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Condução auditiva do sistema nervoso
autônomo: ouvir batidas binaurais de frequência

teta pós-exercício aumenta a ativação
parassimpática e a retirada simpática

Patrick A. McConnell, Brett Froeliger, Eric L. Garland, Jeffrey C. Ives e Gary 
A. Sforzo- (14 de novembro de 2014) - As batidas binaurais são uma ilusão 
auditiva percebida quando dois ou mais tons puros de frequências semelhantes 
são apresentados dicoticamente através de fones de ouvido estéreo. Embora se 
pense que esse fenômeno facilite as mudanças de estado (por exemplo, 
relaxamento), poucos estudos empíricos relataram se os batimentos binaurais 
produzem mudanças na excitação autonômica. Portanto, o presente estudo 
investigou os efeitos da batida binaural na dinâmica autonômica [variabilidade da
frequência cardíaca (VFC)] durante o relaxamento pós-exercício. Os indivíduos 
(n = 21; 18 a 29 anos) participaram de um estudo duplo-cego, controlado por 
placebo, durante o qual as batidas binaurais e o placebo foram administrados em
duas sessões aleatórias e contrabalançadas (desenho de medidas repetidas 
dentro dos sujeitos). No início de cada visita, os indivíduos se exercitavam por 20
minutos; pós-exercício, os sujeitos ouviram batidas binaurais (batidas binaurais 
de frequência teta de "banda larga") ou placebo (tons portadores) por 20 minutos
enquanto relaxavam sozinhos em um ambiente silencioso e com pouca luz. As 
variáveis dependentes consistiram em alta frequência (IC, refletindo a atividade 
parassimpática), baixa frequência (FL, refletindo a atividade simpática e 
parassimpática) e poderes normalizados de LF / HF, bem como relaxamento 
auto-referido. Em comparação com a visita ao placebo, a visita ao batimento 
binaural resultou em maior relaxamento auto-relatado, aumento da ativação 
parassimpática e aumento da retirada simpática. No final do período de 
relaxamento de 20 minutos, não havia diferenças observáveis na VFC entre a 
batida binaural e as visitas ao placebo, embora a VFC associada à batida 
binaural tenha previsto significativamente um relaxamento relatado subsequente.

Introdução
A batida binaural é uma ilusão auditiva que é percebida quando duas ou mais 
ondas senoidais de tom puro de frequências semelhantes mas diferentes (abaixo
de 1500 Hz e menos de 40 Hz de distância) são apresentadas dicoticamente 
através de fones de ouvido estéreo (Draganova et al., 2008). Por exemplo, se 
um tom puro de 510 Hz for apresentado no ouvido direito do ouvinte, enquanto 
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um tom puro de 500 Hz for apresentado no ouvido esquerdo do ouvinte, o 
ouvinte perceberá uma batida binaural ilusória com uma frequência (tempo 
percebido) de 10 Hz. A percepção do batimento binaural se origina nos colículos 
inferiores do tronco cerebral (Smith et al., 1975) e nos núcleos olivares 
superiores (Oster, 1973), onde os sinais sonoros de cada ouvido são integrados 
e continua à medida que os impulsos neurais viajam através da formação 
reticular até mesencéfalo para o tálamo (Swann et al., 1982),

Os resultados da pesquisa sugerem que música e som podem modular a 
excitação autonômica por meio de arrastamento (Trost e Vuilleumier, 2013; 
Regaçone et al., 2014). Arrastamento é um processo através do qual dois 
osciladores rítmicos autônomos, com frequências fundamentais semelhantes 
mas diferentes, interagem, ressoam e sincronizam (Cvetkovic et al., 
2009). Exemplos clássicos de arrastamento incluem a sincronização dos ciclos 
de vigília do sono humano com o ciclo de 24 horas de claro e escuro (Clayton et 
al., 2005), a sincronização de um batimento cardíaco com um marcapasso 
cardíaco (Cvetkovic et al., 2009), e o uso da estimulação auditiva rítmica na 
reabilitação das funções motoras (Thaut e Abiru, 2010).

Numerosos estudos relataram efeitos positivos da arrastada batida binaural nos 
resultados clinicamente relevantes, incluindo: freqüência cardíaca, pressão 
arterial, resposta eletrodérmica e temperatura dos dedos (Kennerly, 2004), 
vigilância de desempenho e humor (Lane et al., 1998), hipnótico suscetibilidade 
(Brady e Stevens, 2000), relaxamento mental e físico (Foster, 1990), atenção e 
memória (Kennerly, 1994), depressão e regulação do humor (Cantor e Stevens, 
2009), ansiedade generalizada (Le Scouarnec et al., 2001 ), bem como 
ansiedade pré-operatória e requisitos de anestesia intra-operatória (Kliempt et 
al., 1999; Lewis et al., 2004; Padmanabhan et al., 2005; Dabu-Bondoc et al., 
2010). Muitos desses estudos empregaram o sistema de orientação auditiva 
Hemi-Sync® (que combina batidas binaurais, música, ruído rosa, sons naturais 
de surf, e orientação verbal), projetada para empregar 'arrastamento de ondas 
cerebrais' e facilitar alterações ergotrópicas (aumento da excitação) ou 
tropotrópicas (diminuição da excitação) na consciência (Atwater, 2004). Apesar 
desses achados positivos anteriores, permanece incerto se apenas os 
batimentos binaurais modulam a excitação autonômica. Para verificar a eficácia 
clínica dos batimentos binaurais, eles devem ser isolados experimentalmente de 
possíveis variáveis de confusão, como orientação verbal e música instrumental.

No presente estudo, optamos por utilizar batimentos binaurais de frequência teta 
(4-7 Hz) para facilitar a resposta de relaxamento pós-exercício. A resposta de 
relaxamento é uma resposta fisiológica inata caracterizada pela atividade 
diminuída do sistema nervoso simpático (SNS) e aumento da atividade das 
ondas teta-cerebrais (Benson et al., 1981). Curiosamente, recentemente foi 
demonstrado que a combinação de exercícios - uma prática conhecida por 
produzir efeitos ansiolíticos (Raglin e Morgan, 1987) e melhora a resiliência ao 
estresse a longo prazo (Salmon, 2001) - com o treinamento de relaxamento 
subsequente reduziu significativamente a pressão arterial e os níveis pós- 
exercitar a resposta da pressão arterial a um estressor de laboratório (Santaella 
et al., 2006). Portanto, o exercício seguido de relaxamento consciente pode 
fornecer uma resposta de relaxamento mais profunda do que qualquer 
intervenção sozinha - uma descoberta que pode informar o tratamento para uma 
ampla variedade de condições relacionadas ao estresse. Além dos efeitos 



positivos acima mencionados do exercício combinado e do treinamento de 
relaxamento, a decisão de investigar os efeitos do batimento binaural pós-
exercício foi tomada em um esforço para capitalizar os conhecidos efeitos 
autonômicos do exercício e da recuperação do exercício (Parekh e Lee, 2005).

Resumidamente, o exercício serve como um estímulo ergotrópico que aumenta 
a atividade do SNS (Bricout et al., 2010). Em populações saudáveis, o exercício 
provoca efeitos característicos, dependentes da intensidade e da duração, que 
podem interagir com o nível de condicionamento físico (ou seja, VO2máx; 
Buchheit e Gindre, 2006). Nosso objetivo foi induzir a ativação simpática via 
exercício e, em seguida, comparar os efeitos dos batimentos binaurais com os 
de um placebo na excitação autonômica pós-exercício, conforme indicado pela 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) - uma sonda sensível do tônus 
autonômico. A VFC foi escolhida como uma sonda autonômica (em oposição a 
outras medidas, como potenciais relacionados a eventos ou condutância da 
pele) devido ao baixo custo, invasividade mínima e portabilidade do 
monitor. Geralmente, os efeitos do exercício incluem o aumento do poder de 
baixa frequência (LF) [uma medida da atividade parassimpática (PNS) e 
simpática (SNS)] e o poder diminuído de alta frequência (HF) (refletindo a 
atividade do PNS) em relação aos valores pré-exercício, com o efeito líquido de 
aumentar a dominância simpática (ou seja, razão LF / HF; Parekh e Lee, 
2005). A recuperação do exercício moderado / intenso normalmente envolve 
uma redução aguda no poder da FL e um aumento na potência da IC, que 
normalmente retornam aos níveis basais próximos de 30 minutos a uma hora - 
resultando na eventual restauração do equilíbrio simpático-vagal da linha de 
base (Terziotti et al. 2001; Gladwell et al., 2010). É importante observar que, 
embora aumentos induzidos pelo exercício na atividade do SNS possam ser 
inferidos através do componente LF da VFC, O sinal LF HRV é contribuído pelos
componentes SNS e PNS - tornando interpretações baseadas apenas na 
energia LF um tanto duvidosa (Camm et al., 1996). O sinal HF HRV, no entanto, 
é considerado como mediado exclusivamente pelo PNS. Após o exercício, a 
freqüência cardíaca diminui em direção aos níveis basais, supostamente por 
meio de uma combinação de retirada do SNS e aumento da ativação do PNS 
(Pierpont e Voth, 2004). Para frequências cardíacas acima de 100 bpm, a 
retirada do SNS domina; Como a freqüência cardíaca cai abaixo de 100 bpm, 
outras reduções são mediadas principalmente pela ativação do SNP (Pierpont e 
Voth, 2004). reputação através de uma combinação de retirada do SNS e 
aumento da ativação do PNS (Pierpont e Voth, 2004). Para frequências 
cardíacas acima de 100 bpm, a retirada do SNS domina; Como a freqüência 
cardíaca cai abaixo de 100 bpm, outras reduções são mediadas principalmente 
pela ativação do SNP (Pierpont e Voth, 2004). supostamente por meio de uma 
combinação de retirada do SNS e aumento da ativação do PNS (Pierpont e 
Voth, 2004). Para frequências cardíacas acima de 100 bpm, a retirada do SNS 
domina; Como a freqüência cardíaca cai abaixo de 100 bpm, outras reduções 
são mediadas principalmente pela ativação do SNP (Pierpont e Voth, 2004).

Primeiro, levantamos a hipótese de que o exercício diminuiria a atividade 
parassimpática (medida através da diminuição do componente HF HRV) e 
aumentaria a atividade simpática (medida através do aumento no componente 
LF HRV). Segundo, hipotetizamos que a exposição aos batimentos binaurais da 
frequência teta (em relação ao placebo) resultaria em aumento da atividade 



parassimpática após o exercício (aumento do componente da VFC da 
IC). Terceiro, também hipotetizamos reduções concomitantes no componente da
VF da LF (refletindo uma combinação de atividade parassimpática e simpática), 
bem como na razão geral de LF / HF - geralmente chamada de equilíbrio 
simpático-vagal. Por fim, levantamos a hipótese de que as batidas binaurais 
facilitariam a entrada em um estado mais profundo de relaxamento,

Conclusão
A exposição aguda a batimentos binaurais de frequência teta em uma amostra 
jovem e saudável de estudantes universitários resultou em aumento da ativação 
parassimpática, aumento da retirada simpática e aumento do relaxamento auto-
relatado após o exercício. A VFC associada ao batimento binaural pareceu estar 
mais fortemente associada ao relaxamento auto-relatado do que a VFC 
associada ao placebo. Essas descobertas apóiam a suposta efetividade clínica 
das batidas binaurais por si mesmas, cujos efeitos podem ser sinergicamente 
aprimorados por meio da combinação com outros fatores terapêuticos, como 
orientação verbal e música.
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O coração do xamã II com Hemi-Sync®

Produtos Monroe : Por que você criou o The Shaman's Heart II ? O que é 
diferente do primeiro álbum?

Byron Metcalf: Recebi muitos pedidos ao longo dos anos para criar um CD de 
viagem xamânica de “forma longa” - uma jornada que não seria interrompida por 
faixas separadas ou mesmo faixas separadas que fluem perfeitamente entre si 
(crossfading). O premiado “O Coração do Xamã com Hemi Sync” contém 7 
faixas e é baseado em subdivisões do ritmo xamânico “clássico” da jornada de 
220 batimentos por minuto (55, 110, 220). O ritmo dos batimentos cardíacos é 
de 55 bpm, com a bateria e os chocalhos sendo tocados nos três tempos em 
vários momentos durante as faixas individuais. Embora as faixas fluam 
perfeitamente entre si usando sons da natureza e atmosferas ambientes, 

https://hemi-sync.com/hemi-sync-articles/interview-with-artist-byron-metcalf/
https://hemi-sync.com/hemi-sync-articles/interview-with-artist-byron-metcalf/
https://hemi-sync.com/hemi-sync-articles/creating-streamhaven/
https://hemi-sync.com/hemi-sync-articles/sacred-geometry/


existem demarcações claras entre as faixas, o que é bom e, em algumas 
situações, até preferível.O Coração do Xamã II evolui continuamente e se 
desenvolve em complexidade rítmica e intensidade dinâmica e é ainda mais 
expandido pelo domínio sonoro de Steve Roach, que fornece texturas e 
atmosferas analógicas e orgânicas por toda parte. O resultado é uma jornada 
xamânica profundamente poderosa e sustentada que culmina no retorno seguro 
para casa a uma presença centrada no coração.

MP : Como a música ajuda as pessoas a se mudarem para o espaço do 
coração?

BM : O ritmo contínuo dos batimentos cardíacos, junto com os chocalhos e os 
tambores, cria uma profunda experiência de arrastamento mente-corpo-coração 
que convida e apoia o ouvinte no contato direto com o coração e o espaço do 
coração de maneira sustentada. As ondas e texturas analógicas orientadas para 
o coração de Steve Roach se aprofundam e ajudam a manter o espaço para o 
ouvinte. O título “O Coração do Xamã” serve como uma “invocação” e o foco e a 
intenção criativos do projeto são infundidos e incorporados na música e nos 
sons. Obviamente, a adição do Hemi-Sync® serve para aprimorar ainda mais, 
amplificar e dar suporte a todos os itens acima.

MP : Como isso é relevante para todos, mesmo que eles não estejam seguindo 
o caminho dos xamãs?

BM : Estou convencido de que o desenvolvimento das capacidades primárias e 
das qualidades essenciais do coração é um componente fundamental para viver 
uma vida autêntica, centrada no coração e baseada na alma. O coração do 
xamã e o coração do xamã II são ferramentas únicas, projetadas 
especificamente para apoiar o desenvolvimento dessas capacidades primárias e 
qualidades essenciais do coração: claro e inteligente; Pleno e 
Compassivo; Aberto e Confiável; Forte e poderoso . Portanto, dessa perspectiva,
acredito que isso seja relevante para qualquer pessoa e todos que buscam uma 
vida mais gratificante e satisfatória, independentemente da orientação ou 
caminho.

MP : O que mais é útil saber ao trabalhar com ele?

BM : O uso repetido do The Shaman's Heart II aumentará muito o 
desenvolvimento das capacidades primárias e das qualidades essenciais do 
coração que acabei de mencionar. A repetição cria novas vias neurais no 
cérebro e no coração e, portanto, fortalece a conexão mente-coração. Além 
disso, a música pode ser usada para vários métodos de jornada xamânica, 
movimento dinâmico, dança e práticas de meditação, respiração e assim por 
diante. E é um companheiro perfeito para o The Shaman's Heart Program, onde 
pode ser usado para exercícios e práticas avançadas.

Byron Metcalf, Ph.D., é um guia e educador transpessoal, praticante xamânico, 
pesquisador e músico profissional. Byron é Ph.D. em psicologia transpessoal, 
possui mestrado em aconselhamento psicológico e é graduado certificado pelos 
programas Grof Transpessoal de Treinamento e Integração Psico-Espiritual do 
Instituto Eupsychia. Byron treinou, estudou e trabalhou com xamãs, curandeiros 
e professores psicoespirituais de várias partes do mundo, incluindo Stan Grof, 
Jack Kornfield, Hameed Ali, John Davis, Ph.D., Angeles Arrien, Ph.D., Jose e 



Lena Stevens, Sandra Ingerman e Don Americo Yabar. Por quase três décadas, 
Byron esteve intensamente envolvido na pesquisa da consciência e no 
desenvolvimento espiritual, especializando-se no potencial transformador de 
estados alternativos de consciência. Como baterista, Para saber mais sobre 
Byron Metcalf e seu trabalho, visite seus 
sites:  www.byronmetcalf.com  ou  https://holoshamanicstrategies.org .
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Desejamos dedicar este artigo a Robert A. Monroe: um homem cujo amor e 
compaixão pela humanidade mudaram para sempre e expandiram a definição de
consciência humana.

Introdução

A sincronização hemisférica bilateral é um fenômeno que vem atraindo a 
atenção de pesquisadores e médicos há algum tempo. Faz aproximadamente 
trinta anos desde que vários estudos mostraram que os meditadores hábeis 
tendiam a provocar um estado de sincronia hemisférica fásica enquanto estavam
em meditação profunda  (ver Carrington, 1977) . Em um estudo clássico e 
frequentemente citado,  Banquet (1973)  demonstrou que meditadores 
avançados da MT poderiam realmente atingir a sincronia cerebral total após 
minutos de repetição de um mantra. No entanto, mesmo em meditadores hábeis,
a frequência dominante das ondas cerebrais na qual ocorre o estado de 
sincronia é quase impossível de prever e / ou controlar.

Banquet (1973)  sugeriu que durante a meditação uma maior equalização do 
funcionamento dos hemisférios tende a ocorrer. Essa mudança relativa na 
dominância hemisférica (da dominância do cérebro esquerdo para a dominância 
do cérebro inteiro) pode resultar em efeitos terapêuticos que provavelmente 
aumentarão a integração mente-corpo e melhorias gerais na saúde física e 
emocional. Devido à redução das atividades cognitivas durante momentos de 
sincronia cerebral total, acredita-se que o pensamento negativo, os pensamentos
autopunitivos e a preocupação excessiva possam desacelerar e, 
consequentemente, ocorre uma redução na ansiedade cognitiva  (Carrington, 
1977; Sadigh, 1991 Schwartz, Davidson e Goleman, 1978) .

Delmonte (1984)  sugeriu que a inteligência criativa requer a síntese e a 
colaboração das metades analítica e espacial / intuitiva do cérebro. Novamente, 
parece que essa síntese do cérebro esquerdo-cérebro direito pode ser 
alcançada quase à vontade por meditadores hábeis, especialmente aqueles que 
praticam MT.
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Green e Green (1989)  acreditavam que o treinamento de biofeedback e 
relaxamento a longo prazo resultou em uma relação harmoniosa entre os dois 
hemisférios, o que facilitou o controle do sistema nervoso autônomo. Esse 
controle pode ser especialmente útil no tratamento de uma variedade de 
distúrbios relacionados ao estresse e psicossomáticos. Os autores também 
sugeriram que esses estados de sincronia bilateral podem realmente trazer 
mudanças positivas na saúde psicofísica, bem como alterações terapêuticas nas
características subjacentes da personalidade que podem interferir no 
crescimento e desenvolvimento saudáveis.

Ornstein e Thompson (1984)  criticaram a ênfase ocidental na inteligência em 
termos de palavras escritas ou faladas. Eles acreditavam que talvez a razão pela
qual temos dificuldades em expandir nossos padrões de educação seja por 
causa dessa ênfase excessiva nos potenciais e habilidades do cérebro analítico /
verbal. Estudos que investigam a síntese do cérebro inteiro sugerem claramente 
que o conhecimento, a inteligência e o bem-estar humanos podem muito bem 
ser alcançados à medida que os dois cérebros começam a funcionar como um - 
em uníssono e em sincronia. A Tabela 1 resume algumas das características 
documentadas dos dois hemisférios.

tabela 1

CÉREBRO ESQUERDO CÉREBRO DIREITO

Visual verbal

Perceptual analítico

Afetivo Cognitivo

Sono NREM sono REM

Pensamento racional Intuitivo

Mas como podemos alcançar a sincronia cerebral total sem precisar nos 
envolver na prática prolongada de meditação e exercícios meditativos? Esses 
estados podem ser induzidos e mantidos pelo uso da tecnologia? Para 
responder a essas perguntas, passemos agora ao exame das abordagens 
orientais e ocidentais que tentam promover a integração e a sincronia do cérebro
inteiro.

De leste a oeste:
em busca do cérebro sincronizado
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Os efeitos benéficos da sincronia hemisférica sugeridos na literatura atual 
motivaram um grande número de pesquisadores, clínicos e empresários a 
descobrir maneiras mais eficazes e práticas de induzir esse estado. Pesquisas 
empíricas com algumas formas de práticas meditativas mostraram que um 
estado cerebral sincronizado pode ser alcançado após literalmente anos de 
prática. Além disso, foi estabelecido que apenas certas formas de meditação 
resultam nesse estado. Práticas que sugerem atenção concentrada, como a MT,
parecem ser as formas mais eficazes de causar integração do cérebro 
inteiro. Como foi indicado anteriormente, a sincronia alcançada durante essas 
práticas parece ser limitada a certas frequências e estados de consciência 
específicos que não podem ser facilmente controlados ou modificados pelo 
meditador.

Alguns anos atrás, tivemos a oportunidade de mapear a atividade cortical de um 
meditador hábil que praticava e ensinava regularmente MT por 
aproximadamente quinze anos. A atividade de EEG do sujeito durante a linha de
base mostrou um estado assíncrono em todo o córtex. A atividade cortical 
primária foi a da atividade alfa de alta frequência combinada com algumas ondas
Theta e Beta especialmente concentradas no lobo temporal esquerdo. Uma vez 
alcançada uma linha de base estável, o sujeito foi solicitado a praticar sua 
meditação de mantra. Logo depois disso, a atividade cortical do sujeito começou 
a desacelerar e os sinais de sincronia fásico-bilateral se tornaram aparentes. Em
questão de minutos, a atividade cortical primária do sujeito era a de alfa de baixa
frequência através do córtex. Isso é consistente com observações semelhantes 
relatadas na literatura (ie Banquete, 1973) . Depois que o sujeito parou de 
meditar, sua atividade cortical começou a se assemelhar à do estado pré-
meditação.

Esta foi realmente a primeira vez que testemunhamos um cérebro totalmente 
sincronizado induzido pela meditação em nosso laboratório neuropsicológico. Os
resultados e as conclusões deste experimento foram emocionantes e 
preocupantes. Perguntamos a nós mesmos: “Precisamos de anos de 
treinamento em meditação antes de conseguirmos a sincronia do cérebro 
inteiro? Se sim, quantos anos?

Nos meses seguintes, usando nossa unidade de EEG analisada por 
computador, começamos a testar e experimentar uma variedade de 
equipamentos, gadgets, fitas, sons vibracionais especiais, notas musicais 
tocadas em sintetizadores, tigelas e gongos ressonantes, os quais alegavam 
envolver o cérebro em um estado aprimorado e sincronizado. Os resultados de 
nossas investigações foram decepcionantes. Estudo após estudo, esses 
dispositivos e sons falharam em resultar mesmo em um leve movimento na 
direção da sincronização hemisférica ou no aprimoramento de quaisquer 
frequências de ondas cerebrais.

Nos primeiros meses de 1989, começamos a estudar os efeitos de uma 
tecnologia de áudio especializada, conhecida como Hemi-Sync, que pretendia 
provocar a sincronização hemisférica ao induzir uma resposta de freqüência 
após o cérebro  (Monroe, 1982) . Ao contrário de outras modalidades testadas 
até agora, o Hemi-Sync foi baseado em um método científico e sólido de 
arrastamento cerebral. Nós projetamos três estudos para medir e investigar os 
efeitos do sinal Hemi-Sync nas atividades eletrocorticais.
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O primeiro  assunto e procedimentos do estudo piloto do Hemi-Sync

O primeiro sujeito que participou do nosso estudo piloto Hemi-Sync foi uma 
mulher branca destra de 20 anos. Ela se ofereceu para participar do estudo. O 
sujeito teve alguma exposição a fitas que continham o sinal Hemi-Sync no 
passado, embora ela afirmasse que não as ouvia regularmente. Durante o 
experimento, o sujeito estava sentado em uma poltrona confortável em um 
quarto escuro. Eletrodos de EEG banhados a ouro de um EEG de grama de 16 
canais, modelo 8-10c, foram conectados usando um posicionamento de eletrodo
de sistema "10-20" modificado. A unidade de EEG foi então conectada com o 
sistema de computador HZI para análise e mapeamento cerebral dinâmico.

Método

Um projeto simples de reversão de sujeito único (ABA) foi usado neste 
estudo. Em outras palavras, o experimento consistiu em três fases: a linha de 
base (A), a exposição ao Hemi-Sync ou a fase de tratamento (B) e, finalmente, 
uma fase pós-tratamento semelhante à da fase de linha de base (A). Durante a 
fase de linha de base, a atividade cortical da pessoa foi medida enquanto ela 
descansava em uma poltrona reclinável. Uma vez estabelecida a linha de base, 
o sujeito ouviu uma fita Hemi-Sync especial conhecida como Introdução ao Foco
10. O EEG do sujeito foi novamente gravado durante esta fase. Após completar 
a fase de tratamento, foi feita uma avaliação pós-tratamento do sujeito enquanto 
ela estava apenas descansando na poltrona.

Resultados

Um exame cuidadoso dos dados da linha de base do sujeito mostrou uma 
mistura assíncrona de atividades alfa, teta e beta. A atividade beta foi 
especialmente evidente nos lobos frontais. A atividade cortical durante a fase de 
tratamento, por outro lado, foi completamente diferente. Sincronização 
hemisférica fásica completa foi observada em todo o córtex. A atividade cerebral 
primária do sujeito era a de Theta sincronizado. A atividade secundária era a 
atividade alfa sincronizada. Os resultados da fase de tratamento foram bastante 
surpreendentes, pois é bastante difícil alcançar e manter um estado Theta 
totalmente sincronizado. Durante a fase pós-tratamento, a atividade de EEG do 
sujeito começou a se assemelhar à da fase de linha de base, com uma exceção:
a atividade Beta frontal desapareceu completamente. Isso possivelmente indica 
que uma normalização da atividade cortical pode ter ocorrido devido ao 
tratamento (por exemplo, Hemi-Sync.). A significância e a importância de nossas
descobertas deste estudo nos motivaram a projetar outros estudos semelhantes.

O segundo  tema e procedimentos do estudo Hemi-Sync

O sujeito era um homem branco destro de 42 anos que se ofereceu para 
participar do estudo. Ele também já ouvira fitas Hemi-Sync no passado, mas nos
indicou que não praticava com essas fitas há algum tempo. Os procedimentos 
experimentais utilizados neste estudo foram exatamente semelhantes aos 
utilizados no estudo piloto.

Método

Um projeto de reversão simples (ABA) também foi utilizado neste estudo. No 
entanto, a fase de tratamento (B) consistiu em ouvir uma fita Hemi-Sync 



diferente, conhecida como Free Flow 12. Esta e a fita Focus 10 são fitas de 
exercícios padrão disponíveis no The Monroe Institute.

Resultados

A atividade cortical do sujeito consistiu em ondas teta e alfa assíncronas durante 
a fase de linha de base. No entanto, alguns minutos depois que o sujeito 
começou a ouvir a fita Focus 12, sua atividade cortical começou a mostrar ondas
beta síncronas bilaterais. O sujeito foi capaz de manter um estado sincronizado 
de alta potência enquanto ouvia a fita. A notável mudança nos padrões de ondas
cerebrais e a sincronia fásica induzida pelo sinal Hemi-Sync podem ser 
apreciadas examinando-se as gravações em tira-gráfico feitas durante a 
sessão. A indução de um estado hiper-síncrono por meio de sinais de áudio é 
realmente única e praticamente desconhecida na literatura.

A atividade cortical do sujeito retornou a um estado assíncrono, mas mais 
normalizado, durante a fase pós-tratamento. Devido aos achados significativos 
deste estudo, decidimos replicá-lo posteriormente.

O Terceiro Estudo Hemi-Sync

Durante nosso terceiro estudo, replicamos praticamente todas as condições, 
procedimentos e metodologias usados no segundo estudo. Novamente, a 
atividade de ondas cerebrais do mesmo sujeito foi registrada durante a fase 
inicial (A). Ele então ouviu a fita Focus 12 enquanto sua atividade cortical estava 
sendo monitorada e gravada (B). Por fim, o sujeito descansou enquanto eram 
feitas as gravações pós-tratamento (B).

Os resultados e as conclusões deste estudo foram praticamente idênticos aos 
observados no segundo estudo: mistura assíncrona de ondas Theta e Alpha 
durante a fase inicial, seguida por atividade beta altamente sincronizada no 
córtex durante a fase de tratamento. Houve também um retorno à atividade 
assíncrona Teta / Alpha durante a fase pós-tratamento. A única diferença entre 
este e o estudo anterior foi que o sujeito levou ainda menos tempo para produzir 
ondas cerebrais sincronizadas. Isso pode indicar que, quanto mais um indivíduo 
é exposto ao sinal Hemi-Sync, mais fácil será para ele / ela alcançar a integração
do cérebro inteiro.

Discussão e Conclusões

Foi documentado que todos os dias experimentamos breves momentos de 
sincronização hemisférica bilateral e fásica. Este fenômeno é, contudo, bastante 
raro e está fora do controle consciente da maioria de nós. Mesmo certos 
meditadores hábeis que parecem induzir esse estado enquanto meditam, não 
parecem ter controle sobre a frequência das ondas cerebrais na qual ocorre essa
sincronização. Além disso, pode levar muitos anos até que um meditador sério 
possa alcançar a sincronia cortical completa. Mesmo depois de anos de prática, 
é claro, não há garantias de que se possa experimentar esse fenômeno único.

Por causa dos efeitos benéficos e terapêuticos da integração do cérebro inteiro, 
estão agora disponíveis várias peças de equipamento, sons gravados e 
tecnologias que prometem e reivindicam induzir esse estado. Infelizmente, com 
base em nossos estudos empíricos, descobrimos que nenhuma dessas 
abordagens parece levar o cérebro a um estado de sincronia. Até o momento, 



conseguimos documentar que o único efeito tecnológico que realmente resulta 
em sincronização hemisférica bilateral é o dos sinais Hemi-Sync desenvolvidos 
por Robert A. Monroe.

Estudo após estudo, fomos capazes de demonstrar que, após breves períodos 
de exposição ao cérebro dos indivíduos com sinal Hemi-Sync, começaram a 
entrar em um estado de sincronia fásica. Esse estado parece ser semelhante ao 
que é experimentado corticalmente por alguns meditadores, exceto pelas 
seguintes exceções:

 Primeiro, ao contrário da meditação, o Hemi-Sync não requer anos de 
prática. Pudemos demonstrar em nosso laboratório que, após 
praticamente minutos de exposição ao sinal Hemi-Sync, é alcançada a 
sincronia cortical completa.

 Segundo, enquanto a sincronia hemisférica experimentada durante a 
meditação parece ser limitada a um certo intervalo de frequências de 
ondas cerebrais, o Hemi-Sync parece induzir uma variedade de estados 
sincronizados em quase qualquer frequência. Em outras palavras, o sinal 
Hemi-Sync é capaz de facilitar uma variedade de estados de consciência 
que variam do sono profundo à concentração concentrada e além.

 Finalmente, após períodos de exposição ao sinal Hemi-Sync, observamos
que um fenômeno de normalização cortical tende a ocorrer. Esse efeito 
benéfico parece ser exclusivo do Hemi-Sync, uma vez que não 
observamos nada parecido com nossos sujeitos de meditação.

Desde que demonstramos pela primeira vez que o Hemi-Sync realmente faz o 
que se propõe a fazer, continuamos nossos experimentos com essa fascinante 
modalidade de arrastamento cerebral. Estamos agora documentando alguns dos
efeitos benéficos, tanto emocionais quanto cognitivos, que são induzidos como 
resultado de momentos de breve exposição ao Hemi-Sync  (ver Sadigh, 
1991) . Estudos com amostras maiores são necessários para investigar 
diferenças individuais e como o Hemi-Sync pode afetar atividades específicas 
das ondas cerebrais em diferentes indivíduos.
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MILITARY

https://hemi-sync.com/research-papers/study-demonstrates-efficacy-of-
hemi-sync-for-military-postdeployment-stress/

Os resultados de um estudo médico controlado envolvendo o uso do Hemi-
Sync® com membros do serviço militar com estresse pós-implantação 
demonstrado demonstraram eficácia estatisticamente significativa. Os resultados
foram publicados na edição de julho de 2017 da Journal of Nursing Scholarship 
(páginas 411-420), em um artigo intitulado "O efeito da tecnologia binaural beat 
na resposta ao estresse cardiovascular em membros do serviço militar com 
estresse pós-implantação".

O estudo randomizado, duplo-cego, envolveu 74 militares, divididos em dois 
grupos, que ouviram música com Hemi-Sync® ou música por 30 minutos antes 
de dormir, três noites seguidas por um período de quatro semanas. Foram 
realizados testes de estresse de variabilidade da freqüência cardíaca (VFC), 
bem como estresse percebido nos diários diários.

Os resultados do estudo indicaram uma diminuição na VFC média de baixa 
frequência com o grupo que teve o Hemi-Sync®, enquanto o grupo com música 
mostrou apenas um aumento. Também foi observada diferença nas medidas de 
VFC de alta frequência, com o grupo ouvindo Hemi-Sync® aumentando e o 
grupo apenas com música diminuindo. Além disso, houve consistência no relato 
de menos estresse por meio de laticínios diários relatados pelo grupo que ouvia 
música com o Hemi-Sync® nas quatro semanas.

Os resultados indicaram que aqueles que usaram a música com Hemi-Sync® 
apresentaram uma diminuição nas respostas simpáticas e um aumento nas 
respostas parassimpáticas. Os participantes que ouviram música sozinhos 
tiveram o efeito oposto. Assim, o estudo concluiu que o uso do Hemi-Sync® 
diminui as indicações físicas e psicológicas do estresse.

Para visualizar o resumo completo ou obter uma cópia do estudo completo, 
visite https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnu.12304/abstract .
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DEPRESSION

https://hemi-sync.com/research-papers/use-of-hemi-sync-audiotapes-to-
reduce-levels-of-depression-for-alcohol-dependent-patients/

por John R. Milligan, PhD
e Raymond O. Waldkoetter, EdD

Resumo

Este estudo avaliou o uso das fitas cassetes Hemi-Sync como procedimento 
complementar de tratamento para pacientes ambulatoriais diagnosticados como 
dependentes de álcool, relatando níveis leves a moderados de sentimentos 
depressivos. O álbum de fita Hemi-Sync selecionado foi aplicado para auxiliar a 
sincronia de ondas cerebrais em cada hemisfério, alterar imagens mentais e 
aumentar o relaxamento do grupo experimental. Os indivíduos foram alistados 
pacientes militares, indicando vários níveis de depressão, medidos pelo Beck 
Depression Inventory (BDI). Usando um projeto de pré e pós-tratamento, o BDI 
foi administrado antes e após o tratamento como uma medida de efeito. Um 
grupo de comparação de pacientes ambulatoriais também recebeu BDIs antes e 
depois, mas não o tratamento suplementar com fita. Ambos os grupos 
receberam a terapia psicoeducacional primária. Os resultados do estudo 
mostraram que o grupo fornecido com as fitas Hemi-Sync relatou obviamente 
menos sintomas depressivos do que o grupo que não forneceu as fitas, 
significativo além dos dois grupos de indivíduos que receberam a terapia 
psicoeducacional primária. Os resultados do estudo mostraram que o grupo 
fornecido com as fitas Hemi-Sync relatou obviamente menos sintomas 
depressivos do que o grupo não fornecido com as fitas, significativo além do 
nível de p <0,001. Os autores concluíram que a terapia de grupo aumentada 
com as fitas de áudio Hemi-Sync poderia oferecer uma melhora significativa no 
tratamento, conforme refletido pelo BDI. Os resultados do estudo mostraram que
o grupo fornecido com as fitas Hemi-Sync relatou obviamente menos sintomas 
depressivos do que o grupo não fornecido com as fitas, significativo além do 
nível de p <0,001. Os autores concluíram que a terapia de grupo aumentada 
com as fitas de áudio Hemi-Sync poderia oferecer uma melhora significativa no 
tratamento, conforme refletido pelo BDI. Os resultados do estudo mostraram que
o grupo fornecido com as fitas Hemi-Sync relatou obviamente menos sintomas 
depressivos do que o grupo não fornecido com as fitas, significativo além do 
nível de p <0,001. Os autores concluíram que a terapia de grupo aumentada 
com as fitas de áudio Hemi-Sync poderia oferecer uma melhora significativa no 
tratamento, conforme refletido pelo BDI.

Introdução

Muitos estudos documentaram a presença comum de sintomas depressivos 
entre pacientes que procuram tratamento para alcoolismo (Waldkoetter & 
Sanders 1997). Sintomas depressivos são freqüentemente relatados como 
fatores comórbidos em tal tratamento (Meichenbaum 1994), que devem ser 
abordados para prevenção de recaídas a longo prazo e aceitação do tratamento 
a curto prazo. Os programas eficazes de tratamento para abuso de substâncias 
(SA) não dependem mais do modelo de doze etapas dos Alcoólicos Anônimos 
(AA) como a única modalidade de tratamento. Mais frequentemente, os 
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programas de SA passaram para modelos que enfatizam abordagens cognitivo-
comportamentais e para um pouco da dependência do modelo AA, exceto como 
uma função de suporte contínuo após o tratamento formal.

Os programas modernos freqüentemente são modelados após modelos como o 
da American Society of Addicts Medicine (ASAM 1991), que enfatizam o 
tratamento individualizado e flexível, com critérios específicos que orientam o 
nível de atendimento e a duração dos serviços. Programas usando o modelo 
ASAM para determinar os níveis de entrada e de atendimento no tratamento 
descobriram que os critérios de colocação do ASAM resultam em pacientes 
sendo colocados em níveis de tratamento menos intensos do que os programas 
com entrada e níveis de atendimento fixos. A colocação em níveis menores de 
intensidade permitiu que muitos desses programas reduzissem 
substancialmente o custo do tratamento. As economias resultam de períodos 
mais curtos de permanência durante a fase de tratamento real, com cuidados 
posteriores geralmente mais longos ou serviços de apoio subsequentes, depois 
que a pessoa completa a fase de tratamento. Este estudo foi desenhado como 
um programa estruturado ASAM,

Novas técnicas no tratamento da SA incluem o uso de treinamento de ondas 
cerebrais com biofeedback, conforme relatado por Peniston e Kulkosky (1989) e 
Fahrion et al. (1992) e o aumento do uso de técnicas cognitivas nas prisões 
federais (Sanders 1989). O uso inovador das fitas de áudio Hemi-Sync (Monroe 
1982) visando a sincronicidade das ondas cerebrais usando padrões sonoros 
projetados é relatado em publicações ou estudos relativamente selecionados 
(Russell 1993; Sanders & Waldkoetter 1997). Mais programas estão adotando 
tratamentos mais curtos devido a modelos flexíveis aprimorados e às pressões 
das organizações de assistência médica para limitar os custos. O movimento 
para períodos mais curtos de tratamento aumenta a importância do 
desenvolvimento de técnicas de tratamento individualizadas e 
autoadministradas, que são adjuvantes ao programa primário.

Método

As amostras deste estudo foram compostas por quarenta e dois militares navais 
encaminhados para tratamento em um ambulatório militar de tratamento de 
álcool e drogas. Todos os indivíduos eram do sexo masculino nas séries 
alistadas, com idades entre 22 e 38 anos, e foram diagnosticados como 
dependentes de álcool. Metade dos sujeitos (vinte e um) foram designados para 
um grupo controle (GC) e a outra metade para um grupo experimental 
(GE). Cada sujeito completou uma avaliação biopsicossocial abrangente, 
seguindo os padrões da Comissão Conjunta de Credenciamento de Padrões 
Comportamentais de Cuidados de Saúde (JCAHO 1997) e os padrões militares 
pertinentes. Como parte dessa avaliação, cada sujeito recebeu o Inventário de 
Depressão de Beck (Beck 1987). Aqueles que obtiveram pontuação igual ou 
superior a treze pontos (depressão mínima) foram incluídos no estudo. O Beck 
Depression Inventory (BDI) é um instrumento de triagem de resposta múltipla de 
vinte e um itens usado para ajudar a identificar pessoas que podem precisar de 
mais avaliações para descartar distúrbios depressivos mais graves. O BDI é 
amplamente utilizado porque é econômico, fácil de administrar e pontuar e 
geralmente leva menos de cinco minutos para ser concluído. A atribuição ao GE 
ou GC foi alternada com base na ordem de admissão. Todos os indivíduos que 



pontuaram acima do ponto de corte no IDB foram examinados por um 
profissional de saúde mental, independentemente da atribuição do grupo, para 
garantir que aqueles que precisassem de tratamento para qualquer transtorno 
depressivo recebessem esse cuidado. O Beck Depression Inventory (BDI) é um 
instrumento de triagem de resposta múltipla de vinte e um itens usado para 
ajudar a identificar pessoas que podem precisar de mais avaliações para 
descartar distúrbios depressivos mais graves. O BDI é amplamente utilizado 
porque é econômico, fácil de administrar e pontuar e geralmente leva menos de 
cinco minutos para ser concluído. A atribuição ao GE ou GC foi alternada com 
base na ordem de admissão. Todos os indivíduos que pontuaram acima do 
ponto de corte no IDB foram examinados por um profissional de saúde mental, 
independentemente da atribuição do grupo, para garantir que aqueles que 
precisassem de tratamento para qualquer transtorno depressivo recebessem 
esse cuidado. O Beck Depression Inventory (BDI) é um instrumento de triagem 
de resposta múltipla de vinte e um itens usado para ajudar a identificar pessoas 
que podem precisar de mais avaliações para descartar distúrbios depressivos 
mais graves. O BDI é amplamente utilizado porque é econômico, fácil de 
administrar e pontuar e geralmente leva menos de cinco minutos para ser 
concluído. A atribuição ao GE ou GC foi alternada com base na ordem de 
admissão. Todos os indivíduos que pontuaram acima do ponto de corte no IDB 
foram examinados por um profissional de saúde mental, independentemente da 
atribuição do grupo, para garantir que aqueles que precisassem de tratamento 
para qualquer transtorno depressivo recebessem esse cuidado. e geralmente 
leva menos de cinco minutos para ser concluído. A atribuição ao GE ou GC foi 
alternada com base na ordem de admissão. Todos os indivíduos que pontuaram 
acima do ponto de corte no IDB foram examinados por um profissional de saúde 
mental, independentemente da atribuição do grupo, para garantir que aqueles 
que precisassem de tratamento para qualquer transtorno depressivo 
recebessem esse cuidado. e geralmente leva menos de cinco minutos para ser 
concluído. A atribuição ao GE ou GC foi alternada com base na ordem de 
admissão. Todos os indivíduos que pontuaram acima do ponto de corte no IDB 
foram examinados por um profissional de saúde mental, independentemente da 
atribuição do grupo, para garantir que aqueles que precisassem de tratamento 
para qualquer transtorno depressivo recebessem esse cuidado.

Os sujeitos experimentais receberam um álbum Hemi-Sync de seis fitas, fones 
de ouvido estéreo e instruções sobre seu uso (Waldkoetter & Johnson 
1995). Essas instruções incluíam ouvir um lado de cada uma das seis fitas 
diariamente por doze dias. Os pacientes hospitalizados e ambulatoriais deveriam
usar as fitas duas horas após o horário de dormir programado todas as noites e 
abster-se de consumir estimulantes de antemão. O treinamento de ondas 
cerebrais em um protocolo de biofeedback com alcoólatras (Fahrion et al. 1992; 
Peniston & Kulkosky 1989) identificou reações positivas às ondas cerebrais alfa-
teta com ritmos cerebrais alfa e teta aumentados, menos depressão relatada e 
pós-tratamento com abstinência mais longa. A estimulação das ondas cerebrais 
da fita cassete Hemi-Sync, usando uma tecnologia paralela para aumentar a 
sincronia cerebral hemisférica, alterar imagens mentais, e promover o 
relaxamento, tiveram crescente uso terapêutico (Monroe 1982; Russell 
1993). Essa estimulação auditiva usa misturas específicas de frequências 
sonoras, por exemplo, alfa, teta e delta. O cérebro ressoa com esse estímulo, 
produzindo padrões semelhantes de EEG, à medida que o ouvinte segue o 



programa de orientação por áudio. As seis fitas do álbum do Monroe Institute 
foram: Morning Exercise, HUMAN-PLUS De-Hab, Energy Walk, Momento de 
Revelação, Winds over the World e Surf. As fitas continham instruções de voz, 
música e padrões de som binaural e tinham menos de uma hora de duração em 
cada lado. O GC não recebeu as fitas. O cérebro ressoa com esse estímulo, 
produzindo padrões semelhantes de EEG, à medida que o ouvinte segue o 
programa de orientação por áudio. As seis fitas do álbum do Monroe Institute 
foram: Morning Exercise, HUMAN-PLUS De-Hab, Energy Walk, Momento de 
Revelação, Winds over the World e Surf. As fitas continham instruções de voz, 
música e padrões de som binaural e tinham menos de uma hora de duração em 
cada lado. O GC não recebeu as fitas. O cérebro ressoa com esse estímulo, 
produzindo padrões semelhantes de EEG, à medida que o ouvinte segue o 
programa de orientação por áudio. As seis fitas do álbum do Monroe Institute 
foram: Morning Exercise, HUMAN-PLUS De-Hab, Energy Walk, Momento de 
Revelação, Winds over the World e Surf. As fitas continham instruções de voz, 
música e padrões de som binaural e tinham menos de uma hora de duração em 
cada lado. O GC não recebeu as fitas.

Ambos os grupos seguiram o mesmo programa de tratamento primário e foram 
re-administrados o BDI após três semanas, com o GE tendo a terapia 
suplementar em fita cassete, conforme observado. O programa de tratamento 
ambulatorial da SA era um programa ambulatorial com níveis de tratamento 
ambulatorial, ambulatorial intensivo e residencial. O conteúdo do programa 
incluiu duas palestras / discussões sobre desenvolvimento de habilidades 
psicossociais a cada dia e duas sessões de tratamento em grupo por dia, cinco 
dias por semana, com o GE recebendo a terapia de fita aumentada. A duração 
do tratamento variou para cada indivíduo em ambos os grupos, dependendo do 
progresso no cumprimento das metas de tratamento, seguindo a abordagem do 
modelo ASAM. Outros estudos sugerem que os efeitos da fita são cumulativos e 
diferentes para cada indivíduo e, após a exposição inicial, a sequência da fita 
pode variar para suportar a escolha individual (Waldkoetter 1983; Waldkoetter & 
Vandivier 1992). O tempo médio de permanência foi de três semanas, seguido 
por um programa estruturado de cuidados posteriores. Cada sujeito trabalhou 
com seu conselheiro para desenvolver um plano de tratamento individual 
adaptado às suas necessidades, incluindo considerações de cuidados 
posteriores, como encaminhamento de recursos da comunidade para problemas 
sem álcool.

Resultados e discussão

O GC (N = 21) apresentou uma pontuação média (média) no IDB pré-tratamento
de 15,10, com desvio padrão (DP) de 2,72. A média do BDI pós-tratamento por 
GC foi de 8,67, com DP de 2,56. O GE (N = 21) apresentou um escore médio de
BDI pré-tratamento de 19,95 com um DP de 6,87. Após o tratamento, o GE teve 
uma pontuação média de BDI de 4,90 com um DP de 2,30. Analisando 
diferenças de grupo usando um desenho de análise de variância unidirecional 
(ANOVA), resultou em uma relação F altamente estatisticamente significativa 
entre os grupos de F (1,41) = 25,13, p <0,001.

Tabela 1. Análise de Variância (ANOVA) para Escores Pós-BDI de GC e EG



 Publicar BDI
Soma dos
Quadrados

df Mean Square F Significado

 Entre Grupos

 Dentro de Grupos

 Total

148,59

236,47

385,07

1

40.

41.

148,59

5,91

25,13

<0,001

Esses resultados refletem diferenças altamente significativas entre o grupo que 
usa as fitas Hemi-Sync e o grupo que não é fornecido com as fitas como parte 
de seu tratamento. Espera-se que a grande diferença entre os escores do GC e 
do GE (BDI) ocorra apenas por acaso, menos de uma vez em mil medidas desse
tipo. Os escores médios pré-tratamento no BDI de 15,10 para o GC e 19,95 para
o GE, embora diferentes, não são estatisticamente significantes (Milligan 
1999). Ambos os grupos tiveram escores significativamente menores 
(melhorados) no pós-tratamento: média de GC de 8,67 e média de GE de 
4,90. Observou-se que a terapia orientada cognitivamente (primária) também 
reduziu significativamente os sintomas depressivos relatados no GC, mas a 
redução não foi tão acentuada quanto a do GE usando as fitas suplementares.

Tabela 2. As médias computadas da pontuação do BDI, N e SD

 Média CG

                   N

                   SD



                8.67

                   21

                2,56

               15.10

                    21

                 2,72

 EG Média

                   N

                   SD

                4,90

                   21

                2,30

               19,95

                    21

                 6,87

 Média Total

                   N

                   SD

                6,79

                   42.

                3.06

               17,52

                    42.

                 5,72

 CG vs. EG Pós BDI Pré BDI

Resumo

Estudos anteriores exploraram as possíveis aplicações da tecnologia de som do 
Instituto Monroe e dos sistemas de orientação auditiva (Monroe, 1977), e os 
autores discutiram anteriormente como a aprendizagem formal e a mudança 
comportamental poderiam ocorrer (Waldkoetter & Milligan, 1978). Como agora 
pode ser visto pelo menor nível de depressão alcoólica do GE na análise deste 
estudo, as fitas de áudio Hemi-Sync - uma tecnologia de tratamento amplamente
auto-administrada e individualizada - mostraram-se claramente úteis, sugerindo 
que os programas de tratamento de SA existentes podem se beneficiar da 



inclusão como parte de seus regimes terapêuticos.
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HEMI-SYNC

https://hemi-sync.com/research-papers/the-hemi-sync-phenomenon-in-
search-of-empirical-theories/

por MR Sadigh, PhD, diretor de psicologia, The Gateway Institute

Há três anos, com muita dúvida científica "saudável", comecei a estudar os 
efeitos do Hemi-Sync na atividade eletrocortical de seres humanos. Estudo após 
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estudo, fiquei impressionado com a eficácia e a versatilidade dessa tecnologia 
de áudio para guiar e levar o cérebro a entrar em uma variedade de estados de 
consciência. Atualmente, as modalidades de arrastamento cerebral estão em 
voga. Infelizmente, no entanto, na minha opinião, empresários e empresários 
que vendem esses aparelhos e fitas parecem se beneficiar mais deles do que do
consumidor. Portanto, é bastante refrescante saber que existe uma modalidade 
de treinamento cerebral que realmente funciona. De fato, estou convencido de 
que o Hemi-Sync vai além do arrastamento "cego" e, consequentemente, evita 
parte do perigo de tecnologias subdesenvolvidas que claramente têm o potencial
de causar danos aos usuários.

Embora haja muitos dados clínicos com relação aos efeitos benéficos do Hemi-
Sync, há uma falta de teorias empíricas que explicam o fenômeno. E, no 
entanto, sem teorias sólidas e testáveis, estamos sujeitos a perder força em 
nossas pesquisas e trabalhos clínicos, e algo que sabemos ter grande valor 
provavelmente será considerado uma moda passageira, um artifício, algo não 
científico. Como Louis Pasteur, o grande cientista afirmou certa vez a um grupo 
de estudantes de medicina: “Sem teoria, a prática é apenas rotina nascida do 
hábito. Somente a teoria pode trazer à tona e desenvolver o espírito da 
invenção. Você é especialmente obrigado a não compartilhar a opinião das 
mentes estreitas que rejeitam tudo na ciência que não tem aplicação imediata 
” (Reik, 1948, p. Ix). O Hemi-Sync tem muitas aplicações, e há ainda mais 
aplicações prontas para serem reveladas por nós enquanto tentamos construir 
agora teorias.

Com base em minha pesquisa empírica, desejo propor duas teorias sobre o 
Hemi-Sync, neste artigo. Mas antes de introduzir essas teorias, apenas refletindo
sobre os dados e observações obtidos em nosso laboratório, desejo abordar 
algumas questões levantadas na comunidade científica com relação à eficácia 
do Hemi-Sync. O Dr. Lester Fehmi, uma das principais autoridades no campo da
psicofisiologia aplicada e da pesquisa cerebral, afirmou certa vez que acreditava 
que o Hemi-Sync poderia levar o cérebro a entrar em certos estados, mas ao 
mesmo tempo enfatizou: “. . . mas não ensina como chegar lá. É como uma 
pílula; de uma maneira que você não sabe como a pílula funciona. . . e você 
pode ficar um pouco atualizado, mas se tivesse a opção de acessar um 
dispositivo que permitisse aprender a criar as condições permissivas para a 
criação dessa sincronia,(em Hutchison, 1986, V. 222) . Além disso, outro 
cientista proeminente, o Dr. Elmer Green observou que não devemos tentar 
dirigir o cérebro, mas ajudar as pessoas a aprender a alcançar a sincronização 
hemisférica sem fontes externas de arrastamento do cérebro (em Hutchison, 
1986) .

Essas são, de fato, questões legítimas e importantes que exigem respostas 
científicas e baseadas em dados. O Hemi-Sync é uma pílula? Estamos 
promovendo a dependência de uma fita e de um gravador pelo resto da vida de 
um paciente? Com base em dados electoencefalográficos sólidos que coletamos
em nosso laboratório neuropsicológico, é bastante claro que, após um breve 
período de exposição às frequências Hemi-Sync, os indivíduos podem convocar 
os efeitos benéficos dessa tecnologia à vontade, sem o uso de fontes externas 
de entretenimento. Em vários estudos, foi demonstrado claramente que os 
sujeitos, apenas contando de um a onze e dizendo simplesmente "canal de 
acesso aberto", conseguiram alcançar uma sincronia bilateral completa (ver 
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Sadigh, 1990 e 1991a).. Além disso, diferentemente do treinamento de 
biofeedback do EEG, limitado ao treinamento em um estado específico de 
consciência (relaxamento cognitivo ou somático), o Hemi-Sync pode promover o 
treinamento em diversos estados, desde a concentração ativa ao sono. Para 
aqueles que questionaram compreensivelmente a eficácia do Hemi-Sync e seu 
potencial para ser mais do que um fator externo, oferecemos nossos dados e 
descobertas - deixe-os falar por si.

Teorias do Hemi-Sync

Com base nas descobertas de vários estudos apresentados no Hemi-Sync 
Journal (ver Sadigh, 1990, 1991 e 1991b) , desejo propor duas teorias sobre o 
Hemi-Sync, a saber, a teoria de aprimoramento do estado e a teoria da 
comunicação hemisférica.

A teoria do aprimoramento estatal

Uma observação importante que fizemos em vários estudos do Hemi-Sync foi 
que indivíduos expostos aos mesmos sinais do Hemi-Sync alcançaram 
sincronização bilateral em diferentes frequências. Uma explicação para esse 
fenômeno é que o Hemi-Sync vai além do arrastamento "cego". Ou seja, ao 
contrário de outras modalidades de arrastamento cerebral que forçam o cérebro 
a produzir certas frequências, o Hemi-Sync realmente colabora com o cérebro 
para melhorar seu estado naturalmente dominante.

Em resumo, de acordo com esta teoria:

Dentro de uma faixa de frequência relativamente definida, o Hemi-Sync guia o 
cérebro para melhorar e sincronizar-se em sua própria frequência e estado 
dominantes e naturais.

Se formos capazes de continuar apoiando essa teoria com mais pesquisas, 
podemos concluir que o Hemi-Sync é realmente uma tecnologia além do alcance
e, nesse sentido, é uma das modalidades mais seguras para melhoria e 
aprimoramento da saúde.

A teoria da comunicação hemisférica

Uma segunda teoria Hemi-Sync na teoria da comunicação hemisférica. Com 
base em estudos observando a atividade eletrocortical de pacientes submetidos 
à psicoterapia, parece que momentos de insight e “clareza” são precedidos por 
momentos de sincronia bilateral (ver Sadigh, 1991b) . Essa é uma observação 
importante, pois, na psicoterapia, o insight denota uma integração de cognição 
(CÉREBRO ESQUERDO) e afeto (CÉREBRO DIREITO).

Em resumo, essa teoria pode ser afirmada da seguinte forma:

Certas frequências Hemi-Sync permitem que vários mecanismos inconscientes 
de defesa do ego sejam transcendidos, o que facilitará a comunicação entre os 
dois hemisférios. É provável que essa comunicação terapêutica permita a cura 
física e psicológica.

Novamente, são necessárias mais pesquisas para apoiar e expandir essa 
teoria. Caso essa teoria resista ao texto do tempo, ela nos fornecerá uma 
maneira agora de entender a mente humana e como podemos promover sua 
cura.
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Conclusão

O objetivo deste artigo foi duplo. Primeiro, várias questões foram levantadas na 
comunidade científica com relação à eficácia e ao potencial do Hemi-
Sync. Acredito que é hora de abordarmos algumas dessas questões, refletindo 
sobre dados empíricos que já foram coletados e analisados. Em segundo lugar, 
duas teorias do Hemi-Sync foram apresentadas neste artigo. Na minha opinião, 
com base nessas teorias, é imprudente pensar no Hemi-Sync como uma mera 
tecnologia de áudio envolvente. É um fenômeno digno de pesquisa científica 
completa, pois pode nos fornecer muitas respostas sobre o funcionamento da 
mente humana.
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BETA FREQUENCY

https://hemi-sync.com/research-papers/an-empirical-investigation-into-the-
effect-of-beta-frequency-binaural-beat-audio-signals-on-four-measures-of-
human-memory/

Richard Cauley Kennerly

RESUMO

Sinais de áudio de batida binaural de frequência beta foram utilizados para investigar a 
facilitação do desempenho humano em duas tarefas de memória e duas tarefas 
relacionadas à memória. Os sujeitos foram 50 estudantes universitários distribuídos 
aleatoriamente com uma metodologia duplo-cega para os grupos controle ou 
experimental. O grupo de controle ouviu música instrumental. O grupo experimental 
ouviu a mesma música com sinais de áudio de batida binaural embaixo da música. As 
quatro variáveis dependentes utilizadas foram um teste de recuperação de lista de palavras
de 25 itens, um teste de recuperação / reconhecimento de lista de palavras de 25 itens e, 
no WAIS-R, os subtestes de símbolo e extensão de dígitos. O grupo experimental 
apresentou aumentos estatisticamente significativos (p> 0,05) nas pontuações médias com
o teste de recuperação da lista de palavras, o subteste de símbolo de dígitos e o subteste de
extensão de dígitos. Não foram observados aumentos estatisticamente significativos na 
média experimental sobre a média de controle no subteste de reconhecimento / recall da 
lista de palavras. Os resultados indicam que os sinais de áudio de batida binaural de 
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frequência beta são um método eficaz para facilitar a memória simples de recall livre, a 
capacidade de atender e a capacidade de perseverar nas tarefas motoras de rotina.

PREFÁCIO

Esta tese é o culminar de uma longa luta pessoal com o sistema educacional. Eu sempre 
amei questionar e aprender. No entanto, antes da pós-graduação, nunca gostei ou me saí 
bem na escola. Passei uma vida inteira à beira do fracasso acadêmico, onde todas as séries
medíocres eram uma luta. Quando criança, os adultos me disseram que eu era inteligente 
e que não havia motivo para não conseguir notas excelentes. O julgamento tácito é que eu
simplesmente não queria, que havia algo errado comigo ou pior, que eu simplesmente não
me esforçava o suficiente. Sei que frustrei muitas pessoas, mas fui a mais frustrada de 
todas.

Quando adulto, trabalhei na faculdade e me formei com sorte e persistência de 
cisalhamento. Se eu falhasse em uma aula, assumi o cargo até fazer a nota de que 
precisava. Na pós-graduação, eu sabia que precisaria de uma nova estratégia, já que não 
podia mais assumir as aulas com a nova série substituindo a antiga. Eu não podia me dar 
ao luxo de trabalhar tanto para resultados tão medíocres. Eu ainda estava muito frustrado 
e transformei essa frustração em busca de respostas.

Para minha alegria, encontrei uma combinação de dimetilaminoetanol (DMAE), um 
nutriente encontrado em frutos do mar e sinais de batidas binaurais que funcionaram bem 
para compensar minhas dificuldades de aprendizagem.

O que havia sido uma luta acadêmica de Sísifo se tornou um prazer genuíno. O efeito foi 
de transformação pessoal e excelentes notas. Eu senti como se tivesse sido libertado de 
uma prisão por toda a vida.

A tese que você possui agora decorre do meu sucesso pessoal e do interesse em sinais de 
batidas binaurais.

Esta tese é dedicada a Elisabeth Schumacher, minha mãe. Sem seu amor e devoção 
infalíveis, nenhuma das realizações da minha vida teria sido possível. Ela acreditou em 
mim quando eu não acreditei em mim mesma. Ela me deu apoio quando eu precisei, sem 
se preocupar. Ela me amou além de qualquer razão, e isso me sustentou por uma estrada 
longa e pedregosa.

INTRODUÇÃO

Este estudo é uma investigação empírica sobre a facilitação da memória humana com o 
uso de sinais de áudio de batida binaural de frequência beta (BBS) sob condições 
projetadas para controlar variáveis de confusão. Estudos anteriores não controlaram 
variáveis de confusão, impedindo conclusões definitivas sobre até que ponto as BBS 
podem facilitar a memória.

Os resultados observados com BBSs em pesquisas anteriores foram resultado de efeitos 
placebo, de uma variável confusa ou de sinais de batimento binaural? Não é uma pergunta
respondível até que a pesquisa seja realizada demonstrando a eficácia dos BBS na 
facilitação da memória sob condições mais controladas.

A hipótese e o desenho experimental deste estudo são construídos para poder responder à 
questão da eficácia dos BBS na facilitação da memória sob condições controladas. Os 
resultados estatisticamente significativos neste estudo apoiariam pesquisas não empíricas 
anteriores, que descobriram que os BBS são úteis para facilitar o desempenho acadêmico 



aprimorado entre as populações tradicionais e as populações com transtorno de déficit de 
atenção / hiperatividade (TDAH). Os resultados de estudos anteriores e estudos mais 
rigorosamente controlados com outras técnicas de treinamento de ondas cerebrais 
sugerem que os BBS de frequência beta devem facilitar significativamente a memória.

Hipótese e definição operacional da memória

Havia quatro hipóteses usadas nesta pesquisa, cada uma postulando que, em um estudo 
que controlava variáveis de confusão, o grupo experimental apresentaria uma melhora 
estatisticamente significativa nos escores médios do grupo controle em um nível de 
significância de 0,05 ou menos.

A hipótese 1 (H1) postulou uma pontuação média mais alta estatisticamente significativa 
para o grupo experimental, medida por um teste de recordação de 25 itens da lista de 
palavras.

A hipótese dois (H2) postulou uma pontuação média mais alta estatisticamente 
significativa para o grupo experimental, medida por um teste de recordação / 
reconhecimento de 25 itens da lista de palavras.

A hipótese três (H3) postulou uma pontuação média mais alta estatisticamente 
significativa para o grupo experimental, medida pelo subteste do símbolo de dígitos 
WAIS-R.

A hipótese quatro (H4) postulou um escore médio mais alto estatisticamente significativo 
para o grupo experimental, medido pelo subteste de intervalo de dígitos WAIS-R.

A melhora estatisticamente significante nas pontuações médias do grupo experimental 
sobre o grupo controle em qualquer um dos testes permite inferir que ocorreu a facilitação
do desempenho do teste. Se não houvesse variáveis confusas, essa facilitação do 
desempenho do teste pode ser assumida como o resultado da variável independente.

O teste de lista de palavras de recall livre e o teste combinado de reconhecimento / recall 
são as duas tarefas mais relacionadas à memória dentre as quatro apresentadas e, portanto,
as duas mais relevantes para tirar conclusões sobre a facilitação da memória. Geralmente, 
a memória pode ser caracterizada como “a capacidade de reproduzir ou recontar 
informações que foram experimentadas anteriormente” (Domjan & Burkhard, 1982, p. 
308).

Para os propósitos deste estudo, a memória foi definida operacionalmente como a 
capacidade do indivíduo de reproduzir as informações apresentadas em um teste dentro 
do tempo limitado alocado para a reprodução dessas informações.

As quatro variáveis dependentes

Quatro testes foram administrados a cada um dos 50 graduandos participantes do estudo 
para obter dados sobre o efeito dos sinais de batimento binaural na memória. O primeiro 
teste, recordação livre de lista de palavras, foi uma tarefa simples de memória de 
recordação livre fornecida para obter dados sobre a facilitação da memória com sinais de 
batimento binaural de frequência beta.

O segundo teste foi um teste de reconhecimento de lembrança combinado do vocabulário 
alemão fornecido para obter dados sobre a facilitação da memória com uma tarefa de 
reconhecimento / recordação associativa mais complexa.



O terceiro e quarto testes foram os subtestes de amplitude e símbolo de dígitos do WAIS-
R. Esses dois testes foram administrados para esclarecer as observações dos professores 
que usaram sinais de batimento binaural em suas salas de aula. Esses professores 
relataram aumentos nas notas, atenção dos alunos e diminuição da hiperatividade 
enquanto usavam sinais de áudio binaural em suas aulas (Edrington, 1985). Os dois 
subtestes WAIS-R foram usados para determinar se os sinais de áudio com batidas 
binaurais poderiam facilitar a capacidade de participar e perseverar em tarefas 
rotineiras. A facilitação dessas duas características do desempenho cognitivo pode ser em 
parte, ou no todo, os fatores subjacentes na facilitação da memória por sinais de batidas 
binaurais.

O que são sinais de áudio Binaural-Beat?

Sinais de áudio de batida binaural são uma técnica específica de arrastamento de áudio 
para alterar as ondas cerebrais de um sujeito. A alteração da frequência ou amplitude das 
ondas cerebrais de um sujeito produz alterações no nível de desempenho do sujeito em 
algumas tarefas cognitivas (Hutchinson, 1994). O treinamento de ondas cerebrais é a 
utilização de equipamentos que alteram as ondas cerebrais (geralmente equipamentos de 
biofeedback) para produzir mudanças duráveis nas ondas cerebrais de um indivíduo 
(Peniston e Kulkosky, 1989).

Verificou-se que o treinamento das ondas cerebrais produz excelentes resultados na 
facilitação da memória humana, atenção e relaxamento (Hutchinson, 1994). Além disso, 
esta pesquisa tem demonstrado o treinamento das ondas cerebrais como uma intervenção 
eficaz nos níveis de funcionamento prejudicados devido ao TDAH, dificuldades de 
aprendizagem (LD), trauma físico no cérebro e trauma psicológico (Ochs, 1993).

Como técnica específica do treinamento de ondas cerebrais, os BBS não foram estudados 
empiricamente para produzir dados estatisticamente significativos sobre quão 
comparáveis são com outras formas de treinamento de ondas cerebrais. Tais resultados 
estabeleceriam uma base mais sólida para clínicos e pesquisadores clínicos que estejam 
usando ou interessados em usar o treinamento de ondas cerebrais de batimento binaural.

Espera-se que este estudo seja um dos primeiros tijolos na criação de uma base sólida de 
pesquisa para apoio de clínicos e organizações interessadas em pesquisa aplicada e 
aplicação de treinamento de ondas cerebrais de batimento binaural.

REVISÃO DA LITERATURA RELACIONADA

Houve uma revolução silenciosa ocorrendo no estudo do funcionamento cognitivo 
humano e sua atividade de ondas cerebrais associada. Ocorreram avanços cuja aplicação 
pode rivalizar com a introdução de terapias medicamentosas na psiquiatria. Essa nova 
onda de terapias envolve intervenções não medicamentosas capazes de curar rapidamente 
patologias anteriormente resistentes e melhorar o desempenho cognitivo em indivíduos 
normais.

Essas novas intervenções surgiram de pesquisas em andamento no feedback 
eletroencefalográfico (EEG). Nos anos sessenta, o feedback do EEG foi usado 
principalmente para controlar o estresse. No entanto, o interesse de pesquisadores sérios 
diminuiu à medida que o biofeedback do EEG foi adotado na cultura popular como uma 
cura para todos e foi contaminado com um ar um tanto desagradável por associação ao 
movimento do potencial humano. O interesse clínico no biofeedback retornou com o 
declínio da atenção popular ao biofeedback e a publicação de estudos controlados 



mostrando a eficácia do biofeedback em testes químicos e psicométricos com até três 
anos de acompanhamento (Ochs, 1993).

À medida que novas gerações de equipamentos de EEG se tornaram disponíveis, os 
pesquisadores desenvolveram uma compreensão cada vez maior dos padrões de ondas 
cerebrais. Foram encontradas associações entre padrões específicos de atividade das 
ondas cerebrais e desempenho / estados patológicos, normais e ideais cognitivos.

Utilizando essa informação, os pesquisadores de biofeedback vêm treinando indivíduos 
que possuem padrões de frequência associados a vários distúrbios para alterar seus 
padrões de ondas cerebrais para corresponder àqueles associados a indivíduos que 
normalmente funcionam (Hutchinson, 1994). Verificou-se que esta técnica é uma 
intervenção rápida e eficaz para muitas patologias graves e resistentes, incluindo 
"depressão, distúrbios do sono, convulsões, fadiga crônica, dores de cabeça, alterações de 
humor, ansiedade" (Hutchison, 1994, p. 361), alcoolismo, (Peniston, & Kulkosky, 1989), 
dependência, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), epilepsia, estresse
pós-traumático, paralisia e comprometimento cognitivo como resultado de um acidente 
vascular cerebral ou lesão na cabeça (Ochs, 1993).

No treinamento das ondas cerebrais (BWT) do Inventário Multiaxial Clínico Milhão 
(MCMI), resultou em reduções significativas nas “escalas rotuladas esquizóide, esquiva, 
passivo-agressiva, esquizotípica, limítrofe, paranóica, ansiedade, somatoforme, distimia, 
abuso de álcool, pensamento psicótico , depressão psicótica e ilusão psicótica ”quando 
usado com veteranos do Vietnã que sofrem de estresse pós-traumático (Peniston, & 
Kulkosky, 1990, p. 37).

Possíveis mecanismos subjacentes ao treinamento de ondas cerebrais Disparo de 
neurotransmissores

Por que ajudar as pessoas a treinar seus padrões de frequência de ondas cerebrais é tão 
útil? Uma sugestão pode ser encontrada no trabalho de Patterson e Capel (1983) em 
Surrey, Inglaterra. Eles descobriram que diferentes neurotransmissores foram acionados 
por diferentes frequências e formas de onda. Por exemplo, um sinal de 10 hertz aumenta a
produção e a taxa de rotatividade de serotonina. "Cada centro cerebral gera impulsos em 
uma frequência específica, com base nos neurotransmissores predominantes que secreta", 
diz o Dr. Capel. “Em outras palavras, o sistema de comunicações internas do cérebro - 
sua linguagem, se você preferir - é baseado na frequência ...” (Ostrander & Schroeder, 
1991, p. 264).

As implicações do trabalho de Capel & Patterson é que se pode alterar a neuroquímica do 
cérebro e, portanto, seu funcionamento, com modificações na frequência das ondas 
cerebrais.

O popular medicamento Prozac alivia a depressão aumentando os níveis de serotonina. Os
níveis de serotonina são elevados através da inibição química seletiva das enzimas de 
recaptação de serotonina do cérebro (Kramer, 1993). O efeito positivo do Prozac no 
humor e no funcionamento social de um indivíduo deprimido pode ser profundo, efeitos 
gerados pela elevação dos níveis de serotonina do indivíduo.

Segundo Patterson e Capel, um aumento semelhante no nível de serotonina no cérebro 
poderia ser alcançado através da indução de um sinal de 10 hertz. Poderíamos aliviar a 
depressão e outras deficiências associadas aos baixos níveis de serotonina de maneira tão 
eficaz com o treinamento de ondas cerebrais quanto com o Prozac? E quanto a outras 
formas de funcionamento mental prejudicado para as quais não temos intervenções 



químicas eficazes? Segundo muitos pesquisadores, podemos, e o desencadeamento da 
liberação de neurotransmissores benéficos pode ser o motivo.

Retorno do cérebro ao estado neuroquímico pré-trauma

A liberação direta de neurotransmissores desejáveis por meio de um aumento na 
amplitude de frequências específicas de ondas cerebrais pode não ser o único modo de 
ação para o treinamento de ondas cerebrais. Uma teoria um pouco relacionada de por que 
ajudar os indivíduos a refrear seus padrões de EEG pode ser útil é postulada por Len 
Ochs, uma terapeuta e pesquisadora da Califórnia. Ochs especula que a resposta 
neuroquímica ao trauma pode ser arrastada como um estado permanente, limitando o 
funcionamento normal, e que o treinamento das ondas cerebrais pode permitir um retorno 
ao estado neuroquímico pré-trauma.

Ochs postula que o trauma psicológico ou físico induz um nível tão alto de excitação 
neuroquímica que uma convulsão pode ser iminente. Para se proteger, o cérebro responde 
com substâncias inibitórias. Pode-se visualizá-lo como o equivalente neuroquímico de se 
enrolar em uma bola. Em uma postura protetora, o cérebro inibido perdeu a função, assim
como a pessoa enrolada em uma bola não pode andar ou funcionar normalmente em sua 
postura protetora.

Ochs postula que esses produtos químicos inibitórios podem permanecer no cérebro por 
um longo período de tempo (supõe-se a falta de ativação das enzimas adequadas de 
recaptação de zeladoria) ou que o mecanismo cerebral responsável pela produção dos 
neurotransmissores que protegem as crises não redefinir-se ao estado pré-trauma, criando 
um novo estado homeostático de funcionamento prejudicado.

Se o treinamento com ondas cerebrais redefinir a neuroquímica para seu estado pré-
trauma, esse mecanismo explicaria por que é útil e por que trabalha com patologias 
resistentes a outras intervenções.

Feedback sobre Desengate do EEG

Ochs criou um dispositivo de biofeedback de EEG que opera diretamente nos padrões de 
EEG dos sujeitos através de drivers de luz e som. Normalmente, no biofeedback de EEG, 
um sujeito deve atender e tentar responder a um sinal que forneça informações sobre suas 
frequências de ondas cerebrais.

Ao contrário do biofeedback tradicional de EEG, no dispositivo do Dr. Ochs, não há 
necessidade de o sujeito estar conscientemente consciente ou tentar fazer alguma 
coisa. As ondas cerebrais em geral respondem e correspondem à frequência e amplitude 
dos sinais emitidos por óculos e fones de ouvido estroboscópicos. Os estímulos 
audiovisuais, por sua vez, são gerados pela amplitude e frequência gerais do EEG. Um 
computador monitora os dois e permite que o clínico intervenha e varra as frequências 
para cima ou para baixo.

Ochs chama sua forma de biofeedback de "feedback de desengajamento de EEG (EDF)" 
(Ochs, 1993). Na verdade, o equipamento está arrastando as frequências das ondas 
cerebrais, mas ele se refere a ele como feedback de impedimento. O desestímulo é a 
intervenção hipotética de desestabilizar um mecanismo de proteção que deu errado, um 
estado bloqueado do funcionamento cerebral de emergência.

Ochs tem tido resultados notáveis com vítimas de trauma psicológico e trauma cerebral 
físico. Ele tratou com sucesso vítimas de traumatismo craniano fechado, acidente vascular



cerebral, estresse pós-traumático, depressão e dependência. Muitos desses pacientes 
apresentavam condições muito resistentes ao tratamento com outras intervenções.

Se a hipótese do Dr. Ochs for verdadeira, o EDF e todos os outros dispositivos de 
reciclagem de ondas cerebrais ativam o mecanismo adequado de recaptação de enzimas 
inibidoras ou interrompem as respostas de inibição de crises que assumiram o padrão 
diário para o funcionamento neuroquímico.

Em qualquer um dos casos, o treinamento das ondas cerebrais ajudaria, pois permite que o
cérebro volte a seu estado normal de funcionamento. O treinamento das ondas cerebrais 
não repararia diretamente o que é prejudicado, mas permitiria que o cérebro se curasse 
(Ochs, 1993).

As observações e especulações de Ochs, Patterson e Capel fornecem algumas dicas sobre 
por que essa "fisioterapia" para o cérebro pode funcionar. Eles ilustram por que podemos 
ser tão eficazes usando o treinamento de ondas cerebrais para melhorar alguns elementos 
individuais do funcionamento, como a memória, bem como trabalhando em amplos 
campos de funcionamento prejudicado, como depressão, traumatismo craniano, 
dependência, TDAH, etc.

O Protocolo Peniston

Talvez a pesquisa mais famosa até o momento usando o treinamento de biofeedback de 
EEG tenha sido o trabalho de Peniston e Kulkosky para seu procedimento, o protocolo de 
Penniston. Peniston e Kulkosky usaram o treinamento das ondas cerebrais alfa-teta para 
aumentar a quantidade e a amplitude das ondas cerebrais alfa e teta dos indivíduos.

O Dr. Eugene Peniston e o Dr. Paul Kulkosky designaram aleatoriamente alcoólatras para
um grupo de controle que recebeu tratamento médico convencional (Modelo de 
Minnesota (12 Passo)), e um grupo experimental para o qual as únicas intervenções foram
quinze e vinte minutos de ondas cerebrais alfa-teta Treinamento. Eles também incluíram 
no estudo um segundo grupo de controle de não alcoólatras. Os resultados enviaram uma 
onda de choque por todos os segmentos da comunidade de tratamento de álcool que 
conheciam o estudo (Hutchison, 1994).

O grupo controle, que recebeu tratamento médico tradicional, demonstrou uma taxa de 
recaída de 80% durante o período de treze meses após o tratamento. O grupo 
experimental, que recebeu 15 sessões de treinamento de ondas cerebrais de vinte minutos 
(e nenhum outro tratamento) demonstrou apenas uma taxa de recaída de 20% durante o 
mesmo período de acompanhamento. “A depressão, conforme indexada pelo Inventário 
de Depressão de Becks, foi significativamente reduzida ao nível de controle (não 
alcoólico) após o BWT” (Peniston, & Kulkosky, 1989, p. 276). O grupo controle 
alcoólico não demonstrou nenhuma mudança significativa na depressão, medida pelo 
Inventário de Depressão de Beck.

Falta de sucesso com o tratamento médico padrão

Apenas uma taxa de sucesso de vinte por cento com técnicas tradicionais de intervenção 
no estudo Peniston & Kulkosky não é um achado incomum sobre a eficácia do tratamento
com álcool atualmente disponível.

No Departamento de Psiquiatria da Universidade de Washington, John Helzer e colegas 
concluíram em seu estudo que "menos de 10% dos tratados especificamente para 
alcoolismo sobreviveram e não estavam bebendo alcoolicamente cinco a oito anos após 
receber tratamento" (Peele, 1989, p. 78 )



Em um estudo do Modelo de Minnesota, em Cambridge, que acompanhou 100 pacientes 
ao longo de oito anos, os pesquisadores concluíram “há evidências convincentes de que os
resultados de nosso tratamento não foram melhores que a história natural da doença” 
(Peele, 1989, p. 74) .

Peniston e Kulkosky também observam que “os principais estudos de resultados que 
usaram intervenções terapêuticas específicas, como bebida controlada, abstinência, 
frequência obrigatória de AA e um programa de acompanhamento ativo, produziram 
resultados após 2 e 8 anos que não eram melhores do que os estudos naturais. história do 
distúrbio ”(Peniston, & Kulkosky, 1989, p. 271).

Vantagem do treinamento sobre ondas cerebrais em relação ao tratamento médico padrão

Se o alcoolismo envolver a função cerebral prejudicada, as estatísticas e os resultados 
acima não seriam surpreendentes. Os indivíduos que receberam o tratamento médico 
tradicional estão lutando contra a própria fisiologia, enquanto aqueles que estão 
recebendo o treinamento das ondas cerebrais alfa-teta não estão.

A beta-endorfina tem sido associada a mecanismos de controle interno para consumo e 
consumo de etanol (Peniston, & Kulkosky, 1989). Com base em uma literatura existente, 
Peniston e Kulkosky observam: "Se a beta-endorfina for elevada em alcoólatras, um 
retorno ao consumo de calorias de etanol seria inevitável" (Peniston, & Kulkosky, 1989, 
p. 276).

Peniston e Kulkosky encontraram níveis significativamente elevados de beta-endorfina no
grupo que recebeu tratamento médico tradicional. Eles não encontraram níveis elevados 
de beta-endorfina no grupo que recebeu o treinamento para ondas cerebrais.

Assim como um pintor sem braços deve lutar para superar as limitações de sua fisiologia 
para seguir o que deseja, o alcoólatra também pode precisar lutar contra sua fisiologia 
para seguir suas próprias escolhas para a vida. Dentro do modelo tradicional de 
tratamento, um impedimento fisiológico básico não está sendo tratado. De acordo com os 
achados de Peniston e Kulkosky, esse impedimento fisiológico básico está sendo tratado 
com o treinamento das ondas cerebrais; um impedimento fisiológico tratado não com 
terapia medicamentosa, mas com uma técnica não invasiva que permite que a química 
cerebral elevada retorne aos valores normais. Esta é uma técnica que, em essência, 
permite que o cérebro se cure.

As implicações do protocolo Penniston não são apenas para os alcoólatras, mas também 
para qualquer vítima da classe de funcionamento cerebral prejudicada, discutida pelo Dr. 
Ochs. Segundo seu modelo, qualquer pessoa com neuroquímica prejudicada (como beta-
endorfina elevada) receberia o mesmo benefício da química cerebral normalizada após o 
treinamento das ondas cerebrais.

EEG Beta treinamento para ondas cerebrais

Enquanto o protocolo de Peniston se concentra no treinamento de ondas cerebrais Alpha e
Theta, outros pesquisadores estudam os benefícios do uso do treinamento de ondas 
cerebrais para frequências beta. O treinamento beta é outra técnica de treinamento de 
ondas cerebrais que treina os sujeitos para aumentar a amplitude e a frequência de suas 
frequências beta de gama média. Verificou-se que o treinamento beta é uma ferramenta 
eficaz para o tratamento de TDAH e dislexia (Hutchison, 1994, p. 360) e parece ser 
significativo, particularmente na área da educação.



Em um estudo controlado, o Dr. Siegried Othmer descobriu que esse treinamento beta 
produz aumentos médios de 23% no QI. Nos casos em que o valor inicial do QI era 
menor que 100, o aumento médio do QI era de 33 pontos. Othmer também encontrou 
melhorias dramáticas na retenção visual e na memória auditiva, e os sujeitos mostraram 
grandes ganhos em leitura e aritmética. Em um estudo de acompanhamento de um ano, os
estagiários mostraram grandes melhorias na auto-estima e concentração e melhorias 
significativas em áreas como caligrafia, notas escolares, sono, irritabilidade, organização, 
hiperatividade, expressão verbal e dores de cabeça ... Surpreendentemente, as melhorias 
parece ser permanente. (Hutchison, 1994, p. 360-361).

Esses resultados justificam pesquisas adicionais e acenam para aplicação 
educacional. Quantas aulas de educação especial e estudantes de educação especial 
poderiam se beneficiar de melhorias significativas nos níveis de hiperatividade, 
irritabilidade, organização e auto-estima? Quantas turmas e alunos comuns apreciariam e 
se beneficiariam do aumento da memória auditiva e da retenção visual, ganhos de QI de 
23% e melhorias na expressão verbal, leitura e aritmética? A busca pelo treinamento beta 
das ondas cerebrais é claramente justificada pelo seu potencial de ajudar estudantes e 
professores a alcançar os objetivos de uma educação de qualidade.

Barreiras de custo ao treinamento EEG Brianwave

Como uma ferramenta para facilitar a educação, o treinamento Beta parece ter a mesma 
promessa que o treinamento alfa-teta para o alcoolismo. De fato, considerando a 
proliferação do uso destrutivo de drogas entre as populações estudantis atuais, o 
treinamento alfa-teta também pode ser de interesse significativo em um ambiente 
educacional. Infelizmente, em um ambiente educacional, os recursos financeiros limitam 
a disponibilizar o treinamento de ondas cerebrais de biofeedback de EEG para aqueles 
que poderiam se beneficiar.

Uma grande limitação na aplicação do treinamento de biofeedback de EEG tem sido o 
custo do equipamento e o contexto limitado em que ele pode ser usado. É difícil imaginar 
uma sala de aula onde todos os vinte alunos estejam sentados com eletrodos na cabeça e 
um terapeuta de biofeedback atendendo a cada um deles. Mesmo como um laboratório 
onde os alunos podem ir por um período por dia, o custo seria proibitivo. O equipamento 
de biofeedback de EEG pode custar entre US $ 4.000 e US $ 20.000 (Hutchison, 1994) 
por máquina. Além disso, o biofeedback de EEG exige atenção individual de pessoal 
altamente treinado. O custo para os terapeutas e equipamentos impede o treinamento 
prático de biofeedback do EEG do uso prático na maioria dos ambientes educacionais.

Alternativas ao treinamento de biofeedback de EEG

Felizmente, o treinamento de biofeedback de EEG não é a única maneira de realizar o 
treinamento de EEG. Verificou-se que a condução audiovisual das frequências de ondas 
cerebrais sem um loop de feedback é um método eficaz de realizar o mesmo treinamento 
de ondas cerebrais. Atualmente disponíveis ao público por preços que variam de US $ 99 
a US $ 350 (Tools for Exploration Vol. V, No. 2 Verão / Outono de 1994), são máquinas 
Light e Sound (LS).

Esses dispositivos usam a condução de áudio e foto para alterar as ondas cerebrais dos 
usuários para os padrões de frequência e amplitude desejados. O dispositivo de 
biofeedback do Dr. Ochs EEG usa uma máquina LS como parte do equipamento que 
aciona as alterações nas frequências das ondas cerebrais. Seu dispositivo se torna uma 



forma de EEG BWT por causa do loop de feedback através do computador e da máquina 
de EEG.

Uma máquina LS consiste em um conjunto de fones de ouvido, óculos escuros com 
pequenas luzes colocadas sobre cada olho e um pequeno computador. O computador 
controla a frequência estroboscópica das luzes, combinando-as com a frequência dos 
batimentos monaurais e binaurais auditivos. As máquinas LS não são apenas mais baratas
de comprar do que o equipamento de treinamento EEG BWT, mas também são mais 
baratas de operar. Diferentemente do treinamento de EEG para biofeedback BWT, eles 
não exigem atenção individual de pessoal altamente treinado (Hutchison, 1994).

Resultados comparáveis com treinamento de ondas cerebrais leves e sonoras e treinamento com 
ondas cerebrais de EEG

Russell e Carter têm usado o treinamento de ondas cerebrais LS com crianças com 
deficiência de aprendizagem (LD) e TDAH para treinamento beta de ondas cerebrais 
(Russell & Carter, 1990). O objetivo do treinamento beta LS é aumentar a amplitude e a 
frequência da atividade das ondas cerebrais beta nos lobos frontais. Verificou-se que o 
TDAH está "ligado à atividade anormalmente lenta das ondas cerebrais em partes 
específicas do cérebro, incluindo o córtex pré-motor e o córtex pré-frontal superior, que 
são usados quando as pessoas prestam atenção ou ficam paradas" (Hutchison, 1994, p. 
358).

Uma diferença significativa nos subtestes verbais e de desempenho da Escala de 
Inteligência Weschler para Crianças é um indicador diagnóstico de possível organicidade,
TDAH ou dificuldade de aprendizagem (Aiken, 1988). O que o Dr. Russell e o Dr. 
Howard observaram em seus pacientes com LD ou TDAH foi que qualquer subteste 
suprimido no pré-teste foi significativamente aumentado no pós-teste (após o treinamento 
Beta).

Grupos que começaram com baixos escores de QI verbal apresentaram ganhos 
pronunciados em QI verbal, ortografia e aritmética. Os grupos que começaram com QI de
alto desempenho verbal mas com baixo desempenho apresentaram ganhos significativos 
em QI não-verbal, leitura, ortografia e memória ... concluíram que o grau de melhora 
significativa no funcionamento está relacionado ao número de sessões de 
tratamento. (Hutchison, 1994, p. 362)

Pode-se observar que essa intervenção está normalizando a disseminação dos escores de 
subteste do WISC e aparentemente seguindo a hipótese do Dr. Ochs. O treinamento das 
ondas cerebrais está permitindo que um indivíduo com funcionamento prejudicado seja 
normalizado e entre em um estado de funcionamento intacto em medidas normalmente 
associadas à organicidade.

Russell e Carter sugerem que o uso de dispositivos LS e treinamento em EEG "pode 
estimular o estabelecimento bem-sucedido de novas vias neurais no cérebro ou o 
restabelecimento de antigas vias que foram interrompidas" (Hutchison, 1994, p. 363).

O restabelecimento de antigas vias neurais interrompidas soa essencialmente o mesmo 
que o principal modo de ação para o treinamento de ondas cerebrais proposto por 
Ochs. Mas se o beta, e talvez todo o treinamento de ondas cerebrais, estiver fazendo mais 
do que apenas restabelecer caminhos antigos (se ele estiver realmente criando novos 
caminhos neurais, como sugerem Russell e Carter), será que também seria útil expandir as
capacidades mentais normais?



No estudo de crianças com TDAH conduzido por Russell e Carter, notaram-se aumentos 
significativos nos escores de QI como resultado do treinamento beta que elevou o subteste
deprimido no WISC. Othmer também descobriu em seu biofeedback de treinamento beta 
que os sujeitos com TDAH no QI aumentaram significativamente. As duas eram 
populações com problemas de funcionamento, cujo aumento nos escores de QI pode ser 
visto como o resultado provável da obtenção de um nível de funcionamento não 
comprometido, onde antes havia um nível de funcionamento prejudicado.

Mas se o beta, e talvez todo o treinamento de ondas cerebrais, estiver criando novas vias 
neurais como um modo de ação secundário, e se, como um modo de ação terciário, estiver
estimulando a produção de neurotransmissores benéficos, conforme sugerido pelo 
trabalho do Dr. Meg Patterson e o Dr. Ifor Capel, seria razoável supor que o treinamento 
com ondas cerebrais possa realmente aumentar o nível de funcionamento de um sujeito 
intacto.

Estimulação elétrica craniana

Pesquisas sugestivas dessa hipótese podem ser encontradas na investigação da 
estimulação elétrica craniana (CES). O CES é uma técnica que introduz as frequências 
desejáveis por correntes elétricas de baixo nível aplicadas ao crânio. A faculdade de 
medicina da Universidade de Wisconsin conduziu um estudo sobre um dispositivo CES 
comercialmente disponível, o BT-5. O objetivo do estudo foi determinar se o BT-5 
reduziria a ansiedade do aluno durante os exames finais. Os resultados inesperados foram 
aumentos no QI de vinte a trinta pontos e uma conclusão pelos pesquisadores de que a 
"estimulação BT-5 (CES) parece aumentar a eficiência neural ..." (Ostrander & 
Schroeder, 1991, pp. 265-266).

Como nas outras formas de treinamento para ondas cerebrais, a CES tem um histórico de 
pesquisas que mostram melhorias significativas em indivíduos com um nível de 
funcionamento prejudicado. Como o protocolo de Peniston, o treinamento de ondas 
cerebrais da CES teve efeitos benéficos profundos no comprometimento do 
funcionamento mental e social de alcoólatras e viciados. A CES permitiu que alguns 
viciados e alcoólatras passassem para a Turquia sem nenhum sintoma de abstinência, 
aparentemente através da estimulação da produção de endorfinas benéficas (Ostrander & 
Schroeder, 1991). O treinamento de ondas cerebrais da CES demonstrou ser eficaz no 
tratamento da memória de curto prazo prejudicada em alcoólatras. Com alcoolismo 
severo, pode levar até oito anos de abstinência total antes que a memória de curto prazo 
retorne ao seu nível de funcionamento impecável. Com o treinamento de ondas cerebrais 
da CES,

Se a eficiência neural for aumentada, se novas vias neurais puderem ser criadas e se um 
estado comprometido do funcionamento homeostático puder ser redefinido para um 
estado totalmente funcional, todas essas tecnologias e intervenções representam uma 
oportunidade impressionante para melhorar as oportunidades e a qualidade de vida dos 
pacientes. amplas populações de indivíduos através do treinamento das ondas cerebrais.

Os resultados que Russell e Carter obtiveram com uma forma de treinamento beta das 
ondas cerebrais que não envolve o biofeedback do EEG são aparentemente do mesmo 
calibre que Othmer recebeu com o treinamento beta das ondas cerebrais do biofeedback 
do EEG. A eficácia demonstrada de ambas as abordagens valida que não é necessário o 
loop de feedback do EEG para que o treinamento das ondas cerebrais seja eficaz.



Essa demonstração de resultados comparáveis significa que o potencial significativo do 
treinamento de ondas cerebrais não precisa ser limitado pelas restrições fiscais do 
treinamento de ondas cerebrais de biofeedback do EEG. Apesar do custo reduzido dos 
dispositivos de treinamento de ondas cerebrais da LS, em comparação com o 
equipamento de biofeedback do EEG, as máquinas LS são caras o suficiente para que em 
um ambiente educacional o acesso possa ser um problema significativo.

Existe outro método mais econômico de realizar o treinamento de ondas cerebrais: sinais 
de áudio de batidas binaurais. Nas máquinas LS, as ondas cerebrais são alteradas pelo uso
de drivers de luz e som. No treinamento de ondas cerebrais de sinais de áudio de batida 
binaural, apenas a condução sonora é usada para alterar as ondas cerebrais.

Sinais de áudio de batida binaural são a tecnologia final que discutiremos e a tecnologia 
sob investigação neste estudo.

Sinais de áudio de batida binaural

Sinais de batidas binaurais utilizam uma forma poderosa de condução de áudio para 
alterar as frequências das ondas cerebrais. Em formas específicas de intervenção, as 
frequências podem ser apresentadas aos indivíduos para o treinamento da veia cerebral, 
essencialmente da mesma maneira que o treinamento para ondas cerebrais LS.

Os sinais de batidas binaurais (BBS) foram observados pela primeira vez pelo cientista 
alemão HW Dove em 1839. Na sua forma mais simples, os BBS consistem em dois tons 
puros de tom diferente sendo apresentados a cada orelha. Antes do advento dos ociladores
eletrônicos, os pesquisadores usavam diapasões para produzir os tons. Ouvido ao ar livre 
(batidas mono), o som aumenta e diminui devido à interferência das ondas. Um sujeito 
pode ouvir essas batidas mono com apenas um ouvido, se necessário. As batidas binaurais
ocorrem quando os tons são apresentados separadamente para cada orelha. O som não 
cresce mais e diminui na sala, mas é ouvido dentro da cabeça do sujeito como um tom 
sintetizado pelo cérebro que não existe fora da cabeça do sujeito (Oster, 1973).

O cérebro sintetiza os dois sons em um único tom experiente, que parece se originar do 
centro da cabeça do sujeito. A síntese dos dois tons em um tom experiente produz um 
fenômeno conhecido como sincronização hemisférica, onde a atividade elétrica dos dois 
hemisférios do cérebro se une em um único padrão síncrono com uma frequência geral na
frequência da diferença entre os dois tons originais. . Se a diferença entre os dois tons 
corresponder a um estado de onda cerebral específico, como 4-8 Hz (Theta), a atividade 
cerebral geral tenderá a corresponder a essa frequência e, portanto, entrará nesse estado de
onda cerebral. Esse fenômeno é conhecido como Resposta a Freqüência (FFR) e é uma 
forma poderosa de arrastamento por brai-wnave (Edrington, & Allen, 1985). O FFR pode 
facilmente levar um assunto para Beta,

Usando apenas a estimulação de áudio no treinamento de ondas cerebrais, o acesso 
financeiro aos benefícios do treinamento de ondas cerebrais é aprimorado. O equipamento
é reduzido a uma fita simples e um tocador de fita estéreo pessoal. Na sala de aula, o 
acesso é aprimorado pelo uso de alto-falantes ao ar livre, o que impede que os sujeitos 
usem qualquer equipamento e, portanto, não interfere na estrutura normal de uma classe 
(Edrington, 1985). Mas os BBS são tão eficazes quanto outros meios de treinamento para 
ondas cerebrais? Em um ambiente educacional, se alguém quisesse facilitar a memória e 
o aprendizado, qual seria a eficácia dos BBS?

Pesquisas existentes mostraram que os professores que usaram BBS em suas salas de aula
relataram uma diminuição na distração dos alunos e um aumento no desempenho 



acadêmico (Owens, 1984). Um estudo realizado com uma aula de psicologia introdutória 
encontrou pontuações significativamente mais altas no grupo experimental em cinco dos 
seis testes (Edrington 1983). Um estudo realizado em um centro de treinamento do 
governo encontrou um aumento nas notas em 30% para estudantes de código Morse 
(Waldkoetter, 1982a) e 75% em habilidades motoras mentais (Waldkoetter, 1982b) 
usando BBSs, além dos procedimentos padrão de ensino. O Exército dos EUA também 
relatou resultados positivos no uso de BBS, neste caso, para melhorar a aquisição de um 
segundo idioma (Pawelek & Larson).

Variáveis neste estudo

A variável Independent foi a presença de BBS na fita de música instrumental que o grupo 
experimental ouve; e a ausência dos BBS na mesma fita de música instrumental ouvida 
pelo grupo de controle.

Quatro variáveis dependentes foram usadas para obter mais dados sobre os tipos de 
memória facilitados pelos BBS. Essas variáveis dependentes foram testes administrados a
50 estudantes de graduação do West Georgia College. Os alunos foram divididos 
aleatoriamente, com metodologia duplo-cega, nos grupos experimental ou controle. Cada 
aluno ouviu uma fita de música (Variável Independente) enquanto recebia um teste 
gratuito de lista de palavras de rechamada, um novo teste de reconhecimento / rechamada 
de palavras e dois subtestes do WAIS-R (o símbolo do dígito e a amplitude do dígito). Os 
quatro testes administrados foram as variáveis dependentes que medem um efeito da 
variável independente na memória.

Para os propósitos deste estudo, a memória será definida como "a capacidade de 
reproduzir ou recontar informações que foram experimentadas em um período anterior" 
(Domjan, M. e Burkhard, B., 1982, p. 308). Operacionalmente, a memória será definida 
pela capacidade do sujeito de reproduzir em cada um dos quatro subtestes as informações 
que lhes foram apresentadas. Quanto mais informações um sujeito conseguir reproduzir, 
maior será a pontuação do sujeito nesse teste e mais "memória" será considerada gravada.

Com base na pesquisa existente, supus a hipótese de que o grupo experimental exibisse 
uma melhora estatisticamente significativa no recall em relação ao grupo controle. Fiz 
essa hipótese com base no sucesso de estudos anteriores menos rigorosos sobre BBS e 
com base no sucesso de outras formas de treinamento com ondas cerebrais beta na 
facilitação da memória e do aprendizado humano.

Objetivo e justificativa deste estudo

Nenhuma das pesquisas anteriores sobre BBS forneceu controles adequados para outras 
variáveis, o que pode explicar a melhoria no desempenho das tarefas de memória e 
aprendizado. Melhorias na memória foram demonstradas com controles adequados com 
outras formas de treinamento de ondas cerebrais, mas esses dados estão faltando para 
sinais de batidas binaurais. Este estudo é um passo para preencher essa lacuna.

Os resultados observados com sinais de batida binaural em pesquisas anteriores foram 
resultado de efeitos placebo, uma variável de confusão ou os sinais de batida binaural? Se 
os BBS facilitam a memória, eles também facilitam uma maior capacidade de 
atendimento, conforme relatado por Edrington?

Este estudo é uma tentativa de demonstrar, de maneira repetível, a facilitação da memória 
com o uso de BBS sob condições que tentam controlar variáveis de confusão.

MÉTODO Assuntos



50 estudantes de graduação do West Georgia College participaram do estudo. Alguns, se 
não a maioria dos estudantes, participaram de crédito extra ou de atender a um requisito 
do curso. Cinco estudantes de pós-graduação também participaram do estudo, mas os 
resultados de seus testes foram descartados para evitar distorção dos resultados.

Projeto

Um desenho entre grupos, também conhecido como desenho de sujeito independente, foi 
utilizado no estudo. Os indivíduos foram aleatoriamente designados com uma 
metodologia duplo-cega para grupos experimentais e controle. Um nível de significância 
de 0,05 ou menos foi usado para determinar se deve ou não aceitar a hipótese nula (p> 
0,05) ou rejeitá-la (p <= 0,05) em favor da hipótese da pesquisa.

O grupo experimental continha 27 indivíduos que foram presenteados com uma fita de 
música com sinais de áudio de batida binaural enquanto realizavam quatro tarefas de 
aprendizado diferentes.

O grupo controle continha 23 indivíduos que executavam as mesmas quatro tarefas de 
aprendizagem que o grupo experimental. A fita de música que o grupo de controle ouviu 
não continha os BBSs, mas era idêntica à fita com a qual o grupo experimental foi 
apresentado.

Quadrados latinos

Para contrabalançar qualquer efeito da prática ou fadiga, a ordem das quatro tarefas de 
aprendizagem foi apresentada em uma base rotativa conhecida como “Quadrados 
Latinos” (Puff, 1982). Isso foi feito para garantir a distribuição uniforme de quaisquer 
efeitos de transição de uma tarefa de aprendizagem para outra.

O sujeito cinco foi devolvido à ordem de teste apresentada para o sujeito um, o sujeito 
seis era igual ao sujeito dois, etc. Cada grupo tinha seu próprio suprimento de pacotes de 
teste. Isso foi para manter a rotação das tarefas de aprendizagem em cada grupo para 
garantir a distribuição uniforme entre os sujeitos de quaisquer efeitos de transição de uma 
tarefa para outra.

Aparelho A variável independente

As BBS usadas no estudo para o treinamento beta de ondas cerebrais foram fornecidas 
pelo The Monroe Institute. Havia duas fitas, uma fita de música instrumental para o grupo
controle e a mesma fita com BBS para o grupo experimental. A presença ou ausência dos 
sinais de áudio de batida binaural foi a variável independente.

As fitas foram apresentadas através de fones de ouvido e toca-fitas estéreo em baixo 
volume. O pesquisador manteve controle sobre o volume da fita para evitar possíveis 
confusões dos resultados por níveis variados de volume.

As variáveis dependentes

Os sujeitos foram apresentados com quatro tarefas de aprendizagem diferentes: 
recuperação da lista de palavras (apêndice B), reconhecimento / recuperação da lista de 
vocabulário em alemão (apêndice C) e do WAIS-R (1981) os subtestes Digit Span e Digit
Symbol. Existem 25 itens no recall da lista de palavras e no reconhecimento / recall do 
vocabulário do idioma alemão. As pontuações nos subtestes Digit Span e Digit Symbol 
foram escaladas por idade, de acordo com os procedimentos fornecidos no manual 
WAIS-R. Esses quatro subtestes foram as variáveis dependentes no estudo.



Procedimento Consentimento informado dos sujeitos da pesquisa

O pesquisador apresentou a cada sujeito um formulário de consentimento, em 
conformidade com o procedimento do Conselho de Revisão Institucional da Geórgia 
Ocidental para pesquisas com seres humanos. Cada sujeito foi instruído a ler 
completamente o formulário de consentimento, incluindo a descrição do experimento, 
antes de assinar e prosseguir com sua participação no estudo.

Foi explicado aos sujeitos que o objetivo do experimento era determinar qual o efeito, se 
houver, de ouvir essas fitas em baixo volume nas tarefas de memória. Foi explicado que 
as fitas não contêm mensagens subliminares, que haverá quatro tarefas de memória 
separadas e que todo o processo não deve demorar mais de 45 minutos.

Os sujeitos também foram informados de que, se estivessem interessados nos resultados 
do estudo ou em suas pontuações pessoais, esses estariam disponíveis para eles após a 
conclusão do estudo.

Cada sujeito foi instruído a perguntar ao pesquisador se ele tinha alguma dúvida e, se não,
a assinar o termo de consentimento, se ainda estivesse interessado em participar do 
estudo.

Atribuição de sujeitos e período pré-teste

Cada sujeito foi então aleatoriamente designado ao grupo controle ou experimental por 
meio de um sorteio. As fitas foram rotuladas K1 e K2 para o grupo experimental e 
controle, respectivamente. Um resultado das cabeças resultou na atribuição do assunto ao 
K1 e um resultado das caudas ao serem atribuídos ao K2. No momento da coleta dos 
dados, nem o pesquisador nem o sujeito sabiam qual fita era para o grupo experimental e 
qual era para o grupo controle.

Depois que o assunto foi atribuído a um grupo, a fita apropriada foi colocada no toca-fitas
e foi solicitado que o sujeito ouvisse a fita por quinze minutos. O período de quinze 
minutos de escuta da fita foi para permitir tempo para o arrastamento das ondas cerebrais 
dos sujeitos do grupo experimental.

Enquanto o sujeito estava ouvindo a fita, o nome deles era colocado em uma lista para o 
professor, caso participassem do estudo por crédito extra. Eles receberam um número de 
assunto que foi colocado na frente do pacote de teste. Cada pacote de teste também foi 
marcado para o sexo do sujeito, posição na rotação do quadrado latino e grupo.

Apresentação dos quatro testes

No final dos quinze minutos de escuta da fita, cada sujeito foi instruído a continuar 
ouvindo a fita enquanto era apresentado a cada um dos quatro subtestes. Cada disciplina 
foi apresentada com as tarefas de aprendizagem da maneira mais uniforme possível.

O Teste de Recuperação da Lista de Palavras

Para o subteste de recordação da lista de palavras (apêndice B), foi dito ao sujeito: 
“Gostaria que você dedicasse dois minutos e observe as palavras que estou prestes a lhe 
dar. Quando digo "pare", vire a folha. Fornecerei uma segunda folha de papel na qual 
gostaria que reproduzisse o máximo de palavras possível. Depois de cinco minutos, direi 
novamente "pare", momento em que gostaria que você parasse de trabalhar. Se você tiver 
alguma dúvida, posso repetir essas instruções, gostaria que eu fizesse isso ou deseja 
prosseguir?



Se necessário, o pesquisador repetiu as instruções. Quando o sujeito indicou sua 
compreensão das orientações, o pesquisador declarou: “Ok, vamos prosseguir”. O 
pesquisador apresentou o assunto com a lista de palavras e tempo de três minutos. Ao 
final de três minutos, o pesquisador declarou "pare" e substituiu a lista de palavras por um
pedaço de papel em branco. Ao final de cinco minutos, o pesquisador declarou novamente
"pare" e coletou a lista de lembretes do sujeito.

Teste de reconhecimento / recordação de vocabulário alemão

Para a lista de reconhecimento / recordação de vocabulário alemão (apêndice C), foi dito 
ao sujeito: “Gostaria que você dedicasse três minutos e olhasse as palavras e definições 
que estou prestes a dar a você. Quando digo "pare", vire a folha. Fornecerei uma segunda 
folha de papel na qual gostaria que você preenchesse o maior número possível de 
definições de palavras. Depois de três minutos, direi novamente "pare", momento em que 
gostaria que você parasse de trabalhar. Se você tiver alguma dúvida, posso repetir estas 
instruções. Você gostaria que eu fizesse isso ou quer continuar? Se solicitado, o 
pesquisador repetia as instruções.

Quando o sujeito indicou sua compreensão das orientações, o pesquisador declarou: “Ok, 
vamos prosseguir”. O pesquisador apresentou ao sujeito a lista de reconhecimento / 
recordação de vocabulário em alemão e o tempo foi de três minutos. Ao final de três 
minutos, o pesquisador declarou “pare” e colocou uma lista de palavras sem definições na
frente do sujeito, enquanto recuperava a palavra original e a lista de definições. Ao final 
de cinco minutos, o pesquisador declarou novamente "pare" e coletou a lista de lembretes 
do sujeito.

Os testes de amplitude e símbolo de dígitos

O pesquisador apresentou os subtestes Digit Span e Digit Symbol, de acordo com os 
procedimentos padrão de administração de testes da Wechsler Adult Intelligence Scale, 
conforme descrito no manual WAIS-R.

Pontuação dos testes

A Rechamada da Lista de Palavras e os testes de reconhecimento / rechamada do 
vocabulário alemão foram pontuados com um ponto atribuído a cada resposta 
correta. Foram 25 testes de itens, com uma pontuação possível de 0 a 25 pontos para cada 
sujeito.

Os subtestes Digit Symbol e Digit Span do WAIS-R foram pontuados e escalados antes 
de serem analisados, de acordo com os procedimentos descritos no manual do WAIS-R.

Limitações

Na tentativa de eliminar variáveis de confusão, um design simples somente após o teste 
foi empregado. Cada sujeito foi visto em uma única entrevista para ser atribuído a um 
grupo, exposto a um dos dois níveis da variável independente e, finalmente, para medir o 
efeito da variável independente. Embora esse projeto tenha maximizado o isolamento da 
variável independente, ele não forneceu à variável independente uma oportunidade de 
exercer um efeito cumulativo sobre a variável dependente.

This is an important limitation in this study because of the noted cumulative effect of 
brain-wave training. Russell and Carter observed “that the degree of significant 
improvement in functioning is related to the number of treatment sessions” (Hutchinson, 
1994, p. 362). Peniston and Kulkosky also note “Time course analysis of the EEG effects 



of brain-wave training revealed that increases in alpha and theta rhythms occurred 
gradually across the 15 treatment sessions” (Peniston, & Kulkosky, 1989 p. 276).

Os estudos que avaliaram o desempenho do aluno por um período de semanas ou meses 
tiveram o benefício do efeito cumulativo do treinamento com ondas cerebrais. O efeito 
cumulativo dos sinais de áudio de batida binaural é uma parte do processo de treinamento 
de ondas cerebrais que não foi incluído no design deste estudo e pode ter um impacto 
significativo na força da resposta medida pela variável dependente.

Este estudo não forneceu exposições repetidas à variável dependente devido a limitações 
de recursos. Um próximo passo lógico pode ser conduzir este estudo novamente com uma
dimensão longitudinal para observar qualquer aumento de desempenho em sessões 
repetidas e observar o efeito dos sinais de áudio binaurais na aprendizagem e na memória.

Os efeitos de placebo e sugestão foram deliberadamente filtrados com um design duplo-
cego, a fim de obter clareza sobre qual o papel que os sinais de áudio de batimento 
binaural em camadas desempenham nos resultados positivos obtidos com os sinais de 
áudio de batimento binaural. Alguns dos resultados positivos de estudos anteriores podem
ter sido exatamente o resultado de tais efeitos, portanto, os resultados positivos deste 
estudo podem não ser tão profundos quanto em pesquisas anteriores.

RESULTADOS

Havia quatro hipóteses usadas nesta pesquisa, cada uma postulando que, em um estudo 
que controlava variáveis de confusão, o grupo experimental apresentaria uma melhora 
estatisticamente significativa nos escores médios do grupo controle em um nível de 
significância de 0,05 ou menos.

A hipótese 1 (H1) postulou uma pontuação média mais alta estatisticamente significativa 
para o grupo experimental, medida por um teste de recordação de 25 itens da lista de 
palavras. A hipótese dois (H2) postulou uma pontuação média mais alta estatisticamente 
significativa para o grupo experimental, medida por um teste de recordação / 
reconhecimento de 25 itens da lista de palavras. A hipótese três (H3) postulou uma 
pontuação média mais alta estatisticamente significativa para o grupo experimental, 
medida pelo subteste do símbolo de dígitos WAIS-R. A hipótese quatro (H4) postulou um
escore médio mais alto estatisticamente significativo para o grupo experimental, medido 
pelo subteste de intervalo de dígitos WAIS-R.

Ao revisar os dados, o grupo experimental apresenta escores médios mais altos 
estatisticamente significativos em três das quatro medidas dependentes, permitindo a 
rejeição da hipótese nula para H1, H3 e H4. Os dados obtidos não permitem rejeitar a 
hipótese nula com H2. As figuras de um a quatro mostram as pontuações médias com 
histogramas e nível de significância.

Resultados gratuitos de recall de lista de palavras

No subteste Recuperação da lista de palavras, o grupo controle exibiu uma pontuação 
média de 14 respostas corretas, e o grupo experimental exibiu uma pontuação média de 
15,93 respostas corretas em um possível 25. Quando avaliado com um teste t para a 
significância estatística do Como resultado, o valor de t (2,5) cai entre uma probabilidade 
de 0,02 e 0,01 (df = 48). Como esse valor é menor que o nível mínimo de significância de
0,05, o resultado é considerado estatisticamente significativo.

Resultados do reconhecimento da lista de palavras



No subteste Reconhecimento de Lista de Palavras, o grupo controle teve uma pontuação 
média de 12,61 respostas corretas, e o grupo experimental teve uma pontuação média de 
15,04 respostas corretas em um possível 25. Quando avaliado com um teste t para a 
significância estatística do Como resultado, o valor de t (1,76) cai entre uma 
probabilidade de 0,10 e 0,05 (df = 48). Como este é maior que o nível mínimo de 
significância de 0,05, o resultado não é considerado estatisticamente significativo.

Resultados do símbolo de dígitos

O subteste do símbolo de dígitos em escala apresentou uma pontuação média de 9,46 para
o grupo controle e uma pontuação média de 11,44 para o grupo experimental. Quando 
avaliado com um teste t para a significância estatística do resultado, o valor de t (2,83) foi 
maior que o valor crítico para uma probabilidade de 0,01 (df = 48). Como esse valor é 
menor que o nível mínimo de significância de 0,05, o resultado é considerado 
estatisticamente significativo.

Resultados da amplitude de dígitos

O subteste Escala de Dígitos em escala apresentou uma pontuação média de 7,69 para o 
grupo controle e 9,85 para o grupo experimental. Quando avaliado com um teste t para a 
significância estatística do resultado, verificou-se que o valor de t (2,4) estava entre uma 
probabilidade de 0,02 e 0,01 (df = 48). Como esse valor é menor que o nível mínimo de 
significância de 0,05, o resultado é considerado estatisticamente significativo.

DISCUSSÃO

Para H1, o teste de Rechamada de Lista de Palavras, H3, o teste de Símbolo de Dígito e 
H4, o Teste de Dígito, os dados permitem a rejeição da hipótese nula em favor da hipótese
de pesquisa. Para H2, o teste de Reconhecimento de Lista de Palavras, os dados não 
permitem a rejeição da hipótese nula.

Os dados suportam sinais de áudio de batida binaural, facilitando a memória conforme 
medido pelo teste de recuperação da lista de palavras. Os resultados dos testes de 
amplitude e símbolo de dígitos suportam os relatórios de Edrington, que encontrou uma 
diminuição na hiperatividade do aluno e uma maior capacidade de prestar atenção na aula 
enquanto usava BBS.

É razoável inferir, dados os dados atuais, que os BBS de frequência beta são úteis para 
aqueles que buscam ajuda na memória de recordação livre, atenção e realização de tarefas
rotineiras.

As quatro variáveis dependentes

O Word List Recall é um teste simples de recall gratuito e, portanto, foi considerado pelo 
pesquisador como a variável dependente do núcleo para examinar qualquer facilitação da 
memória com sinais de áudio de batida binaural. A facilitação da memória, medida por 
pontuações médias mais altas neste teste no grupo experimental, demonstra que o 
treinamento das ondas cerebrais beta do sinal de áudio de batida binaural facilitou a 
memória.

A lista de reconhecimento de vocabulário em alemão é mais uma tarefa combinada de 
recall livre e recall de cued e também era esperado que fosse facilitado pelos BBSs de 
frequência beta. Surpreendentemente, os resultados desse subteste não mostraram um 
aumento estatisticamente significativo na memória, como os outros três subtestes.



Como foi usada uma rotação dos quadrados latinos dos testes, esses dados não são o 
resultado da ordem de apresentação.

Os resultados podem significar que os mecanismos de memória associativa por trás da 
lembrança dos significados de um novo conjunto de palavras não foram reforçados tão 
fortemente quanto os mecanismos por trás da lembrança pura de uma lista de palavras.

Não se espera que esses resultados sejam um reflexo do conhecimento prévio do alemão 
por alguns dos sujeitos. Todos os sujeitos afirmaram que não sabiam alemão, e as 
palavras usadas não tinham som semelhante ao equivalente em inglês.

Dado que o trabalho anterior na tarefa comparável de aquisição de segunda língua relatou 
sucesso com o BBS, melhorando o desempenho (Pawelek, & Larson, 1985), a falta de 
escores médios estatisticamente significativos pode ser um artefato das limitações de 
sessão única deste estudo. Conforme observado na seção de limitações, o treinamento 
para ondas cerebrais demonstrou aumentar sua eficácia com sessões repetidas.

Seria interessante ver se os dados da administração de um teste de vocabulário em língua 
estrangeira teriam resultados estatisticamente significativos em um estudo longitudinal, o 
que proporcionaria exposições repetidas ao treinamento de ondas cerebrais BBS com 
frequência beta.

O subteste de intervalo de dígitos não é apenas uma indicação da capacidade de recuperar 
e repetir uma série de dígitos numéricos, mas também da capacidade de participação de 
um indivíduo. O aumento no intervalo de dígitos deve ser de interesse para ajudar essas 
populações, como o TDAH, com uma capacidade prejudicada de manter sua atenção nas 
tarefas de memória mecânica.

Esses dados suportam os relatos anedóticos de professores e outros profissionais que 
relataram uma maior capacidade de comparecer (ou uma diminuição na distração dos 
alunos) entre seus alunos ao usar sinais de áudio de batida binaural (Edrington, 1985). Os 
sinais de áudio de batida binaural devem, como relatado por Edrington, relatado, ser úteis 
na sala de aula para aumentar a capacidade dos alunos de assistir à lição e do instrutor em 
questão.

O teste do símbolo de dígitos é cronometrado e, quanto mais o sujeito precisa procurar o 
significado de um símbolo, menos tempo ele tem para preencher os significados. A 
memória aumentada deve facilitar pontuações mais altas neste teste devido ao menor 
tempo gasto retornando à lista de símbolos e seus equivalentes numéricos.

No entanto, o subteste do símbolo de dígitos não é caracterizado na avaliação psicológica 
como um teste de memória, mas como um subteste de desempenho, que mede a 
capacidade do indivíduo de perseverar em tarefas rotineiras.

O aumento no desempenho do grupo experimental em relação ao grupo controle nessa 
tarefa pode ser significativo em suas implicações para ajudar as populações que têm 
dificuldade acadêmica devido a uma capacidade prejudicada de perseverar em tarefas 
motoras de rotina, como uma criança com TDAH.

Relação dos resultados obtidos com pesquisas anteriores

Os resultados apoiam a capacidade dos BBS de funcionar como uma forma autônoma 
eficaz de treinamento de ondas cerebrais. A pesquisa fornece suporte para as observações 
de professores que relataram aumento de notas e menos problemas comportamentais com 
seus alunos enquanto utilizam áudio com batidas binaurais na sala de aula.



Os dados são capazes de apoiar as conclusões de pesquisas anteriores de que os sinais de 
áudio de batida binaural aumentam a capacidade do indivíduo de executar tarefas de 
rechamada gratuitas, participar (distração reduzida do aluno) e perseverar nas tarefas de 
rotina (conforme medido pelos subtestes Digit Span e Digit Symbol) ; três dimensões 
importantes para o sucesso na sala de aula.

O treinamento de ondas cerebrais BBS de frequência beta teve um impacto positivo nas 
dimensões do desempenho mental que se sabe serem prejudicadas no TDAH. Isso abre a 
possibilidade de que BBS de frequência beta possam produzir resultados comparáveis ao 
treinamento de ondas cerebrais de frequência beta realizado com biofeedback de EEG e 
máquinas de luz e som.

Os resultados da lista de reconhecimento / recall de vocabulário em alemão não são 
capazes de suportar os dados em uma tarefa semelhante à relatada por Pawelek e Larson 
na facilitação do BBS para aquisição de segunda língua. Esse pode ser um artefato do 
número de sessões de treinamento de ondas cerebrais usadas. Seria interessante ver se os 
dados da administração de um teste de vocabulário em língua estrangeira teriam 
resultados estatisticamente significativos em um estudo longitudinal.

Uma questão secundária do estudo foi o efeito da frequência beta BBS na atenção. Os 
BBS podem ser usados para ajudar as populações de TDAH? Pesquisas impressionantes 
existem com outras formas de treinamento de ondas cerebrais (Othmer, Russell e Carter), 
facilitando o desempenho aprimorado nas populações de TDAH. Embora este estudo não 
tenha sido elaborado para responder à pergunta sobre a eficácia da BBS de frequência 
beta com indivíduos com TDAH, seu design foi organizado para analisar um elemento do 
TDAH; atenção.

A fim de obter clareza sobre a relevância do treinamento de ondas cerebrais de batimento 
binaural para uso em populações de TDAH, foram administrados os subtestes de intervalo
de dígitos e símbolos de dígitos do WAIS-R. Os dois subtestes WAIS-R foram incluídos 
no estudo para determinar se os sinais de áudio de batimento binaural poderiam facilitar a 
capacidade de participar e perseverar em tarefas motoras de rotina. Os resultados 
estatisticamente significativos nos testes de lista de palavras de recall, intervalo de dígitos 
e símbolo de dígitos fornecem suporte para a conclusão de que BBSs de frequência beta 
facilitam a atenção aprimorada. Por inferência, a forma BBS de treinamento de ondas 
cerebrais deve ser útil para indivíduos com TDAH. Com base no sucesso do treinamento 
de ondas cerebrais de biofeedback, na pesquisa não empírica do BBS e neste estudo,

Recomendações

Seria gratificante buscar o efeito de sinais de áudio de batida binaural em aplicações mais 
amplas. De particular interesse seria o uso de sinais de áudio de batida binaural para 
ajudar os alunos com TDAH e sem problemas a funcionar em um nível mais alto nas 
aulas regulares.

Outro estudo parece estar em ordem para abordar adequadamente a questão de saber se os
BBS podem ou não facilitar o aprendizado e a memória. A diferenciação é que o 
aprendizado se refere a "efeitos duradouros da experiência anterior" (Domjan, & 
Burkhard, 1982, p. 309) e a memória pode ser um efeito de curta duração da experiência 
anterior. Uma investigação longitudinal empírica do treinamento de ondas cerebrais BBS 
na aprendizagem esclareceria a aplicabilidade da tecnologia de treinamento de ondas 
cerebrais BBS na aprendizagem em populações normais e com TDAH.



Devido à inesperada falta de resultados significativos com a lista de reconhecimento / 
recall de vocabulário em alemão, seria interessante um estudo longitudinal com listas de 
reconhecimento / recall de vocabulário em idioma estrangeiro. Esse estudo pode 
determinar se esta é uma tarefa não facilitada pelo treinamento de ondas cerebrais BBS de
frequência beta ou se é facilitada apenas com sessões repetidas de ondas cerebrais.

Finalmente, seria interessante investigar o treinamento de ondas cerebrais alfa-teta BBS 
no tratamento do alcoolismo e abuso de drogas. Se os resultados de um estudo desse tipo 
encontrarem benefícios comparáveis ao protocolo de Peniston, o impacto social e 
educacional será amplo. O acesso a uma intervenção eficaz pode ser aberto ao aluno 
alcoólatra ou viciado. Um aluno pode simplesmente ir ao escritório do conselheiro da 
escola para receber tratamento eficaz e duradouro por uma deficiência social e 
educacional aguda.

Conclusões

Tendo encontrado sinais de áudio de batimento binaural como um método eficaz de 
facilitar a memória em três das quatro variáveis dependentes deste estudo, pode-se inferir 
que eles são uma forma viável de treinamento de ondas cerebrais e poderiam fornecer um 
método portátil e barato de auxiliar estudantes e outros indivíduos em tarefas de 
memória. Isso sugere que os resultados observados com sinais de batida binaural em 
pesquisas anteriores foram o resultado dos sinais de batida binaural e não o resultado de 
efeitos placebo ou de uma variável de confusão.

O treinamento de ondas cerebrais com sinal de áudio de batida binaural poderia fornecer 
uma alternativa não medicamentosa e econômica para aqueles indivíduos e sistemas 
educacionais que buscam aprimorar técnicas padrão. Não apenas populações especiais, 
mas a educação convencional poderia se beneficiar ao disponibilizar amplamente uma 
forma de treinamento para ondas cerebrais que torna o ambiente de aprendizado mais 
agradável e produtivo.

Espera-se que esta pesquisa demonstre o treinamento de ondas cerebrais de sinais de 
áudio de batida binaural como uma alternativa viável a outros métodos mais caros e 
pesados de treinamento de ondas cerebrais. Além disso, espera-se que este projeto tenha 
lançado parte das bases para estudos aplicados mais conclusivos com treinamento de 
ondas cerebrais de batimento binaural em várias populações de estudantes e ambientes 
educacionais. A pesquisa aplicada contínua no treinamento de ondas cerebrais promete ter
um impacto positivo profundo na aprendizagem de deficientes, nas aulas de educação 
especial e no sistema educacional em geral.
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