
Guia para TQ7 Trainer's Q 

Bem vindo ao  TQ7 Trainer’s Q— sua ferramenta  para reunir até 20 pontos de EEG de informações do 

cérebro e produzir um plano de treinamento personalizado em 30 minutos.  
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Parte 1 Relatório do cliente 
O Relatório Cliente é considerado na determinação das seleções finais para a formação do Whole-Brain 

Training. Deve ser preenchido pelo treinador através de uma entrevista com o cliente e membros 

adicionais do sistema de apoio e salvo na pasta do cliente. O arquivo salvo está pronto para ser 

importado.  

Concluindo o Relatório 

Abra o Relatório do Cliente 

O link para o Relatório do Cliente sem treinador é: https://provider.brain-trainer.com/create-client-

report. Se há um treinador, este pode fazer o login em provider.brain-trainer.com e iniciar um relatório, 

enviando um convite para o e-mail do cliente. O cliente será então vinculado à conta do provedor.  

Preencha o Relatório 

Entreviste o cliente e a família e preencha o questionário e aproveite a oportunidade para compreender 

os problemas atuais. Use a tecla TAB para percorrer os campos. 

Salvar Arquivo 

Clique no botão Salvar Relatório do cliente. Um nome é criado automaticamente com "CRep" no nome. 

O arquivo está disponível para ser baixado imediatamente. Uma cópia será enviada para o treinador se 

o mesmo tiver sido especificado.  

Importando o Relatório  

Abra o arquivo TQ7 (tem que ser comprado primeiro) 

O arquivo está localizado em Documentos \BioExplorer\Reports 

Importe o arquivo Relatório do Cliente 

Assim como acontece com as gravações, você pode selecionar manualmente clicando em "browse", ou 

simplesmente clicando dentro da caixa de texto. Se você usar o Quick Select e o arquivo .csv "CRep" 

estiver na mesma pasta como as gravações, o relatório será adicionado automaticamente. Quando você 

clica no botão Processar, o Relatório do Cliente é transferido e pronto, após a atualização a avaliação 

está concluída. 

  

https://provider.brain-trainer.com/create-client-report
https://provider.brain-trainer.com/create-client-report
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Como fazer correções no Relatório do cliente após a importação para o TQ7  

 Abra Relatório cliente do cliente (provider.brain-trainer.com) e faça as mudanças necessárias. 

 Baixe o arquivo corrigido e coloque-o na pasta de Avaliações do cliente no lugar do arquivo antigo. 

 No TQ7 selecione a barra Comparação. Selecione “Relatório do Cliente Antes do Treinamento” ou 

“Relatório do Cliente Depois do Treinamento” para navegar até a pasta de avaliação do cliente e 

selecione o arquivo revisado correto e clique em “Open”. 

 clique em "Open." 

 Clique em “Enviar”  

 Selecione a guia Resumo do Relatório para atualizar as informações. "Criar Resumo do Relatório 

Executivo" novamente selecionando versão do Excel ou Word.  

 Salve o arquivo revisado em Arquivo| Salvar (ou clique no botão "Salvar"). 

 

  

https://provider.brain-trainer.com/
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Parte 2  TQ7 Coletando o Avaliação  

A:  Avaliação de 4 Canais com a Touca 

PASSO A PASSO PARA AVALIAÇÃO 
Execute o programa de instalação que irá colocar os arquivos em suas respectivas pastas e criando 

Documentos\ Brain-Trainer \ Ajuda com atalhos no seu desktop. 

Verifique os Resultados 

Abra o BioExplorer, clique em  Design | Open  e verifique se o design TQ7 Assess Pro Gather está lá e se 

ele abre corretamente. 

Selecione Preferences no BioExplorer 

(Somente na 1a vez)  

Abra o BioExplorer e selecione select 

BioExplorer | Preferences no menu de cima. 

Na aba General selecione  

 "Get Timer Settings from Design."  

 "Record on Play" 

 "Play Immediately 

 "Prompt for Session Info when 

Recording 

 Não selecione "Auto Generate Session 

Filename."  

Clique "OK" e  essas preferências serão salvas para as próximas vezes em que o BioExplorer for aberto. 

PREPARE OS PONTOS 
Coloque a touca e prerare os pontos que você irá incluir na avaliação e os auriculares que serão as 
referências. O terra na touca é o AFz e precise estar SEMPRE preparado com o gel. Insira o cabo da 
touca no plugue  com 25pinos que se encontra na frente do aparelho. A luz verde (LED) estará 
acesa/piscando quando as conexões estiverem boas. Alta impedância faz com que a luz se apague.  

Selecione Settings na janela Wiz do BioExplorer  

Clique nos botões EEG Link Refs e 4 Channel para selecionar referências ligada e o modo 4so select 
linked references and Mode 4. O Modo de uso que foi selecionado é indicado na Q-wiz pelo número de 
piscadas do LED verde.   

Selecione os pontos no Multiplexer na janela Wiz e teste as conexões dos eletrodos. 

Selecione "Step 1" para a primeira seleção de pontos da avaliação (T3/T4/C3/C4). Ela vai iniciar o “modo 
touca." 

http://youtu.be/B8y9xlcVS0k?t=2m30s
http://youtu.be/B8y9xlcVS0k?t=2m30s
http://youtu.be/hihgD2c8DnQ
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Teste os pontos escolhidos: Pressione e segure o botão “mode” até que acenda a luz Scan LED; então 
solte.  
O aparelho vai ligar a luz LED ao lado de cada local por 8 segundos e vai mostra no software o sinal a 
partir desses pontos. 
 
Depois de testar todos os pontos, interrompa a sessão. Faça os ajustes necessários e teste novamente, 
se necessário.  

EXPLIQUE O PROCESSO PARA O CLIENTE 
 No primeiro minuto de gravação você deverá ficar relaxado, de olhos fechados e parado  

 No segundo minuto de gravação você deverá ficar relaxado, de olhos abertos e parado  

 No terceiro minuto de gravação você irá fazer uma tarefa e deverá permanecer relaxado e parado. 
Explique a ele que isso não é um teste de desempenho, mas uma maneira de observar como o 
cérebro responde ao desafio.  

Antes de gravar cada área, explique qual será a tarefa e verifique se o cliente entendeu o que deverá 
fazer.  

Verifique se o cliente está relaxado, sentado reto e com os dois pés apoiados no chão. 

 Tarefas de avaliações em 4 Canais: 



 Step 1: T3/T4 e C3/C4— Olhos abertos e boca parcialmente aberta. O cliente vai escutar prestando 
atenção nos detalhes. Leia ou conte a ele uma história ou artigo com informações detalhadas. Diga 
a ele que você poderá fazer perguntas sobre o assunto após o término da gravação.   

 Step 2: F3/F4 e P3/P4—Olhos parcialmente abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. 
Teste de memória de trabalho de sequência numérica. Durante os primeiros 30 ou 40 segundos leia 
uma sequência de dígitos (0-9) e dê um intervalo. Comece com 5 dígitos e peça ao cliente para 
repeti-los. Nos 30 segundos finais você pode falar uma sequência e pedir para o cliente inverter a 
ordem.  

 Step 3: Fz/Pz e Cz/Oz (Use Fz/Pz e Cz/O1 se a touca não tiver o eletrodo Oz)— Olhos parcialmente 
abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. O cliente vai imaginar um evento futuro com 
o máximo de detalhes que conseguir.  
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 Step 4: F7/F8 e T5/T6— Olhos parcialmente abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. O 
cliente fará uma leitura silenciosa prestando atenção em detalhes.  

 Step 5: Fp1/Fp2 e O1/O2 (Pule esse step se a touca não tiver o eletrodo Oz) — Olhos parcialmente 
abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. Reconhecimento de padrão contando o 
número de vezes em que aparece a combinação de letras D+E separadas ou dentro de palavras.  

COLETANDO DADOS 
Com o design TQ7 Assess Pro Gather 4C aberto, clique "Capture" (triângulo verde) e observe a qualidade 
do sinal- signal quality. 

Checando a qualidade do sinal  

 Na janela de cima- Power Spectrum- procure por picos de 50 Hz ou 60 Hz, dependendo do seu 
Sistema elétrico. Se esses picos estiverem dominando pode estar ocorrendo interferências 
eletromagnéticas ou pode estar havendo uma conexão ruim entre a pele e o eletrodo.  

 Na janela de baixo à direita o Osciloscópio- Oscilloscope- ondas rápidas, muito regulares ou 
mecânicas podem significar artefato. Ondas muito largas ou flutuando através da linha de base 
também podem significar problemas com o sinal. Os canais devem mostrar atividades parecidas. Um 
sinal muito acentuado em uma ou mais canais pode indicar uma conexão ruim.  

 Se todos os canais mostrarem picos e se você estiver usando um laptop, tente retirar da tomada e 
utilize somente a bateria. Veja se os picos caíram ou desapareceram.  

 Quando perceber que existem problemas com o sinal, aperte o pause (duas barras amarelas 
paralelas) e coloque mais gel nos eletrodos. Então clique em “Capture” de novo e verifique se o sinal 
melhorou.  

 
Quando o sinal estiver bom, na janela  "Record 

Session" navegue até a pasta 

Documentos\BioExplorer\Sessions e clique para 

criar nova pasta do cliente. 

Criando a pasta "Avaliações" dentro e abra-a. 

Nomeie a pasta e abra.  Usamos as primeiras 2 

letras do sobrenome do cliente, as 2 primeiras 

letras do nome, o ano de 2 dígitos e o mês de 2 

dígitos (por exemplo, Rafael Machado avaliação julho 2011 seria MARA1107). 

 Na linha onde está escrito "File Name" digite o nome do arquivo usando o nome do primeiro canal 

daquele passo (ex. T3), o nome do cliente, a data e salve.  

Na janela  "Session Info" coloque o nome do cliente e clique "OK" e o timer irá recomeçar. Se a sessão 

estiver pausada clique em  "Capture." 

http://youtu.be/xklvWnLG4g0
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1. Após 1 minuto, um som será acionado e o display vai pausar. Instrua o cliente a abrir os olhos. 

Clique "Capture" (triângulo verde) novamente para continuar gravando. 

2. Após 2 minutos, um som será acionado e o display irá pausar novamente. Relembre o cliente sobre 

a tarefa, clique em "Capture" novamente e inicie a tarefa. 

3. Após 3 minutos um som será acionado e o display irá pausar novamente. Agora a gravação dessa 

etapa está concluída. Clique em “Stop” (quadrado branco) para salvar.  

Na janela Wiz, selecione “Step 2” e vá repetindo os passos para cada seleção de canais. Grave um 

mínimo de 3 passos; se possível, grave as 5 combinações.  

 Clique "Capture" 

 Verifique se o sinal está bom e se o cliente está parado 

 Nomeie os arquivos com o nome do primeiro ponto, o nome do cliente e a data 

 Coloque o nome do cliente na janela "Session Info" 

Ferramentas do Treinador  

 Existem 3 gráficos: “Eye artifact”- artefato de piscada de olhos, “Muscle Artifact”- artefato muscular 
(na parte de baixo à esquerda no “Instruments 2”) e “Symmetry”- Simetria (Instruments 1).  

 Os gráficos de artefato precisam estar estáveis e com as linhas juntas. O gráfico de simetria mostra a 
diferença entre os dois hemisférios. Os valores geralmente precisam estar acima da linha zero.  

 Se algum dos gráficos de artefato mostrar um problema consistente, para a gravação e resolva o 
problema. 

 Se houver uma assimetria muito forte, verifique se não está ocorrendo uma conexão fraca, artefato 
muscular ou artefato de piscada de olhos.   

 A principal função do treinador é fazer com que a gravação fique o mais limpa e precisa possível. O 
excesso de artefato em um arquivo não pode ser corrigido depois.  

 Observações Especiais 

 Quando estiver gravando as etapas (“step”) 2, 3, 4 e 5, com olhos abertos e tarefas, será preciso 
solicitar ao cliente que fique com os olhos semiabertos ou com a cabeça reta olhando para baixo 
para minimizar artefatos de piscadas de olhos.   Nessas etapas pontos na região frontal da cabeça 
(F3, F4, Fz, F7, F8, Fp1 e Fp2) são mais susceptíveis aos artefatos de piscadas de olhos. 

 Tarefas de leituras devem ser feitas na mesma altura dos olhos (use suportes para livros) para 
minimizar artefatos musculares.  

Pontos da touca CH1 CH2 CH3 CH4 Task 

Step 1 T3 T4 C3 C4 Escuta para detalhes 

Step 2 F3 F4 P3 P4 Memória de trabalho 

Step 3 Fz Pz Cz Oz Imaginar evento futuro 

Opcional F7 F8 T5 T6 Leitura silenciosa 

Opcional Fp1 Fp2 O1 O2 Reconhecimento de padrão 
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B:  Avaliação de 4 Canais com Eletrodos 

PASSO A PASSO PARA AVALIAÇÃO 
Execute o programa de instalação que irá colocar os arquivos em suas respectivas pastas e criando 

Documentos \ Brain-Trainer \ Ajuda com atalhos no seu desktop. 

Verifique os Resultados 

Abra o BioExplorer, clique em  Design | Open  e verifique se o design TQ7 Assess Pro Gather está lá e se 

ele abre corretamente. 

Selecione Preferences no BioExplorer 

(Somente na 1a vez)  

Abra o BioExplorer e selecione select 

BioExplorer | Preferences no menu de cima. 

Na aba General selecione: 

 "Get Timer Settings from Design."  

 "Record on Play" 

 "Play Immediately 

 "Prompt for Session Info when 

Recording 

 Não selecione "Auto Generate Session 

Filename."  

Clique "OK" e  essas preferências serão salvas para as próximas vezes em que o BioExplorer for aberto. 

COLOCANDO OS ELETRODOS 

Colocando eletrodos para Referência e Terra 

Conecte a Referência (-) no seu amplificador usando o jumper e coloque os fios dos eletrodos das 
referências neles. Dessa maneira os sinais ficarão unidos.  

Colocando os Eletrodos Ativos  

Quando recolhemos os dados de pontos homólogos (e.g. C3 and C4, P3 and P4), eletrodos do hemisfério 
esquerdo sempre devem ficar em CH1 e hemisfério direito em CH2.  

Quando estiver recolhendo dados da linha sagital (pontos z) os eletrodos da parte da frente terão 
referência no Canal 1 e os da parte de trás no Canal 2.  

  

http://youtu.be/B8y9xlcVS0k?t=2m30s
http://youtu.be/B8y9xlcVS0k?t=2m30s
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Tarefas de avaliações em 4 Canais: 

 Step 1: F3/F4 e P3/P4—Olhos parcialmente abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. 
Teste de memória de trabalho de sequência numérica. Durante os primeiros 30 ou 40 segundos leia 
uma sequência de dígitos (0-9) e dê um intervalo. Comece com 5 dígitos e peça ao cliente para 
repeti-los. Nos 30 segundos finais você pode falar uma sequência e pedir para o cliente inverter a 
ordem.  

 Step 2: T3/T4 e C3/C4— Olhos abertos e boca parcialmente aberta. O cliente vai escutar prestando 
atenção nos detalhes. Leia ou conte a ele uma história ou artigo com informações detalhadas. Diga 
a ele que você poderá fazer perguntas sobre o assunto após o término da gravação.   

 Step 3: Fz/Pz e Cz/Oz (Use Fz/Pz e Cz/O1 se a touca não tiver o eletrodo Oz) — Olhos parcialmente 
abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. O cliente vai imaginar um evento futuro com 
o máximo de detalhes que conseguir.  

 Step 4: F7/F8 e T5/T6— Olhos parcialmente abertos ou olhando para baixo sem abaixar a cabeça. O 
cliente fará uma leitura silenciosa prestando atenção em detalhes.  

 Step 5: Fp1/Fp2 e O1/O2— Olhos parcialmente abertos ou olhando para baixo sem abaixar a 
cabeça. Reconhecimento de padrão contando o número de vezes em que aparece a combinação de 
letras D+E separadas ou dentro de palavras.  

 

 
 

EXPLIQUE O PROCESSO PARA O CLIENTE 
 No primeiro minuto de gravação você deverá ficar relaxado, de olhos fechados e parado  

 No segundo minuto de gravação você deverá ficar relaxado, de olhos abertos e parado  

 No terceiro minuto de gravação você irá fazer uma tarefa e deverá permanecer relaxado e parado. 
Explique a ele que isso não é um teste de desempenho mas uma maneira de observar como o 
cérebro responde ao desafio.  

Antes de gravar cada área, explique qual será a tarefa e verifique se o cliente entendeu o que deverá 
fazer.  

Verifique se o cliente está relaxado, sentado reto e com os dois pés apoiados no chão. 

COLETANDO DADOS 
Com o design TQ7 Assess Pro Gather 4C aberto, clique "Capture" (triângulo verde) e observe a qualidade 
do sinal- signal quality. 

Checando a qualidade do sinal  

 Na janela de cima- Power Spectrum- procure por picos de 50 Hz ou 60 Hz, dependendo do seu 
Sistema elétrico. Se esses picos estiverem dominando pode estar ocorrendo interferências 
eletromagnéticas ou pode estar havendo uma conexão ruim entre a pele e o eletrodo.  

 Na janela de baixo à direita o Osciloscópio- Oscilloscope- ondas rápidas, muito regulares ou 
mecânicas podem significar artefato. Ondas muito largas ou flutuando através da linha de base 

4CH Sites CH1 CH2 CH3 CH4 Task 

Run 1 F3 F4 P3 P4 Sequência numérica 

Run 2 T3 T4 C3 C4 Escutar 

Run 3 Fz Pz Cz Oz Imaginar um evento futuro 

Optional F7 F8 T5 T6 Leitura silenciosa 

Optional Fp1 Fp2 O1 O2 Reconhecimento de padrão 

http://youtu.be/xklvWnLG4g0
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também podem significar problemas com o sinal. Os canais devem mostrar atividades parecidas. Um 
sinal muito acentuado em uma ou mais canais pode indicar uma conexão ruim. 

 Se todos os canais mostrarem picos e se você estiver usando um laptop, tente retirar da tomada e 
utilize somente a bateria. Veja se os picos cairam ou desapareceram.  

 Quando perceber que existem problemas com o sinal, aperte o pause (duas barras amarelas 
paralelas) e coloque mais gel nos eletrodos. Então clique em “Capture” de novo e verifique se o sinal 
melhorou.  

 
Quando o sinal estiver bom, na janela “Record 

Session" navegue até a pasta 

Documentos\BioExplorer\Sessions e clique para 

criar nova pasta do cliente. 

Criando a pasta "Avaliações" dentro e abra-a. 

Nomeie a pasta e abra.  Usamos as primeiras 2 

letras do sobrenome do cliente, as 2 primeiras letras 

do nome, o ano de 2 dígitos e o mês de 2 dígitos 

(por exemplo, Rafael Machado avaliação julho 2011 seria MARA1107). 

 Na linha onde está escrito "File Name" digite o nome do arquivo usando o nome do primeiro canal 

daquele passo (ex. F3), o nome do cliente e a data e salve. 

 

Na janela “Session Info" coloque o nome do cliente e clique "OK" e o timer irá recomeçar. Se a sessão 

estiver pausada clique em “Capture again." 

1. Após 1 minuto, um som será acionado e o display vai pausar. Instrua o cliente a abrir os olhos. Clique 

"Capture" (triângulo verde) novamente para continuar gravando. 

2. Após 2 minutos, um som será acionado e o display irá pausar novamente. Relembre o cliente sobre a 

tarefa, clique em "Capture" novamente e inicie a tarefa. 

3. Após 3 minutos um som será acionado e o display irá pausar novamente. Agora a gravação dessa 

etapa está concluída. Clique em “Stop” (quadrado branco) para salvar. 

Mude os eletrodos para as próximas posições e repita os passos, salvando todas as gravações na mesma 

pasta do cliente. Grave um mínimo de 3 passos. Se possível, grave os 5 passos. 
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 Clique "Capture" 

 Verifique se o sinal está bom e se o cliente está parado 

 Nomeie os arquivos com o nome do primeiro ponto, o nome do cliente e a data 

 Coloque o nome do cliente na janela "Session Info" 

 

 

 

 

Ferramentas do Treinador  

 Existem 3 gráficos: “Eye artifact”- artefato de piscada de olhos, “Muscle Artifact”- artefato muscular 
(na parte de baixo à esquerda no “Instruments 2”) e “Symmetry”- Simetria (Instruments 1).  

 Os gráficos de artefato precisam estar estáveis e com as linhas juntas. O gráfico de simetria mostra a 
diferença entre os dois hemisférios. Os valores geralmente precisam estar acima da linha zero.  

 Se algum dos gráficos de artefato mostrar um problema consistente, para a gravação e resolva o 
problema. 

 Se houver uma assimetria muito forte, verifique se não está ocorrendo uma conexão fraca, artefato 
muscular ou artefato de piscada de olhos.   

 A principal função do treinador é fazer com que a gravação fique o mais limpa e precisa possível. O 
excesso de artefato em um arquivo não pode ser corrigido depois.  

 Observações Especiais 

 Quando estiver gravando as etapas (“step”) 2, 3, 4 e 5, com olhos abertos ou tarefas, será preciso 
solicitar ao cliente que fique com os olhos semi abertos ou com a cabeça reta olhando para baixo 
para minimizar artefatos de piscadas de olhos.   Nessas etapas pontos na região frontal da cabeça 
(F3, F4, Fz, F7, F8, Fp1 e Fp2) são mais susceptíveis aos artefatos de piscadas de olhos. 

Tarefas de leituras devem ser feitas na mesma altura dos olhos (use suportes para livros) para minimizar 

artefatos musculares. 

  

4CH Sites CH1 CH2 CH3 CH4 Task 

Run 1 F3 F4 P3 P4 Sequência numérica 

Run 2 T3 T4 C3 C4 Escutar 

Run 3 Fz Pz Cz Oz Imaginar um evento futuro 

Optional F7 F8 T5 T6 Leitura silenciosa 

Optional Fp1 Fp2 O1 O2 Reconhecimento de padrão 
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Parte 3  TQ7  Processamento do Avaliação 

TQ7 Trainer's Q com AutoPlan 
Acompanhe a seguir um processo passo-a-passo para a utilização deste arquivo.   Video  Demo 

INSTALAÇÃO DO TQ7 
Execute o programa de instalação que irá colocar os arquivos em suas respectivas pastas e criando 

pasta Brain-Trainer em Meus Documentos com atalhos no seu desktop. Siga os prompts para fornecer o 

serial-checksum de verificação do seu computador para obter a chave. Você vai precisar do Microsoft 

Excel 2007 ou posterior para executar o arquivo TQ7. O TQ7 será encontrado em seu 

Documentos\Brain-Trainer com atalho no seu desktop.  

GRAVANDO OS DADOS PARA UMA AVALIAÇÃO 
Siga as instruções habituais para a gravação do TQ7. As coisas mais importantes para se lembrar são: 

1. Nomear devidamente os arquivos. Cada nome do arquivo deve identificar o cliente e deve incluir o 

nome do ponto para o canal 1 ativo. Por exemplo, o arquivo que contém T3 / A1 / T4 / A2 / g / C3 / A1 / 

C4 / A2 deve incluir T3 no nome. 

2. Guarde todos os dados da avaliação em uma única pasta. Se você estiver usando Bioexplorer, o 

programa irá produzir automaticamente os arquivos que terminam com .epochs.txt que irá carregar 

diretamente no TQ7. 

3. Se você estiver usando o software “Thought Technology Infiniti”, faça o procedimento e a remoção de 

artefatos seguindo as instruções contidas no guia. 

4. Grave um mínimo de 6 pares de pontos básicos; se possível, grave os 10 pares de pontos.  

CARREGANDO OS DADOS DO TQ7 
 Clique duas vezes no arquivo TQ7, e ele será aberto diretamente na página de entrada.  

Clique no botão "Avaliação (Assessment)”, na parte superior da página, e a janela de entrada será 

aberta. 

http://youtu.be/2qGRfGA6H5A
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Selecione a guia 2CH ou 4CH de acordo com a forma como você gravou os dados. 

Se você estiver carregando dados com artefato no Infiniti, na parte inferior da página, selecione o 

botão de "No Artifacting." Selecione os 

arquivos de dados a serem carregados para 

cada ponto de 2 ou 4 canais definido, clicando 

no botão " Browse " e navegue até o arquivo 

apropriado, até que todos tenham sido 

carregados.  

Se você cometer um erro na gravação, invertendo os canais 1 e 2, você pode navegar manualmente para 

o arquivo a ser adicionado para um ponto e marque a caixa “Inverter (Reverse)”. Se você tiver um 

arquivo com nome errado, você pode selecioná-lo manualmente com o botão "Procurar (Browse)". 

A maioria dos usuários simplesmente clica no botão “Seleção Rápida (Quick Select)". Isto irá abrir uma 

janela onde você vai navegar até a pasta apropriada.  
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 Os arquivos de texto não vão aparecer na pasta, mas clique “OK” para carregar mesmo assim.    

A tela mostrará o arquivo selecionado para cada conjunto de 

pontos. Verifique se eles estão corretos. Se os arquivos não 

estiverem aparecendo, clique no botão "Procurar (Browse)" 

ao lado da linha vazia e selecione o arquivo que você deseja 

adicionar lá. No topo da página digite os dados com o Nome 

do cliente (Name) e do Treinador (Trainer), a Idade do cliente 

(Age) e a Data (date). 

Depois que todos os arquivos estiverem selecionados, clique 

em “Processar os Dados (Process Data)" para iniciar o 

processo de remoção de artefatos.  
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OPÇÕES DE ARQUIVO 
O botão Opções fornece as seleções que podem ser salvas como padrão para: 

 Selecione as páginas para exibir 

 Inverter todas as gravações em caso de um erro 

 Inverta o eixo x em gráficos (por direito de idiomas à esquerda) 

 Carregar como padrão a guia 4 canal 
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REMOÇÃO DE ARTEFATOS 
A página de “Artefatos (Artifacting)” mostra três "cabeças" na parte superior com um quadrado para 

cada ponto registrado.

 

As cores mostram se os dados passaram pela seleção de artefatos ou não. Os dados passam quando 

mais de 50% do arquivo ficou abaixo dos limiares de frequência baixa e alta. Os limiares estão indicados 

na parte de cima à direita. Os dados não passam quando há excesso de frequências baixas (piscada de 

olhos ou movimento) ou de frequências altas (tensão muscular) ou ambos. A legenda com o significado 

de cada cor fica na parte superior à esquerda. 

Na parte de inferior à esquerda ficam as linhas para cada par de pontos e mostram o percentual de 

dados que passaram das gravações com olhos fechados, olhos abertos e durante as tarefas. À direita 

estão os botões para cada estado e cada ponto. Eles mostram o limiar para frequências baixas e altas 

que permitiria a passagem de 50% dos dados. 

É possível que um ponto possa deixar de passar devido a uma ligeira variação em relação aos alvos. 

Neste caso, o treinador pode decidir ajustar os alvos manualmente para permitir que esses dados 

passem para a avaliação. Por exemplo, na imagem acima, a meta de frequência baixa é 33. O bloco de 

olhos abertos em Fz / Pz passaria se o alvo limite fosse levantado para 39, um pequeno aumento. 

Observando os outros pontos que não conseguiram passar, há um número de pontos que não passaram 

no bloco das tarefas, incluindo P3 / P4, O1 / O2 e Cz / Oz-todos na parte de trás da cabeça, ou seja, 

longe de onde as piscadas de olho poderiam causar artefato. Elevar a meta para 43 permitiria que tudo 

isso passasse. Isso pode ser feito simplesmente clicando no botão "Recalcular (Recalculate)" e mudando 

o valor de frequência baixa para 43. Nos pontos da região frontal seria necessário aumentar a meta para 

55 ou 63 (um aumento de mais de 65%), mas como essa área fica onde o piscar de olhos costuma gerar 

artefato, o treinador pode optar por deixar a TQ7 removê-los, pois estes provavelmente são, realmente, 

artefatos.  
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Às vezes, um ponto ou um par de pontos pode mostrar muito maior atividade por razões que realmente 

se relacionam com o cérebro. Por exemplo, os lobos temporais quentes ou um cingulado quente pode 

requerer um aumento no limiar de alta frequência 

para permitir que os dados sejam transmitidos. Se 

não fizer isso, pode ocorrer a exclusão de 

informações importantes sobre o cérebro. Nesse 

caso, o treinador pode clicar no botão que mostra 

as metas recomendadas ao abrir a janela “Limiares 

(Thresholds)”. Isso mostra a mudança necessária 

nos limites para passar naquele local (a 

percentagem de passagem é mostrada na parte 

superior). O treinador pode digitar sobre as metas 

sugeridas ou usá-las como foi sugerido. Os novos 

limiares podem ser aplicados a todos os locais, 

apenas aos locais selecionados, ou apenas para o 

estado selecionado nos locais selecionados. Na 

maioria dos casos, é preferível alterar em todos os 

locais, para que tudo possa ser medido com o 

mesmo alvo.  

Algumas dicas importantes para se lembrar na página de “artefatos (artifacting)” são: 

1. Olhos fechados e olhos abertos são os estados mais importantes para a análise do EEG na TQ7. 

2. Os dados não devem ser incluídos apenas para preencher a avaliação, pois adicionar artefatos reduz 

muito a utilidade da avaliação. Melhor seria regravar a avaliação, se possível. 

3. A melhor maneira de diminuir os artefatos é prestar atenção durante a gravação, minimizando o 

movimento dos olhos, tensão muscular, conexões assimétricas no couro cabeludo, etc. antes de concluir 

a gravação. 

Uma vez que as alterações desejadas foram feitas e recalculadas, clique no botão na parte superior 

"Criar Avaliação TQ7" Os dados serão processados e carregados no arquivo de apresentação. 
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ARQUIVO DE APRESENTAÇÃO 
O TQ7, depois de carregado, mostra uma série de abas na parte inferior da página (Analisar/Analyze, 

Sincronia/Synchrony, Mapas/maps, etc.).  

 

Clicando em cada uma delas, o treinador pode visualizar o cérebro através de suas várias medidas de 

atividade. Muitas usam cores para apontar áreas de potencial foco para treinamento. Os números 

vermelhos geralmente indicam valores que são mais altos do que o esperado, enquanto os azuis indicam 

valores mais baixos. 

Antes de prosseguir, clique no botão "Salvar como (Save as)" na parte superior da tela. O arquivo será 

salvo na pasta de dados, onde estão as gravações, e ele será automaticamente nomeado de acordo com 

o nome do cliente e a data do processamento. 

É importante lembrar que o TQ7 NÃO é uma ferramenta baseada em patologias. É descritiva e não 

normativa. Um cliente cujo cérebro mostra o domínio das frequências rápidas, por exemplo, pode 

simplesmente ser mais orientado para pensar do que para sentir e processe mais por linguagem lógica / 

racional. Se o cliente for, por exemplo, um engenheiro ou contador, isso pode ocorrer como forma de 

adaptação.  
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RESUMO DO RELATÓRIO EXECUTIVO 
O Resumo do Relatório Executivo traz dados criados a partir da avaliação TQ7 e do Relatório Cliente. Ele 

resume as conclusões para compartilhar com fontes de referência ou outros e também orienta o 

treinador na escolha de protocolos. Consulte estas informações antes de finalizar e selecione a opção 

final do plano de treinamento. 

Para criar o relatório, selecione a versão do Excel ou Word. A versão Excel irá mostrar o relatório na 

página Resumo do Relatório. Este será salvo com a avaliação quando você salvar o arquivo. A versão do 

Word irá criar um arquivo do Word que poderá ser salvo na pasta Avaliação do cliente.  

O botão Opções permite ajustar o tipo de letra, tamanho e cor no Resumo do Relatório. 
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OPÇÕES DE PLANO DE TREINAMENTO 
A página “Opções (Options)” é a fonte do plano de treinamento do cérebro como um todo. Ela pode ser 

usada de forma totalmente automática ou pode ser ajustada com base na experiência do treinador. 

Ao clicar no botão "Iniciar Seleção de Protocolo (Start Protocol Selection)" serão produzidas sugestões 

gerais para o plano de treinamento. 

 

Estas sugestões são divididas em 5 blocos-cada uma representando uma sessão de treinamento com um 

foco diferente. 

Esta página contém duas áreas principais: um conjunto de montagens e de protocolos de treinamento 

de 4 canais e outro conjunto para o treinamento de 2 canais. Algumas linhas desses blocos são 

impressas em vermelho, o que indica que elas são mais recomendadas.  

Ao clicar no botão de protocolos para 4C ou 2C será selecionado e destacado o plano recomendado em 

negrito com até 3 conjuntos de montagens / protocolos em cada bloco. Um plano de 4C pode incluir 

opções de 2 canais, mas o plano 2C nunca vai incluir opções de 4 canais. Cada uma das recomendações é 

numerada de 1-3. 

O plano de treinamento do cérebro como um todo inclui três opções de EEG em cada bloco, indicando 

onde colocar os eletrodos, qual design Brain-Trainer usar e se é para treinar com os olhos abertos, 

fechados ou ambos. Um treinador pode optar por utilizar menos opções em cada sessão clicando em 

uma ou mais das seleções para desmarca-las. O plano do cérebro como um todo se concentra em várias 

opções para um mesmo propósito de treinamento (muitas vezes em locais diferentes), mas ao escolher 
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uma das seleções-ou substituir uma ou mais delas com outras opções que não foram selecionados- o 

foco será mantido de uma maneira menos intensiva. 

Uma vez que as seleções forem feitas ou aceitas, ao clicar no botão "Completar Auto Plano (Autoplan 

Complete)" o plano de treinamento será produzido e poderá ser impresso. Selecione "HEG desligado" se 

o treinamento HEG não estiver disponível. 

 
Muitos blocos irão incluir o HEG na primeira linha. Se o treinador não tiver um HEG essa linha pode ser 

ignorada, embora o treinamento do cérebro como um todo trabalhe melhor quando o HEG é parte 

integrante dos treinos. 

A maioria dos protocolos são relativamente autoexplicativos. BAL indica um protocolo de simetria, CON 

indica Connectivity (coerência ou sincronia), FRE é o treinamento de frequência (geralmente indicando 

as frequências que deverão ser treinadas para inibir e / ou aumentar. Protocolos SMR são aqueles para 

aumentar o ritmo sensório motor e ALP são para aumentar alfa. Os designs CON MBC (coerência de 

várias bandas) não estão disponíveis na maioria dos outros sistemas, mas o treinador pode selecionar 

uma banda para treinar, olhando na página de “Sincronia (Synchrony)”. 
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PERSONALIZAÇÕES ADICIONAIS DO PLANO 
Depois que o treinador já tiver uma certa experiência, algumas mudanças no Auto Plano podem fazer 

mais sentido. Usuários de software Infiniti e outras pessoas que não têm acesso ao pacote de designs 

Brain Trainer também podem querer mudar a apresentação do plano manualmente. 

 

Mudanças  podem ser feitas clicando na linha e na tecla Tab do teclado para mover para o campo de 

montagem ou protocolo. Uma vez que esteja nesse campo, o treinador pode digitar alterações para o 

que está listado, ou para uma seleção inteira. Se a linha foi selecionada como uma opção numerada, 

clicar sobre ela irá remover o número. Quando as alterações forem concluídas, clicando novamente é 

possível renumerá-la. É possível também desmarcar um ou mais dos pontos recomendados e, em 

seguida, clicar novamente neles para alterar a ordem. 

Como mencionado anteriormente, um treinador pode optar por trabalhar com sessões mais curtas e 

usar menos protocolos, selecionando apenas 2 ou até mesmo 1 em cada bloco. 

DURAÇÃO DOS TREINOS 
Os treinadores podem optar por trabalhar com sessões mais curtas ou mais longas. Com exceção de 

alguns casos (por exemplo, no design Alfa Teta), o tempo não é definido. Isso permite que o treinador 

possa definir o número de minutos para treinar cada design. É possível também fazer um treinamento 

"rock", usando segmentos de 2 minutos de coerência de várias bandas.  

IMPRIMINDO A AVALIAÇÃO 
Selecionando Criar PDF abrirá opções para a seleção 

das páginas a serem incluídas em um documento 

compacto, que pode ser compartilhado com 

profissionais digitalmente e pode ser impresso na 

íntegra. Páginas podem ser impressas criando PDF e 

selecionando a impressão deste arquivo.  
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RASTREANDO 
A página de rastreamento permite selecionar questões classificadas para acompanhar o progresso e 

para comparar questionários de Relatório do Cliente de antes e depois do treinamento. 

Selecionar problemas para rastrear 

 Clique no botão “Classificar Áreas Problemáticas”  

 Clique no nome da área problemática para selecioná-la para rastreio. Até 6 áreas podem ser 

selecionadas. 

 Selecione o número de ciclos que você quer completar para rastreamento. 

 Clique no botão “Criar Página de Rastreamento” 

 

Depois de cada ciclo de 5 sessões, classifique as áreas problemáticas selecionadas. As tendências delas 

serão mostradas no gráfico. 

Para ver todos os problemas ou classificar áreas de problema clique no botão “Classificar Áreas 

Problemáticas”.  

COMPARAÇÃO 
Á página de comparação permite comparar Relatórios do Cliente de antes e depois do treinamento para 

mostrar tendências de melhoria de sintomas. Peça para o cliente completar o Relatório do Cliente 

depois de vários ciclos do planejamento de treinamento Whole-Brain. Treinadores podem convidar um 

cliente para completar um outro relatório em provider.brain-trainer.com digitando o e-mail do cliente e 

enviando um convite.  

https://provider.brain-trainer.com/
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Comparar Relatórios de Cliente Pré- e Pós-  treinamento 

 O Relatório do Cliente Antes do Treinamento já deve estar carregado. Isto será verificado através da 

nota “Pré-Treinamento Carregado”. Caso contrário, clique em “Relatório do Cliente Antes do 

Treinamento” para navegar até a pasta de avaliações do cliente e selecionar o arquivo original de 

pré-treinamento para carregá-lo.  

 Clique no botão “Relatório do Cliente Depois do Treinamento” para navegar até a pasta de 

avaliações do cliente e selecione o arquivo de pós-treinamento. Este provavelmente terá (1) como 

parte do nome de arquivo. 

 Clique em “Comparar Relatório de Cliente” para expor os gráficos mostrando a quantidade de 

mudanças nas áreas problemáticas entre o início e o final do treinamento.  

O gráfico de Categorias mostra a comparação total de todas as questões problemáticas por categoria, 

antes e depois do 

treinamento. 

Ao selecionar uma 

categoria, irá 

mostrar os detalhes 

de cada categoria 

selecionada. 

Números negativos 

(“Melhor”) mostram 

redução da 

gravidade dos 

sintomas. 
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Parte 4  Apêndices 

A:  10-20 de colocação dos eletrodos 

 

 

  



Guia para TQ7 Trainer's Q 

 

braintrainerbrasil.com Page 26 of 27 Tuesday, December 19, 2017 

B:  Padrões cerebrais no TQ7 

Lesões na matéria cinza matam neurônios. Imediatamente o cérebro 
mostra amplitudes menores em todas as frequências, ao longo do 
tempo esses neurônios são substituídos, porém os novos podem não 
voltar a formar as conexões daqueles que estão perdidos. Resultado: 
um aumento da frequência de Alpha que se mantem com os olhos 
abertos e na tarefa. 
 

 

Lesões na matéria braca rompem axônios, quebrando conexões 
neuronais. Os neurônios continuam a disparar, mas não recebem ou 
repassam sinais, de modo que pulsam no ritmo Delta. A substância 
branca não pode ser reparada. Resultado: um pico de Delta que 
permanece com os olhos abertos e na tarefa. 

 

Padrão Cérebro Quente pode estar relacionado com elevado 
estresse, ansiedade, irritabilidade, obsessões ou fixação na resposta 
de "luta ou fuga" (hiper vigilância). Este cérebro queima muita 
energia, mesmo estando em repouso, resultando em fadiga adrenal, 
baixos níveis de energia e depressão. Quanto mais quente o cérebro 
está no hemisfério direito e/ou quadrante posterior direito, mais 
problemático. 

 

Padrão Cérebro Lento pode estar relacionado com depressão, 
desatenção, devaneios, dificuldade de processamento na linguagem, 
planejamento ou trabalhar com sequências e. Quando o cérebro 
desativa, ou seja, fica mais lento na tarefa é metabolicamente incapaz 
de sustentar estados de energia mais altos envolvidos no 
processamento. 

 

Cingulado anterior queimado: O cingulado anterior está envolvido 
com motivação e é o gerenciador que controla o fluxo das emoções 
do sistema límbico para o córtex pré-frontal. Quando o fluxo de 
emoções é muito forte a estratégia do cérebro é negar os 
sentimentos. O cingulado tem que trabalhar arduamente (Hot 
cingulado de Daniel Amen), mas com o passar dos anos vemos que 
quase se desligou com o uso excessivo. 
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Página de analise: Se você é fã de tabelas, o TQ7 fornece seus dados 
como você gosta. As páginas “Analyse” e “Synchrony” permitem a 
visualização dos dados com números e razões, e a página “Heads” 
permite a visualização através de imagens coloridas dando sentido 
aos dados. Em uma única página é possível observar as relações entre 
as frequências, frequências de pico, relações entre alfa e theta ou teta 
e beta, ativação ao longo do cíngulo e medidas de sincronia! 

 

Página Sincronia: Ao invés de olhar para dezenas de medidas de 
sincronia entre sites individuais, o TQ7 olha para as áreas onde há 
altos níveis de conectividade que limitam a eficiência do cérebro, 
áreas de bloqueio em conjunto que impedem o cérebro de operar de 
forma independente ou em que os baixos níveis de conectividade 
mantêm o cérebro em marcha lenta e com pouca coordenação de 
suas atividades.  

Histograma: Para aqueles que gostam de gráficos, os histogramas 
permitem visualizar as amplitudes e as relações entre frequências, 
bem como a ativação das mesmas em diferentes locais. Podemos 
também visualizar onde existem assimetrias e muito mais. Você pode 
selecionar opções para visualizar os dados de olhos fechados, olhos 
abertos ou tarefa, para vê-los todos juntos em um gráfico ou olhar 
para cada um independentemente com o clique de um botão. 

 

Cabeças: Uma combinação do ponto de vista visual e de dados, esta 
página mostra amplitudes e porcentagens para cada grupo de 
frequência em cada site, para que você possa compará-los. Um clique 
de um botão mostra os dados de olhos fechados, olhos abertos ou 
tarefa. 

 

One-stop shopping: Conheça o brain-trainer.com e encontre 
equipamentos, software, mapas quantitativos (Q) vídeos de 
capacitação, projetos de formação, consultoria e suporte. Lembre-se 
que "menos é mais" no Brain-Trainer. Fazemos a diferença, pois nossa 
proposta é de treinadores para treinadores.  

A melhor educação gratuita no campo: Para obter respostas às suas 
perguntas sobre o cérebro e como treiná-lo, vá para a área de 
perguntas no site brain-trainer.com ou junte-se a nós no grupo 
braintrainer do Yahoo. 

 
 

 

 


