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ERRATA 

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

24 3ª 

A glia, por outro lado, não 

transmite informações dentro do 

sistema nervoso. Contudo, ela 

desempenha 

A glia desempenha 

24 18ª seguidas seguida 

33 1ª Os potenciais evocados Em clínica, os potenciais evocados

39 7ª 

(Tóquio, Japão). Devido a um 

problema na placa de conversão 

analógico-digital desse sistema, 

ele foi 

(Tóquio, Japão) para amplificação 

e filtragem analógica. Esse 

sistema foi 

40 6ª limiar motor 
limiar motor, conforme descrito na 

seção 2.3.1 

40 19ª posicionado a 
posicionado próximo aos eletrodos 

de estimulação, a 

42 4ª Butterworth de ordem 1 ordem 1 

44 6ª 

atenuação de 20ndB por década 

entre as bandas de passagem e de 

rejeição. 

atenuação que se aproxima 

assintoticamente de 20ndB por 

década. 

44 8ª 
Comparada às demais 

aproximações, 

Comparando-se as aproximações 

citadas acima, 

47 2ª essa mudança a mudança 

47 4ª 

Dessa forma, seria interessante 

não inserir distorções de fase no 

sinal. 

Além disso, o formato não-linear 

da fase provoca distorções no 

formato dos picos. 

48 15ª -6dB/década -6dB 

54 13ª TWD DWT 

55 14ª TWD DWT 

69 5ª linha pontilhada linha contínua 



70 5ª 

30 ms. também modelam as 

regiões extremas dos picos após 

30ms. Vê-se 

30ms. Vê-se 

85 25ª 

fornece um erro menor que a 

coiflet 2, que é inferior ao erro da 

symlet 6 

fornece um erro menor que a 

symlet 6, que é inferior ao erro da 

coiflet 2 

104 10ª 
Na escala D6, que essa 

porcentagem 
Na escala D6, essa porcentagem 

106 14ª 4.17 a 4.20 Figuras 4.17 a 4.20 

107 3ª 4.17 a 4.24 Figuras 4.17 a 4.24 

109 10ª vários canais no escalpo dezenas de canais no escalpo 

110 
3ª da 

legenda 
par ao sujeito 5 para o sujeito 6 

115 4ª média síncrona média síncrona, como esperado 

 

 


