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Cadernos de Resumos 

 

Esse Cadernos de Resumos é mais que uma compilação da participação de profissionais e 

pesquisadores na 1ª. Conferência Brasileira de Biofeedback. Ele deve ser considerado um registro do 

esforço de todos nós para o avanço da ciência e sistematização dessa técnica ainda incipiente no Brasil. 

Temos aqui um resumo dos trabalhos apresentados nessa conferência e desejamos que ele possa ser 

usado por você que deseja conhecer mais sobre a técnica e os profissionais atuantes. 

Encorajamos que você tenha um olhar crítico sobre as produções aqui apresentadas e que procure se 

aprofundar sobre as temáticas de interesse através de outras fontes também. Alguns autores 

disponibilizaram email para contatos futuros. Essa é uma ótima forma para o enriquecimento das 

relações com profissionais da área. 

Agradecemos a sua participação na 1ª. Conferência Brasileira de Biofeedback e o convidamos a 

participar como membro da Associação Brasileira de Biofeedback. 

 

 

 

Associação Brasileira de Biofeedback 

July Silveira Gomes (Org.) 

Comissão Científica da 1ª. Conferência Brasileira de Biofeedback 

 

 

 

 

 

NOTA: A veracidade e profundidade do conteúdo dos resumos apresentados a seguir são de 
responsabilidade dos autores que os produziram. A comissão científica da 1ª. Conferência Brasileira de 
Biofeedback atuou junto aos autores através de sugestões para a adequação dos resumos ao modelo do 
evento e edição dos resumos no caderno, sem alterações significativas dos conteúdos apresentados. 
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Apoio   

  

 
http://momentopsi.com.br 

 

Patrocinadores 
 

 
http://bio-medical.com/ 

 
http://www.cardioemotion.com.br/ 

 
http://itallis.com.br/ 

 
http://brain-trainer.com/ 
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Biofeedback Cardiovascular: Treinando seu coração em busca do 

equilíbrio corpo-mente 

Msc. July Silveira Gomes1, Membro Associação Brasileira de Biofeedback 

Marco Fabio Coghi2, Neuropsicotronics 

 

O biofeedback cardiovascular é uma técnica de modulação fisiológica que atua na regulação 

cardiovascular, através do reflexo barorreceptor e da arritmia sinusal respiratória, afetando diretamente o 

equilíbrio dos sistemas autonômicos simpático e parassimpático. Esses dois últimos sistemas são 

responsáveis, respectivamente, pelos mecanismos de “luta ou fuga” e “digestão e relaxamento” e, por 

esse motivo, o treinamento com essa técnica é considerado uma prática para o equilíbrio entre o corpo 

(processos de reação) e a mente (processos internos/ mentais). A aplicação dessa técnica é ampla e 

investigações científicas têm indicado sua eficácia principalmente em transtornos de ansiedade e 

depressivos. O biofeedback também tem sido aplicado como terapia complementar ao tratamento 

tradicional em casos de asma, doenças coronarianas, hipertensão, fibromialgia, estresse, dor, 

performance e esportes. Esse workshop envolverá a demonstração da tecnologia de biofeedback, 

aplicações na área clínica, além de aspectos envolvendo a relação terapeuta-paciente e obstáculos ao 

tratamento.  

 

Palavras chaves: biofeedback cardiovascular; transtornos; aplicação e eficácia; 

1. julyneurop@gmail.com 

2. http://www.cardioemotion.com.br/ 
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Introdução ao EEG Neurofeedback: Princípios básicos e 

Orientação para a prática. 
Kety Braulio de Melo1, Terapeuta Ocupacional                               

 

Esse workshop apresenta como objetivo auxiliar aqueles que iniciam a adquirir familiaridade com os 

procedimentos para a pratica do EEG, dando acesso as principais nomenclaturas e conceitos utilizados 

nesta área. Iremos demonstrar através da pratica o funcionamento do EEG, auxiliando no conhecimento 

teórico e prático com apresentação em PP. Será apresentado um breve histórico do EEG, quais os 

princípios que o rege, introduzindo conceitos básicos de EEG suas aplicabilidades, sistema internacional 

10-20, frequências cerebrais, amplitudes, impedância, artefato e relações psicofisiológicas, princípios e a 

pratica de EEG. 

 

Palavras chave: EEG- neurofeedbak- nomenclatura 
 

1. ketybraulio@hotmail.com 

(Kety Braulio de Melo é Teraputa Ocupacional- PUCCAMP 1993- Especialista em: Desenvolvimento 
Neuro-Psico-Motor, Dores cronicas e reabilitação de membros superiores, Psicanálise Psicossomatica, 
Terapias Expressivas e Arte do Movimento de Laban e Psicopedagogia.Sócia Fundadora da Associação 
Brasileira de Biofeedback, atua na área de biofeedback desde 2008 en São José dos Campos). 
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Aprofundando o Treinamento com EEG Neurofeedback: 

protocolos, aplicações e dificuldades na prática clínica 
Cinara Ferreira Soares, Instituto Neurofeedback 

 

A técnica do Neurofeedback é caracterizada pela extrema complexidade, pois é oriunda da intersecção 

de resultados das pesquisas de várias áreas da ciência. Apesar de a sua aplicabilidade não ter cunho 

curativo, por não levar em conta quadros diagnósticos e sim primar pelo aspecto qualitativo elétrico do 

cérebro, é comum que o profissional que a adote como instrumento de prática clínica a utilize tanto com 

quadros nosológicos quanto como técnica para aumento de desempenho. A capacidade de circular entre 

o limiar entre saúde e doença bem como a destreza na flexibilização nesta zona de junção de saberes é 

que faz da ciência do Neurofeedback uma arte. Objetivos : apresentar detalhadamente protocolos e 

designs de treinamento, utilizados no sistema Itallis, demonstrando a sua aplicabilidade relacionada a 

avaliações TLC, através de estudo de casos. Método : Apresentação de casos, com discussão e 

demonstração de protocolos e designs de treinamento Itallis. Discussão : um dos fatores determinantes 

da qualidade do trabalho com o Neurofeedback é a escolha, a partir da avaliação TLC, do que, onde e 

como treinar.  A compreensão da realidade elétrica do cérebro e a capacidade de elencar prioridades de 

treinamento com vistas a proporcionar um melhor resultado ao cliente é ponto chave do processo. O 

peso dos sintomas subjetivos somado à realidade elétrica cerebral é que serão os guias que 

determinarão o andamento do processo: seu início, seu meio e, principalmente, seu fim. O conhecimento 

detalhado do seu material de trabalho – protocolos e designs de treinamento – é fundamental para o 

profissional qualificado. Quanto mais este souber acerca de sua ferramenta, mais estará apto a atender 

e alcançar resultados positivos e duradouros, crescendo sempre em seu fazer e sua prática.  

 

Palavras chave: neurofeedback, protocolos, designs itallis, avaliação tlc, prática clínica 

 
(Cinara Ferreira Soares é Psicóloga clínica, especialista em Teoria Psicanalítica e em Neuropsicologia. 
Formação em Bio e Neurofeedback por Itallis e TLC. Docente do Sistema Itallis de ensino. Membro 
fundadora da ABBIO. Presidente da AGABIO – Associação Gaúcha de Biofeedback. Diretora do Instituto 
Neurofeedback: http://www.institutoneurofeedback.com.br) 
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Neurofeedback Metabólico na Prática: Como e Porque Escolher 

Adrian CM Van Deusen, ITALLIS Comunicação Ltda. 

 

Este workshop tem por objetivo a apresentação da história, tecnologias, mecanismos, práticas e 

resultados de treinamento com neurofeedback metabólico. Esta técnica metabólica é diferente em 

seu propósito com os mecanismos de neurofeedback eletrofisiológico que se propõem ensinar 

controle frequencial de regiões cerebrais para obter maior controle de estados da consciência. Nessa 

técnica, o praticante aprende a aumentar fluxo sanguineo em regiões cerebrais específicas do cortex 

prefrontal (CPF), conhecido como o “cérebro executivo” pela sua função principal de regular os 

acima mencionados estímulos elétricos provenientes das áreas sensório e motoras corticais. 

Resultados desta modalidade de treinamento têm se mostrado replicáveis e duradouros em 

aplicações tão variadas quanto aos estímulos regulados pela CPF, entre estes a impulsividade ou 

“hiperatividade”, transtornos do humor, melhoria da memória funcional, quadros de enxaqueca, 

esquizofrenia e do espectro autista. O workshop irá prover aos seus participantes conhecimentos 

teóricos e experiências práticas básicas adquiridas com a técnica conhecida como Neurofeedback 

de HEG (hemoencefalografia), sendo capazes de tomar decisões da aplicabilidade deste modalidade 

com a população que treina. Também o participante saberá aonde buscar maiores informações na 

sua especialização dentro deste assunto.   

 

Palavras Chaves: neurofeedback, heg, metabolismo, cérebro 

 
(Adrian Van Deusen, duplo cidadania com Brasil e os EUA, iniciou práticas com Neurofeedback em 1995 
nos EUA. Em 1999, se mudou para Brasil, iniciando seus trabalhos de treinamento em Neuro e 
Biofeedback no país no ano 2000. Estabeleceu a empresa ITALLIS Comunicação Ltda, dedicada ao 
apoio do campo, em setembro de 2001. Iniciou sua produção científica em 2008, o mesmo ano que 
promoveu a criação da Associação Brasileira de Biofeedback. Serviu dois turnos como Presidente da 
ABBIO. Atualmente mora nos EUA, e continua atendendo uma população crescente de profissionais 
brasileiras em busca de métodos replicáveis e embasados em evidências com Neurofeedback de EEG e 
HEG através da escola ITALLIS de educação e supervisão a distância. É autor de múltiplos softwares de 
biofeedback e neurofeedback e através da sua empresa, apoia três a cinco produções científicas por 
ano. Contato: info@itallis.com.br) 
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Multifactorial Considerations in the Treatment of Autism 
David S. Cantor, Ph.D., Psychological Sciences Institute, LLC, Suwanee, GA  

www.psycscienceinst.com 

 

 
Autism continues to be labeled as a disorder with increasing incidence in the general population now 
reaching a ratio of approximately less than 1:88 births and still increasing. Cantor et al. (1986) first 
identified qEEG correlates of autism indicating maturational lags in autism principally characterized by 
deviations in brain asymmetries and coherence.  There have been several papers which have proposed 
and strongly endorsed that the best descriptor of brain dysfunction in autism is one of “disconnectivity” of 
neural organization leading to poor coordination of sensory information processing and problems with 
filtering of sensory information (Monk et al., 2009; Orekhova et al., 2008; Hughes, 2007; Welsh et al., 
2005).  Once the timing and coordination of information is affected in brain activity, the ability to develop 
consistent “match-mismatch” processes go awry such that the normal process of habituation and 
identification of event novelty is hampered. In recent years, other areas of literature have produced 
emergent data evidencing that Autism Spectrum Disorders typically have a higher than expected 
incidence of abnormal immune system functioning and elevated toxins (both metallotoxins such as lead, 
cadmium, or mercury as well as lipophilic or fat seeking toxins).  These compounds have been identified 
to have certain impact on cellular mRNA and mitochondrial activity that can alter the normal oscillatory 
rates of neurotransmitter production and re-uptake in such a way as to have an impact on the “timing” of 
neural sets that optimally coordinate sensory information. Alteration of the cellular mRNA and DNA within 
the cells potentiates changes for future generations. Toxins affect the emergence of aberrant immune 
system functioning (often seen in this spectrum) which also influences brain function (video illustrations of 
this will be presented). Toxins typically create neuroinflammation, noted in other “thought disorders” such 
as various forms of dementias. Toxins can also influence “gap junctions” in the central nervous system 
which play a very important role in the moment to moment sensory–response decision making that must 
take place for adaptive behaviors to emerge. Disruption of gap junctions can also lead to a high risk or 
incidence for seizures, a finding which is also noted for Autism disorders.  This presentation will guide the 
audience to illustrate what happens in the mind of an autistic and what happens when these aberrant 
processes are corrected. When the neuro-inflammatory effects from various toxins or other possible 
etiological factors are removed allowing for brain functional systems to attain appropriate functioning 
major changes in functional performance and behavior can occur and it is under these circumstances that 
methods of neurofeedback therapy are optimized.  Emergent therapies used to target these 
neuroinflammatory processes are offering much promise “reverse” the cognitive and motor problems that 
are evident in neuropsychiatric disorders (Tobinick and Gross, 2008; Abdipranoto-Cowley et al., 2009). 
This presentation melds the findings of the latest work in the clinical neurosciences and pathophysiology 
toward a unified model to explain what Autism is and how emergent clinical tools are defining tools for 
early detection and will lead to improved methods of treatment for this syndrome. 
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Considerações Multifatoriais no Tratamento do Autismo 
Dr. David S. Cantor, Psychological Sciences Institute, LLC, Suwanee, GA  

http://www.psycscienceinst.com/ 

 

O Autismo ainda é considerado um transtorno cuja incidência vem aumentando na população em geral, 
atingindo atualmente uma proporção de aproximadamente 1:88 nascimentos e continua a aumentar. 
Cantor et al. (1986) foram um dos primeiros autores a identificarem correlações de qEEG no autismo, 
indicando defasagens maturacionais, caracterizado principalmente por desvios nas assimetrias e 
coerência cerebral. Vários artigos têm proposto e apoiado fortemente que a "disconectividade" da 
organização neural é o melhor descritor de disfunção cerebral no autismo, levando a má coordenação de 
processamento de informações sensoriais e problemas com a filtragem dessas informações (Monk et al, 
2009; Orekhova et al., 2008; Hughes, 2007; Welsh et al., 2005). Uma vez que o tempo de 
processamento das informações e a coordenação destas são afetados na atividade cerebral, a 
capacidade de desenvolver processos de "compatibilidade-incompatibilidade" consistentes se mostra 
reduzida, tal que os processos normais de identificação de novidade dos eventos e habituação e são 
prejudicados. Recentemente, outras áreas da literatura têm apresentado dados evidenciando que o 
Transtornos do Espectro do Autismo têm incidências de anormalidades no funcionamento imunológico e 
elevadas taxas de toxinas (ambos metallotoxins tais como chumbo, cádmio ou mercúrio, bem como 
lipofílico ou gordo procurando toxinas) maiores que o esperado. Estes compostos têm sido identificados 
como tendo impacto sobre a atividade mitocondrial e no mRNA celular, o que pode alterar as taxas 
oscilatórias normais de produção do neurotransmissor e sua recaptação, de forma a ter um impacto 
sobre o "tempo" de conjuntos neurais que otimamente coordenam informações sensoriais. Alterações do 
mRNA celular e DNA dentro das células potencializam as alterações para as gerações futuras. As 
toxinas afetam o surgimento de aberrações no funcionamento do sistema imunológico (muitas vezes 
visto neste espectro) o que também influencia as funções cerebrais (vídeo ilustrando isso será 
apresentado). Toxinas normalmente criam neuroinflamação, observado em outros "distúrbios de 
pensamento", como várias formas de demências. As toxinas também podem influenciar as "junções de 
fenda" no sistema nervoso central, o que têm um papel muito importante na decisão momentânea da 
resposta sensorial, que precisa acontecer para a emergência de comportamentos adaptativos. 
Interrupções das “junções de fendas” também podem levar a um alto risco ou a incidência de 
convulsões, um achado que também é observado no Autismo. Esta apresentação levará a audiência 
para entender o que acontece na mente de um autista e o que acontece quando esses processos 
aberrantes são corrigidos. Quando os efeitos neuro-inflamatórios de várias toxinas ou outros possíveis 
fatores etiológicos são removidos, permitindo os sistemas de funcionamento cerebral atingir o 
funcionamento adequado, grandes mudanças no comportamento e desempenho funcional podem 
ocorrer e é nestas circunstâncias que métodos de terapia de neurofeedback apresentam melhores 
resultados. Terapias emergentes focadas nesses processos neuro-inflamatórios estão oferecendo muitas 
promessas de "inversão" dos problemas cognitivos e motores que são evidentes em distúrbios 
neuropsiquiátricos (Tobinick e Gross, 2008; Abdipranoto-Cowley et al., 2009). Esta apresentação 
combina os achados dos trabalhos mais recentes em neurociência clínica e fisiopatologia em direção a 
um modelo unificado para explicar o que é Autismo e como ferramentas clínicas como estão definindo 
ferramentas para a identificação precoce e levarão a melhores métodos de tratamento para esta 
síndrome. 
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Biofeedback em Terapia Cognitivo-Comportamental 
Armando Ribeiro das Neves Neto, Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. 

 

A utilização do biofeedback / neurofeedback como um recurso complementar ao campo da psicoterapia / 

psicologia clínica e hospitalar, especificamente da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) no Brasil, 

vem sendo desenvolvida há algumas décadas, principalmente a partir de psicólogos interessados em 

utilizar os resultados das pesquisas do campo da psicofisiologia aplicada aos seus pacientes clínicos. 

Objetivo : Descrever o desenvolvimento do biofeedback na prática da TCC, inclusive suas principais 

vantagens e desafios futuros. Método : Revisão narrativa. Resultados : A associação do biofeedback 

como um recurso complementar à prática da TCC pode ser encontrada nos trabalhos apresentados na 

Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC), Federação Brasileira de 

Terapias Cognitivas (FBTC) e também no Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, entre 

outros. É também possível encontrar centros acadêmicos que aplicam o biofeedback / neurofeedback na 

psicoterapia (TCC), exemplos: Unidade de Medicina Comportamental da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, Programa de Avaliação do Estresse do Hospital Beneficência Portuguesa de 

São Paulo, entre outros. A associação de TCC e biofeedback acontece principalmente para o tratamento 

de transtornos mentais (ex. ansiedade, fobias, TDAH e etc.) e queixas psicofisiológicas / 

psicossomáticas (ex. estresse crônico, somatização, dor crônica, fibromialgia, síndrome do intestino 

irritável, cefaleia tensional, hipertensão arterial essencial, insônia e etc.). Discussão : Apesar do 

interesse crescente pela associação do biofeedback / neurofeedback na prática da TCC ainda 

encontram-se desafios importantes para a sua utilização adequada, tais como: (a) custo dos 

equipamentos, sensores e suprimentos, (b) falta de cursos e treinamentos específicos de formação em 

biofeedback, (c) acesso às pesquisas e pesquisadores que já utilizam o biofeedback, (d) 

desconhecimento dos profissionais de saúde mental e/ou TCC e (e) assédio das empresas e/ou 

comerciantes dos equipamentos (NEVES NETO, 2010). É preciso também enfatizar a importância da 

criação de uma resolução específica à prática do biofeedback / neurofeedback em Psicologia pelo CFP, 

além do fortalecimento de associações sérias para o desenvolvimento do campo em nosso meio e 

também da regulamentação e aprovação dos equipamentos utilizados na prática clínica pela ANVISA e 

demais órgãos competentes. 

 

Palavras chave: biofeedback, neurofeedback, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia, psicologia 
clínica 
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Políticas Públicas e Biofeedback (Neurofeedback) 
Kleber Lopes Lima Fialho1, Membro Fundador da ABBIO, professor da Universidade Federal do 

Tocantins 

 

A inserção da intervenção clínica de biofeedback (neurofeedback) na rede pública de assistência em 

saúde passa necessariamente por uma revisão de conceitos e práticas e pela capacitação de 

profissionais da rede. Na minha curta experiência como secretário executivo de saúde de Palmas – To, 

tentei estabelecer um programa que pudesse inserir essas práticas nos diversos campos de atuação. 

Faz-se necessário a implantação de um protocolo específico que visa atingir as demandas, no qual, pela 

minha própria formação e pela necessidade de diminuir a fila em especialidades, sugeri um protocolo 

junto aos neurologistas para encaminhamento de serviços em neurofeedaback, passando por um 

diagnóstico neuropsicológico, uma vez que uma parte da demanda em neurologia teria soluções neste 

campo. A justificativa para o gestor junto aos órgãos reguladores e para o próprio Ministério da Saúde 

passa pelo campo das chamadas práticas integrativas. O campo das práticas integrativas e 

complementares contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também 

denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de medicina tradicional e 

complementar/alternativa (MT/MCA). Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam 

estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de 

tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos 

compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo 

saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Todas as ações 

decorrentes das políticas nacionais voltadas à integração das práticas integrativas e complementares ao 

SUS, principalmente quando se utilizam novas intervenções, tecnologias e derivados como recurso 

terapêutico, perpassam pelo entendimento e valorização da multiculturalidade e interculturalidade, por 

gestores e profissionais de saúde, para maior equidade e integralidade da atenção. Os projetos 

interventivos devem estar ajustados às demandas e o saneamento de problemas enfrentados pela rede 

básica, diminuindo custos e aumentando eficácia. 

 

Palavras chaves: neurofeedback, políticas públicas, SUS, práticas integrativas. 

1. kleberfialho@yahoo.com.br 
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Treinando HEG Dentro de uma Escola Pública 

Peter Van Deusen, President, The Learning Curve, Inc. 

 

São objetivos desse projeto piloto: Treinar alunos com problemas de atenção/auto-controle dentro 

duma escola pública; Criar software e processo incluindo avaliação dos resultados e comparação de 

grupos; Software simplifica treinamento para poder ser feito por voluntários na escola mesma 

Produzir modelo que pode ser implementado com custo baixo em qualquer escola. Como resultados 

temos Programa piloto para provar um software especializado para simplificar o treinamento com 

HEG e a avaliação dos resultados objetivos nos alunos participantes, incluindo mudanças nas notas, 

medidas de comportamento e desempenho na sala de aula e em casa.  O objetivo e para criar 

produto que pode ser implementado em escolas públicas ou privadas para resolver problemas de 

crianças que respondem bem ao HEG com uso mínimo de recursos. 

 

 

Palavras chave: educação, TDAH, HEG, escola 
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Training Super Human Brain Heroes 

Leslie Sherlin, PhD, Neurotopia 

http://www.neurotopia.com/ 

 

Objective . Athletic performance has in the past focused on training the body only. However, an 

athlete who can exercise volitional control of the levels of cognitive engagement and arousal levels of 

the brain and body has an advantage during both practice and competition settings. These concepts 

have received resistance and underutilization because research has been observation of specific 

skills alone and have been challenging to objectively measure. The reinvention of brain-wave 

technologies that are practical to implement has allowed us to build upon the previous years of 

research and theory in learning principles and psychophysiology. This presentation will introduce and 

provide the foundation for a brain performance evaluation and training model. The talk will address 

the practical barriers that have been overcome through significant technological developments and 

outcomes from individual athletes and preliminary group studies. Results. Through several years of 

development and application significant barriers to utilization of psychophysiological training in athlete 

populations have been addressed. Collecting QEEG, peripheral physiology and neuropsychometric 

data on thousands of athletes, consisting of professional, Olympic and world-class level individuals is 

the source for the world’s largest performance-based BrainBank™. Discussion.  Measuring and 

training the elite athlete brain has provided significant understanding of training processes that now 

can be applied to training that is both practical and effective. The refinement of training 

implementation strategies across a wide variety of sport performance settings for all skill levels has 

yielded preliminary indications of success in these populations. 

 

Key words: sport, training, psychophysiology, neurofeedback 
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Treinando o Super Cérebro Humano de Heróis 

Dr. Leslie Sherlin, Neurotopia 

http://www.neurotopia.com/ 

 

Objetivo:  No passado, o treinamento de atletas era focado exclusivamente no treinamento físico. 

Contudo, um atleta que pode ter controle voluntário dos níveis de engajamento cognitivo e excitação do 

cérebro e do corpo apresenta uma vantagem em ambos os cenários de treinamento e competitivos. 

Esses conceitos enfrentaram resistência e têm sido subutilizados em função das pesquisas focarem na 

observação de habilidades específica separadamente, e por serem um desafio para medir 

objetivamente. A reinvenção das tecnologias de ondas-cerebrais, tornando-as práticas de serem 

implementadas, nos têm permitido construir com base em pesquisa e teorias em princípios de 

aprendizagem e psicofisiologia dos anos anteriores. Essa apresentação irá introduzir e fornecer as bases 

da avaliação cerebral para performance, assim como modelos de treinamento. A apresentação irá visar 

as barreiras práticas que têm sido superadas através de desenvolvimentos tecnológicos significativos e 

também os resultados de estudos com atletas individuais e em grupos. Resultados : Através de muitos 

anos de desenvolvimento e aplicações, barreiras significantes acerca da utilização do treinamento 

fisiológico em populações de atletas tem sido identificadas. Dados de EEG, de fisiologia periférica e 

neuropsicométricos de milhares de atletas, incluindo indivíduos em níveis profissional, olímpico e 

mundial, são a fonte do maior banco de dados de performance: BrainBankTM. Discussão: Medir e treinar 

o cérebro de atletas de elite tem fornecido uma compreensão significante dos processos de treinamento 

que agora podem ser aplicados em um treinamento que seja tanto prático quanto efetivo. O refinamento 

de estratégias de implementação do treinamento através de uma grande variedade de cenários 

desportivos para vários níveis de habilidades tem fornecido indicações de sucesso nessas populações. 

 

Palavras chave: esporte, psicofisiologia, neurofeedback.  
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Biofeedback no Ciclo Olímpico/Copa do Mundo no Brasil: 

Experiências, Resultados e Perspectivas 

Luis Orione de Figueiredo Ferreira, Psicólogo, Sport Club Corinthians Paulista 

 
Esta apresentação abordará aspectos da história e métodos da psicologia associada ao biofeedback 

esportivo no Brasil e no mundo, além falar sobre as experiências de Luis Orione durante mais de 15 

anos com atletas competindo nas maiores competições esportivas do planeta bem como sobre as 

perspectivas para o Brasil durante o ciclo olímpico que termina no Rio de Janeiro em 2016. Objetivo : 

Auxiliar na compreensão de aspectos práticos sobre o trabalho do psicólogo esportivo junto ao 

grandes equipes e imprensa no Brasil, apresentar os resultados expressivos já obtidos e abordar as 

perspectivas nos próximos anos com o país sendo o centro de competições como a Copa do Mundo 

e Jogos Olímpicos. Método : Power Point, textos e vídeos. Resultados : Serão apresentados uma 

série de resultados obtidos por atletas brasileiros durante os últimos anos em competições como 

Olimpíadas, Ultimate Fighting Championship, US Open de tênis, etc. Discussão : A associação da 

psicologia esportiva com o biofeedback vem ganhando espaço junto a atletas e mídia no Brasil e 

resultados históricos vêm sendo obtidos fomentando cada vez mais o campo, em que pese as 

dificuldades históricas, culturais e conjunturais que o esporte e a psicologia esportiva brasileira 

vivem. 

 

Palavras chave: biofeedback, esporte, psicologia, tecnologia 
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Sessão 3: Mesa redonda –  

Demonstrando e Discutindo novidades Tecnológicas 
em Biofeedback e Neurofeedback 
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Tecnologias de Biofeedback e Neurofeedback 
Brian Milstead1, Bio-medical 

 

Brian Milstead é gerente de vendas da empresa Bio-Medical Instruments. Tem especializado-se em 

todas formas de equipamento e tecnologia para biofeedback e neurofeedback desde 1997. Foi 

conselheiro da Midwest Behavioral Medicine and Biofeedback Society (Sociedade de Medicina 

Comportamental e Biofeedback do Centro-Oeste) e atualmente serve como assessor para a mesma. 

Tem criado várias aplicações customizadas para fisiologia e neurofeedback, incluindo o Biofeedback 

Raceway (Autodromo de Biofeedback). É contribuinte aos blogs de www.qeegsupport.com e www.bio-

medical.com. 

1. brian@bio-medical.com 
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Novos usos do Biofeedback Cardiovascular 
Marco Fabio Coghi1. Diretor da NPT – Neuropsicotronics Ltda.  

 

É sabido que muitas patologias e psicopatologias estão associadas ao abaixamento da variabilidade da 

frequência cardíaca (HRV, heart rate variability) e que o treinamento realizado no estado de coerência 

cardíaca aumenta o HRV. O estado de coerência cardíaca está associado à interação coração-cérebro 

de forma direta, com participação dos sistemas endócrino e imunológico. Contempla, ainda, estado 

emocional positivo, cujo mecanismo está sendo desvendado pela neurociência. O biofeedback 

cardiovascular tem sido reconhecido como poderosa ferramenta complementar-integrativa para aumento 

do HRV e redução de estados associados ao seu rebaixamento, como stress, ansiedade, depressão, 

fobias, transtorno de estresse pós-traumático, e, também, para prover estabilidade emocional, aumentar 

a resiliência e o bem-estar. Porém, muitos outros usos do biofeedback cardiovascular têm sido 

desenvolvidos ao longo dos últimos anos incluindo, assim, a asma, algumas cardiopatias, fibromialgia, 

dor crônica, etc. O objetivo da palestra é fazer uma revisão dos principais usos do biofeedback 

cardiovascular, bem como mostrar aplicações no treinamento cardiovascular em esteira, com aumento 

de HRV, em hipnose, relaxamento e terapias energéticas (Johrey). A apresentação será baseada em 

evidências científicas e pesquisas exploratórias próprias. Será, também, feito demonstração de 

navegação no programa de biofeedback cardiovascular cardioEmotion.  

 

Palavras chaves: Biofeedback cardiovascular, coerência cardíaca, cardioEmotion, stress, ansiedade. 

1. http://www.cardioemotion.com.br/ 
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BioFeed – Sistema de Biofeedback Angular 

Leonardo Rodrigues da Silva, BioSmart - A Saúde na Era Digital 

 

A fisioterapia é baseada em movimentos, e não era conhecido um sistema de fácil utilização para 

fazer a leitura, apresentação e armazenamento automático dos movimentos que as pessoas 

executam. A reabilitação muscular utilizando biofeedback estava muito relacionada à leitura 

eletromiográfica (EMG), a qual é bastante eficiente nos primeiros sinais de contração muscular, mas 

após uma contração efetiva e com a movimentação decorrente desta contração, o sistema de 

eletromiografia torna-se menos representativo da condição real do paciente. Uma análise utilizando o 

resultado desta contração efetuada demonstra com maior fidelidade a condição do paciente. O 

BioFeed é uma ferramenta que supre esta lacuna, sendo um instrumento de avaliação da 

motricidade que funciona como um eletroinclinômetro sem fios, possibilitando graduar os 

comprometimentos motores quantitativamente. Objetivo : Ferramenta de leitura da amplitude de 

movimentos dos segmentos do corpo por sensores independentes acoplados aos segmentos 

desejados. Método : os sensores utilizam acelerometria inteligente para calcular a posição que cada 

equipamento se encontra, transmitindo estas informações continuamente por comunicação sem fios 

para um computador que está executando o programa de recepção para apresentação dos ângulos 

alcançados em tempo real, armazenamento e posterior análise destas informações para ampliar o 

detalhamento da leitura e demonstração da evolução do paciente. Resultados : várias pesquisas e 

utilizações já foram efetuadas e aplicadas a diversas patologias. No caso da aplicação do sistema 

como biofeedback em tempo real, as utilizações são principalmente na doença de Parkinson e 

quadros de Paralisia Cerebral. Para a aplicação de acompanhamento da evolução da terapia, além 

das patologias acima, várias outras utilizações são feitas, inclusive para massoterapia, terapia 

ocupacional, ortopedia e educação física. Discussão : a tecnologia está cada vez mais presente em 

todas as áreas, e um sistema com estas características é uma ferramenta que apresenta dados 

numéricos, tanto em tempo real quanto após o atendimento, onde o profissional pode analisar 

melhor o trabalho feito, gerar relatórios de acompanhamento e apresentar estas informações para o 

próprio paciente, familiares, outros profissionais ou só ter um acompanhamento fiel, comprovando 

graficamente os resultados do trabalho feito. 

 

Palavras chave: Biofeedback angular, motricidade, paralisia cerebral, Parkinson, evolução 
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Sessão 4: Apresentação de Trabalhos  
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Utilização Do Neurofeedback No Tratamento Dos Transtornos De 

Aprendizagem 
Ricardo Franco de Lima-Unicamp 

Mariana de Souza Pavan1-Unicamp 

 

Neurofeedback ou EEG biofeedback é um procedimento não invasivo de aprendizado e condicionamento 

operante que se propõe a possibilitar ao individuo a obtenção do controle sobre a frequência de suas 

ondas cerebrais e a consequente modificação, por aumento ou diminuição destas, resultando em uma 

melhoria do seu comportamento e atividade cognitiva. Ele parte do pressuposto de que as alterações 

funcionais patológicas tem relação com alterações de voltagens na atividade do córtex cerebral e, de 

acordo com a área ou lobo envolvido, se traduzirá em algum comprometimento específico. O 

treinamento por neurofeedback se propõe a modificar tais atividades neurológicas a fim de resgatar a 

função comprometida agindo tanto a nível emocional quanto cognitivo. De acordo com as descobertas 

da neurociência os transtornos de aprendizagem ocorrem quando há uma disfunção no sistema nervoso 

central que faz com que o estudante apresente déficits significativos em relação à sua faixa etária em 

aquisições de habilidades cognitivas de leitura, escrita e raciocínio matemático. O objetivo do presente 

estudo foi fazer uma busca bibliográfica nas bases de dados do EMBASE, PROQUEST, PUBMED, 

SCIENCE DIRECT e WEB OF SCIENCE e revisar na literatura as diversas pesquisas sobre o uso da 

técnica de neurofeedback em pessoas com transtornos de aprendizagem. Os termos de busca foram: 

“Neurofeedback” ou “EEG Biofeedback” e “learning disability”. Em seguida foi feita uma seleção dos 

artigos de acordo com critérios pré-estabelecidos de inclusão e exclusão. Dos 394 artigos encontrados 

17 foram selecionados para análise. Em todos os trabalhos levantados foram encontrados resultados 

positivos, indicando a possibilidade do neurofeedback ser uma alternativa eficaz para intervenção em 

pessoas com transtornos de aprendizagem. Foram encontradas, porém, diversas limitações como a 

pequena amostra da população, de utilização de grupo controle e de placebo. Diante deste quadro 

concluiu-se que, apesar do neurofeedback estar se mostrando uma técnica promissora como 

intervenção em transtornos de aprendizagem, existe a necessidade da realização de um número maior 

de estudos que possam replicar os resultados encontrados até agora sobre a sua eficácia. 

 

Palavras chave:  Transtornos de aprendizagem, neurofeedback, biofeedback de onda cerebral, 

biorretroalimentação de onda cerebral. 

 

1. maspavan@gmail.com 



Associação Brasileira de Biofeedback 

 Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

 

Caderno de Resumos da 1a. Conferência Brasileira de Biofeedback. 
São Caetano do Sul, SP. ISBN: 

25 

 

Neurofeedback em Transtorno do Espectro Autista 

Lygia Guimarães de Oliveira¹, Clínica Neuropsiquiátrica Atibaia 

Adrian Christopher Machado Van Deusen², Itallis 

 

O presente estudo é um estudo de caso, em que se pretendeu verificar os efeitos do treinamento do 

Hemoencéfalograma (HEG) no tratamento de transtorno do espectro autista. O paciente é do sexo 

masculino e tem 17 anos, manifestando como principais sintomas a dificuldade para o relacionamento 

social o que lhe causava a recusa escolar. Com o objetivo de buscar o alívio dos sintomas de 

desconforto associados à ansiedade e melhorar funções cognitivas como a atenção dividida, 

planejamento e comunicação social, tais funções cognitivas se associam ao funcionamento do lobo 

frontal direito e esquerdo, e que na estimulação dos sítios F7, Fp1, e F8 (de acordo com o sistema 10/20 

de colocação de eletrodos), pode-se obter melhora pós-treinamento. Foi aplicado o treino de HRV (Heart 

Rate Variability), por 15 minutos, utilizando-se como princípio o manejo da respiração e batimentos 

cardíacos, e em seguida sessões de HEG (HemoEncephaloGram), que iniciados com 4 minutos em 

cada sítio, e com termino em 10 minutos por sítio, durante 20 sessões. Como resultados obtivemos que 

ao início do tratamento o paciente apresentava dificuldades para frequentar a escola passando a 

frequenta-la inclusive sendo aprovado para a série seguinte. No novo ano letivo, o paciente começou a 

frequentar a escola em regime parcial, realizando todas as provas na época certa. 

Palavras-chave: Hemoencéfalograma, transtorno do espectro autista, recusa escolar                  

E-mail do primeiro autor: priskclair@yahoo.com.br. 

¹Pós-graduada em Psicologia Hospitalar, pela UNISANTOS; Especialista em Neuropsicologia pelo 

CEPSIC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Técnica em Neurofeedback pela 

Itallis. 

²Supervisão do caso. 
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Neurofeedback: Sua aplicabilidade na reabilitação 

neuropsicológica num caso de AVC 
Cinara Ferreira Soares1, Instituto Neurofeedback 

 

 

O campo das neurociências tem agregado conhecimentos valiosos para o trabalho na área da 

saúde. Dentre estes o Neurofeedback tem se mostrado instrumento de grande valia em quadros de 

reabilitação neuropsicológica. O Neurofeedback tem em sua base os preceitos básicos da Psicologia 

e complementa qualitativamente a intervenção de diversas técnicas reabilitativas. Objetivos : 

apresentar um estudo de caso com o qual se pretende demonstrar a aplicabilidade do treinamento 

com Neurofeedback em processos de reabilitação neuropsicológica pós AVC. Método : as 

metodologias utilizadas para o desenvolvimento do treinamento com Neurofeedback em um caso de 

reabilitação neuropsicológica foram: metodologia TLC para avaliação e Itallis para treinamento. 

Resultados: foi demonstrado que o treinamento com Neurofeedback é uma ferramenta 

complementar de grande utilidade em casos de neurorreabilitação, pois através desta técnica se faz 

possível atingir aspectos encefálicos que não são contemplados por técnicas tradicionais da área. 

Discussão : o treinamento com Neurofeedback na clínica de reabilitação neuropsicológica pode ser 

considerado promissor. Por se ocupar de um aspecto diferenciado da realidade cerebral – o aspecto 

elétrico do órgão – oferece uma possibilidade de abordagem diferenciada. Aplicado 

concomitantemente com outras técnicas readaptativas, no presente caso revelou-se como um fator 

“acelerador” do processo de recuperação, segundo os profissionais que acompanhavam o caso. 

Após 60 sessões de treinamento, foi possível perceber que o treinamento com Neurofeedback 

ofereceu base para as outras atividades terapêuticas realizadas: reabilitação neuropsicológica, 

fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

 

Palavras chave: Neurofeedback, Neuropsicologia, Reabilitação Neuropsicológica, Neurorreabilitação, 

AVC 

 

1. (Psicóloga clínica, especialista em Teoria Psicanalítica e em Neuropsicologia. Formação em Bio e 

Neurofeedback por Itallis e TLC. Docente do Sistema Itallis de ensino. Membro fundadora da ABBIO. 

Presidente da AGABIO – Associação Gaúcha de Biofeedback. Diretora do Instituto 

Neurofeedback: http://www.institutoneurofeedback.com.br) 
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Efeitos do Biofeedback Cardiorrespiratório na Variabilidade da 

Frequência Cardíaca 

Mariana Lopez-Teixeira1, Programa de Pós-Grad. em Psicologia da Univ. Federal de Santa Catarina 

July Silveira Gomes, Universidade Federal de Santa Catarina 

Emilio Takase, Programa de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 

Jefferson Luiz Brum Marques, Institituto de Engenharia Biomédica da Univ. Federal de Santa Catarina 

O biofeedback cardiorrespiratório é um tipo de biofeedback que objetiva o treino da coerência cardíaca 

ou frequência de ressonância cardíaca numa freqüência de 0,1 Hz (6 respirações por minuto). Assim, 

este estudo de tese está investigando o sistema nervoso autônomo por meio da VFC antes, durante e 

depois uma sessão de biofeedcack cardiorrespiratório e biofeedback placebo. O impacto deste estudo é 

no desenvolvimento de um protocolo de biofeedback de efeito agudo como ferramenta de enfrentamento 

ao estresse. Esta pesquisa esta em andamento e os resultados são preliminares. Os participantes 

incluídos na pesquisa (n=26) tinham idade de 18 a 31 anos de idade, sem uso de medicamentos e sem 

doenças diagnosticadas. Os sujeitos participaram de 2 sessões: sessão placebo e a sessão de 

biofeedback cardiorrespiratório real, num intervalo de 7 a 10 dias e grupos contrabalanceados. Foi 

registrada a linha de base (5min), a aprendizagem da técnica (3min), a intervenção de biofeedback 

(10min), a linha de base após a intervenção (5min) e linha de base após 10 minutos da intervenção 

(5min) com o Nexus 10 e software Biotrace. Os mesmos procedimentos e instrução foram realizados nas 

duas sessões. Os dados da VFC estão sendo analisados por meio do Kubios HRV Analysis Software, 

com análise do domínio do tempo, domínio da frequência e análise não linear, com correção média de 

artefatos, método smoothn priors, frequência de interpolação RR 4 Hz, análise espectral com janela de 

2048% e overlap 25% com espectro AR 16 e uso de factorização. Os resultados preliminares do domínio 

do tempo sugerem o aumento da atividade parassimpática durante e após a atividade de biofeedback 

real. Esta mudança também ocorreu durante o biofeedback placebo, mas com menor efeito. Os 

resultados preliminares indicam que a técnica placebo também pode favorecer o relaxamento, mas com 

menor efeito no sistema nervoso autônomo. Sugere-se que o biofeedback cardiorrespiratório é uma 

técnica eficaz no aumento parassimpático, e pode servir como estratégia de manejo de estresse em 

jovens saudáveis.   

Palavras-chave: biofeedback; coerência cardíaca; variabilidade da frequência cardíaca.   

1. psicolopez@gmail.com 
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A Importância da Identificação de Estados Emocionais com a 

Coerência Cardíaca 

Marco Aurélio Varassin Hernandes 

 

Objetivo: Validar o uso de biofeedback de coerência cardíaca em processos terapêuticos focados na 

propriocepção emocional. Método: Sessões terapêuticas semanais breves; Uso de sistema de 

biofeedback de coerência cardíaca; Foco nas alterações internas do cliente e a imediata associação ao 

indicado pelo sistema de biofeedback; Estímulo a fala do cliente e na escuta ativa do psicoterapeuta nos 

pontos indicados pelo sistema de biofeedback. Sejam alterações positivas ou negativas da coerência 

cardíaca. Estímulo ao cliente em replicar os estados emocionais fora do seu padrão usual em 

circunstâncias normais do dia a dia. Estímulo ao cliente a reproduzir em consultório as experiências 

positivas já alcançadas. Resultados: Em 137 casos atendidos no período de outubro/2012 até 

julho/2013, temos: 95% reconheceram a associação da mudança interna com o indicado no sistema de 

biofeedback de coerência cardíaca. 87% conseguiram replicar estados elevados de coerência cardíaca 

anteriormente alcançados, em sessão posterior, sem a interferência do psicoterapeuta. 51% relataram 

tomadas de novas decisões nos aspectos pessoal e profissional; 25% só fizeram a primeira sessão. 90% 

se sentiram mais leves e melhores com a primeira sessão e o fato de ficarem mais de 5 minutos em alto 

padrão de coerência cardíaca. Discussão: O quanto de responsabilidade o cliente tem sobre si mesmo 

na replicação destes estados elevados de coerência cardíaca? O quanto o psicoterapeuta tem de 

responsabilidade sobre a replicação dos estados de coerência cardíaca pelo cliente? Como resolver a 

distância emocional do cliente entre o que ele apresenta na primeira sessão e a manutenção de estados 

elevados de coerência cardíaca? Estados elevados de coerência cardíaca podem ser replicados a 

qualquer momento? Onde está a atenção do cliente antes, durante e depois de ter alcançado estados 

elevados de coerência cardíaca? O que muda quando o cliente passa por experiências sucessivas de 

estados elevados de coerência cardíaca? Como manter os estados elevados de coerência do ritmo 

cardíaco a maior parte do tempo possível? Qual o efeito da rememoração de estados emocionais 

traumáticos e a coerência cardíaca? 

Palavras chaves: Coerência cardíaca, biofeedback, emoções, gestão emocional, propriocepção 

emocional  
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Uso do Biofeedback da Variabilidade da Frequência Cardíaca em 

Frequência Ressonante em TEPT: estudo de caso 
Fernanda BM Pires (Psicóloga, pesquisadora voluntária Depto. Psiquiatria UNIFESP - PROVE) 

Dirce MN Perissinotti (Pesquisadora Adjunta Depto Psiquiatria UNIFESP- PROVE) 

Marcelo F Mello (Professor Adjunto Depto Psiquiatria UNIFESP - PROVE) 

 

O objetivo é averiguar a aplicabilidade do protocolo do treinamento de biofeedback da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) em frequência ressonante, desenvolvido por Lehrer PM, Vaschillo E e 

Vaschillo B (2000) adaptado à realidade da população assistida, utilizando-a como técnica complementar 

ao tratamento em paciente com diagnóstico de Transtorno de Estresse pós Traumático (TEPT) visando 

melhora dos sintomas associados. O método foi o estudo de caso desenvolvido no PROVE do Depto 

Psiquiatria UNIFESP, com a autorização da paciente. Para o desenvolvimento do presente estudo foram 

utilizados: sensor de pletismografia de pulso para mensurar a VFC e cinta respiratória, para detecção da 

frequência ressonante - Mind Media – Programa Biotrace; para VFC da marca Heartmath – Programa 

EMWAVE (versão atual) e programa EZ-Air (versão 2004 – Fundação de Biofeedback Européia). Como 

resultados, verificamos que os patamares dos ciclos respiratórios, tanto a inspiração como a expiração, 

foram aumentados progresssivamente até conseguir atingir o ritmo respiratório na frequência 

ressonante, de acordo com a capacidade do paciente evitando-se a hiperventilação, cansaço e 

desmotivação para o treino. Inicialmente, seu ciclo respiratório era de 4,7 segundos e atualmente é de 

8,5 segundos. Utilizou-se de esquema de treino domiciliar através do treino diário (3x ao dia por 5 

minutos) com a gravação da frequência respiratória ritmada no celular do paciente, porém sem ser 

diariamente. O protocolo original o período do treino domiciliar é maior. Mesmo com várias dificuldades 

de aplicação da técnica em ambiente institucional público relata a paciente utilizá-lo quando passa por 

situações de estresse na vida diária e em relação aos estímulos internos e externos ligados ao trauma. 

Ressaltou que observa claramente que quando faz uso da técnica os pensamentos intrusivos ligados ao 

trauma diminuem sensivelmente. Relata também que com o uso do biofeedback da VFC, observou 

melhor a influência dos pensamentos nas reações corporais.  Acredita-se que o uso da técnica 

respiratória seja de ajuda para pacientes com TEPT por gerenciar suas fontes estressoras da vida e dos 

sintomas ligados ao TEPT e para preparar o paciente para psicoterapia para trabalhar com suas 

memórias traumáticas.  

 

Palavras chave:  TEPT, biofeedback, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), frequência ressonante 
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