüência.
A janela dada contém duas guias. Na guia “Por ritmos” você pode rever os parâmetros de cada ritmo separadamente ou o intervalo total das frequências. Usando a barra de ferramentas você pode especificar o intervalo de frequências para análise (separadamente por ritmos ou o intervalo total de frequências), o parâmetro de análise
(Amplitudes ou potência) e a função janela (para suavizar o efeito borda). Com o menu de contexto você pode configurar a visibilidade de diferentes colunas da tabela e
também copiar a tabela para o relatório atual.
Na guia “Por parâmetro” (Fig. 6.25) você pode comparar os valores dos parâmetros
em questão por todos os ritmos EEG padrão. Usando a barra de ferramentas você
pode selecionar os parâmetros de análise. Usando o menu de contexto você pode
configurar a visibilidade de diferentes colunas da tabela e também copiar a tabela para o relatório corrente de um exame..
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Fig. 6.25. As características da freqüência por parâmetro.

Você pode abrir a janela extra “Tabela de espectros”, assim como as outras janelas
de análise, usando o botão correspondente da barra de ferramentas. A janela de análise extra lhe permite comparar os parâmetros de diferentes fragmentos de registro.
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6.4.9. Mapeamento Espectral
Para exibir as características de frequência do sinal como mapas, use a janela “Mapeamento Espectral” (Fig. 6.26). Para exibir ou ocultar a janela dada, use o comando
de menu “Análise | Mapas de espectro por potência” ou o botão correspondente na
barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.26. O mapeamento das amplitudes de espectro.

Usando a barra de ferramentas, você pode selecionar os mapas, que estejam visíveis
na tela (todos eles ou separadamente), os valores de mapeamento (total, médio ou
amplitude máxima ou potência espectral, índice de ritmos EEG padrão ou assimetria
hemisférica), a vista dos mapas (2D ou 3D), a visibilidade dos eletrodos nos mapas e
a rotação síncrona para os mapas 3D. Ao usar o menu de contexto, você pode copiar
qualquer mapa para o relatório corrente de um exame e configurar os parâmetros de
mapeamento (Fig. 6.27). Na exibição de todos os mapas topográficos você pode alterar a largura e a altura de qualquer mapa.
A barra de paleta atual e os valores de contorno para o mapeamento da amplitude
são localizados na parte inferior da janela do mapa topográfico (Fig. 6.7), (Fig. 6.8). A
opção “Auto” significa que os valores de contorno do mapeamento da amplitude são
calculados automaticamente baseados nos valores mínimo e máximo da amplitude
do EEG. Se você desejar, você pode desmarcar a opção “Auto”, e alterar manualmente os valores de contorno do mapeamento da amplitude. Isto lhe permitirá gerar
um mapa topográfico num intervalo de amplitude definido.
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Você pode abrir a janela extra “Mapeamento de espectro”, assim como as demais janelas, usando o botão correspondente na barra de ferramentas. A janela extra de
análise lhe permite comparar os parâmetros de diferentes fragmentos de registro.

Fig. 6.27. A configuração dos parâmetros de mapeamento.

Na janela de configurações você pode especificar a qualidade dos mapas topográficos (de baixa qualidade para acelerar o redesenho até a qualidade ideal para uma
exibição mais detalhada), a vista (2D ou 3D), você pode selecionar uma paleta de cores ou criar uma nova para o mapeamento (Fig. 6.10), especificar a visibilidade dos
eletrodos nos mapas e também o passo de troca de cores da paleta.

6.4.10. Varredura por Freqüência
A janela de “Varredura por frequências” foi planejada para exibir a varredura do sinal
gravado por frequência (Fig. 6.28). Para exibir ou ocultar a janela dada, use o comando de menu “Análise | Análise espectral | Varredura por frequência”. Ao usar
a janela “Varredura por frequências” você pode avaliar a distribuição de potência em
estreitos intervalos de frequência.

Fig. 6.28. A varredura por freqüência.

A janela em questão contém duas guias. A guia “Tabela” disponibiliza a representação da tabela da frequência de varredura do sinal. A guia “Mapeamento” (Fig. 6.29)
apresenta o mapeamento da potência da frequência do espectro ou da amplitude em
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estreitos intervalos de frequência. Usando a barra de ferramentas, você pode selecionar a representação dos mapas e a visibilidade dos eletrodos nos mapas.

Fig. 6.29. O mapeamento da varredura de freqüência.

Usando o menu de contexto, disponível ao clicar o botão direito do mouse, você pode
copiar a tabela e os mapas para a posição corrente do relatório de exame ativo.
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6.4.11. Análise Biespectral e Bicoerente
Para desenvolver a análise biespectral e bicoerente, a janela especial “Análise Biespectral” é disponibilizada no Neuron-Spectrum.NET (Fig. 6.31). Para exibir ou ocultar esta janela, use o comando de menu “Análise | Análise espectral | Análise Biespectral”.

Fig. 6.30. A janela com os resultados da análise biespectral.

Ao usar a barra de ferramentas desta janela você pode exibir um gráfico 3D ou um
mapa 2D das análise biespectral ou bicoerente das derivações selecionadas. Devese ter em mente contudo, que o cálculo da bicoerência em somente uma época de
análise é inútil. É por isto que é necessário se usar várias épocas de análise para este cálculo.
As fatias deste gráfico, selecionadas por frequência (além dos gráficos biespectral e
bicoerente), são representadas na parte inferior da janela.
Ao usar o menu de contexto disponível ao clicar do botão direito do mouse, você pode configurar parâmetros da análise biespectral e copiar os resultados desta análise
para a posição atual do relatório de exame ativo.

6.4.12. Análise de Correlação
Neuron-Spectrum.NET provê a possibilidade de desempenhar a análise de correlação. Para calcular e apresentar as funções de autocorrelação para derivações EEG,
use a janela de análise “Autocorrelação” (Fig. 6.31). Para exibir ou ocultar a janela
“Autocorrelação” , use o comando de menu “Análise | Análise de autocorrelação |
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Autocorrelação” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver
apêndice 1). A janela em questão pode ser usada tanto no modo análise-expressa
quanto por épocas de análise. Na parte superior da janela você pode especificar o intervalo de tempo para o cálculo da função de autocorrelação. Seja cuidado para que
o intervalo de tempo fornecido não seja longo demais. Você pode abrir a janela extra
“Autocorrelação”, assim como as demais janelas, usando o botão correspondente na
barra de ferramentas. A janela de análise extra lhe permitirá comparar os parâmetros
de diferentes fragmentos de registro.

Fig. 6.31. Os gráficos de funções de autocorrelação.

A janela de “Autocorrelação” contém três guias. A guia “Gráficos ACF” representa os
gráficos de funções de autocorrelação para todas as derivações EEG visíveis na tela.
O comprimento dos gráficos depende do tempo de intervalo da autocorrelação. O
marcador de medição representado como uma barra vertical vermelha destina-se a
exibição dos valores instantâneos da funções de autocorrelação. Ao movermos o
marcador de medição com o uso do mouse, o mapa topográfico dos valores instantâneos pode ser exibido na tela (Fig. 6.32). A posição corrente do marcador é representada na linha de status na parte inferior da janela.
A área abaixo dos gráficos das funções de autocorrelação pode ser preenchida com
a cor do traço. Usando os botões da barra de ferramentas você pode configurar a escala e a vista dos gráficos de funções de autocorrelação. Com o uso do menu de contexto, os gráficos das funções de autocorrelação podem ser copiados para um relatório de exame.
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Fig. 6.32. Os valores instantâneos das funções de autocorrelação.

A guia “Tabela” da janela de “Autocorrelação” (Fig. 6.33) destina-se à representação
dos parâmetros das funções de autocorrelação. Usando o menu de contexto você
pode alterar as colunas visíveis da tabela e copiar a tabela para o relatório de exame
corrente.

Fig. 6.33. Os parâmetros da funções de autocorrelação.
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A guia “Mapeamento” (Fig. 6.34) representa os mapas topográficos dos parâmetros
das funções de autocorrelação. Usando os botões da barra de ferramentas você pode selecionar os mapas visíveis na tela e especificar sua vista. Você também pode alterar os parâmetros dos mapas topográficos e copiar os mapas para o relatório de
exame com o menu de contexto.

Fig. 6.34. O mapeamento dos parâmetros das funções de autocorrelação.

Além da janela “Autocorrelação”, também é fornecida a janela “Correlação cruzada”
para a execução da análise de correlação (Fig. 6.35). A janela em questão destina-se
ao cálculo e visualização da função de correlação cruzada para as derivações EEG
especificadas. A janela de “Correlação cruzada” pode ser usada tanto no modo análise-expressa quanto no modo de épocas de análise.. Você pode abrir a janela extra
“Autocorrelação”, assim como as demais janelas de análise, usando o botão correspondente na barra de ferramentas. A janela extra de análise lhe permite comparar os
parâmetros de diferentes fragmentos de registro.
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Fig. 6.35. Os gráficos das funções de correlação.

Tanto na janela “Autocorrelação” quanto em “Correlação cruzada” você pode especificar o intervalo de tempo para o cálculo das funções de correlação cruzada. O comprimento dos gráficos de funções de correlação cruzada depende do intervalo de
tempo dado. A diferença entre as duas janelas acima é que o número das funções
exibidas para a correlação cruzada na janela “Correlação cruzada” não depende do
número de derivações EEG visíveis na tela. Ele depende da quantidade de pares de
derivações na lista corrente dos pares de derivações para análise de correlação cruzada. Você pode selecionar a lista de pares de derivações usando a caixa de combinação na barra de ferramentas. Com o uso do botão
existentes de pares de derivações ou criar novas listas.
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você pode editar as listas

O gerenciador de pares de derivações (Fig. 6.36) tem os mesmos princípios do gerenciador de montagens (Fig. 8.3). A única exceção é que no gerenciados de pares
de derivações você pode indicar os vínculos entre as derivações sem ter de criá-las.

Fig. 6.36. O gerenciador de pares de derivações.

Usando os botões da barra de ferramentas da guia “Gráficos CCF” você pode controlar a escala dos gráficos das funções de correlação cruzada. A área abaixo dos
gráficos das funções de autocorrelação pode ser preenchida. Ao mover o marcador
de medição com o uso do mouse você pode rever os valores instantâneos das funções de correlação cruzada e os mapas dos valores instantâneos (Fig. 6.37). Com o
uso do menu de contexto, os gráficos das funções de autocorrelação podem ser copiados para um relatório de exame.

Fig. 6.37. O mapa dos valores instantâneos das funções de correlação cruzada.
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A guia “Tabela” da janela de análise “Correlação cruzada” (Fig. 6.38) representa os
parâmetros das funções de correlação cruzada.

Fig. 6.38. Os resultados da análise de correlação cruzada.

Usando o menu de contexto você pode alterar as colunas visíveis da tabela e copiá-la
para o relatório de exame corrente.
A guia “Mapeamento” da janela de análise “Correlação cruzada” representa os parâmetros das funções de correlação cruzada (Fig. 6.39).
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Fig. 6.39. Os mapas dos parâmetros das funções de correlação cruzada.

Usando a caixa de combinação na barra de ferramentas você pode controlar a visibilidade dos mapas e usando o menu de contexto você pode copiar os mapas para o
relatório de exame atual.
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6.4.13. Análise de Coerência
A janela de análise de coerência destina-se a calcular e visualizar os espectros de
coerência (Fig. 6.40). Para exibir ou ocultar a janela em questão, use o comando de
menu “Análise | Análise de coerência | Coerência” ou o botão correspondente da
barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.40. Os gráficos de espectros de coerência.

A janela de análise “Coerência” pode ser usada tanto no modo análise-expressa
quanto no modo de análise por épocas de análise. (observe a recomendação de usar
ao menos cinco épocas para efetuar um cálculo seguro dos espectros de coerência).
Você pode abrir a janela extra “Coerência”, assim como as demais janelas de análise,
usando o botão correspondente na barra de ferramentas. A janela extra de análise
lhe permite comparar os parâmetros de diferentes fragmentos de registro. Usando a
barra de ferramentas você pode especificar os parâmetros para o cálculo da banda
de frequência (amplitude ou potência do espectro), a função desejada na janela em
questão e a lista atual dos pares de derivação participantes da análise de coerência.
Para controlar a escala e os parâmetros da exibição dos gráficos você pode usar os
botões da barra de ferramentas ou o menu de contexto.
A área sob os gráficos pode ser preenchida com a cor do traço ou pelas cores padrão
dos ritmos EEG. Ao mover o marcador de medição com o uso do mouse você pode
rever os valores instantâneos da coerência e os mapas dos valores instantâneos. A
frequência corrente do marcador de medição é exibido na linha de status localizada
na parte inferior da janela.
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Com o uso do menu de contexto, os gráficos de coerência podem ser copiados para
um relatório de exame.
Os parâmetros dos espectros de coerência são dados na guia “Tabela” da janela
“Coerência” (Fig. 6.41).
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Fig. 6.41. Os parâmetros dos espectros de coerência.

Usando o menu de contexto, você pode alterar as colunas da tabela que são visíveis
na tela ou copiar a tabela para um relatório de exame. Usando a caixa de combinação na barra de ferramentas, você pode escolher o intervalo de frequências para o
cálculo (todas as bandas ou somente ritmos selecionados).
Os mapas dos parâmetros da coerência dos espectros por ritmos EEG padrão são
apresentados na guia “Mapeamento” da janela de análise “Coerência” (Fig. 6.42).
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Fig. 6.42. O mapeamento dos parãmetros da coerência dos espectros.

Usando a barra de ferramentas, você pode selecionar os mapas que devem permanecer visíveis na tela e os parâmetros de mapeamento. Você pode copiar os mapas
para a posição corrente do relatório de exame usando o menu de contexto.

6.4.14. Análise Comparada
A janela “Análise comparada de épocas” destina-se a comparar dois fragmentos de
registro EEG (Fig. 6.43). Para exibir ou ocultar a janela “Análise Comparada” , use o
comando de menu “Análise | Análise comparada | Análise comparada de épocas”
ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1). A épocas de análise devem ser selecionadas no registro para comparar dois fragmentos
EEG no registro (ver capítulo 5.13. “Disposição de Épocas de Análise”).

Fig. 6.43. A análise comparada.
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Na barra de ferramentas você pode selecionar o modelo da análise comparada desejada na caixa de combinação. O modelo da análise comparada contém a informação
sobre os testes funcionais a serem comparados. Usando o botão
na barra de ferramentas você pode configurar os modelos da análise comparada (Fig. 6.44).

Fig. 6.44. A configuração dos modelos da análise comparada.

Na configuração dos modelos de análise comparada você pode criar novos modelos
ou editar e remover os modelos de análise comparada existentes.
Na parte superior da janela (Fig. 6.43) há duas listas das épocas que são divididas
pelos testes funcionais. A lista da esquerda destina-se à seleção do fragmento EEG
inicial e a lista da direita, para a seleção do fragmento a ser comparado. Na parte inferior da janela, os resultados da análise comparada dos fragmentos selecionados
são exibidos. Os resultados da análise são representados em três guias: por ambos
os hemisférios, pelo hemisfério esquerdo e pelo hemisfério direito.
Você pode selecionar tanto cada época separadamente quanto todas as épocas dos
testes funcionais juntos. Na seleção das épocas, os resultados das análises são atualizados automaticamente. Além disso, na seleção de uma época ou teste funcional na
lista de épocas iniciais, automaticamente ocorrerá o deslocamento para o começo da
época ou teste selecionado da janela EEG. Se você selecionar a época ou teste na
janela de comparação, a navegação ocorrerá na janela EEG extra (ver capítulo
5.15.2. “Janela EEG Extra”), caso a mesma esteja visível. O uso de uma janela extra
permite a observação de ambos os fragmentos em comparação simultaneamente. Se
uma janela extra não estiver visível, a navegação é efetuada na janela principal para
ambas as listas de épocas.
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Usando o menu de contexto, você pode copiar os resultados da análise comparada
para o relatório de exame corrente. Você pode alterar os parâmetros da análise comparada (Fig. 6.45) com o uso do mouse ou do menu de contexto. Por padrão, os parâmetros da análise comparada são baixados do estilo corrente de análise (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”).

Fig. 6.45. Os parâmetros da análise comparada.

Na janela “Parâmetros da análise comparada” você pode indicar os ritmos de ondas
participantes na comparação e os critérios de comparação. Você também pode configurar a exibição dos resultados da análise (Conclusão, gráficos de espectro, mapas
topográficos, histogramas, paleta de cores dos histogramas). Quando da alteração da
configuração, os resultados da análise são atualizados automaticamente.
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6.4.15. Mapeamento de Testes Funcionais
A janela “Mapeamento de testes funcionais” (Fig. 6.46) destina-se a exibir simultaneamente os mapas topográficos de todos os testes funcionais realizados durante um
exame. Para exibir ou ocultar a janela em questão , use o comando de menu “Análise | Análise comparada | Mapeamento de testes funcionais” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1). As épocas de análise devem ser selecionadas preliminarmente no exame realizado. As épocas de cada teste
funcional são analisadas.

Fig. 6.46. O mapeamento dos teste funcionais.

Usando a barra de ferramentas na parte superior da janela você pode selecionar a
vista dos mapas topográficos exibidos e a visibilidade da disposição dos eletrodos no
mapa. Os seguintes tipos de mapeamento podem ser visualizados para comparação
na janela dada:
 o mapeamento da amplitude EEG média;
 o mapeamento da amplitude EEG máxima;
 o mapeamento da amplitude média da potência do espectro (ou da amplitude);
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 o mapeamento da amplitude máxima da potência do espectro (ou da amplitude);
 o mapeamento dos índices dos ritmos EEG padrão;
 o mapeamento dos espectros de coerência máxima.
A barra de paleta atual e os valores de contorno para a escala de mapeamento estão localizados na parte inferior da janela. A opção “Auto” significa que os valores de contorno da escala de mapeamento são calculados automaticamente baseados nos valores mínimo e máximo da função de mapeamento. Se você desejar, você pode desmarcar a opção “Auto”, e
alterar manualmente os valores de contorno da escala de mapeamento. Isto lhe permitirá
gerar um mapa topográfico num intervalo de amplitude definido.
Usando o menu de contexto (Fig. 6.47) você pode configurar os parâmetros de
mapeamento, copiar os mapas visíveis para o relatório de exame corrente e também controlar a visibilidade de linhas e colunas individuais da tabela. Você pode,
por exemplo, excluir alguns testes funcionais da análise e selecionar somente os
ritmos EEG padrão necessários.

Fig. 6.47. O menu de contexto da janela “Mapeamento de testes funcionais”.

6.4.16. EEG Trends
A janela “Tendências” (Fig. 6.48) destina-se a exibir as diferentes tendências do registro. Para exibir ou ocultar a janela em questão, use o comando de menu “Análise |
Janela de análise | Tendências EEG” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.48. A tendência da Freqüência do espectro.

Ao usar a barra de ferramentas você pode selecionar o tipo de tendência: a tendência
da frequência do espectro (Fig. 6.48), a tendência dos índices dos ritmos EEG padrão
(Fig. 6.51), a tendência da amplitude EEG média ou máxima (Fig. 6.52), a tendência
do número de picos e de ondas acentuadas. O artefatos do registro são marcados
nas tendências com cor cinza, a posição corrente no EEG é indicada por uma linha
vertical vermelha. A escala de tempo está localizada na parte inferior da janela. Independentemente da largura da tela, a tendência de todos os registro é exibida nela.
Quanto às demais janelas de análise, somente as derivações EEG visíveis na tela
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participam do cálculo. Para que uma ou várias derivações EEG sejam excluídas do
cálculo, elas deverão ser ocultadas (ver capítulo 5.3. “Análise EEG”).
Usando os botões na barra de ferramentas você pode selecionar as derivações EEG
participantes no cálculo das tendências (por exemplo, para rever as tendências de
uma análise) (Fig. 6.49).

Fig. 6.49. A seleção das derivações para o cálculo de uma tendência.

Você também pode abrir uma janela extra com as tendências (por exemplo, para a
análise simultânea de várias tendências) usando a barra de ferramentas. O número
de tendências em cada tela não é limitado (Fig. 6.50). Para cada janela de tendências
você pode selecionar o tipo de tendência e as derivações desejadas para o cálculo.
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Fig. 6.50. A análise de várias tendências.

Na exibição das tendências da frequência do espectro, o painel dos ritmos EEG padrão fica localizado na parte esquerda da tela, a paleta das cores de tendência assim
como os valores de contorno ficam localizados na parte direita. Os valores de contorno da potência (ou da amplitude) do espectro da paleta são calculados automaticamente, mas você pode alterá-los. No que, a vista da tendência também se modificará.
Os parâmetros corrente da análise espectral são exibidos na barra de ferramentas na
parte superior da janela.

Fig. 6.51. A tendência do índice ritmo-alfa.

No cálculo das tendências dos índices de ritmo (Fig. 6.51) das ondas, o índice de ritmo calculado atual é exibido na parte superior da barra de posição corrente. Os valores de contorno para a tendência (de 0 até 100%) ficam localizados na parte direita
da janela. Se você alterá-los, você poderá alterar a altura da tendência.
Na parte superior da janela (na barra de ferramentas) o valor máximo do índice de
ritmo, o comprimento da época de análise no cálculo das tendências e o número de
épocas são exibidos.
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Fig. 6.52. A tendência da amplitude EEG média.

No cálculo das tendências da amplitude EEG (Fig. 6.52), a amplitude EEG atual é representada na parte superior da barra de posição corrente. Os valores de contorno
para a tendência são dados na parte direita da janela. Os valores de contorno são
calculados automaticamente mas você pode alterá-los. Na parte superior da janela
(na barra de ferramentas) a amplitude máxima, o comprimento da época de análise
no cálculo das tendências e o número de épocas são exibidos.
Usando o menu de contexto, você pode copiar qualquer tendência para o relatório de
exame corrente.
O número e a disposição das janelas de tendências, assim como as derivações selecionadas para o cálculo são salvas na mesa de trabalho (ver capítulo 5.16. “Mesas de
Trabalho") e são reconstituídas na abertura do próximo exame.
Se as janelas de tendências forem abertas durante a gravação do exame, os resultados da análise serão atualizados automaticamente em intervalos de tempo proporcionais à duração do registro.

6.4.17. Atividade Epileptiforme
A janela “Atividade epileptiforme” destina-se à análise de atividade epileptiforme (Fig.
6.53). Para exibir ou ocultar a janela em questão, use o comando de menu “Análise |
Análise de atividade epileptiforme” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 6.53. A janela de análise de atividade epileptiforme.

134

Ao usar os botões da barra de ferramentas você pode configurar os parâmetros de
procura por fenômenos de atividade epiléptica, picos e ondas acentuadas, iniciar a
procura de fenômenos de atividade epiléptica, iniciar a procura de picos e ondas
acentuadas ou apagar todos os picos e ondas acentuadas detectadas.
Na guia “Tabela” (Fig. 6.53) da janela “Atividade epileptiforme”, a tabela de picos e
ondas acentuadas em função das derivações é representada. Os mapas da distribuição quantitativa e de amplitude de picos e ondas acentuadas são dados na guia “Mapeamento” (Fig. 6.54).

Fig. 6.54. O mapeamento da atividade epileptiforme.

Usando a guia “Mapeamento” da barra de ferramentas, você pode selecionar os mapas a serem exibidos na janela (todos ou um de cada vez), especificar a vista (2D ou
3D), especificar a visibilidades dos eletrodos e a rotação síncrona para os mapas 3D.
A lista completa de picos e ondas acentuadas é representada na guia “Lista” (Fig.
6.55). A lista pode ser ordenada por número, tipo, derivação, tempo e amplitude. Para
ordenar a lista, pressione o título de uma das colunas da tabela com o botão esquerdo do mouse. Quando da seleção de picos na lista, ocorrerá um deslocamento automático para o respectivo pico na janela EEG. Para apagar o pico selecionado, pressione a tecla [Del] ou use o menu de contexto. Também usando o menu de contexto,
você pode apagar todos os picos e ondas acentuadas ou copiar os resultados para o
relatório de exame corrente.
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Fig. 6.55. A lista de picos e ondas acentuadas.

A lista de fenômenos visuais marcados como atividade epileptiforme é representada
na guia “Atividade epileptiforme” (Fig. 6.56). Quando da seleção de fragmentos de
atividade epileptiforme na lista, ocorrerá um deslocamento automático para o respectivo fragmento na janela EEG. Para apagar o fragmento selecionado, pressione a tecla [Del] ou use o menu de contexto. Também usando o menu de contexto, você pode apagar todos os fragmentos de atividade epileptiforme ou copiar os resultados para o relatório de exame corrente.

Fig. 6.56. A lista de fragmentos de atividade epileptiforme.
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6.4.18. Análise de Wavelet (Grupos de Ondas)
No momento da análise na janela de gráficos EEG você pode observar a representação amplitude em função do tempo dos sinais cerebrais de um paciente. Tal representação de dados nem sempre é a melhor. Frequentemente a informação necessária está codificada no domínio de frequência de um sinal. Para obter a informação referente a componente de frequência de um sinal, use a transformada rápida de Fourier (ver capítulo 6.4.7. “Gráficos de Espectro”). No resultado da transformada rápida
de Fourier especificada no domínio de tempo do sinal, é obtida a representação espectral de um sinal. Contudo, a transformada rápida de Fourier simplesmente indica a
abundância de cada frequência no sinal, mas o predomínio desta ou daquela frequência em um certo momento continua desconhecida.
A análise de wavelets destina-se a localizar os componentes espectrais de um sinal
no tempo. Ela permite obter a representação frequência em função do tempo de um
sinal.
A janelsa “Análise de wavelets” do Neuron-Spectrum.NET destina-se a exibir os resultados da análise de wavelets (Fig. 6.57). Para exibir ou ocultar a janela em questão, use o comando de menu “Análise | Análise de wavelet” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).
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Fig. 6.57. A janela de análise de wavelets.

A janela “Análise de wavelets” pode ser usada somente no modo análise-expressa
(ver capítulo 6.2. “Análise-expressa”). A parte visível do EEG na tela ou o fragmento
EEG selecionado podem ser analisados (ver capítulo 5.10. “Fragmentos EEG”). O último fragmento gravado do registro com uma época de análise de comprimento é
analisado durante o monitoramento (ver capítulo 6.1 “Análise durante o EEG”). Somente as derivações EEG selecionadas ou o fragmento selecionado da derivação
ativa é analisado.
Ao usar a caixa de combinação na barra de ferramentas da janela “Análise de wavelets” você pode selecionar a derivação EEG desejada para análise. Você também
pode selecionar a derivação ativa diretamente na janela de exibição de EEG com o
uso do mouse.
Vamos observar o exemplo do resultado da análise de wavelets do fragmento selecionado de uma derivação EEG (Fig. 6.58)..

Fig. 6.58. O fragmento selecionado de uma derivação FP2-A2.

No fragmento selecionado aqui há um artefato de oculograma que é representado
como um pico na área de baixa frequência do gráfico 3D da análise de wavelets (Fig.
6.57). Além da frequência, observando o gráfico pode-se localizar o período durante
o qual a eclosão de baixa frequência ocorreu. Deve-se observar que o gráfico de análise de wavelets permite somente uma avaliação aproximada da representação frequência-tempo de um sinal. Embora, para os componentes de alta frequência de um
sinal, esta representação seja mais precisa em função do tempo, para as componentes de baixa frequência ela é mais precisa em função da frequência. Há uma lei chamada de princípio da incerteza de Heisenberg. Ele diz que é impossível medir a frequência e o intervalo de tempo de um sinal simultaneamente com qualquer precisão
desejada. Assim, pelo gráfico de análise de wavelets você pode avaliar qual intervalo
de frequências predomina em um certo período de tempo, mas você não conseguirá
definir qual frequência singular predomina em um certo período de tempo.

Além do gráfico de análise de wavelets 3D, a frequência e as fatias temporárias deste
gráfico para uma frequência e intervalo de tempo desejados são apresentadas na
parte inferior da janela “Análise de wavelets”.
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Na guia “Escalas” você pode observar diretamente o resultado da análise de wavelets
como várias, assim chamadas, escalas. Cada escala caracteriza o comportamento de
um intervalo definido de frequência no tempo (Fig. 6.59).

Fig. 6.59. As escalas da análise de wavelets.

A análise de wavelets é uma operação totalmente reversível, ou seja, o sinal inicial
pode ser recuperado das escalas disponíveis da análise de wavelets. O traço de fundo (Fig. 6.59) é o resultado da decomposição reversa da análise de wavelets, ou seja, o sinal inicial.
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As eclosões de atividade caracterizantes da presença do artefato – o oculograma de
baixa frequência – são representadas nos traços de duas escalas de baixa frequência
da análise de wavelets. Ao usar a análise de wavelets reversa você pode tornar nulos
os fragmentos das escalas de baixa frequência na área de artefatos e tentar restaurar
o sinal inicial livrando-se do oculograma. Para isso, selecione o fragmento de escala
que caracteriza o artefato com o uso do mouse (Fig. 6.60) e pressione a tecla [Del]
no teclado ou o botão correspondente na barra de ferramentas da janela “Análise de
wavelets”.

Fig. 6.60. A seleção da área de escala a ser removida.
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Depois da remoção das áreas de artefato das escalas de baixa frequência, você pode
avaliar o resultado da análise de wavelets reversa com o uso do traço “Composição”
(Fig. 6.61).
Você também pode, se retornar à guia “Gráfico 3D”, avaliar como a representação
frequência em função do tempo do sinal inicial foi alterada.

Fig. 6.61. A avaliação da análise de wavelets reversa.

Depois da avaliação da análise de wavelets reversa, você pode substituir o fragmento
analisado da derivação EEG com a análise efetuada pressionando o botão correspondente na barra de ferramentas.
Deve ser observado que a remoção dos componentes de frequência “desnecessários” de um sinal com o uso da análise de wavelets direta e reversa nem sempre é
eficaz. As escalas caracterizam o intervalo de frequências e as frequências de escalas próximas podem se sobrepor. Assim, depois da remoção de um fragmento em
uma das escalas, aquele intervalo de frequências desaparecerá do sinal, no que as
frequências remanescentes receberão uma fatia maior na análise reversa em comparação com o sinal inicial. Pode-se observar isto claramente no exemplo (Fig. 6.61).
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Por isto, a análise de wavelets é útil para a avaliação do gráfico frequência em função
do tempo do sinal inicial e, em alguns casos, pode ser usada para a remoção de
componentes de frequências “desnecessárias”, por exemplo, a remoção de artefatos.
A ferramenta final para a remoção de quaisquer tipos de artefatos de uma gravação
EEG é disponibilizada pela, assim chamada, análise de componentes independentes
que será descrita no próximo capítulo.

6.4.19. Análise de Componente Indepente (ACI)
A análise de componentes independentes é a abordagem computacional estatística
moderna que permite decompor a mescla dos processos aleatórios observados em
combinações lineares das variáveis independentes aleatórias.
Do ponto de vista da teoria da análise de componentes independentes, o EEG gravado pode ser considerado como uma mistura de sinais de várias fontes de atividade
elétrica independentes do cérebro de um paciente. No que cada eletrodo em uma superfície craniana percebe sinais de todas as fontes independentes de um cérebro simultaneamente, mas com diferentes coeficientes de peso dependendo de sua distância. A análise dos componentes independentes permite a decomposição dos sinais,
gravados a partir de todos os eletrodos no intervalo de tempo especificado, em componentes estatisticamente independentes que podem ser considerados como sinais
de fontes independentes do cérebro de um paciente. Tal decomposição, assim como
a análise de wavelets (ver capítulo 6.4.18. “Análise de wavelets”), é o processo reverso, por isso, após rever os componentes independentes do sinal inicial, você pode
remover alguns componentes independentes de seus constituintes (por exemplo, artefatos), e então, reconstituir o sinal inicial. Tal abordagem nos permite livrarmos da
maioria dos artefatos conhecidos (oculograma, cardiograma, miograma).
A janela “Análise de componente independente” pode ser usada somente no modo
de análise-expressa (ver capítulo 6.2. “Análise-expressa”), e somente a parte selecionada do registro EEG é analisada. Esta limitação está relacionada com o fato de
que a decomposição do sinal inicial em componente independentes é uma operação
computacional complexa que pode levar vários segundos.
Como exemplo, você pode observar um fragmento EEG com um artefato de oculograma (Fig. 6.62). Durante o teste funcional “Abrir os olhos” tais artefatos são inevitáveis. No entanto, o que deveria ser feito se o teste funcional “Abrir os olhos” contivesse vários artefatos de oculograma que não permitissem selecionar as épocas para
análise do teste funcional dado? Você pode usar a janela “Análise de componente independente”, decompor o sinal inicial em componentes independentes, rejeitar os
componentes do artefato e reconstituir o sinal.
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Fig. 6.62. O fragmento selecionado com o artefato “oculograma”.
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A janela “Análise de componente independente” para o fragmento EEG selecionado é
dada na Fig. 6.63.

Fig. 6.63. A janela “Análise de componente independente”.
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A decomposição do fragmento EEG selecionado nas componentes estatisticamente
independentes é apresentada na guia “Decomposição ICA”. Neuron-Spectrum.NET
usa o, assim chamado, algoritmo da análise rápida das componentes independentes.
Em tal decomposição, os componente mais independentes de um sinal são exibidos,
via de regra, primeiramente. Pode-se observar claramente na Fig. 6.63 que o primeiro
componente é o oculograma individualizado que está presente nas derivações frontais FP1-A1 e FP2-A2.
Usando o mouse, você pode selecionar todo o componente com o oculograma ou
seu fragmento (Fig. 6.64).
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Fig. 6.64. The A seleção do fragmento de componente do artefato para remoção.
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Se você pressionar a tecla [Del] no teclado de seu computador ou o botão correspondente na barra de ferramentas você pode remover o fragmento selecionado da
componente independente (Fig. 6.65). Depois da remoção você pode avaliar o resultado da restituição do sinal inicial usando a guia “Composição ICA” (Fig. 6.66). Se você comparar o fragmento selecionado dado na Fig. 6.62 com o resultado do sinal inicial restituído apresentado na Fig. 6.66 você observará que não há diferença entre
eles exceto pelo desaparecimento do artefato (Fig. 6.68). Se os resultados da composição ICA lhe são adequados, e você quiser substituir o fragmento EEG selecionado com o fragmento pós composição ICA, use o botão correspondente na barra de
ferramentas (Fig. 6.66). Os dados reconstituídos são apresentados na Fig. 6.67.

Fig. 6.65. A remoção do artefato “oculograma”.
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Fig. 6.66. O resultado da remoção do artefato “oculograma”.
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Fig. 6.67. The restored O fragmento EEG reconstituído sem o artefato “oculograma”.
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Após a reconstituição do fragmento EEG você desvinculará o teste funcional dos artefatos e então o fragmento está pronto para a organização das épocas e análises
mais profundas.

Fig. 6.68. A comparação dos fragmentos EEG inicial e reconstituído.

Da mesma maneira, a abordagem da análise de componentes independentes permite
que nos livremos de outros tipos de artefatos, tais como os artefatos cardiograma e
miograma.
A análise de componente independentes é a ferramenta universal para nos livramos
de quaisquer tipos de artefatos. A abordagem permite efetivamente limpar o registro
EEG de artefatos condenáveis nos casos em que eles impedem seriamente uma
análise mais profunda do registro.

6.4.20. Interação com o programa BrainLoc
O programa BrainLoc “Fig. 6.69) é o programa para localização 3D de fontes de atividades elétricas patológicas”. Ele não está incluso no conjunto base entregue e deve
ser comprado separadamente.
Neuron-Spectrum.NET provê duas maneiras para exportar dados para o programa
BrainLoc. Para exportar o fragmento do exame EEG corrente para o BrainLoc, selecione o fragmento com o mouse (ver capítulo 5.10 “Fragmentos EEG”) e use o item
“Exportar para o BrainLoc” no menu de contexto (Fig. 5.10). Se este item estiver desativado, indique o caminho para o programa BrainLoc no estilo de análise corrente
(Fig. 8.42).
Além de traços EEG você também pode exportar traços potenciais selecionados para
o programa BrainLoc (Fig. 9.1).
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Fig. 6.69 Resultados da análise BrainLoc, Projeções.

Fig. 6.70. Resultados da análise BrainLoc. Fatias.
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Fig. 6.71. Resultados da análise BrainLoc. Mapas.

Fig. 6.72. Resultados da análise BrainLoc. Desvios.
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Todos os resultados da análise do programa BrainLoc são salvos no exame EEG e
podem ser reconstituídos com o uso do “Inspetor de Exame” (Fig. 6.73).

Fig. 6.73. Resultados da análise BrainLoc no Inspetor de Exame.

6.4.21. Interação com o programa LORETA
O programa LORETA (Tomografia Eletromagnética do Cérebro em Baixa Resolução)
é uma ferramenta popular e confiável para representação 3D da atividade elétrica do
cérebro humano. Este programa foi primeiramente apresentado em 1994: Pascual
Marqui RD, Michel CM, Lehmann D. “Tomografia eletromagnética de baixa resolução:
um novo método para localizar atividade elétrica no cérebro”. Jornal Internacional de
Psicofisiologia. 1994; 18: 49-65.
LORETA é largamente usado na Europa, nos EUA e recentemente ele ganhou popularidade entre os neurofisiologistas russos. A popularidade do programa LORETA
proporcionada pelas seguintes razões:
1.

A interface amigável do programa permite começar a trabalhar com ele antes de qualquer treinamento.

2.

Formato aberto dos dados do LORETA permite seu uso com diferentes programas de aquisição e análise EEG e EP.

3.

A confiabilidade dos resultados do LORETA são comprovados por uma longa experiência no mercado.

4.

O programa é distribuído grátis e pode ser usado para fins (não comerciais)
de pesquisa.

Para abaixar o programa LORETA pela internet você deve ir ao site
http://www.uzh.ch/keyinst/NewLORETA/Software/Software.htm e então acompanhar
o link Download the LORETA-KEY©® software package. Depois disso, o processo de
transferência do arquivo começará. O arquivo de distribuição ocupa aproximadamente 60 Mb de espaço livre. Para instalar o programa a partir do arquivo de distribuição,
você precisará de uma senha. Vá para o link Request password (necessary for installation) para solicitá-la. Depois da solicitação da senha, ela será enviada para seu en153

dereço de e-mail. Assim que você obter a senha, você poderá instalar o programa em
seu computador. Para usos não comerciais este programa é fornecido gratuitamente,
contudo, se você vai usá-lo com finalidades comerciais, você deve comprá-lo.
Neuron-Spectrum.NET provê a possibilidade de interagir com o programa LORETA.
Para copiar o fragmento EEG selecionado (ver capítulo 5.10 “Fragmentos EEG”) para
o formato LORETA, você pode usar tanto o menu de contexto do fragmento selecionado quanto o comando de menu “Editar | Fragmento selecionado | Exportar para
LORETA”. Você também pode usar o comando “Traços EP | Exportar para
LORETA” da janela “Potenciais evocados” para copiar traços EP para o formato
LORETA. Durante a exportação para o programa LORETA, uma subpasta com o
nome do paciente será criada na pasta especificada por você. Ela conterá dois arquivos. O primeiro arquivo conterá a lista das derivações, o segundo terá os dados referentes a estas derivações. Para uma maior conveniência o nome do primeiro arquivo
indica o número de derivações exportadas, o nome do segundo exibe a taxa de
amostragem e o número de amostras exportadas. Uma possível estrutura de arquivos guardando os dados no formato do programa LORETA é representado na Fig.
6.74. Para armazenar dados no formato LORETA, é recomendado criar uma pasta
separada (“EEG para LORETA” na Fig. 6.74) nos quais os dados de diferentes exames serão armazenados.

Fig. 6.74. Uma possível estrutura de armazenamento de dados para o programa LORETA.
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Para um processamento mais aprofundado dos dados salvos é necessário rodar o
programa LORETA. Assim que você iniciar o programa, a janela principal será exibida na tela (Fig. 6.75).

Fig. 6.75. A janela principal do programa LORETA.
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O menu principal está localizado na parte esquerda da janela. Usando o primeiro item
do menu “Ajuda” você pode estudar as características do programa e as peculiaridades de seu uso. Após isso, um exemplo de processamento dos dados recebidos pela
exportação a partir do Neuron-Spectrum.NET será dada.
Ao usar o comando de menu “LORETA Explorer para EEG/ERP”, você pode rever
parte do EEG ou EP exportado a partir do Neuron-Spectrum.NET. Para isto, dê um
duplo clique no menu de comando indicado com o botão esquerdo do mouse e na janela aberta “Visualizador de EEG/EPR” (Fig. 6.76) abra o arquivo com os dados dos
traços EEG/EP exportados a partir do Neuron-Spectrum.NET (“EEGData_500Hz_757Ticks.txt” na Fig. 6.74). Antes disso, indique o número de canais e a
taxa de amostragem dos dados do arquivo aberto usando respectivamente os comandos de menu da janela do visualizador “(N = ?)” e “(SampleRate = ? Hz)”.

Fig. 6.76. Visualizador EEG/ERP.

After the opening of a file with data, you can review the exported traces (Fig. 6.77).
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Fig. 6.77. Revisão EEG/EP no “Visualizador EEG/ERP”.

Para obter uma representação 3D de traços EEG/EP usando o programa LORETA é
necessário completar as seguintes ações.
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Usando o comando de menu “Electrode coordinates maker (in Talairach space) |
Based on extended 10/10 system template”, abra o gerenciador do esquema de
posicionamento dos eletrodos (Fig. 6.78).

Fig. 6.78. O gerenciador do esquema de posicionamento dos eletrodos do LORETA.
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Usando o item de menu “ReadList” da janela de gerenciamento, abra o arquivo texto
com a lista das derivações exportadas (“EEGElectrodesNames_16Ch.txt” na Fig.
6.74). Depois disso, as derivações inclusas nesta lista serão observadas com cor
vermelha no esquema (Fig. 6.79). Para salvar as coordenadas 3D dos eletrodos selecionados, use o comando de menu “Save”. O arquivo com as coordenadas dos eletrodos selecionados será necessário no processamento posterior de dados para o
cálculo da matriz de transformação. Depois de salvar as coordenadas dos eletrodos,
feche a janela do gerenciador de esquema de posicionamento.

Fig. 6.79. O gerenciador de esquema de posicionamento dos eletrodos depois da adição de algumas derivações.

O passo seguinte à geração do arquivo com as coordenadas 3D é o cálculo da matriz
de transformação. Pra isso, use o comando do menu principal “Transformation matrix (LORETA operator)”. Na caixa de diálogo “LORETA operator” (Fig. 6.80) indique
o arquivo com as coordenadas dos eletrodos (criado no passo anterior) no campo
“Input electrode coordinates (in Talairach space)”.
No campo “Output LORETA transformation matrix” indique o nome de arquivo onde a
matriz de transformação deverá ser salva. Para digitar os nomes de arquivo você pode dar um duplo clique nos campos correspondentes com o botão esquerdo do mouse. Depois de preencher os dois campos indicados (os campos remanescentes não
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são obrigatórios), pressione o botão “Go” e espere até que a matriz de transformação
esteja pronta. Depois disso, feche a janela “LORETA operator”.

Fig. 6.80. O cálculo da matriz de transformação.
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A matriz, assim gerada, é necessária para o cálculo final da representação 3D dos
dados EEG/EP. Usando o comando do menu principal “EEG/ERP -> LORETA”, abra
a janela para a geração do arquivo com a representação 3D (Fig. 6.81). No campo
“Select (input) EEG/ERP file” indique o arquivo com os dados EEG/EP (“EEGData_500Hz_757Ticks.txt” na Fig. 6.74). No campo “Select (input) LORETA transformation matrix file” indique o arquivo com a matriz de transformação. No campo “Save
LORETA file (optional)” indique o nome de arquivo onde os resultados da transformação deverão ser salvos. Também é necessário indicar o número da primeira e da última amostra de dados que deverão tomar parte dos cálculos, nos campos “First time
frame (1…)” e “Last time frame” respectivamente.
Assim que você preencher os campos, pressione o botão “Go”, espere o cálculo finalizar e feche a janela dada. Neste ponto, os cálculos estarão prontos.

Fig. 6.81. O cálculo final da representação 3D dos dados.

Para visualizar os resultados obtidos, abra a janela de revisão da representação 3D
dos dados (Fig. 6.82) usando o comando do menu principal “LORETA viewer”.
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Fig. 6.82. Visualizador em 3D da representação dos dados.

Na janela em questão você pode selecionar diferentes fatias do cérebro para análise
movendo os cursores de projeção correspondentes com o uso do mouse. Para isso,
pressione qualquer uma das três projeções com o botão esquerdo do mouse e, mantendo-o pressionado, deslocar o cursor. Você também pode abrir a janela contendo
todas as fatias usando o menu da janela em questão (Fig. 6.83).

Fig. 6.83. Todas as fatias do cérebro.
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Você também pode abrir a janela com a representação da distribuição da atividade
elétrica pela superfície do cérebro (Fig. 6.84).

Fig. 6.84. Representação 3D da atividade elétrica na superfície do cérebro.

As possibilidades do programa LORETA são bastante amplas. Se você deseja se
familiarizar com as características do programa em detalhe, aborde o sistema de referência embutido (item do menu “help”) naquele programa. Somente os passos principais referentes à representação de dados exportados do Neuron-Spectrum.NET
para o programa LORETA foram abordados neste capítulo.
O produtor do programa LORETA recomenda o uso do, mais novo e moderno, programa sLORETA. Este programa tem uma interface de usuário mais conveniente,
mas o princípio de operação do programa se manteve o mesmo. Os passos referentes à transferência de dados do Neuron-Spectrum.NET para o sLORETA também
se mantiveram inalterados.
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7.

Criação de Relátorios de Exames
O resultado documentado do exame executado é o relatório de exame. Cada exame
pode conter vários relatórios de exames. Você pode criar relatórios novos (vazios) e
gerá-los manualmente e também pode usar a geração automática de relatórios de
acordo com modelos previamente gerados. De modo geral, o programa inclui um ou
vários modelos padrão de relatórios mas você pode criar seus próprios modelos de
relatórios.
Por padrão, os exames de relatórios são armazenados em formato RTF, mas se o
Microsoft Word 2007 ou mais atual estiver instalado em seu computador, os relatórios
podem ser criados e armazenados no formato do Microsoft Word. Para isso, use o
comando do menu principal “Relatório | Use Microsoft Word”.

7.1. Novo Relatório de Exame
Para criar um novo (vazio) relatório de exame, é necessário selecionar o comando de
menu “Relatório | Novo...” ou usar o botão correspondente na barra de ferramentas
(ver apêndice 1). Neste ponto, a janela com o campo para entrada do nome do relatório e seus respectivos comentários serão exibidas na tela (Fig. 6.71).

Fig. 7.1. A criação de um novo relatório de exame.

Para criar o novo relatório, pressione o botão “OK” (ou a tecla [Enter] no teclado).
Para cancelar a criação do novo relatório, pressione o botão “Cancel” (ou a tecla [Enter] no teclado). Se você não quer que esta janela seja exibida novamente na criação
do próximo novo relatório, marque a opção na parte inferior desta janela.
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Assim que você preencha todos os campos necessários e pressione o botão “OK”, o
editor de texto de novo relatório de exame será exibido na tela (Fig. 7.2).

Fig. 7.2. O editor do relatório de exame.

Além da campo para a entrada de texto no relatório, você pode observar o nome do
relatório de exame e a barra de ferramentas para trabalhar com ela na tela. A descrição dos botões da barra de ferramentas são dados na Tabela 7.1.
Table 7. 1. The description of buttons for the report editing.

Botão

Descrição
Imprime o relatório de exame
Previsualiza o relatório de exame
Envia o relatório de exame por email
Procura o texto especificado
Substitui um texto por outro
Corta o texto selecionado para a área de transferência
Copia o texto selecionado para a área de transferência
Insere o conteúdo da área de transferência no relatório de
exame
Cancela a última operação
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Cancela as alterações anteriores
Altera a fonte corrente
Seleciona o nome de fonte corrente
Seleciona o tamanho da fonte
Escala do relatório
Negrito
Itálico
Sublinhado
Seleciona a cor da fonte
Seleciona a cor de fundo
Alinhamento à esquerda
Alinhamento centralizado
Alinhamento à direita
Marcadores

Após a geração do texto de relatório e a finalização de todas as operações associadas a ele (impressão, enviar por email, etc.), você pode fechar a janela do editor de
relatório. Para salvar o relatório em um exame, salve o exame. Todos os relatórios
salvos em um exame podem ser copiados no catálogo especificado.
Você pode especificar o catálogo para a cópia de relatórios de exames na guia “Relatório” da janela de configurações do programa (Fig. 7.3) que está disponível ao usar o
comando de menu “Setup | Alterar ...”
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Fig. 7.3. As configurações gerais dos relatórios de exames.

Para abrir um relatório criado anteriormente, para revisão e edição, use o comando
de menu “Relatório | Abrir ...”, selecione o relatório que você gostaria de abrir da lista de todos os relatórios (Fig. 7.4) e pressione o botão “OK”. Depois disso, o editor de
relatórios de exames, com o texto do relatório selecionado (Fig. 7.2), será aberto. Você também pode abrir o relatório usando o “Inspetor de exame”.

Fig. 7.4. Abrindo um relatório de exame.

7.2. Relatório de Exame Baseado em Modelo
Modelos de relatório são usados para que não seja necessário produzir o texto de
cada relatório de cada exame manualmente. O modelo de relatório é a base para a
produção de um relatório de exame. A ordem, a redação e o tipo de informação inclusa no relatório são definidas no modelo. Para criar o relatório de exame baseado em
um modelo, use o comando de menu “Relatório | Modelos” e selecione o modelo da
lista. Depois disso, a janela para criação de um novo relatório de exame (Fig. 7.1) será exibida na tela. Nesta janela você pode informar o nome do relatório e respectivos
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comentários. Para produzir o relatório, pressione o botão “OK”. Depois da produção
do relatório, a janela do editor de texto com o relatório de exame, com os dados inseridos na sequência definida no modelo, aparecerá na tela. Para alterar a ordem ou tipo da informação inclusa no relatório é necessário alterar o modelo do relatório.

7.2.1. Edição de Modelos de Relatório
Assim como descrito anteriormente, os modelos de relatório definem quais informações e em que sequência elas devem ser inclusas no relatório de exame. Cada modelo pode ser alterado em relação às necessidades concretas do usuário, o que provê a flexibilidade do sistema de produção de relatórios de exame.
Para editar os modelos de relatório, use o comando de menu “Relatório | Modelos |
Lista ...”. O gerenciados de modelos de relatório está representado na Fig. 7.5.

Fig. 7.5. O gerenciador de modelos de relatórios de exame.

A barra de ferramentas para o controle de modelos de relatório está localizada na
parte superior da janela. Usando os botões desta barra de ferramentas você pode
criar novos modelos de relatório, remover modelos existentes, importar modelos de
arquivos, exportar modelos para arquivos (por exemplo, para transferi-los para outro
computador), renomear ou especificar combinações de teclas para a rápida produção
de relatórios baseados no modelo dado.
A caixa de combinação dos modelos de relatório disponíveis está localizado no meio
da barra de ferramentas. Depois da seleção do modelo de relatório desejado da lista,
você pode passar para sua edição.
A janela do gerenciador de modelos é dividida em três partes. A parte esquerda contém a lista das informações disponíveis para inclusão no relatório. A unidade de informação disponível para ser inclusa no relatório é chamada bloco. Todos os blocos
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são divididos em grupos. Os nomes dos grupos podem ser vistos nas guias. Para selecionar a guia ativa, pressione-a com o botão esquerdo do mouse. Para incluir o bloco desejado no modelo de relatório, arraste-o com o mouse para a parte central da
janela.
A lista de todos os blocos inclusos no modelo está localizada na parte central da janela. A lista tem uma estrutura de árvore, ou seja, alguns blocos podem conter outros
blocos. Usando a barra de ferramentas desta lista você pode alterar a ordem dos blocos, remover os blocos desnecessários, copiar, cortar e inseri-los a partir da área de
transferência. Além disso, uma previsualização dos relatório está disponível. Usando
a previsualização, você pode avaliar a exatidão das informações a serem adicionadas
em seu relatório.
Nome do Bloco

Informação do paciente

Tags (palavras chave)
de usuário

Seleção de fonte
Seleção de cor do texto
Seleção da cor de
fundo
Alinhamento
Configuração de recuo
TAB
Espaço
Nova linha
Nova linha somente
quando não é o início
do parágrafo
Nova página
Texto
Arquivo RTF

Texto RTF

Descrição do Bloco
Insere as informações sobre um paciente no relatório.
Este bloco contém vários blocos aninhados, cada um
deles é responsável pela inserção no relatório de uma
informação específica sobre o paciente, por exemplo,
sobrenome, nome, idade, sexo, endereço, telefone, etc.
Você pode editar este bloco adicionando, alterando ou
excluindo o blocos aninhados.
Fornece as tags de usuário (ver capítulo 7.6 “Uso de
Tags de Usuário em Modelos de Relatórios”) para seu
uso posterior no texto do modelo do relatório. Os
valores das tags de usuário serão solicitadas do usuário
no momento de produção do relatório. As tags serão
substituídas por seus valores no texto do relatório.
Especifica a fonte do texto do relatório.
Especifica a cor do texto do relatório.
Especifica a cor de fundo do texto do relatório.
Alinha o texto do relatório.
Especifica os recuos da borda da página
Insere o símbolo TAB no texto do relatório.
Insere um espaço no texto do relatório.
Move o cursor para a linha seguinte.
Move o cursor para a linha seguinte somente se este já
não estiver no início de um parágrafo.
Move o cursor para a página seguinte.
Insere informações de texto (por exemplo, um campo
observações) no texto do relatório.
Insere o conteúdo do arquivo RTF indicado no texto do
relatório.
Insere textos formatados no relatório. O uso das, assim
chamadas, tags ou indicadores de usuário para
explicitar informações sobre um exame é permitido
também em textos formatados. Por exemplo, a tag
$NAME será substituída pelo nome de um paciente no
relatório do exame, a tag $AGE pela idade do paciente.
Além das tags, instruções lógicas ou cíclicas podem ser
usadas em texto formatado. Por exemplo, para separar
por idade você pode usar a seguinte instrução:
$IF $AGE >= 65 $THEN idoso $ELSE jovem $ENDIF,
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ou, para a separação por sexo e idade:
$IF $SEX == masculino && $AGE >= 65 $THEN idoso
$ENDIF.
Logicamente, somente os textos “jovem” ou “idoso”
serão inclusos no relatório ao invés destas instruções
condicionais. As instruções podem ser compostas, com
o uso de operadores lógicos && (E), || (OU). A
comparação de valores numéricos é efetuada com o
uso dos símbolos > (maior que), < (menor que), >=
(igual ou maior que), <= (igual ou menor que), ==
(igual), != (diferente). A comparação dos valores de
texto é efetuada com os sinais == (igual), != (diferente).
O uso de instruções condicionais aninhadas não é
permitido. O uso de parênteses na descrição da
instrução também não é permitida. Da mesma maneira,
você pode usar estruturas cíclicas junto com instruções
condicionais, por exemplo:
$FOR $I = 0 $TO $LENGTH($ARRAYTAG) - 1 $DO
$I). $ARRAYTAG[$I] $ENDFOR, where $ARRAYTAG –
tag-array.
Dentro do corpo do ciclo você pode usar as instruções
condicionais, mas os ciclos também podem ser
descritos dentro de instruções condicionais.
Figura do arquivo
Tabela container
Data e hora local

Adiciona a figura do arquivo especificado ao relatório.
Mistura vários elementos de uma ou várias linhas.
Usando a tabela container você pode exibir, por
exemplo, duas ou mais imagens ou tabelas lado a lado.
Insere a data e hora local no relatório.

Tabela 7. 2. A descrição dos blocos para layout de texto.

Vamos considerar um exemplo de modelo de relatório de um típico exame EEG. A
árvore dos elementos do modelo parece-se com a Fig. 7.6).

Fig. 7.6. Um exemplo de árvore de elementos do modelo de um relatório de exame.

As informações do exame serão inseridas na sequência dos elementos. O primeiro
elemento “Alinhamento” especifica o alinhamento central do texto. O segundo elemento “Texto RTF” adiciona o título do relatório. Você pode especificar o texto do título e sua fonte nas configurações deste elemento. O próximo elemento do modelo adiciona uma nova linha. Depois, o alinhamento a esquerda é especificado. O elemento
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“Informação do paciente” insere as informações sobre um paciente de acordo com os
elementos aninhado no elemento.
O elemento “Ciclo de testes funcionais” não insere nenhuma informação no relatório
do exame mas os elementos aninhados nele serão usados para cada teste funcional
executado durante o exame. Assim, neste caso, o nome do teste e a descrição de
cada teste será inserida no relatório. O elemento “Descrição de teste funcional” insere
os resultados da análise dos testes funcionais no relatório de acordo com as configurações do estilo de análise corrente (Fig. 8.49). Após a descrição de todos os testes
funcionais de um exame, serão adicionados ao relatório um elemento nova linha e o
nome do usuário do programa que efetuou o exame.Also such blocks as, for example
“Amplitude analysis”, “Spectral analysis”, which insert the results of the concrete
analysis types to the report, can be added to the report template.
Se você desejar, você pode editar os modelos de relatórios existentes, pela adição,
remoção ou nova configuração dos elementos. Você também pode criar novos modelos dos relatórios. Deve ser observado que a criação e configuração de modelos de
relatórios é um trabalho bastante longo e tedioso mas se você se dedicar a ele você
obterá ótimos relatórios de exame.
Vamos considerar o exemplo de criação de um novo modelo de relatório de exame.
Para criar o modelo do novo relatório é necessário usar o botão da barra de ferramentas. Na janela de criação de novo modelo (Fig. 7.7), entre o nome do modelo de
relatório e pressione o botão OK ou a tecla [Enter] no teclado.

Fig. 7.7. A criação de um novo modelo de relatório.
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Agora o novo modelo de relatório está vazio (Fig. 7.8). A árvore do modelo não contém nenhum elemento.

Fig. 7.8. O modelo de relatório vazio.

Se você quiser adicionar o título do relatório, use o elemento “Texto RTF” da guia
“Layout de texto”. Para isso, aponte o cursor do mouse à guia “Layout de texto” e
pressione-a com o botão esquerdo do mouse. Então, encontre o elemento “Texto
RTF” na lista de elementos desta guia e arraste-a para a árvore do modelo de relatório (no centro da área de trabalho da janela) com o mouse. Agora, entre o título do relatório (na parte direita da área de trabalho da janela) nas propriedades deste elemento. Você também pode especificar o alinhamento do texto, sua fonte e cor. Além
do título do relatório, adicione o texto, com a descrição estabelecida, ao modelo (Fig.
7.9).
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Fig. 7.9. A adição do título ao relatório.

Agora, adicione as informações sobre o paciente ao modelo do relatório. Para isso,
use o elemento “Informação do paciente” da guia “Informação do paciente”. Por padrão, o elemento “Informação do paciente” contém todos os dados de um paciente
mas os campos desnecessários podem excluídos com o uso do botão ou da tecla
[Del] de seu teclado. Por exemplo, deixe somente o nome do paciente e a data de
nascimento no modelo (Fig. 7.10).

Fig. 7.10. A adição das informações do paciente.
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Neste momento, adicione dados de um exame ao modelo. Por exemplo, é necessário
adicionar a data de execução do exame e o nome do registro de montagem ao relatório. Para tanto, adicione o elemento “Seleção de fonte” da guia “Layout de texto” ao
modelo do relatório para a seleção da fonte desejada para um texto e então, um elemento “Nova linha”. Depois do elemento “Nova linha” adicione o elemento “Texto” da
guia “Layout de texto” e entre o texto “Dados do exame: ” em seus parâmetros na
parte direita da janela. Então adicione o elemento “Texto” ao modelo da guia “Layout
de texto” e entre o texto “Data do exame: ” em seus parâmetros na parte direita da
janela. Agora, adicione o elemento “Data de início do exame” da guia “Parâmetros de
aquisição” e outro “Nova linha”. Então, adicione um elemento “Texto” da guia “Layout
de texto” ao modelo e entre o texto “Nome da montagem: ” em seus parâmetros na
parte direita da janela. Neste ponto, adicione o elemento “Nome da montagem” da
guia “Parâmetros de aquisição” e adicione o elemento “Nova linha” (Fig. 7.11).

Fig. 7.11. A adição das informações sobre um exame.

Aqui, adicione os elementos que descrevem os testes funcionais executados durante
o exame ao modelo do relatório. Por exemplo, se você desejar descrever os resultados da análise espectral de cada teste e exibir os mapas topográficos de índices dos
ritmos EEG padrão no relatório, é necessário incluir o elemento “Ciclo de testes funcionais” ao modelo do relatório e adicionar “Nome do teste funcional” da guia “Testes
funcionais” a este modelo de relatório. Depois do nome do teste, adicione um elemento “Nova linha”. EM seguida, é necessário incluir o elemento “Interpretação da
análise espectral” da guia “Análise Espectral” ao modelo. Este elemento contém o
texto com as tags que descrevem o comportamento da frequência de um sinal. Durante a produção de um relatório, as tags serão substituídas por seus valores reais.
Na parte direita da janela (nos parâmetros do elemento dado), você pode editar o texto de interpretação, excluir algumas tags da descrição ou adicionar outras novas. De-
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pois do elemento “Nova linha”, adicione o elemento “Mapas de índices de ritmo” da
guia “Análise espectral” ao modelo (Fig. 7.12).
Finalizando, insira o elemento “Nome do usuário” da guia “Parâmetros de aquisição”
ao modelo para adicionar as informações sobre o usuário que executou o exame.
Para a avaliação preliminar de um relatório você pode utilizar a função “Previsualização do relatório” com o uso do botão

localizado na barra de ferramentas.

Fig. 7.12. adição de informações sobre testes funcionais executados.

Fig. 7.13. A adição de informações sobre o usuário que executou o exame.
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7.3. Glossário
Uma útil ferramenta para a produção de relatórios é o dicionário de expressões padrão ou glossário. O dicionário destina-se a armazenagem estruturada de frases e
expressões típicas que são geralmente usadas na produção do exame corrente. O
usuário pode inserir frases do dicionário no relatório de exame corrente. Você também pode ampliar o dicionário com suas próprias frases ou combiná-las em grupos.
Para abrir o glossário, use o comando de menu “Exibir | Glossário” ou a combinação
de teclas [Alt+G] (Fig. 7.14).

Fig. 7.14. O glossário.

Se você deseja adicionar uma frase do glossário à posição corrente do relatório de
exame, dê um duplo clique na frase com o botão esquerdo do mouse. Usando o menu de contexto, que está disponível ao clicar do botão direito do mouse, você pode
adicionar novas frases, novos capítulos ao glossário, editar ou remover frases ou capítulos existentes neste glossário.
Na guia “Relatório” da janela de configurações do programa (Fig. 7.3), que está disponível no comando de menu “Setup | Alterar”, você pode especificar a abertura automática da janela “Glossário” na produção do relatório.

7.4. Estado Clínico
O “Estado clínico” é um texto adicional que é mantido em um exame além dos relatórios. Via de regra, o documento “Estado clínico” destina-se a descrição do estado de
um paciente antes de um exame. Para rever e editar o documento “Estado clínico”,
use o comando de menu “Exame | Estado clínico”..

7.5. Conclusão
A “Conclusão" é outro documento adicional que é mantido com os relatórios de exames e o documento "Estado clínico”. Ele destina-se a interpretação escrita dos resultados dos exames. Para rever e editar o documento “Conclusão”, use o comando de
menu “Exame | Conclusão”.
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7.6. Uso de Tags em Modelos de Relatórios
Se você deseja adicionar ao relatório dados que somente serão conhecidos no estágio de produção do relatório (por exemplo, nome e idade de um paciente), você pode
usar as, assim chamadas, “tags” no texto dos modelos de relatório. Todas as tags serão substituídas por seus valores no estágio de produção do relatório. A tabela 7.3
fornece a lista das tags usuais de um exame.
Nome do Bloco

Descrição do Bloco

$ID

Código do paciente

$NAME

Nome e sobrenome do paciente

$FIRSTNAME

Primeiro nome do paciente

$LASTNAME

Sobrenome do paciente

$MIDDLE NAME

Nome do meio do paciente

$AGE

Idade do paciente

$SEX

Sexo do paciente

$BDATE

Data de nascimento

$REGDATE

Data de aquisição no banco de dados

$CARDCOMMENT

Comentários ao cartão do paciente

$ADDRESS

Endereço

$PHONE

Número de telefone

$LONGDATE

Data do exame (formato longo)

$TIME

Hora do início do exame

$COMMENT

Comentários ao exame

$DIAGNOSIS

Diagnóstico provisório

$CARDNAME

Nome de arquivo

$CURDATE

Data atual

$CURLONGDATE

Data atual (formato longo)

$CURTIME

Hora atual

$WEIGHT

Peso do paciente (kg)

$HEIGHT

Altura do paciente (cm)

$POLICY

Número do seguro

$EMAIL

Endereço de email

$EDITUSER

Nome do médico

$CREATEUSER

Nome do médico que criou o exame

$EDITNAME

Data da última alteração

$DEPARTMENT

Departamento

$BMI

Índice de massa corporal

$USERFIELD1

Parâmetro do usuário 1

$USERFIELDN

Parâmetro do usuário N
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Tabela 7. 3. As tags usuais de um exame.

As tags listadas nesta tabela podem ser usadas em elementos “Texto RTF” e “Texto”
de modelos de relatório. Além das tags usuais de um exame, alguns elementos de
texto de um modelo podem conter tags específicas que podem ser usadas somente
no texto destes elementos, por exemplo, “Resumo da análise de amplitudes” pode
obter as tags associadas aos resultados da medição das amplitude EEG. Usando a
caixa de combinação “Tag” localizado na barra de ferramentas de parâmetros de
elementos você pode adicionar as tags ao elemento de texto.
As tags podem participar em instruções condicionais ou cíclicas. Abaixo é dado um
exemplo de uso de tags no texto de um modelo de relatório..
O exemplo de uso de tags em instruções condicionais é como segue:
$IF $MaximumAmpltudeAlfaRhythmLeft >= $MinimumAlfaRhythmAmplitude $THEN
Sobre o hemisfério esquerdo o ritmo alfa é registrado com uma amplitude de até
$MaximumAmpltudeAlfaRhythmLeft µV, uma amplitude média de $AverageAmpltudeAlfaRhythmLeft µV.$ELSE Ritmo alfa sobre o hemisfério esquerdo não foi registrado. $ENDIF
No momento da produção do relatório, o fragmento de texto dado pelo modelo será
substituído pela frase “Sobre o hemisfério esquerdo o ritmo alfa é registrado com uma
amplitude de até 98 µV”, se o ritmo alfa tiver sido registrado senão, por “Ritmo alfa
sobre o hemisfério esquerdo não foi registrado.”
Você pode definir suas próprias tags, cujos valores serão requisitados no estágio de
produção do relatório, usando o elemento de modelo “Entrada de tag do usuário”. As
tags de usuário podem ser de formato texto, número ou lista. As tags de texto podem
ser usadas para incluir uma informação de texto pertinente ao relatório. As tags numéricas destinam-se a adicionar dados quantitativos ao relatório, por exemplo, pressão sanguínea, frequência dominante do ritmo alfa, etc. A tags de lista destinam-se a
adicionar um dos valores previamente definidos ao texto do relatório, por exemplo, o
nível da modulação do ritmo alfa: “baixo”, “moderado” ou “alto”.
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7.7. Gravação de Comentários em Áudio
Além do armazenamento de texto de um exame, Neuron-Spectrum.NET provê a
possibilidade de gravar e reproduzir comentários em áudio e interpretações. Para
gravar os comentários em áudio, seu computador deverá estar equipado com um microfone. A gravação e reprodução dos comentários em áudio é realizada com o uso
da janela “Dictafone” (Fig. 7.15). Exiba ou oculte a janela “Dictafone” usando o comando de menu “Relatório | Dictafone”.

Fig. 7.15. O dictafone.

Ao usar as caixas de combinação localizadas na barra de ferramentas da janela “Dictafone”, você pode selecionar e configurar o gravador de áudio (vários gravadores de
áudio podem ser conectados) e o programa de compressão de áudio (por padrão, o
codificador recomendado, o Microsoft ADPCM, já está configurado). Você pode iniciar a gravação de um novo comentário em áudio ou reproduzir o comentário selecionado usando as parte inferior da janela. Além disso, você pode mover-se entre os
comentários, removê-los ou alterar o volume de reprodução. Você pode adicionar um
texto para cada comentário em áudio da lista (Fig. 7.16). Na seleção do comentário
da lista, ocorrerá o movimento automático do EEG para o ponto onde ocorre o início
da gravação em áudio. O marcador “Comentários em áudio” é disposto no EEG automaticamente.
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Fig. 7.16. Um exemplo de uso do dictafone.

Se você der um duplo clique no comentário em áudio com o botão esquerdo do mouse, sua reprodução começará automaticamente. A posição corrente do comentário é
representada na linha de tempo localizada na parte inferior da janela. Para pausar a
reprodução, pressione o botão de reprodução. Pressionando novamente este botão,
você continuará a reprodução do comentário da última posição.

8.

Configuração do Programa
Para começar a trabalhar com o Neuron-Spectrum.NET, não há nenhuma necessidade de alterar quaisquer de seus parâmetros. O programa já está configurado para
a realização de exames EEG típicos. No entanto, se você desejar, você pode alterar
as configurações do programa. As configurações de diferentes usuários do programa
são armazenadas em arquivos separados e baixados quando o programa é rodado,
no momento da identificação do usuário (ver capítulo 1.3. “Rodando o Programa”). As
configurações de um usuário não afetam as configurações de outros usuários do programa. Para salvar as configurações do programa em um arquivo, use o comando de
menu “Setup | Salvar …”, e para restaurá-las de um arquivo, use o comando de menu “Setup | Abrir”.
Para alterar as configurações do programa você pode usar o comando de menu “Setup | Alterar …”. A janela de controle das configurações do programa (Fig. 8.1) contém as seguintes seções:
 “Geral” – as configurações de usuário. Contém informações sobre o usuário corrente do programa e algumas configurações.
 “Aquisição” – as configurações de modos de aquisição de EEG. Contém o estilo de aquisição corrente (ver capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”) e os parâmetros do assistente de
aquisição (ver capítulo 8.2.3. “Assistente de Aquisição”).
 “Revisão” – os parâmetros de revisão do exame.
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 Análise” – os parâmetros dos modos de análise de EEG. Contém o estilo de análise corrente (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise” e os parâmetros do assistente
de análise (ver capítulo 8.4.2. “Assistente de Análise”)).
 “Relatório” – os parâmetros dos relatórios de exame.
 “Cores” – os parâmetros do programa para o esquema de cores.
 “Escala de tela” – os parâmetros de escala do monitor atual para a correta exibição em monitores de diferentes tamanhos.
 “Rede” – os parâmetros de acesso a computadores remotos na rede para revisão de resul-

tados de exames.
 “Gerenciador de exames” – parâmetros do “Gerenciador de Exames”.
 “Administração” – os parâmetros do programa que somente podem ser alterados
por um administrador.
 ““Atualização de software” – os parâmetros de atualização automática do programa.
 “GDT” – parâmetros GDT.

8.1. Parâmetros Gerais
Os parâmetros gerais do programa (Fig. 8.1) contém o nome e a senha do usuário
corrente, a opção para identificação do usuário quando o programa é iniciado (ver
capítulos 1.3. “Rodando o programa” e 1.4. “Janela principal do programa”) e os parâmetros das ações a serem executadas quando o programa é iniciado. Por padrão,
nenhuma ação adicional é executada quando o programa é iniciado, mas se você
configurar os parâmetros relevantes, o lançamento de um novo exame ou a abertura
de um já existente depois do iniciar do programa podem ser executados automaticamente. O login e a senha de um usuário são necessárias para a organização do programa para vários usuários. O login é usado para identificar um usuário e baixar os
parâmetros correspondentes e a senha é necessária para impedir um login sob outro
nome. Se o programa é usados somente por um usuário, não há necessidade de
identificar o usuário no iniciar do programa.
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Fig. 8.1. Os parâmetros gerais do programa.

8.2. Configurações de Modo de Aquisição
Na página de “Aquisição” (Fig. 8.2) você pode selecionar e editar a o estilo corrente
de aquisição (ver capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”) e os parâmetros do assistente
de aquisição (ver capítulo 8.2.3. “Assistente de Aquisição”). Todos os parâmetros do
modo de aquisição (parâmetros de hardware, de filtro, de estimulação, de exibição de
traços, etc) são armazenados no estilo de aquisição. Você pode selecionar o estilo de
aquisição corrente na caixa de combinação. Na seleção do estilo de aquisição, todos
os parâmetros do modo de aquisição serão substituídos pelos do selecionado. Assim,
você pode facilmente alternar entre diferentes parâmetros de aquisição para, por
exemplo, executar os exames usando modelos diferentes. Você pode selecionar o
estilo de aquisição corrente antes do início de cada novo exame (Fig. 4.3). Se você
quiser editar o estilo de aquisição corrente (ver capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”.
Você pode usar o botão

localizado a direita da caixa de combinação.

Além do estilo de aquisição, você pode configurar os parâmetros do assistente de
aquisição neste capítulo (ver capítulo 8.2.3. “Assistente de Aquisição”). Por padrão, o
assistente de aquisição não é usado. Você pode configurar o assistente de aquisição
no momento de criação de cada novo exame (Fig. 4.3).
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Fig. 8.2. Os parâmetros do modo de aquisição.

8.2.1. Edição de Montagens
Diferentes montagens são usadas para aquisição EEG dependendo do número de
eletrodos posicionados, do uso de canais adicionais e o propósito do exame. Você
pode especificar a montagem do registro ativo no estilo de aquisição (ver capítulo
8.2.2. “Estilos de Aquisição”) ou no momento de criação de um novo exame (Fig.
4.3). Durante a execução de um exame você pode alterar a montagem ativa a qualquer momento (ver capítulo 4.4. “Seleção de Montagem, Setup da Escala do EEG e
Velocidade de Varredura”). O conjunto das montagens típicas já está disponível por
padrão nas configurações do programa mas cada usuário pode criar suas próprias
montagens. alterar ou remover as existentes. Para isso, use a janela do gerenciador
de montagens (Fig. 8.3).
Você pode abrir o gerenciador de montagens pressionando o botão correspondente
na barra de ferramentas da janela principal do programa ou , usando o comando de
menu “Exibir | EEG | Montagens”. Esta janela também está disponível a partir dos
parâmetros de estilo de aquisição (Fig. 8.14) e na janela de parâmetros de novo
exame (Fig. 4.3).
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Fig. 8.3. Editor de montagens.

Você pode observar o nome da montagem corrente na parte do meio da barra de ferramentas da janela do gerenciador de montagens. Usando a caixa de combinação
você pode selecionar outras montagens para edição. Você também pode criar novas
montagens (incluindo a criação de uma baseada na atual), pode salvar as alterações
introduzidas, remover as montagens, exportá-las para um arquivo (para, por exemplo,
usá-las em outro computador) ou importá-las de um arquivo usando os botões da
barra de ferramentas. Além disso, você pode renomear a montagem e especificar
uma combinação de teclas para ela (para uma rápida alternância a uma dada montagem durante a aquisição ou revisão EEG).
A área de trabalho da janela do gerenciador de montagens é dividida em três partes:
 “Lista de derivações” – contém as derivações inclusas na montagem corrente,

com a possibilidade de configurar a visibilidade e parâmetros individuais.
 “Esquema de montagem” – contém a representação gráfica do esquema de disposição dos eletrodos, com a possibilidade de criar novas derivações.
 “Parâmetros de montagem” – contêm os parâmetros da montagem corrente.
Todas as derivações inclusas na montagem são listadas na lista de derivações.
Usando a caixa de opção em frente ao nome de cada derivação, você pode alterar
sua visibilidade. Depois disso, você pode controlar a visibilidade das derivações na
aquisição EEG usando o “Inspetor de exame” (ver capítulo 5.15.1. “Inspetor de Exame”) ou o menu de contexto das derivações. Usando os botões da barra de ferramen184

tas localizados sobre a lista de derivações você pode alterar a sequência das derivações, removê-las da montagem ou configurar seus parâmetros (Fig. 8.4). O número
de derivações inclusas na montagem é exibida sob a lista.

Fig. 8.4. A edição dos parâmetros de derivação.

Usando o esquema de montagem na parte do meio da janela você pode adicionar
novas derivações à montagem. Para adicionar a derivação monopolar à montagem,
clique o botão esquerdo do mouse no eletrodo correspondente no esquema gráfico.
Neste momento, a nova derivação correspondente aos parâmetros da derivação na
parte direita da janela serão adicionados à montagem. Para criar a derivação bipolar,
pressione o eletrodo ativo com o botão esquerdo do mouse e, mantendo-o pressionado, mova o cursor do mouse para o eletrodo passivo e então solte o botão do
mouse (o botão rádio “Parâmetros de derivação” deverá ter sido especificado para
“Derivação bipolar” nos parâmetros de derivação na parte direita da janela). Clique o
botão esquerdo do mouse no canal poligráfico sob o esquema de montagem para incluir os canais poligráficos a montagem. Para incluir os “canais não EEG” a montagem, é necessário clicar o botão esquerdo do mouse no canal correspondente localizado a direita do esquema de montagem.
Os dispositivos de série Neuron-Spectrum tem dois canais de corrente contínua (DC1
e DC2). Os sensores com níveis de sinal gradual (stepwise) (sensor de posição do
corpo) ou contínuo (cânula) podem ser conectados a eles. Se você utilizar tais sensores, é necessário ajustar os canais de corrente contínua de acordo com os sensores
conectados. O nível do sinal do sensor na saída é especificado no manual técnico do
sensor. Na falta do manual, o nível de sinal pode ser definido experimentalmente. Por
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exemplo, você pode conectar o sensor ao dispositivo e executar um teste. O NeuronSpectrum.NET prevê calibração automática de sensores de corrente contínua caso
seus parâmetros sejam indeterminados (ver capítulo 11.13 “Canais de corrente contínua”).
Alguns dispositivos EEG suportados pelo programa não possuem canais de corrente
contínua. Neste caso, o uso de tais sensores torna-se impossível.
Selecione o canal EEG adicional no esquema de disposição dos eletrodos e siga o
algoritmo descrito acima para usar os canais EEG adicionais (nos sistemas NeuronSpectrum-5 com EEG e EP digitais). Você pode usar as derivações adicionais tanto
para o esquema de disposição de eletrodos “10-10” quanto para a aquisição de outros sinais biológicos (por exemplo, EOG, EMG, etc.). Ao usar a configuração dos parâmetros de derivação, você pode especificar o nome e o tipo de cada derivação (Fig.
8.4).
Na parte direita da janela, você pode especificar os parâmetros da montagem e das
derivações. Você pode especificar o número de eletrodos usados e a descrição arbitrária de uma montagem. Nas propriedades das derivações você pode selecionar
quais derivações deverão ser adicionadas à montagem (monopolo ou bipolo) e especificar seus eletrodos referência usando a caixa de combinação. Ambos os eletrodos
de ouvido e também quaisquer outros eletrodos posicionados no crânio do paciente
podem ser usados como eletrodos de referência. Além disso, o uso do eletrodo intermediário ou do combinado (caso você use o eletrodo intermediário como o eletrodo de referência, você poderá indicar as derivações participantes na ponderação) é
possível como é possível como eletrodo de referência. Nos sistemas NeuronSpectrum-5 com EEG e EP digitais você pode especificar o eletrodo “Ref” como o
eletrodo de referência. Além disso, você pode indicar “Derivação da fonte” como referência, neste caso, o sinal de cada eletrodo será calculado como a média de seus
eletrodos próximos. O uso destas referências resulta na amplificação da atividade
EEG concernente ao exame e na rejeição da atividade arbitrária nos traços em exibição. As derivações de montagem podem ser exibidas usando cor (dependendo do
eletrodo de referência) ou usando flechas (apontando do eletrodo ativo ao passivo)
ou ambos.
Nos gostaríamos que você considerasse o exemplo de criação de uma nova montagem. Vamos assumir que é necessário criar a montagem com o eletrodo central como referência para a execução de estudos de polissonografia. Para criar uma nova
montagem, use o botão da barra de ferramentas. Na janela que aparecerá forneça
o nome da nova montagem (Fig. 8.5).

Fig. 8.5. A criação de uma nova montagem.
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A nova montagem não contém derivações. Marque que número de derivações deve
existir na montagem. Vamos considerar, por exemplo, que seja necessário criar a
montagem com dezenove derivações. Na parte direita da janela do gerenciador, no
campo “Número de eletrodos”, informe “19”. Selecione “Zona central (CZ)" na caixa
de combinação "Eletrodo de referência” (Fig. 8.6).

Fig. 8.6. Especificação de parâmetros de uma nova montagem.

Adicione várias derivações EEG mopolares à montagem: F3-CZ, F4-CZ, C3-CZ, C4CZ, O1-CZ, 02, CZ. Para isso, clique o botão esquerdo do mouse nos respectivos
eletrodos (Fig. 8.7).
Depois disso, adicione duas novas derivações EOG a montagem: FP1-CZ, FP2-CZ.
Os parâmetros destas derivações deverão ser alterados usando o botão
da barra
de ferramentas. Na janela de parâmetros de derivações (Fig. 8.4), indique o tipo de
derivação: “EOG (esquerdo)” (olho esquerdo) e “EOG (direito)” (olho direito) respectivamente (Fig. 8.8).
Adicione a derivação EMG do primeiro canal poligráfico a montagem. Para isso,
aponte o cursor do mouse ao primeiro canal poligráfico “E1” e clique o botão esquerdo do mouse sobre ele.
Depois disso, adicione a derivação ECG a montagem. Se seu sistema EEG ou EP
possuir um conector separado para o ECG você poderá simplesmente adicionar o
canal ECG a montagem. Para isso, mova o cursor do mouse para o canal “ECG” na
lista de canais adicionais, localizados a direita do esquema de disposição dos eletrodos na crânio e clique o botão esquerdo do mouse. Você também pode usar qualquer
187

conector de derivação EEG como um ECG. Por exemplo, crie a derivação “F8-CZ” e
especifique-o como tipo de derivação “ECG” (Fig. 8.8).

Fig. 8.7. A adição de derivações EEG monopolares.

Fig. 8.8. A adição de derivações EOG, EMG e ECG.
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Adicione os canais “Respiração”, “SpO2” à montagem e o canal “DC1” para o sensor
de posição do corpo da lista de canais adicionais, localizada a direita do esquema de
disposição de eletrodos no crânio (Fig. 8.9).
Use o canais poligráficos “E3” e “E4” respectivamente para os esforços de movimento
torácicos e abdominais (Fig. 8.9).
Para conectar os sensores de movimentos dos membros, crie duas derivações bipolares: “P3-T5” e “P4-T6”. Para isso, especifique a opção “Derivação bipolar” nos parâmetros de montagem na parte direita da área de trabalho da janela do gerenciador.
Então, mova o cursor do mouse para o eletrodo “P3” no esquema de disposição dos
eletrodos, pressione-o com o botão esquerdo do mouse e, mantendo-o pressionado,
mova o cursor do mouse para o eletrodo “T5”, e então solte o botão do mouse. Da
mesma maneira crie a derivação “P4-T6”. Escolha “EMG (perna esquerda)” e “EMG
(perna direita)” na caixa de combinação “Tipo de derivação” (Fig. 8.9) na janela de
especificação de derivações.

Fig. 8.9. A adição dos seguintes canais: respiração, SpO2, posição do corpo, movimento dos membros,
peito e abdômen.

A criação da montagem para execução de estudos polissonográficos está completa.
As vezes é necessário criar derivações, para as quais não há previsão em seu sistema EEG ou EP. Para cadastrar tais derivações você pode usar os canais existentes,
em que seja conveniente incluir tanto o nome “virtual” quanto o nome “real” ao nome
da derivação.

189

Vamos considerar o seguinte exemplo: É necessário incluir a derivação central frontal
FPZ-A1 a montagem mas no Neuron-Spectrum-3, sistema EEG e EP digital de 19
canais, não há provisão de tal arranjo de derivações.
Para criar uma tal derivação, use o conector “FZ” para aquisição “FPZ” e especifique
o número de eletrodos – 21, no gerenciador de montagem. Então, adicione a derivação FPZ-A1 a montagem mas indique “FZ” na caixa “Eletrodo ativo” dos parâmetros
de derivação. Assim, a derivação virtual FPZ-A1 estará disponível na montagem.
Gostaríamos que você considerasse mais um exemplo. Vamos assumir que, usando
o Neuron-Spectrum-5, sistema digital EEG e EP, seja necessário adicionar a derivação AF3-A1 no esquema “10-10” a montagem. Não há nenhum conector correspondente no painel do sistema digital EEG e EP dado e é por isso que você pode usar os
canais EEG adicionais: “X1…X11”. Na parte direita da janela do gerenciador dos parâmetros de montagem você pode especificar o número de derivações: 32 ou 64. Use
o conector “X1” para acomodar a derivação virtual AF3-A1. Para isso, mova o cursor
do mouse para “X1” e clique-o com o botão esquerdo do mouse, então mova o indicador para “AF3” e clique o botão esquerdo do mouse mais uma vez. Assim, usando
os canais EEG adicionais do sistema digital EEG e EP Neuron-Spectrum-5, você
pode criar 11 derivações “virtuais” no esquema “10-10” sem possuir os conectores físicos para elas no painel do dispositivo.

8.2.2. Estilos de Aquisição
Todos os parâmetros do programa associados a aquisição EEG são reunidos em estilos de aquisição. O uso de vários estilos de aquisição permite uma rápida alternância entre diferentes grupos de parâmetros de aquisição (por exemplo, para executar
exames usando deferentes modelos). Você pode especificar o estilo corrente de
aquisição usando o comando de menu “Setup | Alterar …” na janela principal do
programa (Fig. 8.2) ou logo antes de iniciar um novo exame (Fig. 4.3). Durante a
execução de um exame você não pode alterar o estilo de aquisição corrente mas você pode alterar qualquer parâmetro do programa separadamente usando o menu
principal e a barra de ferramentas.
Na janela “Estilos de aquisição EEG” (Fig. 8.10) você pode alterar os modos existentes de aquisição ou criar seus próprios modos. Para ter acesso a esta janela, use o
botão
no painel de parâmetros de aquisição (Fig. 8.2) ou o comando de
menu “Aquisição | Estilo de aquisição EEG | Lista …” diretamente durante a execução do exame. Antes do início de cada exame (Fig. 4.3) você pode selecionar o estilo corrente de aquisição e editá-lo.
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Fig. 8.10. A edição dos estilos de aquisição.

No parte do meio da barra de ferramentas do gerenciador de estilos de aquisição você pode ver o nome do estilo atual. Usando a caixa de combinação você pode selecionar outros estilos para edição. Você também pode criar novos estilos (incluindo estilos baseados no atual), salvar alterações introduzidas, remover estilos, exportá-los
para um arquivo ou importá-los de um arquivo (para, por exemplo, mover as especificações para um outro computador) usando os botões da barra de ferramentas. Além
disso, você pode renomear o estilo.
A área de trabalho da janela é dividida em duas partes:
 “Parâmetros de estilo de aquisição” – contém os elementos de configuração.
 “Propriedades do item” – contém a descrição do elemento corrente na árvore de especificações, com a possibilidade de alterar suas especificações.
Mais tarde todos os elementos dos parâmetros de estilos de aquisição serão descritos.
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Na página “Hardware” (Fig. 8.11) você pode selecionar o dispositivo, na lista dos conectados, que será usado concomitantemente o estilo de aquisição dado, por padrão.
Você também pode rodar o programa de teste para o dispositivo selecionado.

Fig. 8.11. Os parâmetros de hardware.

Além disso, na página dada você pode especificar a taxa de amostragem do dispositivo (ver capítulo 4.2. “Setup de taxa de amostragem”), indicar a frequência de filtro
(notch filter) da fonte elétrica, nível de calibração de sinal, tipo de fones de ouvidos
usados, diagonal do monitor em uso e atraso de sinal gráfico (para monitores LCD já
que eles tem um atraso na exibição de imagens).
Na página “Medição de impedância” (Fig. 8.12) você pode especificar que os limites
dos valores de impedância sejam marcados em vermelho, amarelo ou verde. Você
também pode ativar ou desativar o indicador de impedância no painel frontal do dispositivo.
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Fig. 8.12. As especificações de medição de impedância.

Por padrão, antes do início da gravação EEG, a medição de impedância é rodada automaticamente se ela já não houver sido medida. Você pode desabilitar esta função
desmarcando a opção correspondente.
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Na página filtros (Fig. 8.13) você pode especificar os parâmetros de filtro usados na
aquisição EEG por padrão (ver capítulo 4.3. “Setup de filtros”). Você pode especificar
as frequências de corte superior e inferior e também o uso do filtro de frequência
(notch filter). Em taxas de amostragem especificadas em 500 Hz ou mais, os dados
não filtrados poderão ser armazenados em um exame, o filtro será aplicado somente
aos traços exibidos na tela. A armazenagem de dados não filtrados em um exame
permite a revisão de traços EEG com um conjunto arbitrário de filtros, proporcionando
a alteração de filtros de alta frequência e baixa frequência em tempo real. Contudo,
lembre-se que uma filtragem em tempo real requer recursos computacionais adicionais e poderá desacelerar a revisão, análise e geração de relatórios de exame EEG.

Fig. 8.13. Os parâmetros de filtros.

Na janela “Montagem” (Fig. 8.14) você pode observar a montagem ativa corrente para o estilo de aquisição dado. Ao usar a caixa de combinação você pode selecionar
outras montagens. Você também pode acessar o gerenciador de montagens a partir
desta janela (ver capítulo 8.2.1. “Edição de Montagens).
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Fig. 8.14. A seleção da montagem corrente.

Além da montagem você pode criar o plano de gravação. O esquema de gravação
define a lista (a quantidade) de eletrodos usados na aquisição e o eletrodo de referência. Na atuação do plano de gravação, durante a gravação de um exame você terá acesso somente àquelas montagens que correspondam ao plano de gravação selecionado. O sistema digital EEG e EP é programado de acordo com o plano de gravação selecionado (ou seja, somente os canais indicados no plano de gravação, independentemente da montagem específica corrente, serão gravados). Se o plano de
gravação não estiver selecionado, todas as montagens da lista estarão disponíveis e
o dispositivo será programado de acordo com a montagem especificada (ou seja, os
canais indicados na montagem corrente serão gravados e se você alterar a montagem os canais utilizados serão reprogramados). Ao usar a caixa de combinação você
pode selecionar o plano de gravação e, usando o botão “Gerenciador de planos”, você pode criar novos planos de gravação, editá-los ou remover os já existentes.
O princípio de criação dos planos de gravação é similar ao de criação de montagens
(Fig. 8.15).
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Fig. 8.15. A edição de planos de gravação.

Na janela “Testes funcionais” (Fig. 8.16), você pode especificar a lista corrente de
testes funcionais para o estilo de aquisição em questão. Ao usar os botões a direita
da lista de testes você pode criar novas listas de testes funcionais ou removê-los. Você também pode renomear as listas de testes ou editá-las alterando a composição
dos testes inclusos nelas (Fig. 8.17). No editor de listas de testes funcionais você pode alterar a quantidade e a sequência dos testes inclusos na lista. A parte esquerda
da janela contém a lista de todos os testes funcionais disponíveis e a parte esquerda
da janela contém o grupo dos testes inclusos na lista corrente. Você também pode,
utilizando o gerenciador de listas de testes, alterar ou remover os testes funcionais
existentes ou criar novos testes.
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Fig. 8.16. A configuração dos testes funcionais.

Fig. 8.17. A edição da lista de testes funcionais.
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No gerenciador de testes funcionais (Fig. 8.18), você pode indicar o nome do teste
(completo ou breve), especificar uma combinação de teclas ou o ícone para exibição.
Para selecionar o ícone, pressione a área quadrada a esquerda do botão “Navegar”
com o botão esquerdo do mouse e selecione o ícone da caixa de combinação (Fig.
8.19). Usando o botão “Navegar” você pode especificar um ícone para um teste funcional de um arquivo gráfico qualquer.

Fig. 8.18. A edição de um teste funcional.

Fig. 8.19. A seleção de um ícone para um teste funcional.

Você também pode, no gerenciador de testes funcionais, especificar o tempo de gravação do teste na aquisição automática de testes funcionais (ver capítulo 4.12. “Testes Funcionais”), por exemplo, com o uso do assistente de aquisição (ver capítulo
8.2.3. “Assistente de Aquisição”). Para cada teste funcional é previsto um texto de
descrição onde você pode digitar informações relevantes.
Antes do início da gravação de cada teste funcional, um médico executando um
exame, geralmente solicita a um paciente a executar esta ou aquela ação (por exemplo, para inspirar profundamente ou relaxar e fechar os olhos). Via de regra, um médico tem de repetir as mesmas frases para cada paciente na execução de exames de
um único tipo. Para liberar o médico destas repetições, o programa prevê a possibilidade de reproduzir arquivos de áudio específicos antes da gravação de qualquer teste funcional.
No gerenciador de testes funcionais você pode indicar o arquivo com a notificação
em áudio respectiva ao teste em questão. No arquivo “Sounds” da pasta de trabalho
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há alguns arquivos com notificações em áudio para alguns testes funcionais típicos,
mas você pode gravar suas próprias notificações em áudio no formato 8.wav. Durante a reprodução da notificação em áudio você pode alternar para o modo de monitoramento e continuar a gravação do EEG.
É necessário executar a estimulação de um paciente durante a gravação de alguns
testes funcionais (ver capítulo “Estimulação durante a EEG”). Para cada teste você
pode indicar o tipo de estimulação (sem estimulação, estimulação manual ou por software). Se você escolher estimulação manual, você também poderá selecionar o estimulador e configurá-lo para o teste em questão. Neste caso, no início da gravação
do teste, o estimulador selecionado será programado de acordo com os parâmetros
especificados (caso o início da estimulação não ocorra). Se você selecionar a estimulação por software, você poderá indicar o programa de estimulação para o teste em
questão. Neste caso, o programa de estimulação indicado rodará automaticamente
ao início da gravação do teste. Durante a aquisição dos testes funcionais para os
quais a estimulação não tiver sido especificada (sem estimulação), nem a programação automática dos estimuladores tampouco seu início ocorrerão. Mas você pode
especificar os parâmetros individuais dos estimuladores e executar a estimulação durante toda a gravação EEG (ver capítulo 4.13. “Estimulação durante o EEG”).
Para configurar estes estimuladores e criar os programas de estimulação para o estilo de aquisição corrente, use a janela “Estimulação”. Na guia “Setup de estimuladores” (Fig. 8.20) você pode configurar todos os estimuladores suportados. Os parâmetros especificados para o estimulador no estilo de aquisição serão baixados para o
equipamento antes da gravação do exame.

Fig. 8.20 A configuração dos estimuladores.
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Na janela “Programa de estimulação” (Fig. 8.21) você pode selecionar o programa de
estimulação para o estilo de aquisição corrente da lista de todos os programas de estimulação disponíveis. Você também pode criar novos programas de estimulação,
editar os existentes ou removê-los. O programa de estimulação consiste de um ou
vários comandos de estimulação executados consecutivamente. Para cada comando
de estimulação você pode selecionar o estimulador e especificar seus parâmetros.
Além disso, as pausas entre os comandos de estimulação podem ser inclusas no
programa de estimulação.

Fig. 8.21. A configuração do programa de estimulação.

Vamos considerar o caso de criação de um programa de estimulação. Vamos assumir que seja necessário criar o programa de estimulação fótica (usando um estimulador fótico do sistema EEG e EP digital), começando com uma frequência de estimulação de 5Hz com seu aumento até 20Hz. O intervalo entre a estimulação de cada
frequência será de 20 segundos. A frequência crescendo em incrementos de 5Hz.
Para criar um novo programa de estimulação, use o botão “Nova estimulação” e entre
o nome do novo programa de estimulação na caixa de diálogo “Novo programa de
estimulação” (Fig. 8.22).

Fig. 8.22. A criação de um novo programa de estimulação.
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O novo programa de estimulação está vazio pe não contém qualquer comando de estimulação. Para adicionar o primeiro comando de estimulação, use o botão “Estimulação”. Na caixa de diálogo que será exibida, entre os parâmetros do comando de estimulação (Fig. 8.23).

Fig. 8.23. A configuração dos parâmetros do comando de estimulação.

Na janela “Especificações do comando de estimulação” você pode especificar a duração do comando de estimulação, o tipo do estimulador e todos os seus parâmetros.
Informe a duração de 20 segundos e frequência de estimulação de 5Hz para o primeiro comando de estimulação. Da mesma maneira, adicione os comandos para as
estimulações de 10, 15 e 20Hz ao programa de estimulação. Para o comando de estimulação com frequência de 20Hz o estimulador operaria continuamente, por isso é
necessário alterar a duração do estímulo de frequência de 20Hz para 50ms. Se você
desejar, você pode adicionar intervalos sem estimulação ao programa de estimulação. Para isso, use o botão “Pausa”. Comandos de estimulação de diferentes estimuladores podem ser usados em um só programa.
Na janela “Escalas” (Fig. 8.24) você pode indicar a escala e a velocidade de varredura dos traços EEG e também a visibilidade e tamanho dos cortes de calibragem.
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Fig. 8.24. A configuração das escalas.
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Na janela “Marcadores” (Fig. 8.25) você pode observar a lista dos marcadores de
evento disponíveis (ver capítulo 4.14. “Marcadores de Evento”). Você pode adicionar
novos marcadores ou alterar e remover os existentes. Para cada marcador você pode
especificar uma combinação de teclas para uma rápida aplicação no EEG. Você também pode especificar a vista dos marcadores de eventos nos traços EEG.

Fig. 8.25. A configuração dos marcadores de eventos.

Na criação de um novo marcador de eventos (Fig. 8.26) você pode especificar seu
nome (completo ou apelido), uma combinação de teclas para uma rápida aplicação
no EEG, comentários e o tipo de marcador. A cor do marcador é definida, por padrão,
pelo esquema de cores corrente do programa (ver capítulo 8.5. “Esquema de Cores”),
nas se você desejar, você pode especificar cores individuais para cada marcador.
Os marcadores são divididos em dois grupos: os marcadores de eventos e os marcadores com entrada de dados. Os marcadores de eventos indicam a posição de um
evento em certo momento do registro EEG. Os marcadores com entrada de dados
indicam o momento de ocorrência do evento assim como armazenam informações
adicionais sobre ele (por exemplo, pode-se informar a pressão sanguínea ou a frequência cardíaca de um paciente durante uma gravação EEG). Para os marcadores
com entrada de dados é necessário definir o conjunto de caixas de entrada, as quais
serão preenchidas pelo usuário durante o posicionamento de um marcador no EEG.
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Fig. 8.26. A criação de um novo marcador de eventos.

Na janela “Autosave dos dados do exame …” (Fig. 8.27) você pode especificar o intervalo de tempo para a gravação (em disco) automática do exame durante a aquisição EEG. É muito importante a gravação de exames EEG de longa duração para
prevenir a perda de dados no caso de falha no fornecimento de energia ou outras
emergências. Para exames EEG curtos, o uso da gravação automática não é necessária. O reinício da gravação de um exame interrompido pode ser continuada simplesmente abrindo o exame em questão e selecionando o comando de menu “Exame
| Recomeçar aquisição”.

Fig. 8.27. A configuração da gravação automática do exame.
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Ao usar a janela “Potenciais evocados” (Fig. 8.28), você pode especificar os parâmetros de aquisição de potenciais evocados (filtros, comprimento de épocas, número de
médias) e parâmetros de estimulação.

Fig. 8.28. A configuração de estimuladores para potenciais evocados.
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Na janela “Modelos EP” você pode criar modelos de parâmetros dos estimuladores.
Quando você grava EP, você pode alternar rapidamente entre modelos diferentes.
Ao usar a janela “Vídeo EEG” (Fig. 8.29), você pode especificar parâmetros para a
gravação síncrona de vídeo durante a aquisição de um exame. A gravação pode ser
executada a partir de três câmeras simultaneamente e você pode especificar os parâmetros de cada uma delas. Além disso, o corte automático do vídeo em frações é
executado durante a gravação de vídeo. Isto é feito para possibilitar uma posterior
remoção/salvamento do vídeo por partes. Você pode especificar a duração das frações de vídeo. Além disso, se sua câmera de vídeo dá suporte a controle por software, você pode especificar o protocolo de controle da câmera e a porta de controle por
conexão a cabo ao computador.

Fig. 8.29. A configuração do vídeo EEG.
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8.2.3. Assistente de Aquisição
O Neuron-Spectrum.NET provê a possibilidade de executar a aquisição EEG em
modo automático usando o assistente de aquisição. Nos parâmetros do assistente de
aquisição (Fig. 4.3, Fig. 8.2) você pode especificar as operações que deverão ser
executadas durante um exame. Por exemplo, nos parâmetros do assistente de aquisição você pode ativar/desativar a função da medição da impedância antes do início
da gravação EEG (ver capítulo 4.5. “Medição da Impedância do Eletrodo”), executar o
monitoramento e gravação do sinal de calibração e do EEG e indicar quais testes
funcionais devem ser gravados durante um exame. Você pode especificar a duração
do monitoramento, da gravação EEG e da calibração. Na gravação de testes funcionais em modo automático, preste atenção a sua duração, indicada em suas especificações (Fig. 8.18).
Na guia “aquisição” dos parâmetros do programa, você pode indicar os parâmetros
do assistente de aquisição a serem usados para a aquisição de um exame (Fig. 8.2).
Antes do início de cada novo exame, você pode configurar o assistente de aquisição
ou recusar seu uso (Fig. 4.3).
Vamos considerar o exemplo de uma típica gravação EEG usando o assistente. Vamos assumir que é necessário medir a impedância durante o exame e executar a
gravação de alguns testes funcionais selecionados, após vários segundos de monitoramento. Para isso, especifique o teste funcional de antemão, defina sua duração na
gravação automática e, se você desejar, indique os arquivos de áudio de notificação
para estes testes (Fig. 8.16. Fig. 8.18). O exemplo dos parâmetros do assistente de
aquisição está representado na Fig. 8.30.

Fig. 8.30. O exemplo dos parâmetros do assistente de aquisição.

Depois do preenchimento do cartão do paciente (ver capítulo 4.1. “Criação do Cartão
do Paciente”) o assistente de aquisição iniciará automaticamente a medição da impedância. Depois que a medição da impedância terminar, o monitoramento EEG continuará por 15 segundo. Após isso os testes funcionais selecionados serão gravados
consecutivamente e a gravação do exame estará terminada.
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Depois do término da gravação de um exame (usando ou não o assistente de aquisição), você pode passar a análise do exame gravado. A análise de um exame e a
preparação dos relatórios de exame também podem ser automatizadas. O assistente
de análise destina-se a análise e a geração de relatórios automática do EEG (ver capítulo 8.4.2. “Assistente de Análise”). Assim, o assistente de aquisição juntamente ao
assistente de análise permitem gravar um exame, analisá-lo e preparar os relatórios
de exame, tudo em modo automático.
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8.3. Configuração da Revisão do EEG
Na janela “Revisão” (Fig. 8.31) você pode especificar os parâmetros de revisão do
EEG ao abrir um exame. Por exemplo, você pode especificar a montagem e todos os
exames serão abertos nesta montagem (por padrão o exame é aberto na montagem,
isto é gravado). Alguns parâmetros da exibição do EEG e navegação também podem
ser especificados.

Fig. 8.31. Parâmetros de revisão do EEG.

8.4. Parâmetros do Modo de Análise
Na página “Análise” da janela “Setup” (Fig. 8.32) você pode selecionar e editar o estilo de análise corrente (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”) e os parâmetros do assistente de análise (ver capítulo 8.4.2. “Assistente de Análise”). Todos os parâmetros
do modo de análise (tamanho das épocas de análise, bandpasses de ritmos EEG padrão, exibição de resultados de análise, etc) são armazenados no estilo de análise.
Você pode selecionar o estilo de análise corrente da caixa de combinação. Na seleção do estilo de análise, todos os parâmetros do modo de análise serão baixados
deste estilo.
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Assim, você pode alternar rapidamente entre diferentes configurações do modo de
análise diretamente durante a execução do exame. Você pode selecionar o estilo de
análise corrente antes do início de cada exame (Fig. 4.4). Par editar o estilo de análise corrente (ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”), use o botão
do a direita da caixa de combinação.

, localiza-

Fig. 8.32. Os parâmetros de análise.

Além do estilo de análise você pode especificar os parâmetros do assistente de análise (ver capítulo 8.4.2. “Assistente de Análise”) na janela em questão. Por padrão, o
assistente de análise não é usado. Você pode configurar o assistente de análise na
criação de cada novo exame (Fig. 4.4).

8.4.1. Estilos de Análise
Todos os parâmetros do programa associados a análise EEG são agrupados em estilos de análise. O uso de vários diferentes estilos de análise permitem uma rápida alternância entre diferentes configurações de modos de análise. Você pode especificar
o estilo de análise corrente usando o comando de menu “Setup | Alterar …” (Fig.
8.32) ou antes do início de um exame (Fig. 4.4). Durante a execução de um exame
você pode alterar o estilo de análise corrente usando o comando de menu “Análise |
Estilos de análise”.
Na janela de edição dos estilos de análise (Fig. 8.33) você pode alterar os estilos de
análise existentes ou criar seus próprios estilos. Para ter acesso a janela “Estilos de
análise EEG”, use o botão
no painel de especificações do modo de análise (Fig. 8.32) ou o comando de menu “Análise | Estilos de análise EEG | Lista …” di-
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retamente durante a execução do exame. Você também pode selecionar o estilo de
análise corrente e editá-lo antes do início de cada novo exame (Fig. 4.4).

Fig. 8.33. A edição dos estilos de análise.

Na parte do meio da barra de ferramentas do gerenciador de estilos de análise você
pode observar o nome do estilo corrente. Ao usar a caixa de combinação, você pode
selecionar outros estilos para edição. Você também pode criar novos estilos (incluindo estilos baseados no atual), salvar mudanças introduzidas, remover estilos existentes, exportá-los para um arquivo ou importá-los de um arquivo (para, por exemplo,
usá-los em outro computador) usando os botões da barra de ferramentas. Além disso, você pode renomear o estilo.
A área de trabalho da janela é dividida em três partes:


“Parâmetros do estilo de análise” – contém os elementos a serem especificados.



“Propriedades do item” – contém a descrição do elemento corrente da árvore de parâmetros com
a possibilidade de alterar estes parâmetros.
Mais tarde todos os elementos da configuração de estilos de análise serão descritos.

O elemento “Épocas de análise” (Fig. 8.34) contém as especificações de aplicação
das épocas de análise (ver capítulo 5.13. “Disposição de Épocas de Análise”). Você
pode indicar a duração das épocas de análise, porcentagem máxima de épocas que
se sobrepõem (na disposição das épocas próximas a artefatos), a área de disposição
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(ao longo do registro ou de alguns testes funcionais selecionado) e outros parâmetros.

Fig. 8.34. A configuração das análises de época.

O elemento “Ritmos” (Fig. 8.35) contém os parâmetros de ritmos de ondas EEG.
Usando a tabela editável, você pode alterar os limites de frequência de ritmos de ondas. Para cada ritmo você pode indicar a amplitude mínima para a qual a onda é
considerada um ritmo válido presente no EEG. Além disso, você pode adicionar seus
próprios ritmos EEG padrão, que serão considerados na visualização de gráficos de
espectro, de tendências de espectros, de biespectro e de análise coerente.
O elemento “Fenômeno visual” (Fig. 8.36) destina-se a edição da lista de fenômenos
visuais disponíveis (ver capítulos 5.10. “Fragmentos EEG” e 5,12,4, “Procura e Seleção de Fenômenos Visuais Arbitrários”). Os elementos da tabela de fenômenos visuais gerais não pode ser alterada, mas você pode adicionar seus próprios fenômenos
visuais à tabela de fenômenos visuais do usuário. Para fenômenos gerais, a cor selecionada é especificada pelo esquema de cores corrente (ver capítulo 8.5. “Esquema
de Cores”). Para os fenômenos do usuário, quaisquer cores podem ser selecionadas.
Na janela “Procura de picos e ondas acentuadas”, são apresentados os parâmetros
dos elementos de procura automática de artefatos, picos e ondas acentuadas, atividade epileptiforme e fenômenos visuais arbitrários.
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Fig. 8.35. A configuração dos ritmos de ondas.

Fig. 8.36. A configuração de fenômenos visuais.

A janela “Procura de artefatos” (Fig. 8.37) contém os parâmetros de procura automática e seleção de artefatos. Você pode indicar a área de procura por artefatos (todo o
registro ou somente os testes funcionais selecionados) e o esquema de procura (se213

leção e procura totalmente automáticos ou procura por modelo especificado ou procura por fragmento especificado). Na procura totalmente automática o usuário não
precisa especificar quaisquer parâmetros de busca. O programa selecionará os artefatos do registro EEG sozinho. Tal esquema de procura é o mais simples e ele pode
ser ineficaz para alguns exames (por exemplo, para amplitudes muito baixas ou muito
altas do sinal gravado). Na procura por modelo especificado, o usuário deverá indicar
os parâmetros do fenômeno desejado. O programa selecionará somente aqueles fenômenos visuais que satisfazem os parâmetros especificados de busca. Na procura
por fragmento especificado, você terá que selecionar o intervalo de busca nos traços
(ver capítulo 5.10 “Fragmentos EEG”) e um traço EEG de antemão. Todas as áreas
de traço EEG que coincidam com o fragmento selecionado, na porcentagem de correlação indicada, serão selecionados no processo de busca.
Você também pode indicar se é necessário pedir a confirmação para a seleção de
cada artefato encontrado. Se você selecionar esta opção, somente os artefatos que
recebam a confirmação de seleção, serão marcados.

Fig. 8.37. A configuração dos parâmetros de busca.
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A janela “Procura de picos e ondas acentuadas” (Fig. 8.38) contém os parâmetros de
procura por picos e ondas acentuadas no EEG. Você pode especificar o intervalo de
busca (todo o registro, testes funcionais ou épocas de análises selecionados) e também a características da frequência e amplitude dos picos e ondas acentuadas.

Fig. 8.38. A configuração de busca de picos e ondas acentuadas.
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A janela “Procura por crise epiléptica” (Fig. 8.39) contém os parâmetros de detecção
de atividade epileptiforme (ver capítulo 5.12.2. “Atividade Epileptiforme”). Você pode
especificar o intervalo de busca (todo o registro, testes funcionais ou épocas de análise selecionadas) e o esquema de procura (busca totalmente automática ou busca
por parâmetros especificados). Por padrão, a opção de detecção de atividade epileptiforme estará marcada já no início da gravação do EEG. Realmente, o detector será
ligado durante a gravação e analisará o sinal EEG gravado. Se o detector descobrir
atividade epileptiforme durante a gravação, ela será selecionada automaticamente.
Além disso, o programa emitirá uma notificação de áudio no início da atividade epileptiforme. Você também pode usar o detector de atividade epileptiforme após o final
da gravação EEG.

Fig. 8.39. A configuração dos parâmetros de busca de atividade epileptiforme.

A janela “Procura por fenômenos visuais” (Fig. 8.40) contém os parâmetros de procura por fenômenos visuais no EEG. Para procurar os fenômenos visuais você pode
especificar o intervalo de busca (todo o registro, testes funcionais ou épocas de análise selecionadas) e o esquema de procura (busca totalmente automática ou busca
por parâmetros especificados). Na procura através de um determinado modelo, o
usuário deverá indicar os parâmetros do fenômeno sendo procurado. O programa selecionará somente aqueles fenômenos visuais que satisfazem os parâmetros de
busca especificados. Na procura por fragmento especificado, você terá que selecionar o intervalo de busca nos traços (ver capítulo 5.10 “Fragmentos EEG”) e um traço
EEG de antemão. Todas as áreas de traço EEG que coincidam com o fragmento selecionado, na porcentagem de correlação indicada, serão selecionados no processo
de busca.
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Fig. 8.40. A configuração dos parâmetros de busca de fenômenos visuais arbitrários.
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A janela “Análise EEG” (Fig. 8.41) contém os elementos aninhados de parâmetros de
setup de todos os tipos possíveis de análises. Você pode indicar o caminho para o
programa de localização 3D BrainLoc nas propriedades do elemento dado.

Fig. 8.41. A configuração dos parâmetros de análise EEG.
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Na guia “Análise de amplitude” (Fig. 8.42) você pode especificar os parâmetros de
análise da amplitude EEG. Você pode especificar a maneira de calcular a amplitude
(de pico a pico ou da mediana ao pico), amplitude mínima necessária de uma onda
EEG para ser considerada na análise e a resolução dos mapas topográficos: de baixa
(para acelerar o redesenho) até a ideal (para uma exibição mais detalhada). Os mapas podem ser planos ou 3D.
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Você também pode selecionar a paleta de cores para os mapas topográficos da caixa
de combinação ou criar sua própria paleta de cores. Você também pode indicar se é
necessário exibir a posição dos eletrodos nos mapas. Além disso, você pode especificar o passo de varredura (ver capítulo 6.4.5. “Amplitude de Varredura”) assim como
o passo de troca dos valores da paleta de cores.

Fig. 8.42. A configuração dos parâmetros de análise de amplitude.
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A janela “Análise espectral” (Fig. 8.43) contém os parâmetros da análise espectral.
Você pode indicar a função janela (para suavizar os efeitos de borda), os parâmetros
de análise (a amplitude ou a potência), a escala dos gráficos de espectros (ver capítulo 6.4.7. “Gráficos de Espectro”). Além destes, você também pode especificar os intervalos de frequências visíveis nos gráficos de espectro.
Você também pode especificar os parâmetros de visualização do mapeamento dos
resultados da análise espectral. Você pode indicar sua resolução: de baixa (para acelerar o redesenho) até a ideal (para uma exibição mais detalhada). Os gráficos podem ser planos ou 3D.
Você também pode selecionar a paleta de cores para os gráficos da caixa de combinação ou criar sua própria paleta de cores. Você também pode indicar se é necessário exibir a posição dos eletrodos nos mapas. Além disso, você pode especificar o
passo de troca dos valores da paleta de cores (ver capítulo 6.4.9. “Mapeamento
Espectral”).

Fig. 8.43. A configuração dos parâmetros de análise espectral.
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A janela “Análise de correlação” (Fig. 8.44) contém os parâmetros de análise de correlação (ver capítulo 6.4.12. “Análise de Correlação”). Usando as caixas de entrada
você pode especificar o intervalo de tempo para o cálculo das funções de autocorrelação e correlação cruzada e análise coerente (ver capítulo 6.4.13. “Análise Coerente”). Se você desejar, você pode editar as listas de pares de derivação usando o gerenciador correspondente “6.4.9. “Mapeamento de Espectro”). Tenha em mente contudo, que o intervalo de tempo para o cálculo da autocorrelação e da correlação cruzada não devem ser grandes demais.

Fig. 8.44. A configuração dos parâmetros de análise de correlação.
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A janela “Análise de Coerência” (Fig. 8.45) contém os parâmetros de análise de coerência (ver capítulo 6.4.13. “Análise de Coerência”). Usando as caixas de entrada você pode especificar o nível de precisão dos gráficos de coerência.

Fig. 8.45. A configuração dos parâmetros da análise de coerência.

A janela “Análise Comparada” (Fig. 8.46) contém os parâmetros da análise comparada (ver capítulo 6.4.14. “Análise Comparada”). Você pode selecionar ritmos de ondas
participantes na comparação assim como os critérios de comparação. Também podem ser comparados as amplitudes médias dos ritmos de ondas selecionados, seus
índices e fenômenos visuais. Os resultados da análise comparada podem ser representados por interpretações em texto ou diagramas. Você pode especificar a paleta
de cores para os diagramas. Você também pode, na janela de análise comparada
(ver capítulo 6.4.14. “Análise Comparada”), exibir os gráficos de frequência de espectros e mapas topográficos para comparar áreas de fragmentos.

223

Fig. 8.46. A configuração de parâmetros de análise comparada.
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Na janela “Modelos de análise comparada” (Fig. 8.47) você pode criar modelos de
análise comparada. As épocas e teste funcionais, a serem comparados, são armazenados no modelo. Os modelos de análise criados por você podem ser usados na janela “Análise comparada” (ver capítulo 6.4.14. “Análise Comparada”) para a rápida
exibição de resultados de comparações de fragmentos específicos de um registro
EEG, durante a análise de um exame. Além disso, os modelos de análise comparada
podem ser usados na descrição dos testes funcionais no relatório de um exame (para, por exemplo, descrever o índice de mudança do ritmo alfa na abertura dos olhos
em comparação com o registro de fundo). Por exemplo, para definir o nível da depressão do ritmo alfa durante o teste “Abrir os olhos”, crie o modelo de análise comparada para comparar o índice do ritmo alfa nas duas últimas épocas do registro de
fundo com a primeira época do teste “Abrir os olhos” (Fig. 8.47). Este modelo de análise comparada é usados para a descrição do teste funcional “Abrir os olhos” no relatório de um exame (Fig. 8.49).

Fig. 8.47. A configuração dos modelos de análise comparada.

A janela “Imprimir” (Fig. 8.48” contém os parâmetros de impressão EEG (ver capítulo
5.14. “Impressão do EEG”). Na impressão do EEG, a informação sobre um paciente,
os parâmetros da aquisição e visualização do EEG podem ser exibidos na parte inferior de cada janela. Na guia em questão você pode selecionar que tipo de informação
é necessário exibir na impressão EEG. Você também pode, na janela em questão,
especificar os parâmetros da impressora se ela estiver conectada a seu computador
ou disponível na rede de computadores. Neuron-Spectrum provê a possibilidade de
imprimir o EEG mesmo durante a aquisição. No entanto, um atraso na exibição dos
dados em aquisição pode ocorrer em computadores mais lentos. É por isso que as
especificações de impressão tem a opção de impressão EEG atrasada durante a
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aquisição. Se esta opção estiver marcada você pode usar o botão
na barra de
ferramentas, o comando de menu correspondente ou a combinação de teclas
[CTRL+P] mas a impressão EEG não ocorrerá. Contudo, após o final da aquisição
EEG, todos os fragmentos EEG selecionados serão impressos. Se a opção de impressão atrasada não estiver marcada, a impressão EEG ocorrerá diretamente durante a aquisição EEG. Todas as páginas impressas são marcadas com o serviço de
impressão “Início/Fim de impressão”. A lista de fragmentos EEG enviados para impressão também pode ser vista na janela “Inspetor de Exames”. Usando o menu de
contexto, você pode enviar estes fragmentos para impressão novamente. Se você
usa uma impressora preto e branco, você pode selecionar a opção “Converter cores
para preto e branco durante impressão”. Caso esta opção esteja desmarcada, os traços serão impressos do mesmo modo como estão na tela.

Fig. 8.48 A configuração dos parâmetros de impressão EEG.
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Na janela “Descrição do relatório dos testes funcionais” (Fig. 8.49) você pode especificar quais informações deverão ser inclusas para cada teste funcional para cada ritmo de onda separadamente. Para inserir a informação sobre os testes funcionais
executados durante um exame num modelo de relatório de exame, inclua o bloco
“Ciclo de testes funcionais”, que pode conter blocos como “Nome do teste funcional”
e “Descrição do teste funcional” (Ver capítulo 7. “Criação de Relatórios de Exames”).
Os blocos indicados já estão inclusos no modelo “Relatório”. Para especificar a descrição dos testes funcionais dos relatórios baseados neste modelo, marque as opções que tem as informações necessárias para os ritmos de ondas que devem constar no relatório (ver capítulo 7.2.1. “Edição de Modelos de Relatórios”). Se você criou
um modelo de análise comparada (Fig. 8.47) para o teste funcional corrente, ele pode
ser selecionado na caixa de combinação correspondente. Neste caso os resultados
da análise comparada podem ser inclusos no relatório.

Fig. 8.49. A configuração da descrição dos testes funcionais no relatório de exame.
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Na janela “Potenciais evocados” (Fig. 8.50) você pode especificar os parâmetros de
cálculo de média e visualização dos potenciais evocados (ver capítulo 9. “NeuronSpectrum-LEP.NET”). Você pode especificar o comprimento das épocas de análise
que serão usadas como padrão. Durante um exame você pode alterar a época de
análise a qualquer momento, no que os resultados da análise serão automaticamente
atualizados. Você também pode especificar um retardamento ao início do cálculo da
média para, por exemplo, suprimir um artefato de estímulo. Se o nível de rejeição de
artefatos for diferente de zero, então somente aquelas áreas de traços cujos valores
não excedam o limite indicado serão inclusas no cálculo da média. Na página em
questão você pode indicar a escala, a velocidade de varredura, a disposição (consecutiva ou pelo esquema “10-20”), a visibilidade e a cor padrão dos traços EP. Você
também poderá alterá-los durante um exame.

Fig. 8.50. A configuração dos potenciais evocados.

Na janela “Análise de fase de sono” (Fig. 8.51) você pode especificar os parâmetros
da análise da fase de sono. Você pode especificar a duração da época de análise e o
sistema de pontuação da fase do sono. Você também pode especificar a quantidade
de épocas sequenciais para a detecção da presença de sono ou sono persistente.
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Fig. 8.51. A configuração da análise da fase do sono.

Na janela “Eventos PSG” (Fig. 8.52) você pode observar a lista dos eventos PSG
embutidos no Neuron-Spectrum.NET. Além destes, você pode adicionar seus próprios eventos PSG. Você pode selecionar o tipo de traço para cada evento. Quando
você seleciona um fragmento de traço do tipo especificado, o menu de contexto. Com
a lista dos eventos PSG definidos para o traço daquele tipo, é exibido na tela. Você
pode indicar a cor desejada para seus próprios eventos PSG. A cor típica de um
evento OSG é definida pelo esquema de cores corrente “ver capítulo 8.5 “Esquema
de Cores”).
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Fig. 8.52. A configuração dos eventos PSG.
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Na janela “Análise de distúrbios de respiração” (Fig. 8.53) você pode especificar os
parâmetros para procura e seleção automática de eventos respiratórios. Você pode
especificar a duração mínima de eventos respiratórios e o decréscimo mínimo de
amplitude de movimentos respiratórios a partir de um nível médio. Se você marcar a
opção “Levar em consideração o nível de dessaturação do oxigênio enquanto procura
por distúrbios de respiração”, somente os distúrbios de respiração com um decréscimo de amplitude simultâneo (ou atrasado) com um decréscimo do nível de saturação
de oxigênio (em relação ao nível especificado) serão selecionados.

Fig. 8.53. Os parâmetros de configuração da análise dos eventos respiratórios.
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Na janela “Análise de dessaturação do oxigênio” (Fig. 8.54) você pode especificar os
parâmetros da busca e seleção automática de eventos de dessaturação de oxigênio.

Fig. 8.54. A configuração dos parâmetros de análise de dessaturação.

Na janela “Análise da frequência cardíaca” (Fig. 8.55) você pode especificar os parâmetros para busca e seleção automática de eventos cardíacos durante o sono (taquicardia, bradicardia, assistolia).
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Fig. 8.55. A configuração dos parâmetros de análise dos eventos cardíacos.

Na janela “Análise de ressonância” (Fig. 8.56) você pode especificar os parâmetros
para a busca e seleção automática de eventos de ressonância sonora.

Fig. 8.56. A configuração dos parâmetros de análise de ressonância.
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Na janela “Análise de movimentos dos membros” (Fig. 8.57) você pode especificar os
parâmetros para busca e seleção automática de eventos de movimento dos membros.

Fig. 8.57. A configuração dos parâmetros de análise de movimento dos membros.

Na janela “Análise de hipoventilação (EtCO2)” (Fig. 8.60) você pode especificar os
parâmetros para busca e seleção automática de eventos de hipoventilação. A hipoventilação é um fragmento do registro onde o dióxido de carbono (CO2) na expiração
excede um valor especificado.
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Fig. 8.58. A configuração dos parâmetros de análise de hipoventilação.
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8.4.2. Assistente de Análise
O Neuron-Spectrum.NET provê a possibilidade de executar a análise EEG em modo
automático usando o assistente de análise. Nos parâmetros do assistente de análise
(Fig. 4.4 e Fig. 8.32) você pode indicar as operações que deverão ser executadas durante a análise de um exame. Por exemplo, nos parâmetros do assistente de análise
você pode especificar se é necessário realizar a busca por artefatos antes da análise
do EEG (ver capítulo 5.12.1. “Busca e Seleção de artefatos”), se é necessário executar a disposição automática de épocas de análises e quais modelos deverão ser usados na geração de relatórios de exame (ver capítulo 7.2. “Relatórios de Exame Baseados em Modelos”). Você também pode indicar quando é necessário rodar o assistente de análise: após o final da aquisição ou na abertura de um exame que não foi
analisado ainda.
Geralmente, diferentes janela e caixas de ferramentas são necessárias para a aquisição e análise do EEG. Via de regra, na gravação do EEG são usadas as janelas e
botões para o controle de aquisição, e na análise, os botões e janelas para a execução e exibição dos resultados da análise. Nos parâmetros do assistente de análise
você pode selecionar a mesa de trabalho (ver capítulo 5.16. “Mesas de Trabalho”)
que você deve utilizar antes do início da análise. Assim, você pode usar uma mesa
para aquisição EEG e outra para a análise EEG.

Fig. 8.59. Um exemplo de configuração do assistente de análise.

Na guia “Análise” dos parâmetros do programa, você pode indicar os parâmetros do
assistente de análise (Fig. 8.32). Antes do início de cada exame é possível especificar ou recusar o uso do assistente de análise (Fig. 4.4).
Na inicialização do assistente, será exibida uma janela solicitando a confirmação para
executar o assistente (Fig. 8.60). Você pode recusar a execução do assistente ou
concordar com seu uso.
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Fig. 8.60. A solicitação para confirmar a execução do assistente.

Por padrão, o assistente de análise fica desativado.

8.5. Esquema de Cores
Na janela “Cores” (Fig. 8.61) você pode alterar as especificações do esquema de cores corrente ou criar seu próprio esquema de cores. As cores de todos os elementos
do programa visíveis na tela são definidas no esquema de cores. Você pode selecionar a cor de fundo dos traços EEG, a cor de fragmentos selecionados, a cor de marcadores de eventos, épocas de análise, etc. Se você manter vários esquemas de cores, configurados de maneira diferente, você poderá alternar rapidamente entre eles
a qualquer momento da operação do programa.
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Fig. 8.61. A configuração do esquema de cores corrente.
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8.6. Escala de Tela
Na exibição dos traços EEG em monitores de diferentes tamanhos, a velocidade de
varredura e a escala dos traços pode diferir das especificadas. Para configurar a escala do monitor de seu computador, use a janela “Escala de Tela” (Fig. 8.62) da janela “Setup”. As divisões de escalas verticais e horizontais na barra de escalas devem
ser coincidentes com as divisões da escala de medição. Para calibrar sua tela, posicione a régua sobre a tela e assegure-se que a barra de escalas na tela coincida com
a régua. Se você conhece o tamanho de seu monitor em milímetros, entre sua largura e altura nas caixas de entrada correspondentes. Depois da configuração da escala
de tela, as escalas dos traços EEG e da velocidade de varredura deverão corresponder completamente aos parâmetros especificados. Você pode verificar isso usando a
régua.
Por padrão, o programa é configurado para operar num monitor de 19”. Se você trabalha em computadores com monitores de outros tamanhos, configure sua escala de
tela de antemão.

Fig. 8.62. A configuração da escala de tela.

Com frequência, se você é acostumado a abrir várias janelas de análise, a área disponível na tela do monitor não é suficiente para rever e analisar resultados de análises EEG simultaneamente. O Neuron-Spectrum.NET suporta o uso de vários monitores simultâneos para um processo mais conveniente de revisão e análise do EEG.
Caso você marque a opção “Usar um segundo monitor” o Neuron-Spectrum.NET
automaticamente expandirá sua área de trabalho para ocupar todos os monitores
disponíveis, caso pelo menos dois monitores de mesma resolução estejam disponíveis. O uso de dois monitores permite rever o EEG numa tela e os resultados da análise ou vídeo na outra tela simultaneamente.
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8.7. Configuração de Acesso a Rede
Na janela “Rede” (Fig. 8.69) você pode observar todos os computadores da rede local
onde o Neuron-Spectrum.NET está rodando.,Você pode, por exemplo, observar a
aquisição EEG em qualquer computador da rede a partir do computador do médico
chefe. Esta funcionalidade também é útil para controlar a qualidade dos registros, por
exemplo, durante exames longos ou noturnos se uma enfermeira possuir acesso a
todos os sistemas de aquisição EEG ou PSG do departamento a partir de um único
computador.

Fig. 8.63. Configuração de acesso à rede.

Para conectar outro computador à rede, entre seu endereço IP, porta de conexão e
pressione o botão “Conectar a outro computador”. Após algum tempo (necessário para estabelecer a conexão) a janela com o computador selecionado será exibida na tela. O endereço IP de seu computador e porta de acesso são informados nas caixas
de entrada correspondentes. Para descobrir o endereço IP de outro computador na
rede, inicie o Neuron-Spectrum.NET e abra esta janela. O número da porta de seu
computador deve ser coincidente com a porta do computador com o qual você quer
se conectar. É recomendado usar a porta 8080 mas você pode alterá-la. O endereço
IP de seu computador, contudo, não pode ser alterado.

8.8. Relatório
Na janela “Relatório” (Fig. 8.64) você pode indicar se é necessário exibir a caixa de
diálogo com a solicitação do nome do relatório e o nome do usuário que gerou o relatório antes de sua produção. Você também tem acesso aos modelos de relatórios
(ver capítulo 7.2.1. “Edição de Modelos de Relatórios”).
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Fig. 8.64. A configuração do relatório de exame.
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8.9. Gerenciador de Exames
Várias especificações do “Gerenciador de exames” (ver capítulo 3. “Operando o Gerenciador de Exames”) estão exibidas na guia correspondente. Você pode indicar a
pasta para a armazenagem temporária de exames e o tamanho da mídia correspondente para arquivar os dados.

Fig. 8.65. A configuração do “Gerenciador de exames”.
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8.10. Administração
Somente o administrador do Neuron-Spectrum.NET tem acesso à janela “Administração” (Fig. 8.66). Aqui, o administrador pode especificar a visibilidade de algumas caixas de entrada na janela de novo exame, definir parâmetros adicionais a serem informador na criação de um exame e indicar o sexo padrão do paciente.

Fig. 8.66. Janela “Administração”.
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8.11. Atualizações de Software
Somente o administrador do Neuron-Spectrum.NET tem acesso à janela “Atualizações de software” (Fig. 8.67). Aqui, o administrador pode especificar os parâmetros
de atualização automática para versões mais novas do Neuron-Spectrum.NET.

Fig. 8.67. Janela “Atualização de software”.
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8.12. GDT
Na janela “GDT” (Fig. 8.68) você pode especificar os parâmetros para intercâmbio de
informações sobre exames usando o protocolo internacional GDT.

Fig. 8.68. Janela “GDT”.
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8.13. Configuração de Barra de Ferramentas
O Neuron-Spectrum.NET possibilita alterar o tamanho dos botões da barra de ferramentas (de pequenos até imensos), sua visibilidade, disposição e vista. A disposição das janelas na tela para a revisão e análise EEG com os parâmetros correntes
da caixa da ferramentas são armazenados na mesa de trabalho corrente (ver capítulo
5.16. “Mesas de Trabalho”). Alternando entre as mesas de trabalho, você altera a interface do programa. Via de regra, a mesa de trabalho da aquisição (com janelas e
botões para controle da aquisição EEG) é usada para a gravação EEG, e a mesa de
trabalho para análise (com janelas e botões para o controle da análise) é usada para
a revisão e análise. As barras de ferramentas visíveis, seus botões, a sequência dos
botões e seus tamanhos podem ser diferentes para cada mesa de trabalho. Mas
mesmo que você não use as mesas de trabalho na operação do programa, você poderá configurar as barras de ferramentas.
Para configurar uma barra de ferramentas, clique o botão direito do mouse numa barra de ferramentas qualquer. No menu de contexto selecione o item “Setup …”. Na janela que será exibida (Fig. 8.69) você poderá especificar a visibilidade da barra de
ferramentas.
Marque as opções correspondentes às barras de ferramentas que deverão ficar visíveis na tela. Para especificar cada barra de ferramentas separadamente, selecione-a
e pressione o botão “Setup …”.
Na configurações de barra de ferramentas (Fig. 8.70) você pode controlar a visibilidade de cada botão da barra de ferramentas em questão. Você também pode especificar a sequência dos botões, seus tamanhos e vista (somente texto, somente imagem
ou tanto imagem como texto).

Fig. 8.69. A configuração da visibilidade da barra de ferramentas.
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Fig. 8.70. A configuração da barra de ferramentas.

Na especificação conveniente dos botões visíveis na tela, você pode controlar não
somente a interface gráfica do programa, mas afetar positivamente sua funcionalidade. Por exemplo, para uma enfermeira executando aquisição EEG, o programa pode
se dar à conveniência de conter somente vários botões grandes para a criação de
exames, medição de impedância, início de aquisição e testes funcionais. Para um
médico executando a análise de exames gravados, o programa pode conter botões
de navegação, controle de visibilidade de janelas de análise e preparação de relatórios de exames.

8.14. Combinações de Teclas
As combinações de teclas destinam-se a acelerar a operação do programa. Todas as
operações principais na execução de um exame possuem sua própria combinação de
teclas (ver apêndice 1). Se você trabalha com o programa frequentemente, é bastante conveniente memorizar as combinações de tecla das principais operações. Isto
permitirá um decréscimo no tempo gasto na execução de um exame e sua posterior
análise já que permitirá o uso do programa sem a necessidade de usar os menus e
as barras de ferramentas.
Observação: Além das combinações de teclas indicadas no apêndice 1, o usuário
pode especificar outras combinações de teclas para montagens, testes funcionais,
marcadores de eventos e modelos de relatórios.
Quando você especificar combinações de teclas, observe que a mesma
combinação de teclas não deverá ser especificada para duas operações diferentes. Se isto ocorrer, somente uma das operações será cumprida.

9.

Neuron-Spectrum-LEP.NET
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Neuron-Spectrum-LEP.NET permite gravar e analisar os potenciais evocados. Ele é
protegido por uma chave de software especial que permite usá-lo somente com um
dispositivo definido. A chave é o arquivo com a extensão *.nskey, localizado na pasta
de trabalho do programa. Se o arquivo chave para o dispositivo conectado não for
encontrado na pasta de trabalho ou na pasta raiz do computador, você não será capaz de registrar os potenciais evocados. O arquivo chave é fornecido com a mídia de
distribuição do programa e é instalado automaticamente junto ao programa. Se necessário, você pode encomendar o arquivo chave em seu revendedor autorizado ou
da Neurosoft diretamente.
O Neuron-Spectrum-LEP.NET permite registrar e analisar os seguintes potenciais
evocados::


Potenciais evocados por flash e padrões visuais.



Potenciais evocados auditivos de longa latência.



Potenciais evocados somato-sensitivo de longa latência.



Potenciais relacionados a um evento:





Onda P 300



Mismatch negativity (MMN)



Variância negativa de contingência (CNV)



potenciais de prontidão (“bereitschaftspotential“)

Potenciais evocados por eventos (realizando a média dos fragmentos EEG selecionados pelos marcadores de evento do usuário).

O programa permite a realização da média tanto dos episódios de estimulação repetitiva quanto dos episódios de estimulação única.
Qualquer fragmento do registro EEG resultante de estimulação pode ser compreendido como EP (ver capítulo 4.13. “Estimulação durante o EEG”). Além disso, você
pode criar testes especiais com o estímulo de modais específicos usando o gerenciador de testes funcionais (Fig. 8.18). Para isso, altere os parâmetros do estilo de aquisição corrente (ver capítulo 8.2.2. “Estilos de Aquisição”).
Para visualizar e analisar os resultados do cálculo da média, use a janela “Potenciais
evocados”. Você pode exibir ou ocultar a janela em questão usando o comando de
menu “Análise | Potenciais evocados” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1). Você também pode, para controlar a visibilidade
desta janela, usar a tecla [F12] no teclado de seu computador. A vista da janela “Potenciais evocados” é dada na Fig. 9.1.
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Fig. 9.1. The janela “Potenciais evocados” para análise e visualização EP.
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Os parâmetros dos traços EP em exibição são baixados do estilo de análise corrente
(ver capítulo 8.4.1. “Estilos de Análise”).
Na parte superior da janela “Potenciais evocados” você pode observar a barra de ferramentas. Ao usar esta barra você pode selecionar o teste funcional EP para análise,
alterar a escala (também com as teclas [+] e [-]), alterar a varredura dos traços (também com as teclas [*] e [/]). Além disso, usando os botões da barra de ferramentas
você pode ativar a janela de configuração dos potenciais evocados (Fig. 9.2), alterar
a visibilidade do marcador de medição e do mapa de valores instantâneos e alterar a
visibilidade dos traços seletivamente: todos, somente os pares ou somente os ímpares. Você também pode ativar o deslocamento de traços EP; Neste modo você pode
mover os traços EP verticalmente uns em relação aos outros usando o mouse. Isto é
conveniente para a comparação de vários traços.
Na janela “Configuração EP” (fig. 9.2) você pode especificar o comprimento da época
para cálculo da média, o atraso, em relação ao estímulo, para o começo do cálculo
da média (para, por exemplo, eliminar o artefato do estímulo; no entanto, o atraso
pode ser negativo também, para começar o cálculo antes do estímulo), o nível de rejeição dos artefatos (fragmentos de traços que tiverem valores excedentes a este nível não serão incluídos na média). No nível zero de rejeição de artefatos, todos os
traços serão incluídos na média exceto aqueles que forem marcados pelo usuário
como artefatos. Você também pode especificar na janela “Configurações EP” a escala, a velocidade de varredura, a disposição dos traços, alterar a visibilidade dos traços seletivamente: todos, somente os pares ou somente os ímpares e sua cor.
Para criar ou editar os marcadores de componentes de potenciais evocados você deve alternar para o editor correspondente (Fig. 9.3).
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Fig. 9.2. Os parâmetros de potenciais evocados.

251

Usando o editor de marcadores de componentes EP você pode criar seus próprios
marcadores de componentes e editar os já existentes (Fig. 9.3). Na parte esquerda
da janela você pode observar a lista dos marcadores de componentes disponíveis.
Na parte direita você pode observar os parâmetros do marcador selecionado. Usando
os botões da barra de ferramentas você pode criar novos marcadores de componentes EP, alterar suas sequências na lista ou removê-los. Nos parâmetros de cada marcador de componente você pode indicar a latência máxima e mínima de um componente, a direção do pico e o nível de ruído admissível (ou a amplitude de pico mínima).
Os marcadores de componente serão dispostos automaticamente nos traços de potenciais evocados. Após a disposição automática dos marcadores de componentes
EP você pode alterar a posição de cada um deles manualmente.

Fig. 9.3. A criação e edição de marcadores de componentes de potenciais evocados.

Na janela “Potenciais Evocados”, traços EP podem ser dispostos sequencialmente ou
no esquema “10-20”. No primeiro caso os traços EP são colocados um sob o outro
conforme a sequência da montagem. Neste modo você pode usar o marcador de
medição e o mapa de valores instantâneos (Fig. 9.4). Se você deslocar o marcador
de medição com o mouse, os valores instantâneos de amplitude são exibidos na parte esquerda da janela. O mapa de valores instantâneos também pode ser exibido na
tela. O tempo corrente do marcador de medição é dado na extremidade inferior direita
da janela.
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Fig. 9.4. A medição das amplitudes instantâneas dos potenciais evocados.

Se você tiver uma grande quantidade de traços EP, a disposição de traços mais conveniente é no esquema “10-20” (Fig. 9.5). Neste arranjo, cada traço EP é exibido numa área individual limitada de acordo com a posição do eletrodo EEG. Usando o menu de contexto você pode copiar os traços EP para a posição corrente no relatório de
exame ativo.

Fig. 9.5. Disposição dos traços EP no esquema “10-20”.
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O painel de marcadores de componentes Ep está localizado sob os traços EP na janela “Potenciais evocados” (Fig. 9.6). Usando o botão “Marcadores de componentes”
(Fig. 9.7) você pode exibir ou ocultar os marcadores de componentes nos traços EP
ou ocultar o painel de marcadores de componentes. Usando este menu, você também pode abrir o editor de marcador de componentes (Fig. 9.3).

Fig. 9.6. O painel de marcadores de componentes.

Fig. 9.7. O menu de controle de marcadores de componentes EP.

O painel de marcadores de componentes contém duas guias. A tabela comparada de
marcadores de componentes de traços EP por latência e amplitude é dada na guia
“Tabela”. Usando o menu de contexto você pode alterar a visibilidade das colunas da
tabela ou copiar a tabela para a posição corrente do relatório de exame.
Os mapas topográficos de latência e amplitude de componentes EP (Fig. 9.8) ou de
intervalos entre os marcadores (Fig. 9.9) está representado na guia “Mapeamento”.

Fig. 9.8. O mapeamento da amplitude e latência de componentes EP.
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Fig. 9.9. The O mapeamento da latência e amplitude de intervalos entre marcadores de componentes
EP.

Usando o menu de contexto você pode alterar a visibilidade dos mapas e copiá-los
para a posição corrente no relatório de exame. O painel de marcadores de componentes pode ser ocultado com o uso do comando de menu “Ocultar o painel de marcadores de componentes EP” (Fig. 9.7). Além disso, pra controlar a visibilidade do
painel de marcadores de componentes, você pode usar a combinação de teclas
[CTRL+F12].
O comprimento corrente da época de análise (a alteração do comprimento da época
é possível diretamente a partir da linha de status), a descrição do estímulo, a quantidade de médias e a quantidade de estímulos removidos são exibidos na linha de status localizada na parte inferior da janela “Potenciais evocados”.
Se a janela “Potenciais evocados” estiver visível durante a aquisição EEG, os resultados das médias do teste EP corrente serão exibidos nela em modo de tempo real.
Assim que você interrompa a aquisição, a lista de testes EP gravados estará disponível na barra de ferramentas da janela “Potenciais evocados” e no “Inspetor de exame”. Quando você seleciona um teste Ep da lista, os resultados das médias são atualizados automaticamente. Além disso, na rolagem do EEG, os resultados das médias
dos testes EP correspondem aos testes EEG na janela “EEG”.
Qualquer fragmento de registro EEG com estimulação pode ser tratado como um teste funcional EP. Além disso, testes funcionais especiais para a aquisição de potenciais evocados são criados dentro do Neuron-Spectrum.NET. Testes típicos com estimulação para aquisição de testes EP estão disponíveis na lista de testes funcionais
de “Potenciais evocados”. Também, cada usuário do programa pode criar seus próprios testes funcionais com estimulação para aquisição de potenciais evocados (Fig.
8.16). Se um teste EP contém um programa de estimulação, a estimulação da modalidade necessária é iniciada automaticamente na gravação do teste. Os parâmetros
dos estimuladores, neste caso, são definidos pelos comandos do programa de estimulação. O teste funcional pode conter os parâmetros de estimulação para estimulação manual (Fig. 8.18); neste caso a estimulação não ocorre automaticamente, ela é
iniciada por um comando de usuário. Neste caso os parâmetros de estimulação são
aplicados ao dispositivo de acordo com os parâmetros do teste. É conveniente iniciar
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a estimulação a partir da janela “Estimulação" (Fig. 4.17). Além disso, nesta janela
você pode selecionar quaisquer estimuladores da caixa de combinação, configurar
seus parâmetros e iniciar a estimulação repetitiva ou simples. A cada início de uma
nova estimulação, o cálculo da média será executado na janela "Potenciais evocados”.
Todos os dados da janela “Potenciais evocados” (traços, tabelas, mapas topográficos) podem ser copiados para a posição ativa de um relatório de exame usando o
menu de contexto. Para uma colagem automática dos resultados da análise EP na
produção do relatório de exame, você pode usar os blocos específicos para a inserção de traços EP, tabelas e mapas. É recomendado o uso destes sub-blocos a partir
do bloco “Ciclo de testes funcionais”, já que, neste caso, os resultados da análise EP
de cada teste com estimulação será adicionado ao relatório de exame (ver capítulo
7.2.1. “Editando Modelos de Relatórios”).
Você pode exportar traços EP para o formato EDF+, para o formato do programa
BrainLoc, de localização 3D de atividade patológica (se ele estiver instalado em seu
computador) e para o formato do programa LORETA (ver capítulos 6.4.20 “Interação
com o programa BrainLoc” e 6.4.21 “Interação com o programa LORETA”) usando o
item “Traços PE” do menu principal da janela “Potenciais evocados”.

10. Neuron-Spectrum-Video.NET
Neuron-Spectrum-Video.NET adiciona a possibilidade de gravação de vídeo e áudio
sincronizados com a gravação EEG. Após a execução do exame, você pode editar o
vídeo e áudio gravados e salvar os fragmentos mais interessantes no exame.
Neuron-Spectrum-Video.NET suporta até três câmeras de vídeo trabalhando simultaneamente e a mesma quantidade de dispositivos de gravação de áudio. O programa é protegido por uma chave de software especial que permite usar o programa
somente com um dispositivo único. A chave é o arquivo com a extensão *.nskey. Ele
está localizado na pasta de trabalho do programa. Se o arquivo chave para o dispositivo conectado não for encontrada na pasta de trabalho do programa ou na pasta raiz,
você não será capaz de gravar vídeo no momento da gravação do exame. O arquivo
chave é fornecido com a mídia de distribuição do programa e é instalada automaticamente junto com o programa. Se necessário, você pode encomendar o arquivo
chave de seus distribuidor autorizado ou da Neurosoft diretamente.
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10.1. Configuração de Equipamento para Gravação
Áudio e Vídeo
Para executar a gravação em vídeo de um paciente durante um exame, pelo menos
uma câmera de vídeo deverá estar conectada ao computador. A configuração dos
dispositivos de vídeo é efetuada na janela de edição do estilo de aquisição corrente
(Fig. 10.1).

Fig. 10.1. A configuração de gravação de vídeo.

Na caixa de combinação “Dispositivo de vídeo” você pode selecionar uma das câmeras de vídeo conectadas ao computador (o driver da câmera de vídeo já deverá estar
instalado) a serem utilizadas para a gravação. Selecione o programa para compressão de sinal de vídeo na caixa de combinação “Compressor de vídeo”. O programa
de compressão destina-se a diminuir a quantidade de memória necessária para a
armazenagem do vídeo. É recomendado usar o Codec de vídeo “Microsoft MPEG-4
Video Codec V1”.
Usando o botão “Setup” você pode alterar os parâmetros da câmera de vídeo selecionada. Você também pode selecionar a opção referente à manutenção da proporção
de vídeo ou desmarcá-la, neste caso a imagem se estenderá de forma a preencher
toda a área da janela.
Durante o exame (com a gravação de vídeo ocorrendo simultaneamente ao EEG) o
programa automaticamente divide a gravação do vídeo em fragmentos de comprimento definido para possibilitar sua edição posterior. Na janela “Setup” (Fig. 10.2) você pode indicar o comprimento do fragmento de gravação de vídeo. Após o final da
aquisição, você poderá optar por salvar somente aqueles fragmentos que represen-
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tam algo interessante, para diminuir o volume do exame. Você também pode indicar
se deseja que a gravação do vídeo inicie automaticamente ao início de cada aquisição EEG.
Se a câmera selecionada por você suportar controle por software, você pode indicar
o protocolo de controle da câmera e a porta do computador à qual o cabo de controle
está conectado.

Fig. 10.2. A configuração dos parâmetros de gravação dos sinais de vídeo.
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Para gravar o som durante um exame, o microfone deverá estar conectado e instalado no computador. Para configurar os parâmetros de gravação de som, use o painel
de configuração “Gravação de som” (Fig. 10.3). Na caixa de combinação você pode
selecionar um dispositivo conectado para a gravação de som e o programa de compressão de som. O programa de compressão de som destina-se a reduzir a quantidade de memória necessária para armazenamento do áudio. È recomendado usar o
programa “Microsoft ADPCM” para a compressão de som.
Usando o botão “Setup”, você pode alterar os parâmetros do dispositivo selecionado
para a gravação de som..

Fig. 10.3. The A configuração de parâmetros de gravação de som.

10.2. Gravação de Vídeo e Áudio durante um
Exame
As janelas: “Vídeo EEG (câmera de vídeo 1)”, “Vídeo EEG (câmera de vídeo 2)” e
“Vídeo EEG (câmera de vídeo 3)” destinam-se a gravar, rever e editar o vídeo e áudio
durante um exame. Para exibir ou ocultar estas janelas, use o comando de menu
“Vídeo EEG” ou os botões correspondentes na barra de ferramentas “Exibir” (ver
apêndice 1).
Antes do início da gravação, você pode selecionar e configurar os dispositivos para
gravação de vídeo e áudio e também pode selecionar os programas para comprimilos usando a barra de ferramentas da janela “Vídeo EEG”. A gravação de vídeo pode
iniciar automaticamente ao início da aquisição EEG ou pressionando-se o botão localizado na extremidade inferior esquerda da janela. Durante a aquisição, você pode interromper ou reiniciar a gravação de vídeo usando este botão. Se você, no entanto,
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finalizar (botão stop) a gravação, a gravação de vídeo será concluída automaticamente.
Abaixo da imagem do vídeo você pode observar a escala corrente do tempo com a
indicação da posição atual do fragmento de vídeo em gravação, o controle do volume
do som (quando em reprodução) e os botões de ampliação ou redução da imagem do
vídeo.
Os controles para gravação, reprodução, navegação de vídeo, controle de velocidade
de reprodução e salvamento do quadro corrente para arquivo estão localizados na
parte inferior da janela.

Fig. 10.4. A gravação de vídeo e áudio durante um exame.

Se sua câmera suporta controle por software e o cabo de controle de vídeo estiver
conectado ao computador e à respectiva porta de software, você pode usar a janela
de controle de câmera de vídeo (Fig. 10.5).
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Fig. 10.5. O controle da câmera de vídeo a partir do computador.

As especificações de porta e controle de câmera de vídeo estão presentes no estilo
de aquisição corrente (Fig. 10.2), mas você pode alterá-los usando o menu de contexto desta janela usando o botão direito do mouse. Usando os controles da janela de
comando da câmera de vídeo, você pode ligar ou desligar a câmera, alterar o ângulo
de filmagem ou a amplificação e também recordar e restaurar posições de câmera
salvas anteriormente, com um único clique.
Quando você reproduz uma gravação de vídeo, o marcador de sincronização com o
vídeo aparece nos traços EEG. Se você movimentar o marcador pelos traços EEG, a
imagem é alterada em sincronia na janela “Vídeo EEG”. A posição dos traços EEG,
retroativamente, é sincronizada automaticamente com o fragmento de vídeo corrente
em reprodução na janela “Vídeo EEG”.
Usando os botões na extremidade direita inferior da janela você pode especificar as
proporções da imagem em vídeo e a visibilidade da lista de fragmentos de vídeo na
parte direita da janela (Fig. 10.6). Usando os botões da barra de ferramentas da lista
de fragmentos de vídeo você pode tanto remover quanto proteger de exclusão, sinais
de áudio e vídeo de cada fragmento separadamente ou de todos fragmentos de uma
só vez. Por exemplo, se você planeja selecionar os fragmentos de registro que deveriam ser salvos em um exame, eles deverão ser protegidos contra exclusão e então
você pode usar o botão para remoção de todos os fragmentos. Após isso, todos os
fragmentos que não foram protegidos contra exclusão, serão apagados. Os fragmentos protegidos contra exclusão podem ser deletados somente individualmente após
uma confirmação suplementar. No entanto, você somente pode proteger fragmentos
de áudio ou vídeo contra exclusão.
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Fig. 10.6. “A edição de fragmentos de registro de áudio e vídeo”.

Quando você seleciona o fragmento da lista, a navegação se desloca automaticamente para seu início na janela EEG. O tamanho de fragmento é exibido abaixo da
lista do fragmento selecionado. Você pode movimentar-se pelos fragmentos de vídeo
usando o “Inspetor de Exame” (ver capítulo 5.15.1. “Inspetor de Exame”)..

11. Neuron-Spectrum-PSG.NET
Na execução de aquisições EEG longas, use a função de salvamento automático do exame durante a aquisição (Fig. 8.27).
O Neuron-Spectrum-PSG.NET é protegido por uma chave de software especial que
permite usar o programa somente com um dispositivo único. A chave é o arquivo com
a extensão *.nskey. Ele está localizado na pasta de trabalho do programa. Se o arquivo chave para o dispositivo conectado não for encontrada na pasta de trabalho do
programa ou na pasta raiz, você não será capaz de gravar vídeo no momento da gravação do exame. O arquivo chave é fornecido com a mídia de distribuição do programa e é instalada automaticamente junto com o programa. Se necessário, você
pode encomendar o arquivo chave de seus distribuidor autorizado ou da Neurosoft
diretamente.
O Neuron-Spectrum-PSG.NET permite a análise tanto da estrutura de sono quanto
dos estágios de sono. Um exemplo da disposição da janela do Neuron-SpectrumPSG.NET é apresentado na Fig. 11.1.
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Fig. 11.1. Análise dos estágios do sono.

11.1. Hipnograma
Os resultados da pontuação dos estágios de sono são exibidos na janela “Hipnograma” (Fig. 11.2). Para exibir ou ocultar esta janela, você pode usar o comando de menu “Análise de sono | Hipnograma” ou o botão correspondente na barra de ferramentas “Exibir” (ver apêndice 1).

Fig. 11.2. O hipnograma.

A linha vertical vermelha indica a posição corrente no registro. Usando o menu de
contexto você pode copiar o hipnograma para o relatório de exame corrente.
A barra de eventos pode ser exibida junto ao hipnograma nesta janela:
 Respiração – eventos respiratórios (apneia tipo hipopneia, obstrutiva, central ou
mista).
 HR – eventos cardíacos (taquicardia, bradicardia, assistolia).
 Dessaturação – eventos de dessaturação de oxigênio.
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 Ressonância – eventos de ressonância sonora.
 Movimentos dos membros – eventos de movimento dos membros.
 Hipoventilação.
Você pode controlar a visibilidade das barras de eventos acima mencionados usando
o menu de contexto da janela “Hipnograma”, disponível ao clicar do botão direito do
mouse.
Usando os botões da barra de ferramentas da janela “Hipnograma” você pode especificar os estágio de sono manualmente (tanto após o final da gravação do exame
quanto durante a gravação). Além disso, você também pode usar o teclado de seu
computador:
 [1] - primeiro estágio de sono (S1 ou N1).
 [2] – segundo estágio de sono (S2 ou N2).
 [3] – terceiro estágio de sono (S3 ou N3.
 [4] – quarto estágio de sono (S4) (somente para a classificação de “Rechtschaffen
and Kales” (1968); na classificação da Academia Americana de Medicina do Sono
(2207) o quarto estágio de sono lento é inexistente).
 [5] ou [R] – sono REM.
 [W] ou [0] – estágio de vigília.
 [M] – tempo de movimento (MT).
 [→] – (tecla de seta a direita) ou [PgDn] – salta para a próxima época de análise.
Se a próxima época de análise não estiver marcada e o programa estiver em modo
de marcação no hipnograma, ela será automaticamente identificada como a época
de análise marcada anterior
 [←] – (tecla de seta a esquerda) ou [PgUp] – salta para a época de análise anterior.
 [U] – salta para a próxima época de análise não marcada..
Para executar a marcação automática do hipnograma, você pode usar o botão “Auto” e a lista
suspensa correspondente.
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Pontuação de sono automática – a pontuação automática dos estágios de sono e
da marcação do hipnograma.

A marcação automática do hipnograma é somente uma ferramenta para facilitar e acelerar o trabalho do médico e não deve ser usada como única
fonte para um diagnóstico seguro.


Detecção de eventos respiratórios – a busca e detecção automática de eventos
respiratórios (apneia tipo hipopneia, obstrutiva, central ou mista). Os parâmetros
do algoritmo de busca automática para eventos respiratórios são mantidos no estilo de análise corrente e podem ser alterados na janela “Eventos respiratórios”
(Fig. 11.13) usando o menu de contexto.



Detecção de dessaturação de oxigênio – a busca e detecção automática de eventos de dessaturação. Os parâmetros de procura e detecção automática de eventos de dessaturação são mantidos no estilo de análise corrente e podem ser alterados na janela “Resultados da análise de dessaturação de oxigênio” (Fig. 11.18)
usando o menu de contexto.



Detecção de distúrbio de frequência cardíaca– a busca e detecção automática de
eventos cardíacos (taquicardia, bradicardia, assistolia). Os parâmetros de procura
e detecção automática de eventos cardíacos são mantidos no estilo de análise
corrente e podem ser alterados na janela “Resultados da análise da frequência
cardíaca” (Fig. 11.24) usando o menu de contexto.



Detecção de ressonância– a busca e detecção automática de eventos de ressonância. Os parâmetros de procura e detecção automática de eventos de ressonância são mantidos no estilo de análise corrente e podem ser alterados na janela “Resultados da análise da ressonância” (Fig. 11.30) usando o menu de contexto.



Detecção de movimento dos membros– a busca e detecção automática de eventos de movimento dos membros. Os parâmetros de procura e detecção automática de eventos de movimento dos membros são mantidos no estilo de análise corrente e podem ser alterados na janela “Resultados da análise de movimento dos
membros” (Fig. 11.32) usando o menu de contexto.



Detecção de hipoventilação– a busca e detecção automática de eventos de hipoventilação usando os traços de CO2 do final da expiração. Os traços de CO2 do
final da expiração são medidos com o uso de um capnógrafo durante o exame.
Os parâmetros de procura e detecção automática de eventos de hipoventilação
são mantidos no estilo de análise corrente e podem ser alterados na janela “Análise de hipoventilação (EtCO2)” (Fig. 11.37) usando o menu de contexto.

Se você pressionar o botão “Auto”, todas as operações listada da busca e detecção
automática serão executadas consecutivamente. Todavia, se você usar os elementos
da caixa de combinação “Auto”, você pode rodar cada um deles separadamente.
O Neuron-Spectrum.NET permite o armazenamento simultâneo de várias marcações
de hipnogramas. Inclusive, quaisquer duas marcações podem ser exibidas ao mesmo
tempo. Geralmente, é conveniente armazenar, para comparação ulterior, o hipno265

grama marcado automaticamente e um marcado manualmente, assim como um hipnograma marcado por um estagiário e por um especialista. Observe que a marcação
do hipnograma ativo, que é o hipnograma tomado para os cálculos dos resultados da
análise PSG, é sempre a principal. Para controlar as marcações nos hipnogramas,
use o botão
, localizado na barra de ferramentas do “Hipnograma”. Usando a lista
suspensa dos comandos deste botão, você pode criar novas marcações deste hipnograma, remover os desnecessários e definir a marcação ativa para cálculo dos resultados da análise PSG. Você também pode abrir uma segunda janela “Hipnograma”
para comparar as duas marcações. O botão
, quando pressionado, indica que o
hipnograma é está em modo de marcação (este modo entra em ação automaticamente na exibição da janela “Hipnograma”). Neste modo, uma época de análise PSG
é exibida na janela EEG (por padrão, seu comprimento é de 30 segundos) e as teclas de pontuação de estágios do sono ficam operantes. Se você soltar o botão
modo de marcação do hipnograma também será desligado.
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Usando a barra de ferramentas do janela “Hipnograma” você pode limpar a marcação
de hipnograma corrente, executar a navegação pelas épocas de análise (para navegar pelas épocas você também pode usar as teclas [←], [→], [PgUp], [PgDn] de seu
teclado). Usando o botão , você pode se deslocar para a próxima época de análise
sem marcações (tecla [U] de teclado).
No modo de marcação do hipnograma uma época de análise é exibida na tela (por
padrão seu comprimento é de 30 segundos), mas às vezes é conveniente observar
as épocas de análise anterior e posterior à marcação. Você pode obter este efeito
usando os botões
da barra de ferramentas da janela “Hipnograma”, você pode
especificar a velocidade de varredura como sendo de três ou cinco épocas de análises.
Você também pode, usando os botões da barra de ferramentas, especificar os marcadores de luz ligada ou desligada , a posição do corpo do paciente durante o sono
(necessário somente se um sensor de posição de corpo não estiver presente). Usando o botão
com a lista suspensa, você pode abrir quaisquer janelas
com resultados PSG.
Usando o botão
você pode especificar o intervalo de tempo de visibilidade do
hipnograma na tela. Por padrão, todos os hipnogramas, independentemente de sua
duração, ficam visíveis na tela.
Além do hipnograma, diferentes barras de eventos e tendências PSG podem ser exibidas nesta janela. Usando o menu de contexto desta janela e os botões
e
na
barra de ferramentas você pode controlar a visibilidade dos elementos na janela
“Hipnograma”. Um exemplo da janela “Hipnograma” com várias barras de eventos e
tendências PSG é dado na Fig. 11.5.

266

Fig. 11.3. Hipnograma com eventos e tendência.

O botão CPAP localizado na barra de ferramentas destina-se à entrada manual de
pressão CPAP, caso o dispositivo não esteja conectado a um sistema digital EEG e
EP. Para obter a pressão CPAP automaticamente, conecte o dispositivo CPAP a seu
sistema digital EEG e EP usando o canal de corrente contínua. Neste caso, o canal
DC usado deverá ser incluso na montagem (ver capítulo 8.2.1 “Edição de Montagens”).
Usando o botão
, você pode especificar modos de revisão em separado para traços EEG e PSG com diferentes velocidades de varredura aparente (Fig. 11.4).

Fig. 11.4. Revisão de traços EEG e PSG com uma velocidade de varredura diferente.

Neste modo, os traços EEG são exibidos na parte superior da tela com a velocidade
de varredura especificada para EEG. Na parte inferior da tela, são exibidos todos os
traços com velocidade de varredura PSG (uma ou várias épocas PSG por tela). As
janelas EEG e PSG são sincronizadas, ou seja, se você se movimentar pelos traços
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EEG, os traços PSG serão movimentados automaticamente, e vice versa. O retângulo azul na janela PSG indica o fragmento de registro correspondente na janela EEG.

11.2. Tendências PSG
A janela de análise “Tendências PSG” (Fig. 11.5) é bastante similar à janela “Tendências EEG” (ver capítulo 6.4.16 “Tendências EEG”). Para exibir ou ocultar a janela
“Tendências PSG”, use o comando de menu “Análise de sono | Tendências PSG”.
Esta janela permite a observação da dinâmica de alteração dos valores selecionados
durante o exame.

Fig. 11.5. Resultados da análise respiratória.

Na janela “Tendências PSG” as seguintes tendências podem ser representadas:
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Tendência SpO2 – tendência do nível de saturação do oxigênio durante o exame
(Fig. 11.6).



Tendência respiratória (Fig. 11.5).



Tendência de esforço abdominal.



Tendência de esforço torácico.



Tendência de esforço cardíaco (Fig. 11.7).



Tendência de movimento dos membros (Fig. 11.8).



Tendência à ressonância.



Tendência da posição do corpo.



Tendência de movimento dos olhos.



Tendência da amplitude EMG.



Tendência da pressão CPAP.



Tendência do nível EtCO2.



PTT – tempo de trânsito do pulso.

Fig. 11.6. Tendência SpO2.

Fig. 11.7. Tendência da frequência cardíaca.

Fig. 11.8. Tendência de movimento dos membros.

A linha vertical vermelha com a amplitude instantânea nas tendências indica a posição corrente no exame. Usando a caixa de entrada localizada na parte direita da janela você pode controlar os valores de contorno de uma tendência. Usando o botão
, você pode abrir várias janelas adicionais “Tendências PSG” para a revisão simultânea de várias tendências.

11.3. Disposição Manual de Eventos PSG
Durante a análise polissonográfica, a busca e detecção de vários fenômenos é bastante importante, como por exemplo, eventos respiratórios, cardíacos, de ressonância
e de movimentos dos membros. Neuron-Spectrum.NET provê um conjunto de algoritmos para a busca e detecção de diferentes eventos. Usando o menu de contexto
de um traço, ou a janela de análise correspondente, você pode executar a busca automática de eventos dos tipos acima. Por exemplo, usando o menu de contexto de
traços de fluxo de ar ou a janela “Análise respiratória durante o sono” você pode iniciar a busca de eventos respiratórios. Ao final da procura, os resultados da análise são
atualizados automaticamente.
Além da detecção automática de um evento, o Neuron-Spectrum.NET permite detectá-los manualmente também. Para isso, selecione um traço de fragmento similar
ao desejado e selecione o tipo de fenômeno desejado na lista suspensa (Fig. 11.9).
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Fig. 11.9. Disposição manual de eventos PSG.

Existe uma lista separada de eventos admissíveis é definida para cada tipo de traço,
mas você pode suplementar esta lista com seus próprios eventos na guia “Eventos
PSG” na janela de edição de estilos de análise (Fig. 8.52). Para acelerar a disposição
manual de eventos, o menu de seleção de eventos é exibido somente uma vez, na
definição do primeiro evento desta derivação. Quando forem detectados outras derivações como esta, elas serão automaticamente identificadas como do tipo de evento
definido previamente. Para ativar o menu de fenômenos disponíveis, durante a seleção, mantenha pressionada a tecla [CTRL] de seu computador. Após a seleção de
cada fenômeno, os resultados correspondentes serão automaticamente atualizados.
Há uma guia para rever a lista de eventos PSG correspondentes em cada janela de
análise PSG.
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Para rever todos os eventos selecionados PSG de todos os tipos, use a janela “Eventos PSG” (Fig. 11.10). Para exibir ou ocultar esta janela, use o comando de menu
“Análise de sono | Eventos PSG”.

Fig. 11.10. Eventos PSG.

Você pode observar a lista de todos os eventos PSG nesta janela. O nome, duração,
estágio de sono e modo de detecção são exibidos para cada evento. Se você clicar o
título de uma coluna com o mouse, este parâmetro classificará a lista em ordem crescente ou decrescente. Caso você clique o evento com o botão esquerdo do mouse,
ocorrerá a navegação automática para o evento selecionado. Você pode controlar a
visibilidade de diferentes tipos de eventos, executar a busca automática por eventos
ou remover eventos usando a barra de ferramentas.
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11.4. Análise da Estrutura de Sono
Quando a marcação do hipnograma atual estiver pronta (ver capítulo 11.1 “Hipnograma”), os resultados de sua análise serão exibidos na janela “Resultados de estágios de sono”. Para exibir ou ocultar esta janela, use o comando de menu “Análise
de sono | Análise de estágio de sono”. Esta janela contém duas guias. A guia “Estrutura do sono” contém a tabela de parâmetros calculados da estrutura do sono.
Usando o menu de contexto você pode copiar a tabela para a posição corrente do relatório de exame ativo ou para o Microsoft Excel (se o Microsoft Excel estiver instalado em seu computador). Usando o menu de contexto, você também pode indicar a
visibilidade de linhas específicas (para, por exemplo, ocultar linhas que contenham informações pouco relevantes).

Fig. 11.11. Análise da estrutura do sono.

A tabela de “Estrutura do sono” contém os seguintes parâmetros:
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Data de exame – a data em que o exame foi executado.



Horário de início de gravação - o horário astronômico do início da gravação.



Horário de final de gravação – o horário astronômico do final da gravação.



Luzes apagadas – o horário astronômico em que as luzes foram desligadas. Se o
marcador de evento “Luzes apagadas” não estiver determinado, então será considerada a hora do início da gravação.



Luzes ligadas - – o horário astronômico em que as luzes foram ligadas. Se o marcador de evento “Luzes ligadas” não estiver determinado, então será considerada
a hora do início da gravação.



Tempo na cama (TB) – o tempo a partir do marcador “Luzes apagadas” até o
marcador “Luzes ligadas”.



Duração da época – a duração das épocas de análise (por padrão, duração de 30
segundos).



Contagem de épocas – o número de épocas no registro.



Tempo total do período de sono (TSPT) – o tempo entre o momento do adormecer até o despertar final, considerando os despertares durante o sono.



Início do período de sono – o horário astronômico do adormecer.



Final do período do sono - o horário astronômico do despertar.



Total sleep time (TST) – the time from sleep onset up to final awake without considering the wake periods during the sleep, i.e. total time of all sleep stages without wake stages.



Tempo total de sono (TST) – o tempo entre o adormecer até o despertar final sem
considerar os períodos de vigília durante o sono, ou seja, o tempo total de todos
os estágios de sono sem os estágios de vigília.



Latência para início do sono – o tempo entre o marcador de evento “Luzes apagadas” até o início da primeira de três épocas consecutivas do primeiro estágio
do sono ou a primeira época de qualquer outro estágio do sono.



Latência para sono persistente – o tempo entre o marcador de evento “Luzes
apagadas” até a ocorrência de 20 épocas contínuas (especificadas no estilo de
análise) de qualquer estágio do sono



Tempo de vigília após o início do sono – o tempo total de vigília a partir da primeira época
de sono estável até o marcador de eventos “Luzes apagadas”.



Tempo total de vigília durante o período de sono – o tempo total de vigília após o
adormecer até o despertar final.



Tempo de vigília após o último despertar – o tempo total de vigília entre o último
despertar até o marcador de eventos “Luzes apagadas”
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Número de segmentos durante o tempo do período de sono – o número total de
segmentos durante o período de sono. O segmento no hipnograma é uma sucessão de épocas de análise consecutivas (também é possível que seja somente
uma época) com estágios de sono similares.



Número de segmentos durante o sono – o número total de segmentos durante o
sono.



Latência para o primeiro despertar – o tempo entre o adormecer até o primeiro
despertar, durante o sono.



Latência para o último episódio de sono delta – o tempo entre o adormecer até o
início da última época delta. Sono delta – o sono no terceiro e quarto estágios.



Número de despertares – o número de despertares após o adormecer (o número
de segmentos de estágios de vigília)).



Number of awakenings with more than 3 minute duration – the number of awakes
with more than 3-minute duration aftr sleep onset.



Número de despertares com mais de 3 minutos de duração – o número de despertares
com mais que 3 minutos de duração após o adormecer.



Índice de eficiência do sono (TST/TB) – o índice relativo à eficiência do sono calculado como a razão entre o tempo total de sono e o tempo na cama, em porcentagem.



Índice de ativação de movimentos – o número de segmentos de tempo em movimentação que resulta na alteração do estágio corrente de sono em termos de
uma hora de sono.



Índice de despertares – a razão entre o número de despertares e o tempo total de
sono, medido em horas, ou seja, a quantidade de despertares por hora.



Índice de qualidade de sono – o índice de qualidade de sono baseado na análise
do sono do segmento.



Índice de qualidade de sono relativo – o índice relativo à qualidade de sono baseado na análise do sono do segmento.



Número de ciclos de sono – O primeiro ciclo de sono é o período a partir do primeira época de sono até a última época do primeiro sono REM (Movimentos rápidos dos olhos, em inglês). Todos os períodos de sono REM que ocorram dentro
de 60 minutos após o primeiro ciclo são adicionados ao primeiro. O segundo e todos os outros ciclos de sono são os períodos da primeira época de qualquer estágio de sono (exceto REM) que acompanham o último período REM incluso do
ciclo de sono anterior até o final do próximo período REM (aqui também, os períodos REM dentro de 60 minutos deste serão adicionados a ele). Se o período não
estiver finalizado com REM, ele não é considerado um ciclo de sono (por exemplo, se o despertar não ocorrer a partir de um estágio REM).



Latência de sono REM – o tempo entre o adormecer até a primeira época de sono REM.

Na segunda guia da janela “Resultados dos estágios de sono” (Fig. 11.12) estão representados os parâmetros dos estágios de sono e períodos de vigília. Usando o
menu de contexto, você pode copiar a tabela e o gráfico para a posição corrente no
relatório de exame ativo. Além disso, a tabela pode ser copiada para o Microsoft Excel (se o Microsoft Excel estiver instalado em seu computador). Você também pode,
usando o menu de contexto, indicar a visibilidade de linhas específicas (por exemplo,
se algumas linhas contiverem informações pouco relevantes, você pode ocultá-las).
Assim que você selecione a linha da tabela com o uso do botão esquerdo do mouse,
o gráfico localizado na parte inferior da janela será atualizado. Os valores da linha da
tabela selecionada são exibidos no gráfico.

Fig. 11.12. Parâmetros de estágios de sono.

The “Sleep stage statistics” table contains the following parameters:
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Período de latência – Para o primeiro estágio de sono é o tempo entre o evento
“Luzes apagadas” até o adormecer, para os demais é o tempo entre o tempo entre o adormecer até a ocorrência do correspondente estágio de sono.



Duração de estágio – a duração total dos períodos de vigília (após o primeiro
adormecer) e cada estágio de sono. Sono delta é o terceiro e quarto estágios.
NREM são os estágios a partir do primeiro sono REM até o quarto.



Porcentagem de TSPT no estágio de sono – a razão entre a duração do estágio e
o período de sono, em porcentagem.



Porcentagem de TST no estágio de sono – a razão entre a duração do estágio de
sono para o tempo total de sono, em porcentagem.



Número de segmentos do estágio – o número de segmentos de cada estágio.



Duração média de cada estágio – a duração média dos segmentos de cada estágio.



Duração máxima do segmento – a duração máxima dos segmentos de cada estágio.



Latência do segmento máximo – o período de latência do segmento máximo de
cada estágio, ou seja, o tempo entre o evento “Luzes apagadas” até a ocorrência
do segmento máximo.



Porcentagem de segmentos máximos – a razão entre a duração dos segmentos
máximos de cada estágio e a duração total de todos os segmentos do estágio
dado, em porcentagem.



Número de segmentos mínimos – o número de segmentos mínimos de cada estágio. É considerado o segmento mínimo aquele com duração de uma época de
duração.

11.5. Análise Respiratory Analysis During Sleep
Para analisar os eventos respiratórios, você pode usar a janela “Resultados de análise respiratória” (Fig. 11.13). Para exibir ou ocultar esta janela, use o comando de
menu “Análise de sono | Análise respiratória durante o sono”. A janela contém
quatro guias. A primeira guia, “Eventos respiratórios” (Fig. 11.13) apresenta os resultados da análise dos eventos respiratórios como tabela e gráficos.

Fig. 11.13. Resultados de análise respiratória durante o sono.

277

Usando o menu de contexto, você pode alterar as especificações para a busca automática de eventos respiratórios (Fig. 11.14).

Fig. 11.14. Os parâmetros de detecção automática de eventos respiratórios.

Neuron-Spectrum.NET pode detectar eventos respiratórios como a hipopneia, a apneia obstrutiva, apneia central ou apneia mista. A busca dos eventos indicados é
executada usando o fluxo de ar e os traços de esforços abdominais e torácicos. No
menu de contexto de fluxo de ar, esforços abdominais e torácicos você pode calcular
a taxa de respiração e exibi-la nos traços para uma análise mais conveniente.
Também usando a janela “Resultados de análise respiratória”, você pode especificar
a visibilidade de linhas ou colunas da tabela e executar a busca automática de eventos respiratórios.
Assim que você houver selecionado a linha de tabela como uso do botão esquerdo
do mouse, o gráfico localizado na parte inferior da janela será atualizado. Os valores
da linha de tabela selecionada são exibidos no gráfico.
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Os resultados da análise dos eventos respiratórios em função da posição do corpo
são apresentados na segunda guia (Fig. 11.15).

Fig. 11.15. Eventos respiratórios e posição do corpo.
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Os resultados da análise dos eventos respiratórios em função dos estágios do sono
são apresentados na terceira guia da janela “Resultados da análise respiratória” (Fig.
11.16).

Fig. 11.16. Eventos respiratórios e estágios de sono.
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A lista de todos os eventos respiratórios selecionados (tanto manual como automaticamente) é dada na quarta guia (Fig. 11.17). Usando esta lista você pode navegar
pelos eventos respiratórios. Se você clicar no título de uma coluna desta lista com o
botão esquerdo do mouse, você a classificará numa ordem diferente, por exemplo,
por aumento ou decréscimo da duração de um evento, pela sequência na gravação,
por tipo, etc.

Fig. 11.17. A lista dos eventos respiratórios.
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11.6. Análise de Dessaturação de Oxigênio durante
o Sono
Para analisar a saturação de oxigênio, use a janela “Resultados da análise de dessaturação de oxigênio” (Fig. 11.18). Para exibir ou ocultar esta janela, use o comando
de menu “Análise de sono | Análise de dessaturação de oxigênio”. A janela contém quatro guias. Os resultados da análise de saturação de oxigênio durante o sono
estão apresentadas numa tabela na primeira guia (Fig. 11.18).

Fig. 11.18. Índices de dessaturação de oxigênio.
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Você pode alterar os parâmetros da análise de dessaturação de oxigênio usando o
menu de contexto (Fig. 11.19).

Fig. 11.19. Os parâmetros de detecção automática de dessaturação de oxigênio.

Você também pode, usando o menu de contexto, copiar esta tabela para a posição
corrente do relatório de exame ativo ou para o Microsoft Excel (se o Microsoft Excel
estiver instalado em seu computador). Além disso, você pode executar a busca e seleção automática de eventos de dessaturação. A visibilidade das linhas da tabela pode ser especificada usando o menu de contexto.
A lista de todas as épocas de análise com valores médios de saturação calculados
para cada época é dada na segunda guia (Fig. 11.20). Se você clicar os títulos de coluna desta tabela com o botão esquerdo do mouse, as épocas serão organizadas ou
em ordem ascendente de saturação de oxigênio (Fig. 11.21), ou em ordem descendente.
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Fig. 11.20. Os valores de dessaturação de oxigênio em função das épocas.

Usando a seleção de linha na tabela em questão, você pode navegar entre os traços
do exame. Assim, se você classificar as épocas de saturação em ordem ascendente
e selecionar a primeira linha, você se movimentará para a época com a saturação
mínima
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Fig. 11.20. Os valores de saturação classificados em ordem ascendente.

Os resultados da análise de saturação de oxigênio durante o sono são dados na terceira guia (Fig. 11.22) mas eles estão mais convenientemente estruturados.

Fig. 11.21. Resultados da análise de dessaturação de oxigênio.
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A lista de todos os eventos de dessaturação de oxigênio selecionados (tanto manual
quanto automaticamente) é dada na quarta guia (Fig. 11.23). usando o botão esquerdo do mouse, você pode selecionar os eventos na lista e navegar por eles. Se você
clicar no título de uma coluna desta lista com o botão esquerdo do mouse, você a
classificará numa ordem diferente, por exemplo, por acréscimo ou decréscimo da duração de um evento.

Fig. 11.22. Eventos de dessaturação de oxigênio.

Usando o menu de contexto do traço SpO2 você pode exibir o texto com o valor de
saturação correspondente nos traços.
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11.7. Análise da Freqüência Cardíaca durante o
Sono
Para rever os resultados da análise da frequência cardíaca durante o sono, use a janela “Resultados da análise da frequência cardíaca” (Fig. 11.24). Para exibir ou ocultar esta janela, use o comando de menu “Análise de sono | Análise de frequência
cardíaca”. Esta janela contém quatro guias. Os resultados da análise da frequência
cardíaca durante o sono são apresentadas como tabela e gráficos na primeira guia
(Fig. 11.24).

Fig. 11.23. Resultados da análise da frequência cardíaca.
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Usando o menu de contexto você pode copiar a tabela e o gráfico para a posição
atual do relatório de exame ativo. Além disso, a tabela pode ser copiada para o MS
Excel (se o MS Excel estiver instalado em seu computador). Você também pode alterar as especificações da análise da frequência cardíaca (Fig. 11.25).

Fig. 11.24. The Os parâmetros de detecção automática de evento cardíaco.

Usando o menu de contexto da janela “Resultados da análise da frequência cardíaca”
você pode executar a busca e detecção automática de eventos cardíacos. NeuronSpectrum.NET permite detectar eventos de taquicardia, bradicardia e assistolia em
modo automático. Usando o menu de contexto dos traços ECG, você pode recalcular
as posições de marcadores QRS se eles não foram organizados durante a gravação
do exame. Você também pode, usando o menu de contexto dos traços ECG, exibir o
valor da frequência cardíaca atual (HR) no traço.
A visibilidade de linhas da tabela pode ser alterada com o uso do menu de contexto.
A seleção de linhas da tabela ocasiona a atualização dos gráficos e, em vários casos
(se possível) a navegação para os traços de exame correspondentes.
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A lista de épocas de análise com o valor médio HR para cada época é dado na segunda guia (Fig. 11.26). Se você clicar os títulos das colunas desta lista com o botão
esquerdo do mouse, você classificará a lista em ordem ascendente ou descendente
de HR (Fig. 11.27).

Fig. 11.25. HR para épocas.

Usando a seleção de linhas desta tabela, você pode navegar sobre os traços do
exame. Assim, se você classificar as épocas HR em ordem descendente e selecionar
a primeira linha, você se movimentará para a época com o HR máximo (Fig. 11.27).
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Fig. 11.26. Épocas HR em ordem descendente.
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A lista de todos os eventos cardíacos selecionados (tanto manual quanto automaticamente) é dada na terceira guia (Fig. 11.28). Usando o botão esquerdo do mouse,
você pode selecionar os eventos desta lista e navegá-los. Se você clicar os títulos
desta lista com o botão esquerdo do mouse, você pode classificá-los numa ordem diferente, por exemplo, por acréscimo ou decréscimo de duração de evento, por ordem
de sequência ou por tipo de evento.

Fig. 11.27. Eventos cardíacos.
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O gráfico de dispersão da frequência cardíaca de um paciente é dada na guia “Gráfico de dispersão” (Fig. 11.29).

Fig. 11.28. Gráfico de dispersão de intervalos R-R.
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11.8. Análise de Ressonância durante o Sono
Para rever os resultados da análise de ressonância durante o sono, use a janela “Resultados de análise de ressonância” (Fig. 11.30). Para exibir ou ocultar esta janela,
use o comando de menu “Análise de sono | Análise de ressonância”.

Fig. 11.29. Resultados da análise de ressonância.

A janela consiste de uma tabela e gráficos. Se você selecionar uma linha da tabela,
você atualizará o gráfico. Os valores da linha de tabela selecionada serão exibidos no
gráfico.
Usando o menu de contexto da janela, você pode alterar os parâmetros de análise de
ressonância durante o sono (Fig. 11.31) ou executar a busca automática de eventos
de ressonância.

Fig. 11.30. Os parâmetros de detecção automática de eventos de ressonância.

Usando o menu de contexto, você também pode alterar a visibilidade de linhas de tabela, e se você desejar, copiar a tabela para a posição corrente do relatório de exame
ativo ou para o MS Excel (se o MS Excel estiver instalado em seu computador).
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11.9. Análise de Movimento dos Membros durante
o Sono
Para rever os resultados da análise de movimento dos membros durante o sono, use
a janela “Resultados da análise de movimento dos membros” (Fig. 11.32). Para ocultar ou exibir esta janela, use o comando de menu “Análise de sono | Análise de
movimento dos membros”.

Fig. 11.31 Resultados da análise de movimento dos membros.
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A janela consiste de três tabelas com os resultados da análise dos movimentos dos
membros e um gráfico. Os valores da linha selecionada de uma das tabela são indicados no gráfico. A visibilidade de linhas da tabela podem ser alteradas com o uso do
menu de contexto. Além disso, usando o mesmo menu, você pode alterar os parâmetros do analisador de movimentos dos membros (Fig. 11.33.

Fig. 11.32. parâmetros de detecção automática de movimento dos membros.

Também usando o menu de contexto, você pode executar a busca automática de
eventos de movimento dos membros. Cada tabela pode ser copiada para a posição
corrente do relatório de exame ativo ou para o MS Excel (se o MS Excel estiver instalado em seu computador). O gráfico também pode ser copiado para o relatório de
exame.
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11.10. Análise de Posição do Corpo
Para rever os resultados da análise de posição do corpo de um paciente, use a janela
“Resultados da análise de posição do corpo” (Fig. 11.34). Para exibir ou ocultar esta
janela, use o comando de menu “Análise de sono | Análise de posição do corpo”.

Fig. 11.33. Resultados na análise de posição do corpo.

A janela consiste de uma tabela e de um gráfico. Os valores da linha da tabela selecionado são indicados no gráfico. A visibilidade das linhas da tabela pode ser alterada usando o menu de contexto. Também usando o menu de contexto, você pode copiar a tabela ou o gráfico para a posição corrente do relatório de exame ativo. A tabela pode ser copiada para o MS Excel (se o MS Excel estiver instalado em seu computador).
A posição de corpo de um paciente é analisada usando dados dos traços de posição
de corpo recebidos dos sensores correspondentes. Se os traços de posição de corpo
estiverem ausentes na montagem corrente, a análise é executada através dos marcadores de posição de corpo dispostos durante o exame ou através da análise do registro em vídeo..

11.11. Análise de Hipoventilação (EtCO2)
Hipoventilação é um aumento no teor de dióxido de carbono na expiração do paciente.
Para analisar a hipoventilação durante o sono, use a janela “Análise de Hipoventilação (EtCO2)” (Fig. 11.35). Para exibir ou ocultar esta janela, use a comando de menu
“Análise de sono | Análise de hipoventilação (EtCO2)".
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A primeira guia desta janela contém a tabela com os resultados da medições de CO2
(EtCO2) do final da expiração, parâmetros de cálculo e eventos de hipoventilação selecionados. Quando você seleciona uma linha da tabela, o gráfico dos resultados da
análise correspondente será exibido na parte inferior da tela.

Fig. 11.34. Janela “Análise de hipoventilação EtCO2.

A segunda guia desta janela contém a lista dos valores médios de EtCO2 em função
de épocas PSG. Você pode classificar esta lista em ordem ascendente ou descendente, clicando os títulos das colunas correspondentes com o botão esquerdo do
mouse.
A guia “Eventos” contém a lista de todos os eventos de hipoventilação. Esta lista
também pode ser classificada. Quando você seleciona um evento, a navegação é automaticamente deslocada para ele.
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11.12. Modelo de Exame de Relatório “Análise do
Sono”
O modelo de relatório “Análise do sono” (Fig. 11.36) destina-se, no NeuronSpectrum.NET, a produção automática de relatórios de exames polissonográficos.

Fig. 11.35. Modelo de relatório “Análise de Exame”.
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Qualquer usuário do programa pode alterar este modelo de relatório ou criar um novo
modelo de relatório para exames polissonográficos. O procedimento de criação de
modelos de relatório está descrito em detalhes no capítulo 7 “Criação de Relatórios
de Exame”. Na edição do modelo de relatório, é conveniente usar a função de previsualização de relatório (Fig. 11.37). Para ativar esta função pressione o botão
barra de ferramentas.

na

Fig. 11.36. A previsualização do relatório “Análise de sono”.

Os elementos de exame que podem ser inseridos no modelo de relatório estão disponíveis na guia “Polissonografia” na parte esquerda da janela “Configuração de modelos de relatório” (Fig. 11.36). Você pode adicionar, com exceção das tabelas e gráficos de análise PSG, os blocos de texto com a descrição deste ou daquele resultado
de análise ao relatório (por exemplo, os blocos de texto “Análise de estágio de sono”
e “Análise respiratória”). Cada um destes blocos provê tags especiais para adicionar
diferentes dados de exame ao relatório. Informações mais detalhadas referentes ao
uso de tags nos relatórios de exame são dadas no capítulo 7.6 “Uso de Tags em Modelos de Relatórios”.
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Um exemplo de relatório de exame PSG com produção baseada no modelo “Análise
de sono” está apresentado na Fig. 11.38.

Fig. 11.37. Um exemplo de relatório de exame PSG.
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11.13. Canais de Corrente Contínua
Dispositivos da série Neuron-Spectrum.NET podem ter dois canais de corrente contínua. Estes canais podem ser usados para conectar os sensores de corrente contínua em estudos PSG. Os sensores de corrente contínua podem ser de dois tipos:
com nível de sinal contínuo ou nível de sinal gradativo (stepwise). Sensores com nível de sinal de saída contínuo, como sensores de fluxo de ar (por exemplo, a cânula)
destinam-se a medir um valor que varia continuamente com o tempo. A diferença de
potencial na saída de tais sensores é, via de regra, proporcional ao nível do sinal medido. A tensão de saída máxima/mínima de tais sensores é ajustada pelo fabricante e
é indicada na documentação correspondente. Estas informações devem ser especificadas nos parâmetros de derivação que usam este canal. Por exemplo, é necessário
conectar-se a cânula ao primeiro canal DC, a tensão deste sensor de cânula pode variar de -300 até 300 mV. Neste caso, nas especificações de derivação DC1 você deve indicar o tipo de canal (respiratório), o tipo de sinal (sinal contínuo) e o nível de saída do sinal (Fig. 11.39). Além disso, você pode especificar filtros para sensores com
nível de sinal contínuo dependendo do tipo do sinal medido.

Fig. 11.38. Configuração de canal DC para sinal contínuo.
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O sensor com sinal gradativo (stepwise), como o sensor de posição de corpo, tem um
sinal de saída em degraus ao invés de variar continuamente no tempo. Cada degrau
é definido pelo fabricante e é indicado na documentação correspondente. Um exemplo de sensor de posição de corpo é dado na Fig. 11.40.

Fig. 11.39. Configuração de um cana DC para sinal gradativo.

Sensores DC têm, via de regra, fontes de energia interna (pilhas ou baterias). Após
algum tempo estas pilhas deverão ser substituídas.
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Às vezes acontece do sensor DC não ter a documentação correspondente ou o nível
de sinal não corresponde ao indicado devido, por exemplo, ao descarregamento das
baterias. Neste caso você pode detectar o nível do sinal de saída experimentalmente,
criando um exame e alterando as especificações das derivações correspondentes até
que você descubra os valores corretos. Para conseguir isto automaticamente, Neuron-Spectrum.NET provê calibração automática de sensores DC. Para executá-la,
use o menu de contexto do traço correspondente (Fig. 11.41).

Fig. 11.40. Calibração automática do sensor DC.
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Apêndice 1. Descrição de Comandos do Menu
Principal Neuron-Spectrum.NET
Comando

Novo…
Abrir…
Importar…
Salvar

Salvar como…

Enviar…

Ícone

Combinação de
Descrição do comando
teclas
No trabalho com exames
Inicia um novo exame (para um
Ctrl+N
novo paciente cujo cartão já exista
no cadastro).
Abre um exame existente no
Ctrl+O
cadastro (com a possibilidade de
criar um novo exame).
Abre um exame a partir de um
arquivo no formato EDF+.
Salva o exame aberto no cadastro
Ctrl+S
(todas as alterações introduzidas
no exame são salvas).
Salva o exame aberto em CD,
DVD, pen drive ou qualquer outra
mídia, nos formatos EDF+, NSDAT
como um clipe ou conjunto de
arquivos gráficos.
Envia o exame corrente por email.

Fechar

Informação…
Estado clínico
Conclusão
Sair

Alt+X

Fecha o exame corrente (se
alguma alteração foi introduzida no
exame, o programa perguntará se
o usuário deseja ou não salvar as
alterações)
Revê ou altera parâmetros do
exame e cartão do paciente.
Abre a janela de estado clínico
(com a possibilidade de editá-lo).
Abre a janela de interpretação
(com a possibilidade de editá-la).
Sai do programa.

Aquisição EEG
Taxa de amostragem

Filtros

Impedância
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Ctrl+I, F5

Monitoramento de
calibração de sinal
Gravação de sinal de
calibração
Nível de sinal de
calibração

Ctrl+Alt+C, F4

Monitoramento

Ctrl+M, F6

Ctrl+C, F3

Especifica a taxa de amostragem
para a aquisição de um novo
exame (possível somente antes do
início da aquisição).
Configuração dos parâmetros de
filtros (filtro passa alta, filtro passa
baixa, filtro notch).
Medição
da
impedância
do
eletrodo (possível tanto antes
quanto durante a aquisição EEG).
Monitoramento de calibração do
sinal.
Gravação de sinal de calibração.
Especifica a amplitude do sinal de
calibração.
Monitoramento EEG.
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Gravação
Interrupção da
aquisição

Ctrl+R, F7
Ctrl+T, F8, Esc

Resetar filtros

F9

Estimulação fótica

Alt+F

Estimulação auditiva

Alt+A

Estimulação elétrica

Alt+C

Estimulação através
de padrão

Alt+P

Estimulação
magnética

Alt+M

Aumentar a
frequência de
estimulação

Alt+U

Diminuir a frequência
de estimulação

Alt+D

Hiperventilação

Alt+H

Parar

Alt+Barra de
espaços

Programa de
estimulação
Próximo teste
funcional

Alt+N

Aquisição automática
de teste

Marcadores de
eventos

Estilos de aquisição

Gravação EEG.
Interrompe
a
aquisição/monitoramento.
Reseta os filtros a seu estado
padrão.
Inicia/interrompe a estimulação
fótica (usando o flash embutido).
Inicia/interrompe a estimulação
auditiva (usando o estimulador
auditivo embutido).
Inicia/interrompe a estimulação
elétrica (usando o estimulador
elétrico embutido).
Inicia/interrompe a estimulação
através de padrão (usando o
padrão embutido).
Inicia/interrompe a estimulação
magnética (usando o estimulador
magnético Neuron-MS conectado
a porta USB do computador).
Aumenta
a
frequência
de
estimulação um degrau (o degrau
de alteração da frequência de
estimulação é definido no estilo de
aquisição).
Diminui
a
frequência
de
estimulação um degrau (o degrau
de alteração da frequência de
estimulação é definido no estilo de
aquisição).
Inicia/interrompe a hiperventilação
Para
todos
os
tipos
de
estimulação.
Inicia o programa de estimulação
definido no estilo de aquisição
corrente.
Grava o próximo teste funcional da
lista definida no estilo de aquisição
corrente.
Aquisição automática de todos os
testes funcionais definidos no
estilo de aquisição corrente.
Configuração dos marcadores de
eventos no EEG (lista de
marcadores
de
eventos
disponíveis está definida no estilo
de aquisição corrente).
Configuração
de
estilos
de
aquisição.

Navegando o EEG
Para o início

Home

Tocar

Ctrl+PgUp

Toca por página

Shift+PgUp

Página anterior

PgUp

Move o foco para o início do
exame.
Toca o exame automaticamente a
partir do início.
Toca o exame automaticamente,
página por página, a partir do
início.
Move o foco para a página EEG
anterior.
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Duas páginas atrás

Seta à esquerda

Duas páginas à frente

Seta à direita

Próxima página

PgDn

Toca ao contrário

Ctrl+PgDn

Toca ao contrário por
página

Shift+PgDn

Para o final

End

Move o foco para duas páginas
atrás.
Move o foco para duas páginas à
frente.
Move o foco para a próxima
página EEG.
Toca o exame automaticamente a
partir do final.
Toca o exame automaticamente,
página por página, a partir do final.
Move o foco para o final do exame.

Análise EEG
Medição de onda

Ctrl+Alt+W

“Como gravado”

Ctrl+Alt+Z

Marcadores de
medição

Ctrl+Alt+M

Nova época

Ctrl+Shift+E

Organização
automática de épocas
Apagar todas as
épocas
Disposição manual
de épocas
Épocas de análise
Tabela de amplitudes
Mapeamento de
amplitude
Amplitudes de ritmos

Gráficos de espectro
Tabela de
frequências
Mapeamento de
espectros
Autocorrelação

Correlação cruzada
Coerência
Análise comparada
Mapeamento de
testes funcionais
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Ctrl+E

Ctrl+Alt+Shift+E

Liga/desliga o modo de medição
de onda.
Liga/desliga o modo “Como
gravado”.
Liga/desliga
o
modo
de
marcadores de medição.
Cria uma nova época de análise
Organização
automática
de
épocas de análise.
Remove todas as épocas de
análise.
Disposição manual das épocas de
análise.
Épocas de análise – cálculo de
todos os parâmetros de análise.
Exibição da janela “Tabela de
amplitudes” em função das épocas
de análise.
Exibição da janela “Mapeamento
de amplitude” em função das
épocas de análise.
Exibição da janela “Amplitudes de
ritmos de onda” em função das
épocas de análise.
Exibição da janela “Gráficos de
espectro” em função das épocas
de análise.
Exibição da janela “Tabela de
frequências” em função das
épocas de análise.
Exibição da janela “Mapeamento
de espectros” em função das
épocas de análise.
Exibição da janela “Autocorrelação” em função das épocas de
análise.
Exibição da janela “Correlação
cruzada” em função das épocas de
análise.
Exibição da janela “Coerência” em
função das épocas de análise.
Exibição
da
janela
“Análise
Comparada”.
Exibição da janela “Mapeamento
de teste funcionais”.

Apêndice 1. Descrição de Comandos do Menu Principal Neuron-Spectrum.NET

Exibição da janela “Atividade
epileptiforme”.
Exibição da janela “Potenciais
evocados”.
Exibição da janela “Análise de
grupos de ondas”.
Exibição da janela “Análise de
componente independente”.

Atividade
epileptiforme
Potenciais evocados
Análise de grupos de
ondas
Análise de
componente
independente
Busca automática
Busca de artefatos

Ctrl+Shift+A

Busca de picos e
ondas acentuadas
Detector de atividade
epileptiforme
Busca de fenômenos
visuais

Ctrl+Shift+D

Selecionar tudo

Ctrl+A

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+F

Selecionar página
atual
Salvar página EEG
visível no exame

Alt+S

Seleciona fragmento
Impressão de EEG

Ctrl+P

Previsualizar

Ctrl+Shift+P

Salvar fragmento
para arquivo
Copiar para relatório

Identificar fragmento

Lista de fenômenos
visuais
Exportar para EDF+

Exportar para
BrainLoc

Exportar para
LORETA

Busca automática de artefatos,
picos e ondas acentuadas e
fenômenos visuais.
Busca automática de artefatos.
Busca automática de picos e
ondas acentuadas
Liga/desliga detector de atividade
epileptiforme.
Busca automática de fenômenos
visuais definidos pelo usuário.
Seleciona todo o registro EEG.
Seleciona o fragmento do registro
EEG visível na tela.
Salva a página EEG visível no
exame (ver capítulo 5.17 "Edição
EEG Nativa”).
Seleciona um fragmento para
execução de função.
Imprime o fragmento selecionado
ou a página EEG atual.
Previsualiza
o
fragmento
selecionado ou a página EEG
atual antes da impressão.
Salva
o
fragmento
EEG
selecionado como um clipe ou
conjunto de arquivos gráficos.
Copia
o
fragmento
EEG
selecionado para o relatório de
exame corrente.
Identifica o fragmento selecionado
como um artefato, uma época de
análise, fragmento de atividade
epileptiforme, teste funcional ou
fenômeno visual a partir da lista de
fenômenos visuais disponível.
Exibe o editor da lista de
fenômenos visuais.
Salva
o
fragmento
EEG
selecionado para um arquivo no
formato EDF+.
Exporta
o
fragmento
EEG
selecionado para o programa de
localização em 3D de atividade
patológica BrainLoc (ver capítulo
6.4.20 “Interação com o programa
BrainLoc”).
Exporta
o
fragmento
EEG
selecionado para o formato do
programa LORETA (ver capítulo
6.4.21 “Interação com o programa
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LORETA”).
Estilos de Análise

Novo…
Abrir
Apagar
Modelos
Glossário

Cópia da conclusão

Usar o Microsoft
Word

Propriedades…

Inspetor de Exame
EEG
Montagens
Filtros
Escalas dos traços
Varredura
Otimização dos
traços EEG
Marcadores de
eventos
Épocas de análise
Mesa de trabalho
Janelas de aquisição
Parâmetros de
aquisição
Testes funcionais
Controle de
estimulação
Marcadores de
eventos
Janelas de análise
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Lista dos estilos de análise
disponíveis para configuração.
Operações com o Relatório de Exames
Cria um novo relatório de exame
vazio. Alterna para a janela de
relatório.
Abre o relatório atual para edição.
Alterna para a janela de relatório.
Remove o relatório de exame
atual.
Lista dos modelos disponíveis para
a produção de relatórios.
Abre o editor de lista de frases e
Alt+G
expressões padrão para inserção
no relatório de exame.
Copia o texto do relatório (da
janela
“Conclusão”)
para
o
relatório de exame corrente.
A opção para usar o programa
Microsoft Word para edição dos
relatórios (o Microsoft Word 2007
ou uma versão mais recente
deverá
estar
instalado
no
computador).
Abre a janela com a descrição do
relatório de exame corrente.
Controle da Interface do Programa
Exibe/oculta a janela “Inspetor de
F11
exame”.
Vista dos traços EEG.
Exibe/oculta a janela “Montagens”.
Filtros EEG.
Escala dos traços EEG
Velocidade de varredura EEG.
Liga/desliga a otimização dos
traços EEG.
Lista dos marcadores de eventos
para disposição no EEG.
Controle de visibilidade das
épocas de análise.
Acessa a lista de mesas de
trabalho do programa.
Acessa as janelas de aquisição.
Exibe/oculta a janela “Parâmetros
de aquisição".
Exibe/oculta a janela “Testes
funcionais”.
Exibe/oculta a janela “Controle de
estimulação”.
Exibe/oculta a janela “Marcadores
de eventos”.
Acessa a lista de janelas para
análise EEG.
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Filtro bandpass
Análise de amplitude
Amplitude
instantânea
Tabela de amplitudes
Mapeamento de
amplitudes
Varredura de
amplitudes
Amplitude de ritmos
de ondas
Análise espectral
Gráficos de espectro
Características de
frequência
Mapeamento de
espectro
Análise de correlação
Autocorrelação
Correlação cruzada
Coerência
Análise comparativa
de épocas
Mapeamento de
testes funcionais
Hipnograma
Tendências PSG
Análise de estrutura
do sono
Análise respiratória
Análise de
dessaturação
Análise da frequência
cardíaca
Análise do
movimento dos
membros
Análise de
ressonância
Análise da posição de
corpo
Tendências EEG
Atividade
epileptiforme

Exibe/oculta a janela “Filtro
bandpass”.
Acessa a lista de janelas para
análise de amplitude.
Exibe o marcador de amplitude
instantânea nos traços EEG.
Exibe/oculta a janela “Tabela de
amplitudes”.
Exibe/oculta a janela “Mapeamento de amplitudes”.
Exibe/oculta a janela “Varredura
de amplitudes”.
Exibe/oculta a janela “Amplitude
de ritmos de ondas”.
Acessa a lista de janelas para
análise espectral.
Exibe/oculta a janela “Gráficos de
espectro”.
Exibe/oculta a janela “Características de frequência”.
Exibe/oculta a janela “Mapeamento de espectro”.
Acessa a lista de janelas para
análise de correlação.
Exibe/oculta a janela “Autocorrelação”.
Exibe/oculta a janela “Correlação
cruzada”.
Exibe/oculta a janela “Coerência”.
Exibe/oculta a janela “Análise
comparativa de épocas”.
Exibe/oculta a janela “Mapeamento de testes funcionais”.
Exibe/oculta a janela “Hipnograma”.
Exibe/oculta a janela “Tendências
PSG”.
Exibe/oculta a janela “Estrutura do
sono”.
Exibe/oculta a janela “Resultados
da análise respiratória”.
Exibe/oculta a janela “Resultados
da análise de dessaturação do
oxigênio”.
Exibe/oculta a janela “Resultados
da análise da frequência cardíaca”.
Exibe/oculta a janela “Resultados
da análise do movimento dos
membros”.
Exibe/oculta a janela “Resultados
da análise de ressonância”.
Exibe/oculta a janela “Resultados
da análise da posição de corpo”.
Exibe/oculta a janela “Tendências
EEG”.
Exibe/oculta a janela “Atividade
epileptiforme”.
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Análise de grupos de
ondas
Análise de
componente
independente
Montagem atual
Lista de eventos
Navegador
Cortes de calibração
Linha de status
Painel de aquisição
Janela EEG Extra
Teste funcional
corrente
Hora astronômica
Potenciais evocados
Vídeo EEG

Alterar…
Baixar…
Salvar…
Idioma…
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Exibe/oculta a janela “Análise de
grupos de ondas”.
Exibe/oculta a janela “Análise de
componente”.
Exibe/oculta a janela “Montagem
atual”.
Exibe/oculta a janela “Lista de
eventos”.
Exibe/oculta a barra de navegação
abaixo dos traços EEG.
Exibe/oculta
os
cortes
de
calibração
Exibe/oculta a linha de status.
Exibe/oculta
o
“Painel
de
aquisição”.
Exibe/oculta a janela “Janela EEG
Extra”.
Exibe/oculta o nome do teste
funcional corrente nos traços EEG.
Exibe/oculta a hora astronômica
do registro nos traços EEG.
Exibe/oculta a janela “Potenciais
evocados”.
Exibe/oculta a janela “Vídeo EEG”.
Configurações do Programa
Abre a janela “Setup” para edição
dos parâmetros do programa.
Baixa parâmetros do programa
salvos anteriormente de arquivo.
Salva os parâmetros do programa
em arquivo.
Altera o idioma da interface do
programa.
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Apêndice 2. Uso de Dois Amplificadores para
Aquisição
Neuron-Spectrum.NET permite o uso de dispositivos compostos, consistindo de dois
dispositivos Neuron-Spectrum-5 ou Neuron-Spectrum-4/EPM para aquisição multicanal. O dispositivo composto provê a possibilidade de se gravar até 68 canais EEG
simultâneos com uma taxa de amostragem de até 2000Hz, até 8 canais poligráficos,
4 canais de corrente contínua e 2 canais ECG. Se o modulo SpO2 estiver disponível,
é possível gravar o canal de saturação. Para usar o dispositivo composto, tanto o
Neuron-Spectrum-5 quanto o Neuron-Spectrum-4/EPM devem estar conectados a
mesma porta controladora USB de seu computador. Os estimuladores devem estar
conectados ao dispositivo com o número serial inferior. Na colocação dos eletrodos, é
necessário combinar os conectores
um soquete especial.

(“Terra”) e “ref.” de ambos os dispositivos com

Neuron-Spectrum.NET provê a montagem “Monopolar 10-10” incluindo canais EEG
de dois amplificadores, mas você pode criar a montagem correspondente as suas próprias necessidades você mesmo. Vamos considerar o seguinte exemplo de criação de
montagem para o dispositivo composto Neuron-Spectrum.NET.
Crie a nova montagem na janela “Gerenciador de montagens” usando o botão
lizado na barra de ferramentas (Fig. A2.1).

loca-

Fig. A2. 1. A criação de uma nova montagem.
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Então, especifique o número de eletrodos na nova montagem como sendo igual a 64.
Também é recomendado especificar o eletrodo Ref como sendo o de referência (Fig.
A2.2).

Fig. A2. 2. A especificação do eletrodo de referência.

Agora, adicione a derivação à montagem, clique o eletrodo correspondente no crânio
com o botão esquerdo do mouse. Para as derivações no crânio que não tem conectores físicos no painel frontal do dispositivo (por exemplo, AF7), é necessário usar os
canais adicionais X1..X11. Para isso, selecione o canal adicional com o mouse e então, mova o cursor do mouse para o canal desejado (Fig. A2.3).

Fig. A2. 3. A adição das derivações à montagem.
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Nisso, uma derivação com o eletrodo ativo correspondente, cujo sinal real será gravado a partir do canal extra, será criada.

Na janela “Parâmetros de derivação”, disponível através do botão
, localizado na
barra de ferramentas da lista de derivações, você pode renomear a derivação, especificá-la como canal ativo/passivo, especificar os filtros e exibição de parâmetros de
derivação (Fig. A2.4).

Fig. A2. 4. A configuração dos parâmetros de derivação.
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Você também pode especificar o tipo de derivação editada nesta janela. O tipo de derivação será considerado na análise ulterior do exame. A caixa de combinação “Amplificador” contém dois elementos: “Amplificador Nº1” (para os canais do primeiro
amplificador) e “Amplificador Nº2” (para os canais do segundo amplificador). As derivações dos canais do segundo amplificador são marcadas com o sinal “_2” na lista
de derivações (Fig. A2.5.

Fig. A2. 5. A montagem criada.
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Além da edição visual da montagem, você também pode usar a sua representação
em tabela. Para isso, pressione o botão
localizado na barra de ferramentas da
janela “Gerenciador de montagens” (Fig. A2.6).

Fig. A2. 6. A representação em tabela da montagem.

Usando a representação em tabela da montagem você pode adicionar, remover e
deslocar as derivações. Para cada derivação você pode especificar o nome (caso o
nome gerado automaticamente não seja de seu agrado), os eletrodos ativos e
passivos (para as derivações monopolares não existem eletrodos passivos) e o
número do amplificador. Se você desejar, você pode especificar parâmetros
individuais de filtragem e exibição para cada derivação. Para os policanais você pode
selecionar o intervalo de entrada a partir da lista, de acordo com o nível do sinal
gravado.
Depois de salvar a montagem gerada, você pode começar a criação do novo exame
com os dois dispositivos Neuron-Spectrum-5 e Neuron-Spectrum-4/EPM.
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