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Braingaze, diagnòstic pels ulls
Braingaze, una empresa derivada sorgida de la Universitat de Barcelona i
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), crea una eina
informàtica de seguiment ocular (eye tracking) que permet diagnosticar
problemes relacionats amb l’atenció i la percepció, com ara el trastorn per
dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). L’empresa ha estat creada pels
holandesos Hans Supèr, doctor en neurobiologia i responsable del grup
d’investigació de visió i control (www.visca.cat) del Departament de
Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de
Barcelona (UB), i Laszlo Bax, enginyer industrial, consultor i emprenedor.
Les persones que no pateixen TDAH, per exemple, tenen un moviment reflex
dels ulls, pràcticament imperceptible. Els sistemes actuals no tenen manera
d’identificar què és el que capta l’atenció de la persona que mira. La nova eina
desenvolupada per Braingaze permet aportar més informació al mètode de
diagnòstic que s’utilitza actualment per al TDAH i que es basa en preguntes
formulades pel psicòleg i respostes del pacient.
El biomarcador patentat no és invasiu, però sí precís i ràpid (en qüestió de minuts
dóna un resultat) i es pot integrar en els dispositius de seguiment dels ulls que ja
existeixen. Braingaze col·labora amb l’Hospital Sant Joan de Déu i el Consorci
Sanitari del Maresme. De fet, les conclusions sobre el diagnòstic de TDAH es
van constatar en un estudi dut a terme a l’hospital de Mataró (Maresme) fet amb
nens i adults.
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