
CONHEÇA MELHOR O BIO E NEUROFEEDBACK 
 
 
Você já ouviu falar de Bio e Neurofeedback? 
 
Na busca de alternativas para melhor atender as demandas dos 
pacientes que apresentam disfunções neuro-comportamentais, o 
profissional da saúde encontra no Bio e Neurofeedback um importante 
aliado. 
                  Você conhece estas técnicas? 
Dá-se o nome de Biofeedback ao conjunto de metodologias e 
ferramentas que trabalham a partir da captação de sinais elétricos 
gerados em diferentes sistemas do nosso organismo. Estes sinais 
elétricos são decodificados por softwares especializados e apresentados 
ao paciente em tempo real (feedback), dando a ele a oportunidade de 
aprendizagem, interação e mudança de aspectos indesejados de seu 
comportamento. 
 
Existem diferentes modalidades de Biofeedback:  
 
•  ECG (Eletrocardiografia) – Trabalha com a frequência cardíaca  
•  RGP (Resposta Galvânica da Pele) 
•  Feedback Termal – Trabalha com a temperatura do corpo 
•  EMG (Eletromiografia) – Trabalha com o nível de tensão muscular 
•  EEG (Eletroencefalografia) – Trabalha com as ondas cerebrais 
•  HEG (Pir e Nir)- Trabalha para aumentar a perfusão sanguínea no Pré-

Frontal 
 
Estas duas últimas (EEG e HEG) são conhecidas como metodologias de 
Neurofeedback, técnicas que vêm tendo muita aceitação e comprovação 
de resultados no tratamento de disfunções neuro-psicológicas. 
 
 

MÁRCIA REGINA PALUDO 
CRP 07/05288 
 

marcia.paludo@terra.com.br 
(51) 99731249 

PORTO ALEGRE 
A. Plínio Brasil Milano, 812, sala 507 

 

CANOAS 
Av. XV de Janeiro, 373, sala 1302 



O Neurofeedback oferece ao cérebro uma concreta possibilidade de 
reabilitação. A técnica é eficaz no tratamento de transtornos de humor, 
depressão, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, distúrbio do 
pânico, insônia, cefaleia, epilepsia entre outras. 
 
O Neurofeedback EEG obtém seus resultados a partir do princípio de que 
as diferentes ondas cerebrais (Delta,Theta, Alfa, Beta, Gama) possuem 
frequências e amplitudes consideradas adequadas em diferentes regiões 
do cérebro. A partir de uma avaliação da situação atual do paciente, cria-
se um programa de treinamento individualizado, visando corrigir as 
disfunções identificadas. 
 
O Neurofeedback EEG é conhecido tecnicamente também como 
Condicionamento Operante da atividade eletroencefalográfica.  
 
No Neurofeedback HEG trabalha-se somente na região pré-frontal do 
cérebro. É usado para aumentar a perfusão sanguínea desta região, e 
consequentemente, aumenta a oxigenação e circulação do sangue, 
dando mais capacidade energética ao cérebro executivo. Utilizado para 
aumentar a capacidade de memória, recuperar perdas de vascularização, 
controle de impulsos e também para aumentar a motivação. Existem 
dois tipos, o Nir e o Pir. 
 
O Nir Heg (Near InfraRed) – espectroscopia - mede a oxigenação 
sanguínea do sítio e treina o cérebro a elevar estes níveis. Desenvolvido 
pelo Dr. Hershel Toomim. 
 
O Pir Heg (Passive InfraRed) – termoencefaloscopia - mede a energia 
irradiada pelo cérebro(temperatura) e treina aumentar esta energia. 
Desenvolvido pelo Dr. Jeff Carmen. 
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Porque o Neurofeedback está obtendo tanto espaço junto aos 
pacientes? 
 
Uma das razões que implusionou a aceitação do Neurofeedback é o 
próprio avanço tecnológico, que tornou acessível à grande população o 
acesso a equipamentos e tratamentos anteriormente inacessíveis. 
Muitos pacientes não querem fazer uso de medicação. Outros, muitas 
vezes precisam de mais ajuda do que os medicamentos e a psicoterapia 
podem oferecer.  E, nesses casos, o Neurofeedback se apresenta como 
alternativa, com excelentes resultados.   
 
Considero importante destacar que o Neurofeedback não exclui o 
tratamento medicamentoso. A técnica atua na parte elétrica do cérebro, 
e a medicação atua na parte química, podendo ser usados 
paralelamente, complementando-se.        
  
Outro fator é a eficácia. Estudos acadêmicos e respeitadas associações 
médicas suportam esta prática. Um exemplo: A AAP (American Academy 
of Pediatrics), entidade que agrega 70 mil profissionais nos Estados 
Unidos e Canadá, reconhece o Neurofeedback como uma técnica nível 1 
⇒ eficiente e eficaz para tratamento de TDAH. E o indica como primeira 
escolha no tratamento deste transtorno. 
 
Atualmente se percebe um grande interesse na saúde do cérebro. Uma 
grande quantidade de tempo e de investimentos são destinados a 
redução do estresse e no desenvolvimento do desempenho cognitivo ou 
da performance.  A neurociência é uma área que vem evoluindo como 
poucas áreas do conhecimento nos últimos anos. 
 
No Brasil, o Bio e o Neurofeedback ainda estão se consolidando como 
opção reconhecida de tratamento. Na busca de que cada vez mais 
pessoas tenham acesso a este tratamento, me disponho a fornecer mais 
informações aos colegas que tiverem dúvidas e queiram mais 
esclarecimentos. 
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