
partir de hoje, e pelas pró-
ximas duas ou três colunas, 
vou dedicar este espaço ao 
esclarecimento de muitas 

dúvidas e crenças equivocadas sobre o 
Neurofeedback, com as quais, em meu 
dia a dia, frequentemente me defronto 
- sejam provenientes de pacientes que, 
buscando uma maior compreensão des-
sa metodologia, procuram entender a 
razão de ser pela qual o Neurofeedback 
funciona, sejam de colegas da área de 
saúde que, por puro desconhecimento 
da literatura científica existente, muitas 
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vezes têm dificuldade em acreditar, mes-
mo, que esse tratamento tenha validade 
e produza o tipo de resultados relatados, 
o que, em geral, acaba levando a descré-
dito, resistência e preconceito. 

Assim, vamos a elas. 
Qual o mecanismo fundamental 

por trás do Neurofeedback.? Por que ele 
funciona? 

Vamos começar pela primeira parte 
desta pergunta. 

Neurofeedback nada mais é do que o 
treinamento dos neurônios por sinaliza-
ção sonora e visual. E aqui não há nenhu-
ma invenção ou inovação, já que estamos 
falando simplesmente de Condiciona-
mento Operante, estudado em qualquer 
laboratório de Psicologia Experimental 
que se preze, um campo de conhecimento 
e pesquisa existente há quase um século. 

O Condicionamento Operante é uma 
forma de aprendizagem no cérebro, na 
qual o sistema orgânico, no caso os neurô-
nios de uma região específica do cérebro, 
quando em treino e em produzindo um 
tipo de atividade específica que se deseja 
que adotem, em um parâmetro específico, 
tal como amplitude do sinal ou conectivi-
dade entre áreas cerebrais, e em uma dada 
frequência também específica, recebem 
sinalização sonora e visual de "acerto". 
Quando não produzem o tipo de ativida-
de que os parâmetros de treino estiverem 
solicitando, simplesmente não recebem 
sinalização alguma. 

Desta forma, se estabelece um "jogo" 
entre o cérebro e a atividade proposta ou 
desejada. E o que ocorre é que os neu-
rônios rapidamente "entram no jogo", 
buscando pontuar, cada vez mais, isto é, 
"acertar". Desse modo, ao produzirem a 
atividade solicitada pelo treino, cada vez 
por mais tempo, vão se habituando a ela, 
até que, finalmente, a adotam como padrão 
de funcionamento, perpetuando-a dali em 
diante, sem mais necessitarem de treina-
mento algum. Neste ponto, após se cons-
tatar a consolidação da aprendizagem que, 
necessariamente, terá de se traduzir na me-
lhoria dos sintomas e queixas inicialmente 
trazidos, o paciente recebe a alta 

Agora, vamos à segunda parte da per-
gunta: por que o Neurofeedback funciona? 

O treinamento por Neurofeedback se 
dá pela leitura, em tempo real, da ativida-
de eletroencefalográfica, isto é, da ativida-
de elétrica dos neurônios, no cérebro. 

Assim, tomando por referência va-
lores oriundos de uma base de dados 
normativa, obtidos a partir de um le-
vantamento realizado nos Estados Uni-
dos ao longo de vinte anos, de pessoas 
consideradas normais, isto é, indivíduos 
sem nenhum tipo de comprometimento 
funcional, o treino é realizado. 

E, apenas para que se tenha uma ideia 
do grau de exigência adotado para que a 
atividade cerebral de um indivíduo parti-

atividade cerebral, desregulações estas que 
são as verdadeiras responsáveis pela sinto-
matologia trazida pelo paciente, isto é, sua 
queixa, como depressão, TOC ou ansie-
dade, por exemplo, se encontrará, no que 
tange à atividade neurológica de seu cére-
bro, distante destes valores de referência. 

O treinamento, então, se dará pela 
leitura da atividade cerebral, realizada 
por um computador, que se encontra co-
nectado ao equipamento de eletroence-
falografia, obtendo amostras da atividade 
cerebral duzentas e cinquenta e seis vezes 
por segundo, e realizando a comparação 
destes valores obtidos do cérebro do pa-
ciente, em tempo real, com aqueles pre-
sentes na base de dados normativa. 

cipante deste levantamento fosse consi-
derada normal, sendo, então, incorporada 
à base de dados normativa e compondo 
uma média populacional para aquela ida-
de e sexo específicos, cada um dos indiví-
duos estudados passou por exames neuro-
lógicos, psiquiátricos e neuropsicológicos. 

O resultado foi a obtenção de parâme-
tros fidedignos e ideais de atividade cere-
bral que, assim, servem para o balizamen-
to do treinamento de áreas e estruturas 
cerebrais, de acordo com a idade e sexo 
de um indivíduo. 

Desse modo, uma pessoa que apre-
sente desregulações funcionais em sua 

Essa comparação produz valores esta-
tísticos que indicarão, também momento 
a momento, se aquele determinado agru-
pamento neurológico está dentro dos pa-
râmetros de treino conforme já explicado 
nesta coluna. 

Nas próximas colunas vamos respon-
der a, pelo menos, mais estas perguntas: 

Os resultados são temporários ou, por 
outro lado, de fato permanecem após o fi-
nal do tratamento? 

O Neurofeedaback tem fundamenta-
çâo científica? 

Por que buscar o Neurofeedback e não 
um tratamento medicamentoso? Até lá! 

Leonardo Mascaro é psicólogo, mestre em Neurociências (USP), 
especializado e certificado internacionalmente em Neurofeedback (BCN -
Board Certified on Neurofeedback) pela BCIA (Associação Internacional de 
Certificação em Biofeedback - EUA). É autor dos livros A Arquitetura do Eu 
e Para que Medicação? (Editora Campus-Elsevier). 
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Text Box
Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 88, n. 88, p. 52-53, abr. 2013.




