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Uma batida binaural é um fenômeno de batida gerado 
pela apresentação dicótica de dois tons puros quase 
equivalentes, mas com frequências ligeiramente 
diferentes. As respostas do cérebro às batidas 
binaurais permanecem controversas; portanto, o 
objetivo deste estudo foi investigar as respostas da 
atividade teta a uma batida binaural controlando os 
fatores que afetam a localização, incluindo a 
frequência da batida, a frequência do tom portador, a 
duração da exposição e o procedimento de registro. A 
exposição a uma batida binaural de 6 Hz em um tom 
portador de 250 Hz por 30 min foi utilizada neste 
estudo. A eletroencefalografia quantitativa (QEEG) foi 
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utilizada como modalidade de registro. Vinte e oitoos 
participantes foram divididos em grupos experimentais
e controle. Os estados emocionais foram avaliados pela
Escala de Humor de Brunel (BRMUS) antes e após a 
exposição ao estímulo. Os resultados mostraram que a 
atividade teta foi induzida em todo o córtex dentro de 
10 minutos de exposição ao estímulo no grupo 
experimental. Em comparação com o grupo controle, a 
atividade teta também foi induzida nas regiões frontal 
e parietal-central, que incluíam a posição Fz, e a 
dominância do hemisfério esquerdo foi apresentada 
para outras durações de exposição. O padrão 
registrado para 10 minutos de exposição parecia ser as
funções cerebrais de um estado meditativo. Além disso,
o fator de tensão do BRUMS foi diminuído no grupo 
experimental em comparação com o grupo controle, 
que se assemelha ao efeito da meditação. Portanto,

Introdução
A apresentação dicótica de dois tons puros quase 

equivalentes, mas com frequências ligeiramente diferentes, 

leva a perceber sons de flutuações que ocorrem como 

modulação de amplitude gerada pelos dois tons puros, ou a 

chamada batida, no cérebro. A batida nesse fenômeno é 

gerada dentro do cérebro e é chamada de batimento 

binaural. Acredita-se que o complexo olivar superior seja o 

primeiro núcleo que recebe informações auditivas de ambos 

os lados das orelhas, e neurônios sensíveis à fase ativados 

binauralmente também são encontrados no colículo inferior 

( Kuwada et al., 1979 ; McAlpine et al., 1996 , 1998 ; Spitzer e 

Semple, 1998 ; Schwarz e Taylor, 2005 ; Karino et al., 2006) A 

flutuação na frequência é igual à diferença nos dois tons 

puros apresentados. No entanto, um estudo clássico relatou 

que a diferença máxima nos dois tons para os quais os 

humanos podem percebê-los como batimento é de 35 

Hz; caso contrário, 2 tons puros separados foram percebidos 



em seu lugar ( Oster, 1973 ). Por exemplo, quando um tom 

puro sinusoidal de 250 Hz é apresentado à orelha esquerda e

256 Hz é apresentado simultaneamente à orelha direita, a 

modulação da amplitude com uma taxa de frequência de 6 Hz

é percebida pelo cérebro (Figura 1) Além da diferença nos 2 

tons, o tom portador, que é o tom mais baixo dos 2 tons, 

também está envolvido na percepção do batimento. Um 

estudo mediu a percepção da batida em diferentes tons 

portadores de frequência e sugeriu que um tom portador de 

frequência intermediária de ~ 440 Hz facilitou a mais ampla 

gama de percepção de batimento em comparação com tons 

portadores de frequência mais baixa e mais alta, o que 

facilitou uma gama mais estreita ( Licklider et al , 1950 ). A 

batida binaural induz um efeito interessante denominado 

efeito de sequência de frequência ( Moushegian et al., 

1973 ). Este efeito pode induzir a atividade cerebral 

correspondente ao batimento percebido. O processo de 

sincronização da atividade cerebral com a batida percebida é

chamado de arrastamento ( Wahbeh et al., 2007) Vários 

estudos foram conduzidos para investigar esse efeito e 

tentaram determinar as posições do cérebro induzidas por 

batimentos binaurais.
FIGURA 1

Figura 1. Batimento binaural de seis hertz em um tom 

portador de 250 Hz gerado dentro do cérebro.

Um experimento de EEG para investigar as respostas do 

cérebro a uma batida binaural de 40 Hz com tons portadores 

altos e baixos de 400 Hz e 3.200 Hz, respectivamente, por 

1,2 s foi conduzido. Os resultados mostraram que a atividade 

de 40 Hz é evocada, e o tom da portadora mais baixo induziu 

respostas mais altas do que o tom da portadora mais alto na 
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região fronto-central ( Schwarz e Taylor, 2005 ). Outros estudos

de EEG relataram resultados diferentes. A apresentação de 

batimentos binaurais de 7 e 15 Hz aos participantes por 15 

minutos levou a potência delta a aumentar na região 

temporal esquerda para a condição de batimento binaural de 

7 Hz, enquanto a potência de gama aumentou para a 

condição de 15 Hz ( Lavallee et al., 2011) Utilização de batidas 

binaurais de 3 e 6 Hz em tons portadores de 250 e 1.000 Hz 

por 2 s. As respostas ERP foram evocadas na região temporal

esquerda. As respostas foram maiores para a condição de 

250 Hz do que para a condição de 1.000 Hz e maiores para 3 

Hz do que para 6 Hz ( Pratt et al., 2009 ). Esses resultados 

também foram relatados em seu próximo estudo ( Pratt et al., 

2010) Foi realizada a gravação do sinal EEG apenas nas 

posições T3 e T4 durante a entrega de batidas binaurais de 

10 e 20 Hz em um tom portador médio de 400 Hz para os 

participantes por 1 minuto. Nenhuma mudança na atividade 

alfa foi detectada na condição de 10 Hz, enquanto a região 

temporal esquerda expressou uma amplitude maior de 

atividade beta do que o lado direito na condição de 20 Hz; no

entanto, a evidência clara de um efeito de sequência de 

frequência não apareceu devido ao número de eletrodos de 

registro ( Vernon et al., 2012 ). Um estudo de campo magnético

observou que a região temporal direita respondeu a uma 

batida binaural de 40 Hz em um tom portador de 500 Hz 

dentro de 1 s de exposição ( Draganova et al., 2008) Outros 

estudos de magnetoencefalografia (MEG) também relataram 

achados semelhantes. Uma resposta auditiva estável de 26 

Hz (ASSR) ocorreu nas regiões parietal direita e frontal 

média esquerda por exposição a uma batida binaural de 26 

Hz em um tom portador de 250 Hz por 500 ms ( Chakalov et 

al., 2014 ). Um estudo mostrou respostas simétricas a 4 

batimentos binaurais correspondentes a batimentos de 4,00 e



6,66 Hz em tons portadores de 240 e 480 Hz por 10 min. Os 

ASSRs foram induzidos nas regiões temporal, frontal e 

parietal, mas nem sempre ocorreu simetria. No entanto, 

esses achados também sugeriram que o córtex cerebral pode 

ser sincronizado com batidas binaurais ( Karino et al., 2006) O 

cérebro responde a batidas binaurais varrendo uma batida 

por 16 s de 3 a 60 Hz em um tom portador com uma 

frequência média de 500 Hz e encontrou polaridades 

diferentes entre os córtices auditivos esquerdo e 

direito. Esses pesquisadores também sugeriram que 

diferentes processos cerebrais ocorrem para diferentes 

atividades de frequência ( Ross et al., 2014 ). De acordo com 

essas descobertas, as respostas do cérebro às batidas 

binaurais permanecem debatidas; no entanto, batimentos 

binaurais podem ter efeitos comportamentais, como sugerido

em vários estudos ( Lane et al., 1998 ; Padmanabhan et al., 

2005 ; Lavallee et al., 2011 ; Reedijk et al., 2013 ).

Vários estudos na literatura investigaram diferentes 

atividades cerebrais, mas uma atividade interessada no estilo

de vida hoje em dia é a atividade teta e é encontrada durante

a meditação. A atividade teta é um tipo de atividade cerebral 

classificada na faixa de frequência de 4 a 8 Hz. Está 

associado aos estados comportamentais de alerta, atenção, 

orientação e memória de trabalho, incluindo o 

aprimoramento dos desempenhos cognitivos e perceptivos 

( Aftanas e Golocheikine, 2001 ; Stern et al., 2001 ). A atividade 

teta também indica concentração, atenção focada e um 

estado meditativo, e ritmos teta geral e teta da linha média 

frontal são observados durante a meditação ( Takahashi et al., 

2005 ; Lagopoulos et al., 2009 ).

A meditação é a atividade mental associada à obtenção de 

um estado de repouso profundo, mas totalmente alerta, e 



acredita-se que reduza o estresse, que comumente ocorre 

durante a vida diária. Um estudo afirmou que 30 minutos de 

meditação são suficientes para um iniciante reduzir o 

estresse ( Sharma, 2015 ). A paz e a redução do estresse são 

importantes para melhorar as funções cerebrais, 

especialmente as funções cerebrais corticais ( Hankey e 

Shetkar, 2016 ). A atividade teta foi utilizada para investigar o 

estado meditativo pelos ritmos teta geral e teta da linha 

média frontal ( Takahashi et al., 2005 ; Lagopoulos et al., 2009) A 

atividade teta, durante o estado meditativo, é encontrada nas

regiões frontal e parietal-central, mas não na região 

posterior. Este fenômeno é a atividade teta geral. A atividade

teta deve ser encontrada na posição cortical da linha média 

frontal, especificamente a posição Fz, que é considerada um 

estado meditativo; e este é o ritmo teta da linha média 

frontal. No entanto, estilos de vida modernos são 

frequentemente caracterizados como estressantes e 

altamente ativos e, portanto, 30 minutos de meditação podem

não atingir um estado meditativo se alguém estiver 

preocupado com o ambiente; nesses casos, pode levar mais 

de 30 minutos para atingir um estado meditativo 

profundo. Curiosamente, se a batida binaural de 6 Hz pode 

aumentar a atividade teta devido ao efeito de sequência de 

frequência e se essa atividade intensificada mostra um 

padrão semelhante a um estado meditativo que pode ser 

induzido dentro de uma curta duração,

Com diferenças metodológicas nos parâmetros de estímulos 

primários, ou seja, frequência de batimento, frequência de 

tom portador, duração da exposição e procedimento de 

registro, mostrados na literatura, variaram em estudos 

anteriores. Isso dificulta a comparação das respostas do 

cérebro a batidas binaurais e dificulta discussões 



válidas. Além disso, para reduzir o estresse na meditação do 

estilo de vida hoje em dia, torna-se um procedimento 

interessante; se a batida binaural pode induzir atividade 

semelhante de estado meditativo, pode ser usada como 

estímulo para indução de meditação. Portanto, este estudo 

teve como objetivo investigar as respostas do cérebro a uma 

batida binaural de 6 Hz em um tom portador de 250 Hz 

usando QEEG por 30 min de escuta. O tom da portadora de 

250 Hz é escolhido para fins de comparação justa com as 

obras existentes. Como os estudos anteriores não 

registraram registros de QEEG ao avaliar as respostas a 

batimentos binaurais, procuramos usar o QEEG como um 

procedimento de registro neste estudo. As razões para a 

aplicação da batida binaural de 6 Hz são as seguintes: 6 Hz é

o meio da atividade teta, 4-8 Hz, portanto, pode representar 

a atividade teta e indicar mais precisamente que as respostas

ocorridas aparecem devido ao estímulo em teta alcance não 

nos outros. Apenas a atividade teta foi observada devido ao 

efeito da frequência após os batimentos binaurais, já que um 

batimento binaural de 6 Hz está na faixa da atividade 

teta. Foi hipotetizado que a potência da atividade teta seria 

aumentada após ouvir uma batida binaural de 6 Hz. Além 

disso, batimentos binaurais dentro da atividade teta têm sido 

utilizados como estímulos em vários estudos e, portanto, um 

batimento binaural de 6 Hz é selecionado para esta 

investigação.

Materiais e métodos
O objetivo deste estudo foi investigar as respostas do cérebro

a uma batida binaural de 6 Hz em um tom portador de 250 

Hz usando QEEG com um período de audição de 30 

minutos. Os grupos experimental e controle foram 

incluídos. Os procedimentos experimentais envolvendo seres 



humanos descritos neste experimento foram aprovados pelo 

Institutional Review Board, Mahidol University com o 

certificado de aprovação (COA) número 2015 / 074.1706.

Sala Experimental
A sala experimental era uma sala com atenuação de som e 

temperatura controlada a 25 ° C. A cor da parede da sala era 

branca para percepções neutras de emoção e humor, 

conforme relatado por Sroykham et al.     (2014)   . A estação 

experimental foi montada da seguinte forma: uma poltrona 

voltada para a parede branca a uma distância de 3 m, e a 

altura da poltrona ajustada para o conforto de cada 

participante. Um apoio para os pés também foi colocado em 

frente à poltrona em uma posição confortável para cada 

participante.

Estímulo de batida binaural
O estímulo usado neste estudo foi um estímulo de batida 

binaural que foi criado especificamente para o experimento, 

fornecendo dois tons semelhantes em frequências 

ligeiramente diferentes. O tom da portadora de 250 Hz foi 

apresentado à orelha esquerda e o tom offset de 256 Hz foi 

apresentado à orelha direita. Usando o programa Sound 

Forge Pro 11.0, o estímulo de batida binaural foi criado e o 

volume foi ajustado para 65 dB SPL.

Participantes
Vinte e oito participantes com idade média de 21,9 anos e 

desvio padrão de 1,9 anos foram incluídos no estudo. Os 

participantes foram alocados em grupos experimentais e 

controle. O objetivo do estudo e os procedimentos 

experimentais foram descritos a todos os participantes antes 

da participação, mas os detalhes do estímulo não foram 

revelados. O grupo experimental foi composto por 17 

participantes, 5 mulheres e 12 homens, com média de idade 



de 22,2 anos e desvio padrão de 2,1 anos, enquanto o grupo 

controle foi composto por 11 participantes, 4 mulheres e 6 

homens, com média de idade de 21,4 anos e um desvio 

padrão de 1,5 anos. Os objetivos e procedimentos do 

experimento foram contados aos participantes. Todos os 

participantes foram convidados a dar consentimento 

informado por escrito antes de participar do estudo.

Gravação EEG
Cada participante foi solicitado a sentar-se na poltrona 

dentro da sala experimental na posição vertical e a apoiar os 

pés no apoio para os pés e relaxar. O tamanho da cabeça do 

participante foi medido para o ajuste de uma tampa de 

eletrodo de tamanho adequado. A capa do eletrodo, composta

por uma capa elástica com eletrodos de malha nas posições 

correspondentes ao sistema internacional 10/20, foi colocada 

na cabeça do participante. Cada eletrodo foi preenchido com 

gel condutor para reduzir a impedância entre cada eletrodo e

o couro cabeludo para melhorar os registros e minimizar o 

ruído. A impedância era <5 kΩ. Dois copos de eletrodo com 

pasta condutora foram então presos em ambos os lóbulos da 

orelha direita e esquerda como terra e referência, 

respectivamente. Todos os eletrodos foram conectados a um 

BrainMaster ®sistema para registrar sinais de EEG usando o 

software BrainMaster Discovery. Um fone de 

ouvido Monster ® Inspiration também foi usado pelo 

participante após a colocação dos eletrodos.

Procedimentos experimentais
Após a configuração do aparelho EEG, todos os participantes 

foram submetidos aos procedimentos experimentais que se 

iniciaram com a avaliação dos estados emocionais pelo 

BRMUS, registro contínuo do EEG por 40 min, e terminaram 



com a avaliação dos estados emocionais novamente 

(Figura 2 ).
FIGURA 2

Figura 2. Linha do tempo experimental.

O BRMUS é um questionário de autorrelato do estado 

emocional composto por 24 itens. Esses itens correspondem 

a um modelo de 6 fatores, incluindo "Raiva", "Confusão", 

"Depressão", "Fadiga", "Tensão" e "Vigor". Cada item pode 

ser respondido de acordo com a escala Likert de 5 pontos, 

que varia de 0 a 4 representando “nada” a “extremamente” 

dependendo dos sentimentos do participante.

Consequentemente, 40 min do período experimental 

começou. O período experimental incluiu 5 minutos de 

gravações da linha de base, 30 minutos de período de 

estímulo e 5 minutos finais de gravação pós-estímulo. O 

estímulo foi fornecido a cada participante com base no grupo

de participantes. O estímulo do grupo experimental foi uma 

batida binaural de 6 Hz, enquanto que o do grupo controle foi

o silêncio. No entanto, todos os participantes foram 

informados de que o estímulo já havia sido fornecido. Ao 

longo do período experimental, os sinais de EEG foram 

registrados e os participantes foram solicitados a continuar 

sentados ociosos e a fazer o mínimo de movimentos 

possível. Porém, devido ao longo período experimental, a 

fadiga ocorreu em alguns participantes. Se os participantes 

relatassem sensação de fadiga, uma curta duração dos 

movimentos era permitida para liberar a fadiga. Os sinais 

registrados durante o movimento e piscar de olhos não foram

incluídos na análise. Durante esses 40 minutos de gravação, 

todos os participantes foram convidados a se concentrar no 
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estímulo, mas podem pensar aleatoriamente sem fazer 

qualquer tipo de meditação.

Após o período experimental de 40 minutos, os participantes 

foram avaliados novamente por meio do BRUMS para avaliar 

seus estados emocionais após o experimento.

Análise de dados
Os sinais de EEG registrados incluíram 40 min para cada 

participante. Cada sinal de EEG registrado foi separado da 

seguinte forma: 5 minutos de registro de linha de base, 

seguido por 6 intervalos de 5 minutos cada ao longo do 

período de estímulo e, finalmente, 5 minutos de registro pós-

estímulo. Um total de 8 intervalos de 5 minutos cada foi 

registrado. Os sinais de EEG de cada intervalo de 5 minutos 

foram selecionados com base nos seguintes critérios: sinais 

claros sem ruído, piscar de olhos ou artefatos, divisão pela 

metade e confiabilidade do reteste do teste de pelo menos 

90%. A transformação rápida de Fourier (FFT) foi realizada 

em cada sinal selecionado para converter o sinal do domínio 

do tempo para o domínio da frequência. O poder absoluto da 

atividade teta foi avaliado para análise estatística. Todas as 

análises de dados foram conduzidas pelo software 

NeuroGuide.Sharma, 2015 ).

Análise Estatística
Dentro do mesmo grupo, testes t pareados foram conduzidos 

para comparar a média do poder absoluto da atividade teta 

entre cada intervalo e a linha de base, posição por 

posição. As comparações foram realizadas para indicar o 

ponto de tempo de aumento da potência absoluta de FFT da 

atividade teta ao ouvir o estímulo para os grupos 

experimental e controle. P <0,05 foram considerados 

significativos. Além disso, testes t pareados também foram 

realizados para comparar as mudanças nos escores do 



BRUMS antes e depois de ouvir o estímulo. No 

entanto, p <0,1 foram considerados diferentes porque a 

consistência interna do BRUMS foi relatada como 0,90 

( McNair et al., 1992 ).

Entre os grupos experimental e de 

controle, testes t independentes foram realizados para 

comparar as diferenças médias (d ̄d̄no teste t pareado ) entre

a atividade teta de cada intervalo e a linha de base entre os 

dois grupos, posição por posição. As mudanças na atividade 

teta foram comparadas para determinar se as mudanças que 

ocorreram em cada ponto do tempo foram resultado do 

estímulo, em vez de ficar sentado sem fazer nada. P <0,05 

foram considerados significativos. As mesmas análises 

estatísticas foram realizadas para os escores BRUMS para 

indicar as diferenças nos estados emocionais entre os 2 

grupos. P <0,05 também foram considerados significativos.

Resultados
Os estímulos foram apresentados aos participantes por 30 

minutos, dependendo do grupo de participantes. Uma batida 

binaural de 6 Hz foi apresentada ao grupo experimental e o 

silêncio foi apresentado ao grupo controle. As respostas do 

cérebro ao estímulo foram investigadas comparando cada 

duração de exposição, compreendendo segmentos de 5 

minutos da gravação de 30 minutos e incluindo 5 minutos de 

pós-estímulo e linha de base.

Atividade teta após ouvir uma batida binaural
de 6 Hz por 30 min

Gravação de linha de base

A potência absoluta da atividade teta apresentou valor 

máximo na posição cortical fronto-central, especificamente 

entre as posições Fz e Cz (Figura 3 ). A potência absoluta da 



atividade teta diminuiu gradativamente da posição máxima 

no modo radial e atingiu um valor mínimo nas posições 

corticais temporais em ambos os lados, ou seja, as posições 

T3 e T4. Os valores são relatados na Figura 1 suplementar.
FIGURA 3

Figura 3. Mapeamento topográfico do cérebro da atividade 

teta desde a linha de base até os períodos pós-estímulo do 

grupo experimental.

Durante a exposição ao estímulo

Depois de ouvir o estímulo de batimento binaural de 6 Hz, a 

potência absoluta da atividade teta foi aumentada em quase 

todas as posições corticais, exceto a posição T4 dentro de 10 

minutos de exposição (Tabela 1 ). As análises de 

teste t pareado do poder absoluto da atividade teta dentro de

10 min em comparação com a linha de base são mostradas na

Tabela 2 . Este ponto de tempo apresentou a maioria das 

posições corticais que foram significativamente alteradas 

pelo estímulo e as alterações máximas na potência de 

atividade teta em comparação com a linha de base.
TABELA 1

Tabela 1. Posições corticais com poder absoluto 

significativamente diferente da atividade teta em cada 

intervalo em comparação com a linha de base no grupo 

experimental.
MESA 2

https://www.frontiersin.org/files/Articles/274150/fnins-11-00365-HTML/image_m/fnins-11-00365-g003.jpg
https://www.frontiersin.org/files/Articles/274150/fnins-11-00365-HTML/image_m/fnins-11-00365-t001.jpg


Tabela 2. Análise de teste t pareado do poder absoluto da 

atividade teta em 10 minutos em comparação com a linha de 

base no grupo experimental (apenas diferenças significativas 

são mostradas).

A Figura 3 exibe o mapeamento topográfico da atividade teta 

para todos os intervalos do experimento e indicou que 

padrões semelhantes de atividade teta apareceram em cada 

ponto no tempo e que a potência absoluta máxima da 

atividade teta foi expressa na posição cortical fronto-

central. A potência máxima diminuiu gradualmente de forma 

radial. O valor mínimo foi apresentado nas posições corticais 

temporais de ambos os lados.

A Tabela 1 mostra as posições corticais significativamente 

diferentes da potência absoluta da atividade teta de acordo 

com os testes t pareados para cada intervalo após a 

exposição ao estímulo em comparação com a linha de 

base. As diferenças significativas sugeriram que dentro de 10

minutos de exposição, todas as posições corticais foram 

aumentadas pelo estímulo; aos 15 e 25 min, menos posições 

corticais foram alteradas pelo estímulo. Aumento da 

atividade teta foi observado nas regiões frontal e parietal-

central, que é um padrão semelhante a um estado 

meditativo. Todos os valores do poder absoluto da atividade 

teta para os testes t emparelhados são dados na Figura 1 

suplementar e na Tabela 1 suplementar.

Gravação pós-estímulo

Dentro do período pós-estímulo, o poder absoluto da 

atividade teta não foi diferente da duração da linha de base 
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(Figura Suplementar 1). Nenhuma diferença significativa foi 

encontrada com base em um teste t pareado .

Atividade Theta depois de sentar por 30 
minutos

Gravação de linha de base

O poder absoluto da atividade teta foi máximo na posição 

cortical fronto-central, especificamente entre as posições Fz 

e Cz (Figura 4 ). Ocorreu um padrão semelhante ao 

observado no grupo experimental: a potência absoluta da 

atividade teta diminuiu gradativamente a partir da posição 

máxima de forma radial, e a potência mínima foi observada 

nas posições corticais temporais em ambos os lados, ou seja, 

nas posições T3 e T4 . Porém, a posição Fp1 apresentou um 

valor próximo ao valor máximo. Os valores da potência 

absoluta da atividade teta são exibidos na Figura 

Suplementar 2.
FIGURA 4

Figura 4. Mapeamento topográfico do cérebro da atividade 

teta desde a linha de base até os períodos pós-estímulo do 

grupo de controle.

Durante a exposição ao estímulo

O poder absoluto da atividade teta aumentou nas posições O1

e O2 dentro de 5 min de ficar sentado ociosamente e ouvir 

silêncio durante o período de controle de 30 min. No entanto,

nenhuma diferença significativa foi encontrada dentro de 10 

minutos de exposição (Tabela 3 ).
TABELA 3
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Tabela 3. Posições corticais com poder absoluto 

significativamente diferente de atividade teta em cada 

intervalo em comparação com a linha de base no grupo 

controle.

A Figura 4 mostra o mapeamento topográfico da atividade 

teta para todos os intervalos do experimento, indicando que 

um padrão semelhante de atividade teta apareceu em cada 

ponto de tempo, embora a potência absoluta diminuísse com 

o tempo.

A Tabela 3 mostra as posições corticais significativamente 

diferentes da potência absoluta da atividade teta de acordo 

com os testes t pareados para cada intervalo após a 

exposição ao estímulo em comparação com a linha de 

base. Os resultados dos testes t pareados não revelaram 

qualquer significância dentro dos intervalos de descanso, 

exceto no ponto de tempo de 5 minutos e ponto de tempo de 

15 minutos. Todos os valores da potência absoluta da 

atividade teta para o teste t pareado são dados na Figura 2 e 

na Tabela 2 suplementares.

Gravação pós-estímulo

Dentro do período pós-estímulo, o poder absoluto da 

atividade teta diminuiu em comparação com a linha de base 

(Figura 1 complementar), mas nenhuma significância foi 

encontrada de acordo com os testes t pareados.

Comparação da atividade Theta alterada 
entre grupos experimentais e de controle
Para investigar se uma batida binaural de 6 Hz poderia 

induzir a atividade teta no grupo 
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experimental, testes t independentes foram realizados para 

comparar os grupos experimentais e de controle posição por 

posição com base na diferença média em cada ponto de 

tempo e comparando com a linha de base de ambos os 

grupos. As análises foram realizadas apenas para posições 

significativamente diferentes no grupo experimental.

A Tabela 4 mostra os testes t independentes da diferença 

média na atividade teta no ponto de tempo de 10 

min. Diferença significativa apareceu nas regiões frontal e 

parietal-central. As diferenças significativas sugeriram que a 

atividade teta foi aumentada pela batida binaural de 6 Hz 

porque a significância foi encontrada dentro do grupo 

experimental sobre a linha de base, indicada pela diferença 

média (d ̄d ̄), e as mudanças nos mesmos momentos em 

comparação com o grupo de controle também foram 

significativamente diferentes. Em outras palavras, o 

significado ded ̄d̄ indicaram que aumentos na atividade teta 

do grupo experimental devido à batida binaural de 6 Hz 

foram resultado do estímulo, em vez de ficar sentado sem 

fazer nada.
TABELA 4

Tabela 4. Análise de teste t independente das diferenças 

médias (d ̄d̄) no poder absoluto da atividade teta entre os 

grupos experimental e controle em 10 min em comparação 

com a linha de base.

https://www.frontiersin.org/files/Articles/274150/fnins-11-00365-HTML/image_m/fnins-11-00365-t004.jpg


A Tabela 5 mostra as posições corticais com diferenças 

médias significativamente diferentes na atividade teta em 

comparação com os mesmos pontos de tempo no grupo de 

controle, que apareceu aos 20 e 25 min na região 

frontal. Todos os pontos de tempo envolveram 

significativamente a posição cortical fronto-central ou a 

posição Fz, que é indicada como atividade teta na linha 

média frontal. As diferenças médias nos valores de ambos os 

grupos em cada ponto de tempo em comparação com a linha 

de base são mostradas na Figura Suplementar 3, e os desvios

padrão de ambos os grupos em cada ponto de tempo em 

comparação com a linha de base são mostrados nas Tabelas 

Suplementares 3, 4, respectivamente, para os grupos 

experimental e controle.
TABELA 5

Tabela 5. Posições corticais com diferenças médias 

significativamente diferentes (d ̄d̄) no poder absoluto da 

atividade teta em cada intervalo entre os grupos 

experimental e controle ( testes t independentes foram 

conduzidos para canais significativos encontrados no grupo 

experimental).

Estados emocionais após ouvir a batida 
binaural de 6 Hz por 30 minutos
Os estados emocionais dos participantes do grupo 

experimental mudaram após o término dos procedimentos 

experimentais e foram dados na Tabela 6 . Emparelhados t -

Testes indicou que a raiva, a depressão, a fatiga, confusão e 

foram significativamente aumentados, enquanto a tensão e 

vigor diminuíram significativamente em comparação ao valor 

basal.
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TABELA 6

Tabela 6. Pontuações médias do BRUMS para 24 itens antes

e depois de ouvir 30 min da batida binaural de 6 Hz para o 

grupo experimental com o aumento significativo (setas para 

cima) e diminuição (setas para baixo) SD indica o desvio 

padrão da diferença entre antes e depois de ouvir (d ̄d ̄)

Estados emocionais após ficar sentado por 30
minutos
Os estados emocionais dos participantes do grupo de 

controle mudaram após o término dos procedimentos 

experimentais e são apresentados na 

Tabela 7 . Testes t emparelhados indicaram que a raiva e a 

fadiga aumentaram significativamente, enquanto o vigor 

diminuiu significativamente em comparação com a linha de 

base. O resto dos fatores, incluindo tensão, depressão e 

confusão, não foram significativamente diferentes.
TABELA 7
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Tabela 7. Pontuações médias do BRUMS para 24 itens antes

e depois de ouvir 30 min do estímulo para o grupo de 

controle com aumento significativo (setas para cima) e 

diminuição (setas para baixo) O SD indica o desvio padrão da

diferença entre antes e depois da escuta (d ̄d̄)

Comparação dos estados emocionais 
alterados entre grupos experimentais e de 
controle
O item “preocupado”, que é um item do fator de tensão, foi 

significativamente menor após o término dos procedimentos 

experimentais apenas no grupo experimental; portanto, os 

sentimentos de preocupação diminuíram devido à batida 

binaural de 6 Hz. Semelhante a "preocupado", o item de 

"mau humor", que é um item do fator raiva, "deprimido", que 

é um item do fator depressão, e "confuso" e "confuso", que 

são dois itens de o fator de confusão, foram todos 

significativamente maiores no grupo experimental; portanto, 

esses sentimentos aumentaram devido à batida binaural de 6 

Hz.

O restante dos itens que foram significativamente alterados 

em ambos os grupos foram comparados para indicar se as 

mudanças que ocorreram no grupo experimental diferiam 

daquelas no grupo de controle. Testes t independentes foram

realizados na diferença média (d ̄d ̄) do BRUMS varia entre os

dois grupos para itens que correspondem a diferenças 

significativas em ambos os grupos. Os resultados são 

apresentados na Tabela 8 . Nenhum dos estados apresentou 

diferença significativa, indicando que esses estados 

emocionais não diferiram entre os grupos.
TABELA 8
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Tabela 8. Análise de teste t independente da diferença 

média (d ̄d ̄) dos intervalos BRUMS entre os grupos 

experimental e controle.

Discussão
Muitas investigações de respostas cerebrais a estímulos de 

batimento binaural foram conduzidas; no entanto, os 

resultados são controversos e continuam a ser 

debatidos. Vários fatores, incluindo frequência de batimento, 

frequência de tom portador, duração da exposição e 

procedimentos de gravação, interferem no processo de 

discussão, uma vez que esses fatores afetam as respostas 

cerebrais e as diferenças nesses fatores não permitem 

comparações claras entre os estudos. Este estudo tentou 

determinar as respostas controlando todos os fatores, exceto 

a duração da exposição, utilizando o poder quantitativo. O 

estímulo utilizado neste estudo foi uma batida binaural de 6 

Hz em um tom portador de 250 Hz. A atividade teta 

correspondente ao batimento recebido foi investigada, uma 

vez que 6 Hz está na faixa da atividade teta,

Os resultados sugeriram que a atividade teta foi estimulada 

pela batida binaural de 6 Hz. Ao ouvir a batida binaural de 6 

Hz por 10 min, a atividade teta foi arrastada em quase todas 

as posições corticais no grupo experimental. Esse 

arrastamento não foi encontrado no grupo controle, que 

ouviu o silêncio e ficou sentado na sala 

experimental. Curiosamente, ambos os grupos foram 

submetidos aos mesmos procedimentos, diferindo apenas na 

exposição ao estímulo; portanto, para elucidar o efeito de 

sentar-se ociosamente, que pode gerar atividade teta porque 

essa atividade também é comum durante a meditação, a 

atividade teta controlada entre o grupo experimental e o 

grupo controle foi comparada. Os resultados indicaram que o



aumento na atividade teta do grupo experimental resultou da

batida binaural de 6 Hz, mas não sentado ociosamente. Esses

efeitos aparentemente ocorreram após 20 e 25 minutos de 

exposição, embora diferentes posições corticais 

expressassem o arrastamento. As posições corticais 

significativamente afetadas incluíram as regiões frontal e 

parietal-central em todos os momentos, especialmente aos 10

minutos de exposição; no entanto, aos 20 e 25 min, a 

significância foi observada principalmente na região 

frontal. Essa evidência apoiou a hipótese de que as respostas 

do cérebro ao batimento binaural eram processos dinâmicos 

devido ao tempo de exposição, os resultados revelaram 

diferentes entrainments de posições corticais para diferentes

durações de exposição. Além disso, a atividade teta induzida 

pela batida binaural de 6 Hz neste estudo também exibiu 

uma frequência após o efeito da batida binaural. Outro ponto 

interessante é a localização de diferenças significativas 

reveladas pela análise estatística. Em todos os momentos, o 

hemisfério esquerdo apresentou significância mais 

dominante do que o hemisfério direito. Esta localização 

aparente está de acordo com vários estudos anteriores que 

registraram sinais de EEG. Deve-se notar que a comparação 

das respostas neste estudo com estudos anteriores não pode 

fornecer diretamente, mas apenas a tendência das respostas 

por causa do fator de referência do EEG. Neste estudo, a 

orelha esquerda foi utilizada como referência para todos os 

canais de EEG devido à especificação do hardware utilizado 

para o registro do EEG. Foi relatado que as escolhas de 

referência têm alguns efeitos na análise espaço-temporal da 

atividade cerebral ( Deve-se notar que a comparação das 

respostas neste estudo com estudos anteriores não pode 

fornecer diretamente, mas apenas a tendência das respostas 

por causa do fator de referência do EEG. Neste estudo, a 



orelha esquerda foi utilizada como referência para todos os 

canais de EEG devido à especificação do hardware utilizado 

para o registro do EEG. Foi relatado que as escolhas de 

referência têm alguns efeitos na análise espaço-temporal da 

atividade cerebral ( Deve-se notar que a comparação das 

respostas neste estudo com estudos anteriores não pode 

fornecer diretamente, mas apenas a tendência das respostas 

por causa do fator de referência do EEG. Neste estudo, a 

orelha esquerda foi utilizada como referência para todos os 

canais de EEG devido à especificação do hardware utilizado 

para o registro do EEG. Foi relatado que as escolhas de 

referência têm alguns efeitos na análise espaço-temporal da 

atividade cerebral (Yao et al., 2007 ), mas neste estudo, as 

comparações foram realizadas dentro do mesmo participante 

em diferentes momentos, portanto, erros comuns foram 

eliminados. Além disso, a comparação em estudo cruzado 

pode ser aplicada pela técnica de padronização do eletrodo 

de referência (REST, Yao, 2001 ; Yao et al., 2005 ).

O processo dinâmico das respostas do cérebro ao batimento 

binaural também sugeriu a duração de exposição adequada 

para o batimento binaural de 6 Hz. Embora, 10, 20 e 25 min 

correspondam todos a diferenças significativas, foram 

encontrados diferentes poderes absolutos. Aos 10 min, a 

potência absoluta da atividade teta induzida pela batida 

binaural de 6 Hz foi máxima entre os momentos de repouso 

em que foram apresentados valores mais baixos (Figura 1 

complementar). Portanto, a duração da exposição adequada 

foi de 10 min. Para esta duração da estimulação, a potência 

absoluta máxima da atividade teta foi controlada em todas as

regiões corticais. Ouvir a batida binaural de 6 Hz por mais de

10 min não induziu maior poder de atividade teta e, além 

disso, pode ocorrer fadiga.



Sentar-se ocioso é semelhante à meditação; portanto, o 

padrão de atividade teta do estado de medicação poderia ser 

exibido pelos participantes, mas não apareceu. Os resultados 

mostraram que o poder absoluto da atividade teta em todas 

as posições corticais no grupo de controle diminuiu com o 

tempo de repouso sentado (Figura Suplementar 2), o que 

sugere oposição à meditação. Os resultados do grupo 

controle verificaram que a potência absoluta da atividade 

teta no grupo experimental foi estimulada pela batida 

binaural de 6 Hz.

Durante a meditação, a atividade teta do estado meditativo 

se apresenta como um ritmo teta geral e atividade teta na 

linha média frontal ( Takahashi et al., 2005 ; Lagopoulos et al., 

2009) No ritmo teta geral, o poder da atividade teta é maior 

do que o normal nas regiões frontal e parietal central, mas 

não aparece nas regiões posteriores. Na atividade teta da 

linha média frontal (FmTheta), o poder da atividade teta é 

maior na posição cortical da linha média frontal, 

especificamente na posição Fz, e sem essa atividade, um 

estado meditativo não é alcançado. Curiosamente, o poder 

absoluto da atividade teta em 10 minutos de exposição ao 

estímulo no grupo experimental exibiu ritmo teta geral nas 

regiões frontal e parietal central e atividade teta na linha 

média frontal na posição cortical Fz. Além disso, em 

comparação com o grupo de controle, esses padrões de 

atividade teta também foram apresentados em 10 minutos de

exposição; no entanto, a atividade teta da linha média frontal 

também foi apresentada em outros momentos.

Para avaliação dos estados emocionais pelo questionário 

BRUMS, vários estados emocionais na condição de batimento

binaural de 6 Hz diferiram da condição de controle, incluindo

“preocupado”, “mal-humorado”, “deprimido”, “confuso” e 



“confuso. ” O estado “preocupado” foi diminuído pela 

condição de batimento binaural de 6 Hz, enquanto os outros 

estados emocionais foram aumentados. Esses estados 

emocionais foram alterados devido ao estímulo, pois não 

foram observados no grupo controle. As possíveis explicações

para essas mudanças podem ser as seguintes: a batida 

binaural de 6 Hz pode reduzir sentimentos de 

“preocupação”; no entanto, “mau humor”, “deprimido”, 

“confuso” e “confuso” podem ser o resultado de 

superestimulação. Os demais estados emocionais avaliados 

pelo BRUMS não corresponderam a nenhuma diferença entre

os grupos experimental e controle (Tabela 8) A falta de 

diferenças pode ser devido ao fato de que os procedimentos 

experimentais de ambos os grupos experimental e controle 

incluíram sentar-se ociosamente por 40 minutos, e os estados

emocionais foram avaliados pelo BRUMS para indicar as 

emoções dos participantes após o término do 

experimento. No entanto, todos os itens do fator “vigor” 

diminuíram e todos os itens do fator “fadiga” aumentaram 

em ambos os grupos, o que pode refletir tanto a 

superestimulação quanto o longo período de repouso 

sentado. Essa falta de diferenças entre os grupos 

experimentais e de controle indica que sentar-se ociosamente

é diferente de meditação. Normalmente, os sentimentos de 

“aborrecimento”, que são emoções negativas, são 

potencialmente eliminados durante a meditação; e 

“esgotado”, “exausto”, “sonolento” e “cansado” não 

aparecem durante a meditação. Além disso, diminuições em 

ser poderoso e energético também desaparecem porque a 

meditação induz paz, reivindicação e reduz o estresse com 

plena consciência. Tanto a atividade teta quanto as respostas

dos estados emocionais parecem ser evidências suficientes 

para diferenciar entre meditação e sentar-se ociosamente, e 



indicando que a atividade teta explicada neste estudo é 

devida ao estímulo; além disso, sentimentos de 

“preocupação” reduzem também o efeito do 

estímulo. Portanto, uma duração de exposição adequada de 

10 min para induzir um batimento binaural de 6 Hz é 

sugerida. e indicando que a atividade teta explicando neste 

estudo é devido ao estímulo; além disso, sentimentos de 

“preocupação” reduzem também o efeito do 

estímulo. Portanto, uma duração de exposição adequada de 

10 min para induzir um batimento binaural de 6 Hz é 

sugerida. e indicando que a atividade teta explicando neste 

estudo é devido ao estímulo; além disso, sentimentos de 

“preocupação” reduzem também o efeito do 

estímulo. Portanto, uma duração de exposição adequada de 

10 min para induzir um batimento binaural de 6 Hz é 

sugerida.

Limitação
Este estudo investigou apenas as respostas cerebrais a uma 

batida binaural de 6 Hz em um tom portador de 250 Hz para 

apenas uma única exposição, embora a habituação ou as 

respostas adaptativas do cérebro de várias exposições devam

ser investigadas. As respostas do cérebro a diferentes 

estímulos de batimento binaural devem ser fornecidas, pois 

diferentes respostas cerebrais ocorrem devido a diferentes 

frequências de batimento correspondentes a diferentes 

atividades cerebrais. Finalmente, a avaliação emocional 

neste estudo foi realizada durante o mesmo período e, 

portanto, as avaliações emocionais devem ser realizadas em 

momentos adequados para investigar os estados emocionais 

devido à batida binaural de 6 Hz para a utilização de batidas 

binaurais de 6 Hz em aplicações alternativas .

Aplicativos sugeridos



As respostas cerebrais à batida binaural de 6 Hz reveladas 

neste estudo mostraram que a atividade teta foi aumentada 

de forma semelhante à observada em um estado meditativo 

dentro de apenas 10 minutos de exposição. Portanto, uma 

batida binaural de 6 Hz em um tom portador de 250 Hz 

poderia ser utilizada como um estímulo para induzir um 

estado meditativo, pois a meditação tem várias vantagens, 

como a redução do estresse. No entanto, alcançar esses 

efeitos por meio da meditação exige um estado meditativo 

profundo que geralmente leva um longo período de 

tempo. Com essa batida binaural, um estado meditativo pode 

ser induzido em apenas 10 minutos e pode ser implementado 

de forma mais viável em estilos de vida modernos.

Conclusão
A atividade teta foi induzida por uma batida binaural de 6 Hz 

em um tom portador de 250 Hz. As respostas ocorreram em 

todas as regiões corticais; entretanto, em comparação com o 

grupo de controle, as respostas induzidas nas regiões frontal 

e parietal central foram dominantes no hemisfério 

esquerdo. Além disso, o padrão de atividade teta foi 

semelhante ao de um estado meditativo, no qual os ritmos 

teta gerais aumentaram nas regiões frontal e parietal central 

e a atividade teta na linha média frontal apareceu na posição 

Fz dentro de 10 minutos de exposição ao estímulo. Portanto, 

sugerimos que uma batida binaural de 6 Hz em um tom 

portador de 250 Hz poderia ser usada como um estímulo 

para induzir um estado meditativo dentro de uma curta 

duração.
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