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                         RESSONÂNCIA NEURAL NA NEUROMETRIA APLICADA 

Gerador de Frequência Sonora para Ondas do Cérebro, através do Batimento 
Biauricular, para condicionamento da “Zona de Treinamento Funcional” 

                                                              Por Dr. Nelson Alves 
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Introdução: 
 

Heinrich Wilhelm Dove descobriu, em 1939, que as ondas do cérebro podem ser formatadas de maneira que assumam a mesma frequência imposta por batidas sonoras, 
assim, diversas pesquisas foram feitas envolvendo este tipo de metodologia (ABP, 2008). Sabe-se, a partir dessas pesquisas, que o cérebro trabalha com disparos 
eletroquímicos que acabam por caracterizar os estados da consciência conhecidos como gama, alpha, beta, theta e delta. Cada uma dessas ondas possui frequências 
vibratórias específicas e representam um estado de consciência diferente. Portanto, a partir de estimulações individualizadas é possível melhorar a “qualidade” das 
ondas do cérebro de maneira que seja possível condicionar a atividade cortical (Siever, 1999 e Foster, 2002). 

 
Os benefícios dessas induções são bem abrangentes, seja melhorando o fluxo sanguíneo cerebral, reforço à neuroplasticidade e até o equilíbrio da atividade cortical 
entre os dois hemisférios do cérebro (Marques, 2004). 

 
Na prática é difícil determinar qual a correta frequência, ou pulso nervoso de uma pessoa, sem um equipamento, pois os valores devem ser o mais próximo possível da 
frequência encontrada durante um treinamento clínico, e não de forma aleatória ou imposta. A Neurometria aplicada veio para dar um suporte aos profissionais que 
estão iniciando nesse campo. A seguir, veremos como funciona todo esse mecanismo e como podemos utilizá-lo. 

 
O que são Ondas Do cérebro? 

 

Tal como o seu coração, seu cérebro opera com pulsos rítmicos de eletricidade (ou pulsos nervosos), gerando frequências 
cíclicas conhecidas como Ondas do Cérebro, veja: 

 
 

   Gama 
 
 

 Beta 

 
Alpha 

 
 

Theta 
 
 

Delta 
 
 
 

Quando há prevalência de uma determina onda podemos apresentar padrões comportamentais e físicos diferentes, como: 
 

A) FREQUÊNCIA BAIXA (Pulsos Lentos): 

1ª- Delta (0.5-3.0 ou 0-4 Hz): encontrada durante o sono profundo (Siever, 1999). Obs: altos níveis de vigília podem indicar lesão. 
 

2ª- Theta (3-7 ou 4-8 Hz): Estado de baixa consciência, normalmente visto durante estados hipnóticos, emoções, durante os sonhos e no sono REM. Também importante 
para a consolidação da memória (Lisman e Idiart, 1995), porém são “armazenadas” curtamente pelas ondas gama. É sugerido que um adulto normal consegue guardar por 
volta de 7 informações na memória de curto prazo, isso porque a cada ciclo gama (40Hz), cabem aproximadamente 7 ciclos Theta (6Hz) (Miller, 1956). Este estado é muito 
difícil de ser estudado, pois não é possível ter um controle por longo tempo dele sem que as pessoas adormeçam (Siever, 1999). 

 

OBS: Pulsos Lentos - Ficar preso neste pulso pode tender a déficit de atenção, problemas de aprendizagem, saltar para as respostas ao invés de passar por todas as etapas e Depressão 

 
B) FREQUÊNCIA MÉDIA (Pulsos Médios): 

1ª- Alpha (8-11 ou 8-12 Hz): Encontrada durante atenção plena, Meditação e Quietude Mental. Outro caso de aumento do nível alpha é enquanto ocorre à busca de 
informações no cérebro, como quando uma pessoa tenta memorizar uma lista de palavras (Ward, 2003). 
O estado de consciência alpha é geralmente associado a processos imaginativos (Cooper,2003), com por exemplo: estar relaxado ou criatividade, a qual ficaria livre de 
associações diversas, sendo “geralmente” em um momento no qual o indivíduo está relacionado com o fechamento dos olhos (Worden, 2004). 

 

2ª- SMR ou “beta baixo” (12-15 ou 12-16 Hz): SMR significa Ritmo Sensório-Motor e é gerado quase que exclusivamente no lobo central do córtex. Muito comum em 
atletas de alta performance. Quem tem deficiência em gerar esse tipo de onda pode apresentar maior dificuldade em lidar com sensações corporais como: maior 
sensibilidade a dor física, dificuldade em se “desligar” (apenas quando em exaustão), impulsividade ao falar, sente o tônus muscular pesado. 

 
OBS: Pulsos Médios - Ficar preso neste pulso pode tender à deriva (sem energia ou sem vontade) através de tarefas rotineiras, ficando assim desmotivado. 

 
B) FREQUÊNCIA ALTA (Pulsos Rápidos): 

1ª- Beta (15-18 ou 16-20 Hz): Estado de vigília, pensamento lógico-racional, alerta, atenção seletiva e linguagem. 
2ª- Beta2 (19-22 ou 20-24 Hz): Altamente Concentrado, curiosidade e pode apresentar perfil de ansiedade. 
3ª- Beta-Alto (23-38 Hz): Hiper vigilância, ansiedade extrema, pode estar relacionado ao estresse pós traumático ou histórico de abuso, medo, raiva. 

 

4ª- Gama (38-40 Hz): Correlacionada ao processamento de estímulos táteis, visuais e auditivos (Keil, 2001), sendo influenciada principalmente pelo visual. Presentes 
em quase todas as áreas do cérebro, com exceção em anestesias. Quanto maior a frequência de ondas gama, mais rápido é possível lembrar-se de algo e guardar novas 
informações na memória de curto prazo (Lutz, 2004). 

 
Pulsos rápidos - processamento rápido de palavras e utilizando muitos passos e seqüências. Você pode focalizar reações interna ou externamente. Ficar preso neste pulso pode tender a padrões 
obsessivos, compulsão, dependência ou transtornos de ansiedade. 

 

 

 

 



 
 

“O cérebro é o local onde o corpo e a mente se encontram!” 
 

Embora tenhamos funções atribuídas aos pulsos nervosos em áreas específicas do cérebro (como vimos acima), todo o sistema nervoso é altamente 
conectado. A maioria das funções são realizadas por circuitos ou alças de ligação através de várias estruturas internas do cérebro (chamados sub-
cortical), bem como várias áreas do córtex. O predomínio de qualquer tipo de pulso nervoso pode acelerar funções, diminuir outras, gerar ansiedade 
ou depressão etc. Veja a figura abaixo: 

 

Regiões sub-corticais transmitem os pulsos nervosos do cérebro (via SNA) 
para todo o corpo, criando assim um mecanismo de Proteção (luta ou 
fuga) ou Compensatório (Bem estar). 
 
O mecanismo de Proteção e o Compensatório podem gerar um feedback 
(negativo ou positivo) tanto no caminho de ida para o corpo, como no 
caminho de volta ao cérebro, gerando diferentes pulsos nervosos. Assim, 
teremos 2 situações distintas: 
 
A) Proteção: Estresse crônico ou esgotamento do SNA, gerando: 
 
1- Corpo (sono, digestão, temperatura, dor) 
2- Efeito Rebote: enxaquecas, síndrome do intestino irritável, terror 
noturno, sonambulismo 
3- Fibromialgia, doenças auto-imunes, asma, hipoglicemia 
4- Transtornos de Ansiedade: ataque de pânico, ansiedade, fobia etc 
5- Questões de Humor (depressão, bipolar) 
 
B) Compensatório: Bem Estar, gerando: 
 
1- Melhoria no ciclo sono-vigília 
2- Diminuição do Estresse e/ou da Depressão 
3- Estado de bem-estar 
4- Qualidade de vida 
5- Regulador hormonal 

6- Controle cardiovascular 
7- Controle do cansaço e desânimo 
8- Auxiliar no equilíbrio dos sistemas endócrino, imune, digestivo, linfático e 
reprodutor. 

 

Em resumo, esse é um caminho de mão dupla Cérebro  Corpo 
 

 

O que acontece durante o Treinamento do Cérebro na Neurometria Aplicada? 
 
RESSONÂNCIA NEURAL TRAVÉS DO GERADOR DE ONDAS DO CÉREBRO (GOC)  

A ciência da Ressonância Neural, 

Pesquisas clínicas tem mostrado repetidamente que o GOC, através da Ressonância Neural pode ser usado como uma técnica de 

desempenho e Performance Mental para incentivar o acesso aos estados alterados de consciência. Dessa forma, o cérebro percebe o 

pulso auditivo, que será utilizado como um entraining para “arrastar” os ritmos neurais específicos através da "frequency-following 

response" (FFR), que é a tendência para as respostas corticais (ondas do cérebro) a entrar em ressonância ou em sincronia com o GOC. 

Com isso é possível utilizar uma frequência cerebral específica para gerir um padrão de estímulo com objetivos pré-determinados. Veja: 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º. Passo: Iniciar o Software: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clicar em Análise 

EPC para abrir o 

Cadastro e definir o 

Ponto de Partida. 



2º. Passo: Cadastro e Início da Análise EPC: 

 
O profissional vai conduzir os 24 possíveis Estados Comportamentais, aonde o cliente vai dar 
uma nota de 0 a 10, onde “0” é o valor mínimo de Baixa Intensidade e “10” é o valor máximo 
de Alta Intensidade.  
 
Os valores apresentam relação direta e indireta, isto é, nem sempre 0 é bom e 10 é ruim. 
Apenas são intensidades que vão gerar um índice de EPC no momento da consulta do cliente. 
Dessa forma, o sistema evita do cliente tentar manipular os dados.  
 
Os valores também apresentam resultados de dupla verificação, isto é, cada item apresenta 
correlações com outros itens, assim se o cliente responder valores que comecem a não fazer 
sentido, o algoritmo vai perceber que não há coerência e vai neutralizar algumas respostas. 
Obs: Lembrando que é obrigatório já ter realizado o cadastro do cliente no formulário ao lado. 

 
Após todos os estados comportamentais forem respondidos, o profissional deverá clicar no 
botão: “Resultados da Análise”. Nesse momento o resultado do índice de EPC abre 
automaticamente. 

 
O Gráfico do índice do EPC (em vermelho), vai mostrar em qual nível se encontra a 
propriocepção cerebral da pessoa analisada na escala de 0 a VI, para que o profissional veja 
na legenda qual o pulso predominante na escolha correta do GOC para aplicação da 
Ressonância Neural. É prático e funcional e trás um resultado significativo nos atendimentos. 

Cada intensidade de Frequência 

pode ser analisada e comparada 

de acordo com as referências já 

apresentadas na página 1. 



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acima temos 2 Gráficos com resultados importantes, onde o primeiro é referente ao EPC e o 
segundo é referente a Análise da Tendência Comportamental (ATC). 
  
No primeiro, temos as três frequências (Baixa, Média e Alta) e o índice do EPC. Cada 
frequência analisada irá representar um estado atual de consciência, onde o profissional 
poderá conciliar esse estado com os sintomas da pessoa analisada. Facilitando assim, a 
escolha correta do protocolo da ressonância neural a ser aplicada. Exemplo: Se houver um 
predomínio da Frequência Baixa com o EPC baixo, podemos aplicar o GOC do sono. Se 
tivermos um predomínio da Frequência alta com o EPC alto, podemos aplicar o GOC do 
relaxamento. Se tivermos um predomínio da Frequência Media com o EPC Alto, podemos 
aplicar o GOC de Foco e Atenção e assim por diante. Isso facilita muito a escolha do GOC que 
iremos aplicar no dia naquela pessoa. 
 
No segundo, temos um gráfico linear que apresenta uma curva de tendência com seus 
respectivos estados comportamentais. Dessa forma, o resultado fica bem mais claro para 
selecionar ou criar um protocolo de atendimento personalizado. Veja alguns exemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veja que o Gráfico aponta para uma 

Tendência Comportamental nos 

seguintes itens: 

- Problemas de Aprendizagem 

- Tendência Depressiva 

- Distúrbios do Sono 

 

Obs: no caso do distúrbio do sono, apesar de 

estar no nível V e VI, a curva de tendência 

está caindo, já no déficit de atenção a 

tendência está aumentando. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMO REALIZAR A ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veja que o Gráfico aponta para uma 

Tendência Comportamental nos 

seguintes itens: 

- Pensamentos Acelerados 

- Agressividade 

- Hiperatividade 
 

Obs: além dos citados acima, temos alguns 

itens também com tendência a aumentar 

como: Transtornos de Ansiedade, Padrão de 

Compulsão e Dificuldade Cognitiva. Nesse 

caso, como eles estão na faixa III (e já temos 3 

itens com Tendência Muito Alta), o mais 

correto é primeiramente trabalhar com os 3 

primeiros, pois podemos gerar consequência 

positiva resultando em uma queda do gráfico 

de tendência para os itens da Faixa III. 

Acima dessa linha 

imaginária, temos 

2 itens que estão 

com Tendência 

muita alta. 

Abaixo dessa linha 

imaginária, temos 1 

item que está com 

Tendência muita 

baixa e indo para O. 
Do lado esquerdo 

dessa linha temos 

valores altos, porém 

com tendência a cair. 

Do lado direito dessa 

linha temos valores 

Baixos, porém com 

tendência a subir. 

Do lado direito 

dessa linha temos 

valores altos, porém 

com tendência a 

cair. 

EM RESUMO: É importante analisarmos e darmos 

preferência nas intervenções referentes aos valores V e 

VI, pois são valores Muito Altos. Porém, devemos prestar 

atenção nos valores de queda e subida, através das 

curvas de tendência, pois definem se a pessoa está na 

fase de recuperação ou indo para exaustão. 



3º. Passo: Iniciar o GOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Após obter o EPC, o 

profissional deverá Clicar em 

GOC para iniciar o protocolo 

e gerar a Ressonância Neural 

adequada aos objetivos. 



 



 

QUADRO DE PROTOCOLOS 

PROTOCOLOS 
ÍNDICE EPC 
(ponto de partida) 

OBJETIVOS 

Sono Pulso Médio 
Ajuda, suavemente, a frequência do cérebro em ir de Pulsos médios para pulsos 
lentos (baixo de 3 Hz) até o final. É indicado para o treinamento da Respiração 
Funcional para promover a Fisiologia do Sono. 

Sono Pulso Rápido 

Este protocolo ajuda aqueles que ficam completamente acordados e com perfil 
de insônia. Estimula a ressonância através de uma suave frequência cerebral para 
baixo de 3 Hz à partir de uma Frequência Alta. Outros sons serão ouvidos na 
última parte do protocolo para que a pessoa perceba que ela não pode "se 
desligar". É indicado para o treinamento da Respiração Funcional para promover 
a Fisiologia do Sono. 

Meditação Pulso Lento 
Inicia com pulsos lentos e ajuda o cliente a atingir um estado meditativo. A 
frequência finaliza em Ressonância Neural de 8 Hz, muito eficiente para técnicas 
de equilíbrio emocional. 

Meditação Pulso Médio 

Inicia com pulsos médios e ajuda a alcançar um estado de meditação profunda na 
frequência média de Teta 4 Hz. Apresenta outro som que ajuda o ouvinte a não 
adormecer. Pode ser utilizado com técnicas de meditação, auto-controle e antes 
de realizar a Respiração Funcional. 

Meditação Pulso Rápido 

Inicia com Pulsos rápidos (alta atividade mental) e ajuda a disciplinar a mente 
para trazê-la a uma frequência cerebral com perfil de meditação e auto-controle 
(8 Hz). Eficiente para Hiperatividade, Gestão Empresarial, Atletas próximo aos 
eventos esportivos. 

Relaxamento Pulso Médio 
Ajuda a relaxar com uma atividade de frequência cerebral de 15 Hz para Alpha 8 
Hz. Indicado para como técnica de relaxamento e utilizar antes dos exercícios da 
Respiração Funcional. 

Relaxamento Pulso Rápido 

Ajuda a diminuir a intensidade cerebral indo de beta alto para 12 Hz. O Objetivo 
não é promover a sonolência, mas diminuir o excesso de atividade mental, 
pensamentos negativos e invasivos. Indicado utilizar antes do Relaxamento 
Muscular Progressivo. 

Estímulos internos 
ou Pensamentos 

Pulso Rápido 
Estimula uma frequência cerebral de 15 Hz, permanece por um tempo nessa 
frequência e, em seguida, o sinal vai diminuindo até 8 Hz. Indicado para utilizar 
antes de técnicas cognitivas e comportamentais. 

Estímulos Externos 
ou Ambiente 

Pulso Médio 

Ajuda a pessoa a entrar num estado de meditação, com uma frequência de 7.83 
Hz. Esta é a frequência de ressonância do campo magnético da Terra descoberto 
pelo alemão Schumann. Dessa forma, isso pode contribuir para um processo 
natural de diminuição de estímulos externos e adaptação ao ambiente como 
Cheiros, Sons, cores e melhores resultados nas manobras manuais, aplicação de 
acupuntura, pilates entre outras atividades. 

Técnica Verbal Pulso Rápido 

Este protocolo foi desenvolvido para ajudar uma pessoa a entrar em um estado 
alterado de consciência. A pessoa simplesmente deverá se concentrar no som, 
pois isso é que provavelmente vai estimular a Auto-Percepção. OBS: Não ingerir 
açúcar 24 horas antes do treinamento em Neurometria e, pelo menos, 2 horas 
antes do GOC. Indicado para Técnicas e procedimentos verbais em Psicologia, 
Psicanálise, Coaching e PNL. 

Técnica Verbal Pulso Lento 

Este protocolo ajuda uma pessoa a entrar num estado auto-hipnótico. A pessoa 
deve se concentrar o máximo possível para ouvir todos os tipos de sons desse 
treinamento. A chave do sucesso está em conseguir perceber todos os sons desse 
protocolo (ajuda a aumentar a propriocepção). Indicado para Técnicas e 
procedimentos verbais em Psicologia, Psicanálise, Coaching e PNL. 



Desempenho 
Mental 

Pulso Médio 

Este treinamento contém uma proporção de ondas Beta, Alfa, Teta e Delta. Todos 
eles estão presentes nesse protocolo e a evolução do sinal se projeta num perfil 
Cerebral para uma Mente mais Ativa. Averiguar Alimentação Funcional. Indicado 
para Déficit de Atenção, Rendimento Escolar e Produtividade no Trabalho. 

Equilíbrio Mental Pulso Rápido 

Apresenta uma frequência alta (pulsos rápidos), passa para pulsos médios, depois 
passa para pulsos lentos e retorna gradativamente até a frequência alta. Isso 
pode ajudar no Equilíbrio Mental. Complementar para tratamento de Transtornos 
de Ansiedade e do Humor. 

Subliminar Pulso Médio 

Ajuda a ter uma frequência para utilizar informações subliminares. Enquanto 
escuta a frequência, mensagens subliminares podem ser aplicadas pelo 
Profissional. Indicado para técnicas de Hipnose, Cognitivo Comportamental, PNL 
e EMDR. 

Criatividade e 
Intelecto 

Pulso Lento 

Ajuda a induzir um estado de criatividade com três frequências diferentes: Inicia 
com Teta, vai para SMR e termina em Beta. Em seguida o sinal vai diminuindo até 
Teta. Indicado utilizar esse GOC ao mesmo tempo em que aplicar exercícios para 
Criatividade e Intelecto. 

Criatividade e 
Intelecto 

Pulso Médio 

Induz a um estado de maior Criatividade com frequência Teta. As frequências são 
variadas para tornar o cérebro mais "sensível" a eles. A frequência começa em 
Beta baixo e termina em Beta. Pode ser treinado com ou sem exercícios de 
Criatividade e Intelecto durante o GOC. 

Foco e Atenção Pulso Lento 

Ajuda a melhorar o foco iniciando com ondas Alfa e indo para Beta baixo e depois 
para Beta Alto. É utilizada uma modulação de 15 Hz e a frequência é crescente 
até o fim. Pode ser utilizado como coadjuvante em tratamento de depressão. 
Averiguar a Alimentação Funcional. Indicado para Desempenho e Performance 
humana no trabalho, Educação e Esporte. 

Foco e Atenção Pulso Médio 

Ajuda a focalizar a atenção, estimulando o cérebro para uma frequência de Beta 
alto. Depois há uma diminuição cíclica a cada 15 segundos para manter o cérebro 
mais focado. Isso ajuda o cérebro a se adaptar em diferentes exercícios de Foco e 
Atenção. Também pode ser utilizado como coadjuvante na Depressão. Indicado 
para Desempenho e Performance humana no trabalho, Educação e Esporte. 

Concentração Pulso Médio 

Induz a frequência cerebral até 10 Hz, depois evolui para 15 Hz e, em seguida, vai 
diminuindo até 8 Hz. Permanece em 8 Hz por 5 minutos e em seguida eleva a 
ressonância até Beta médio. Indicado para utilizar em conjunto com estratégias 
para aumentar a competência cerebral. 

Memória e 
Aprendizagem 

Pulso Lento 

Estimula uma frequência de pulsos lentos para ajudar na memória. A frequência 
se aproxima da frequência do sono aonde o processo de solidificação de memória 
é acionada. Pode ser utilizado ao mesmo tempo com exercícios de memória. Caso 
aplique somente o GOC, a pessoa deverá permanecer de olhos abertos. Após o 
GOC pode iniciar técnicas para aumentar Memória e Aprendizado. 

Cefaleia Pulso Lento 
Ajuda a aliviar as dores de cabeça. Frequência vai de Teta (5 Hz) a Médio-Alfa (10 
Hz), onde variam periodicamente de um para o outro. Evitar Alimentos 
Intolerantes. 

Cefaleia Pulso Médio Ajuda a aliviar dores de cabeça. Vai de Pulsos Médios para Teta (5 Hz) e finaliza 
médio-Alfa (10 Hz). Evitar Alimentos Intolerantes. 

Cefaleia Pulso Rápido 
Ajuda a aliviar as dores de cabeça. Vai de Pulsos Rápidos para Teta (5 Hz) e depois 
médio-Beta (10 Hz). Esses estímulos apresentam-se de forma circular, ou seja, vai 
de 5 para 10 e 10 para 5 Hz. Evitar alimentos intolerantes. 

 
 
 
 

IMPORTANTE: se a pessoa chegar com queixa de dor de cabeça, recomenda-se que utilize inicialmente o 
GOC de Cefaleia, pois fica muito difícil alguém realizar treinamentos com dor de cabeça, seja qual for a 
fase que a pessoa se encontra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS PARA OBSERVAÇÃO CLÍNICA 

• Pulsos Lentos - Ficar preso neste pulso pode tender a 
déficit de atenção, problemas de aprendizagem e 
memória, saltar as respostas ao invés de passar por 
todas as etapas e tendência a comportamento 
Depressivo. Pode estar relacionado ao uso de drogas e 
álcool. Algumas vezes a pessoa pode apresentar uma 
sensação de estar sonhando acordado ou distúrbios do 
sono. 
 

• Pulsos Médios - Ficar preso neste pulso pode tender à 
deriva (sem energia ou sem vontade) mesmo com 
tarefas rotineiras, ficando assim desmotivado. Pode 
apresentar sensação de mal-estar, dificuldade na 
resolução de problemas, deficiência no foco e 
concentração e dificuldade em realizar atividades 
físicas. 
 

• Pulsos rápidos – ficar preso neste pulso pode tender a 
processamento rápido de palavras e utilizando muitos 
passos e sequências. A pessoa pode focalizar de forma 
negativa as reações internas ou externas. Tendência a 
padrões obsessivos, compulsão, dependência ou 
transtornos de ansiedade. Pode apresentar dificuldade 
cognitiva, má coordenação, pensamentos acelerados, 
agressividade e hiperatividade. 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Para uma melhor performance nas aplicações, utilize o Quadro de Protocolos. 



 
 

REVISÃO DA ANATÔMIA DOS ESTÍMULOS NERVOSOS 
 
  

As ondas sonoras são geradas através do Batimento Biauricular, ocasionadas quando 
aplicamos uma determinada frequência sonora em um ouvido e outra frequência levemente 
diferente no outro. O cérebro, pela sua característica assimétrica, irá subtrair essas duas 
ondas e captar apenas a diferença entre elas. Este ritmo enviado ao córtex vai gerar, em 
poucos minutos, uma frequência imposta (Brandy, 2002). 
 
Por exemplo, ao colocar uma frequência de 500 Hz em um ouvido e uma frequência de 510 
Hz no outro, em alguns minutos, ocasionará uma percepção no cérebro de 10 Hz (onda 
Alpha), gerando um predomínio desse pulso nervoso em todo o cérebro. 

 

   Basicamente, um estímulo de indução sonoro, ao ser aplicado da maneira correta, pode 
induzir uma pessoa a um determinado estado cerebral (Siever, 2004). 

 

ANATOMIA 

 
 

Toda a via auditiva tem uma representação tonotópica (bilateral) que vai da membrana basilar até a área de projeção no córtex auditivo primário 
(lobo temporal). O córtex auditivo possui um mapa de representação colunar das frequências sonoras. 

 
 

Na imagem a representatividade das frequências em cada parte do córtex. 

 

 
Teoria tonotópica do córtex auditivo primário. (Adaptado de Bear et al, 2002) 



 
 

 
 

 
 

 
 

Como funciona exatamente o GOC ao nível cortical para treinamento? 
 
 
 
 

 
1- A percepção sonora do Batimento Biauricular ocorre quando dois sons 
de frequências próximas são colocados a cada um dos ouvidos através 
de fones estéreo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Som A Som B 
2- Em poucos minutos, o cérebro integra os dois sinais sonoros em Som 
A (amarelo) e Som B (vermelho), produzindo a sensação de um “terceiro 
som”, representado pelo gráfico (Som C) chamado de Batimento 
Biauricular. 

 
 
 

Som C 
 
 
 
 
 

 
O Batimento Biauricular tem origem nos neurônios na oliva superior e 
corpo trapezóide do tronco encefálico, sendo que sua recepção é feita 
pelo tálamo. Esses neurônios realizam essa função computando as 
diferenças na altura e no tempo de chegada de um som aos dois 
ouvidos. A compreensão do significado é realizada pela comparação de 
padrões que é feita pelos neurônios corticais (Kolb e Whishaw, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Batimento Biauricular é neurologicamente comunicado à formação 
reticular, que usa neurotransmissores para iniciar as alterações na 
atividade das ondas do cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O que é exatamente a “Zona de Treinamento Funcional”? 
 

 
Durante o treinamento, na Neurometria, a pessoa utiliza o cérebro para poder atingir seus objetivos 
e alcançar os melhores resultados. Para isso, ela terá que utilizar exercícios respiratórios, 
pensamentos, raciocínio, controle emocional, concentração, imageria e tudo mais de recursos que 
o profissional poderá utilizar para que possa ajudá-la a vencer os objetivos. 

 
Conforme seus objetivos são alcançados, o cérebro vai criando novos aprendizados e novas 
sinapses. Para tanto, pulsos nervosos entre o Cérebro e o Corpo, estão em constantes mudanças 
para poder encontrar a melhor forma de vencer seus desafios. Porém, quando o cérebro começa a 
perceber um desgaste, automaticamente, tenta utilizar o processo de aprendizagem que mais lhe 
foi eficiente. Dessa forma, ele consegue criar uma “ancora”, pois quando tiver em melhores 
condições, continuará a crescer desse ponto em diante. 

 
Para isso, utilizaremos o GOC. Como já vimos, o GOC é um Batimento Biauricular que compreende 
todos os valores que melhor representa os pulsos nervosos dentro do período de treinamento, isto 
é, durante a Zona de Treinamento Funcional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM 
 
 
 

O QUE NÃO HÁ DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS: 

• Capacidades psíquicas exacerbadas 

• Experiências fora do corpo 

• Visão remota e/ou de lugares imaginários 

• Telepatia 

• Telecinese 

• Projeção Mental e Astral 
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