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RESUMO 

O estado vibracional (EV) é descrito como uma sensação de vibração intensa por 

todo o corpo, em que o sujeito se mantém num estado de relaxamento psicofisiológico 

que pode ser gerado de forma espontânea ou autoinduzida. Pessoas que aplicam esta 

técnica relatam alterações do estado mental e emocional, tais como: relaxamento, 

disposição, limpidez de pensamento, equilíbrio emocional, melhoria do raciocínio, bem-

estar, entre outros. Estas são, entretanto observações subjetivas, sendo a mensuração 

deste fenômeno uma lacuna e um desafio para a ciência. O objetivo desta pesquisa é 

explorar sistematicamente o estado vibracional no âmbito da neurociência. Desta forma, 

medidas eletroencefalográficas (EEG) foram utilizadas para observar se a sensação 

subjetiva de EV é acompanhada por mudanças na atividade elétrica cerebral. Além 

disso, para avaliar se o EV provoca algum efeito positivo em funções cognitivas como 

atenção e memória, foi utilizado um teste de reconhecimento de palavras antes e depois 

da aplicação da técnica de EV. Foram também aplicados questionários de dados gerais 

socioeconômicos e de saúde, do perfil de estados de humor, de qualidade do sono, além 

de inventários psicológicos. O foco inicial do trabalho foi a análise estatística dos dados 

de EEG, ficando as outras análises para uma etapa posterior. Dois grupos de voluntários 

foram analisados, o primeiro formado por 14 sujeitos que praticam a técnica de EV há 

pelo menos 10 anos (Grupo Experiente - GEXP), e o segundo formado por 11 sujeitos 

que nunca haviam realizado a técnica (Grupo Controle - GCONT). O GCONT obteve 

instruções sobre a técnica de EV antes dos experimentos. Foram realizadas análises 

estatísticas dos registros eletroencefalográficos, para comparar os grupos, em quatro 

condições: Basal, Relaxamento, Não-EV (período em que o sujeito está engajado na 

tarefa, mas ainda não percebe o EV) e EV (período em que o sujeito percebe o EV). 

Uma vez que os sujeitos do GCONT relataram não ter conseguido atingir a condição de 

EV propriamente, a comparação entre grupos foi feita apenas nas três condições, Basal, 

Relaxamento e Não-EV. Para isso, foi usado o teste de Mann-Whitney U com um limiar 

estatístico de p<0,05. De forma geral, o GEXP apresentou maior potência na banda de 

frequência alfa 2 (9,5-11,0 Hz) em todas as condições. Durante o período Não-EV, o 

GEXP também apresentou uma maior potência na banda de frequência alfa 3 (11,5-13,0 

Hz) na região temporal esquerda, e gama 1 (30,5-55,0 Hz) e gama 2 (65,0-80,0 Hz) em 

regiões central, parietal e temporal esquerda, mas menor potência na banda de 

frequência teta 1 (3,5 - 5,0 Hz), em regiões centro-parietais. Para a análise estatística 



 
 

 
 

intragrupo, entre as condições, utilizou-se o teste estatístico Wilcoxon pareado. 

Observaram-se diferenças significativas (p<0,005), principalmente em regiões centrais, 

em teta 1 (3,5-5,0 Hz), sendo maior no Relaxamento, quando comparado com as 

condições Basal e Não-EV, no GCONT, e com o Não-EV e EV, no GEXP. No GEXP, a 

potência de gama 1 (30,5-55,0 Hz) e gama 2 (65,0-80,0 Hz) foi difusamente maior 

durante o EV, se comparado às outras três condições. Para o GCONT, apenas a 

condição Basal apresentou maior potência de gama 1 (30,5-55,0 Hz) e gama 2 (65,0-

80,0 Hz), se comparado com o Relaxamento. O aumento de teta 1 no Relaxamento, 

principalmente no GCONT, pode estar associado a uma maior sonolência deste grupo 

durante esta condição. Já o aumento de alfa 2 durante o Não-EV e o EV, pode estar 

associado com processos de atenção e cognição (DOLPPERMAYR et al., 2002; FELL 

et al., 2010; KLIMESCH et al., 1999; RAY E COLE, 1985). Por outro lado, o aumento 

da potência de gama em sujeitos experientes na técnica de EV encontrado aqui e em 

trabalhos anteriores, em meditadores experientes (FELL et al., 2010; LEHMANN et al., 

2001; LUTZ et al., 2004), poderia estar associado a alterações nos processos mentais e 

cognitivos destes praticantes, tais como atenção, memória operacional, aprendizagem e 

percepção consciente embora, análises adicionais devam ser realizadas para excluir a 

possibilidade de interferência de artefatos musculares nos dados de EEG. Estes 

resultados suscitam a hipótese de que no engajamento da tarefa do EV e durante o EV, 

os sujeitos do GEXP conseguem manter-se em um estado de alerta, porém com maior 

nível de relaxamento e concentração. Uma inspeção mais detalhada dos dados, além de 

outros experimentos com diferentes protocolos, um maior número de sujeitos e 

pesquisas longitudinais são necessários para que testar esta hipótese. 
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ABSTRACT 

Vibrational State (VS) is described as a sensation of intense vibration throughout 

the entire body, generated spontaneously or self-induced, in which the subjects keep 

themselves in a state of psychophysiological relaxation. People who perform this 

technique report mental and emotional changes such as: relaxation, willingness, clarity 

of thought, emotional balance, improvement of thinking, well being, among others. 

However, these are subjective observations, and the measurement of this phenomenon 

constitutes a challenge to science. This research aims to systematically explore the 

vibrational state in the neuroscience field. Electroencephalography (EEG) was used to 

observe whether the subjective sensation of VS is followed by changes in the brain's 

electrical activity. In addition, in order to evaluate whether VS causes any positive effect 

in cognitive functions such as attention and memory, a word recognition test was 

applied before and after performing the VS technique. Questionnaires concerning 

socioeconomic and health data, profile of mood states, sleep quality and psychological 

inventories were also used. The primary focus was the statistical analysis of the 

electroencephalographic data, while the other analyses were left for a later stage. Two 

groups of volunteers were analyzed: The first one was composed by 14 people that have 

practiced the technique for at least 10 years (Experienced Group - GEXP), and the 

second one was composed by 11 people that had never performed the VS before 

(Control Group – GCONT). The GCONT was instructed about the VS technique before 

the experiments. Statistic analyses were used to compare the EEG data of both groups in 

four conditions: Basal, Relaxation, Non-VS (period in which the subject is involved in 

the task, but is yet to achieve the VS) and VS (period in which the subject has achieved 

the VS). Since the volunteers from the GCONT claimed that they could not achieve the 

VS properly, the comparison between the two groups was only made in three 

conditions: Basal, Relaxation and Non-VS.  In order to do so, the Mann- Whitney U test 

was used with a threshold of p<0.05. Generally, the GEXP presented a higher alpha 2 

frequency band power (9.5 – 11.0 Hz) in all conditions. During the Non-VS period, the 

GEXP also presented a higher power in the alpha 3 frequency band (11.5 – 13 Hz) in the 

left temporal area, and gamma 1 (30.5-55.0 Hz) and gamma 2 (65.0-80.0 Hz) in central, 

parietal and left temporal areas, but a lower power in the theta 1 frequency band (3.5 - 

5.0 Hz) in central-parietal regions. Regarding the within group statistical analysis, 

among the conditions, the paired Wilcoxon test was used. It was possible to observe 



 
 

 
 

statistically significant differences (p<0.005) mainly in central regions, in theta 1 (3.5-

5.0 Hz), being greater in Relaxation when compared to Basal and Non-VS, in GCONT, 

and with Non-VS and VS, in GEXP. In GEXP, gamma 1 power (30.5-55.0 Hz) and 

gamma 2 power (65.0-80.0 Hz) was diffusely higher in VS when compared to the other 

three conditions. Regarding the GCONT, only the Basal condition presented higher 

gamma 1 power (30.5-55.0 Hz) and gamma 2 power (65.0-80.0 Hz), when compared to 

Relaxation. The increase in theta 1 during the Relaxation, especially in GCONT, may be 

associated with a higher level of sleepiness in this group during this condition. The 

increase in alpha 2 during the Non-VS and VS may be associated with attention and 

cognition processes (DOLPPERMAYR et al., 2002; FELL et al., 2010; KLIMESCH et 

al., 1999; RAY E COLE, 1985). On the other hand, the increase in gamma power in VS 

practitioners found in this work and in previous works with meditation practitioners 

(FELL et al., 2010; LEHMANN et al., 2001; LUTZ et al., 2004) may be associated with 

changes in mental and cognitive processes such as: attention, operational memory, 

learning and conscious perception; additional analysis must be performed to exclude the 

possibility of muscle artifacts in the EEG data. These results suggest that when 

engaging the VS task and during VS, GEXP subjects can keep themselves in a state of 

alertness, but with a higher level of relaxation and concentration. More detailed data 

analysis, other experiments with different protocols, and a greater number of subjects 

and longitudinal studies are necessary to test this hypothesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estado Vibracional (EV) é uma técnica ainda pouco conhecida no meio científico, 

mas amplamente utilizada na Conscienciologia, linha de conhecimento centrada na 

autopesquisa, definida por Vieira (1999, p. 33) como uma “ciência que trata do estudo 

abrangente da consciência, executado pelas próprias consciências através dos atributos 

conscienciais, veículos de manifestação e fenômenos conscienciais multidimensionais” e 

pautada no princípio da descrença. 

O interesse na pesquisa do EV surgiu a partir de relatos pessoais de diversos 

pesquisadores e praticantes desta técnica, experimentada por esta autora, no que se refere aos 

benefícios advindos da sua prática no dia a dia, tais como: relaxamento, disposição física, 

superação de pequenas indisposições orgânicas, limpidez de pensamento, melhoria do 

raciocínio e da concentração, bem-estar, autoconfiança, autocontrole, diminuição do estresse, 

maior equilíbrio físico, mental e emocional, entre outros.  

Alguns destes benefícios também são relatados em pesquisas sobre meditação 

(DAVIDSON et al., 2003; HARRINGTON, 1997; GLIEDMAN et al., 1956; LEVINE et al., 

1978; MASICAMPO, BAUMEITER, 2007; ROCHA, 2011; WALLACE, 1970, 1983), 

citando, inclusive, o uso da meditação como técnica terapêutica complementar, já utilizada no 

sistema público de saúde de vários países, dentre os quais a Nova Zelândia (DUKE, 2005), 

Canadá (ANDREWSA, BOONB, 2005), Austrália (McCABE, 2005), Reino Unido (ERNST 

et al., 2005) e Estados Unidos (SPIEGEL et al., 1998).  

Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, Manocha (2000) cita que a utilização da 

prática meditativa como recurso terapêutico, além de melhora na saúde, teria gerado uma 

economia estimada em cerca de 200 dólares por paciente. Segundo Rocha (2011), o 

Ministério de Saúde do Brasil, com base em documento da Organização Mundial da Saúde – 

OMS, aprovou a utilização de práticas complementares como acupuntura, homeopatia e 

meditação, desde 2006. Contudo, pesquisas científicas que investiguem a influência direta da 

prática meditativa em melhoras cognitivas e fisiológicas ainda são raras (CANTER, ERNST, 

2003; TANG et al., 2007). 

Da mesma forma, a lacuna de informações científicas sobre o EV deixa em aberto a 

questão se o EV e os benefícios citados pelos praticantes da técnica podem, de alguma forma, 

ser mensurados. Portanto, o objetivo desta pesquisa é verificar se a sensação subjetiva do EV, 
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definido enquanto um estado psicofisiológico, pode estar associada a mudanças na atividade 

elétrica cerebral, medidas através de eletroencefalografia de escalpo (EEG), bem como se 

apresenta alguma influência nos processos mnemônicos dos participantes. 

 

1.1.  O Estado Vibracional 

 

O estado vibracional (EV) é descrito por uma sensação de vibração intensa por todo o 

corpo, que pode ser gerada de forma espontânea ou autoinduzida, em que o sujeito se mantém 

num estado de relaxamento psicofisiológico. Esta sensação é muitas vezes descrita como 

ondas elétricas, formigamentos generalizados, arrepios, calafrios, choque elétrico indolor, 

eletricidade estática interna, incandescência energética ou vibração agradável, entre outras, no 

geral imperceptível visualmente para um observador externo (ALEGRETTI, 2008; VIEIRA, 

1986, 1997). 

De acordo com relato pessoal do propositor da técnica, o médico e odontólogo Waldo 

Vieira (1932-), o EV foi citado publicamente pela primeira vez em 1966, mas apenas em 1981 

foi relatado em publicação escrita (VIEIRA, 1981), e posteriormente descrito mais 

detalhadamente em Vieira (1986). Vieira (2003) define o EV como “a condição técnica da 

dinamização máxima das energias do energossoma (corpo de energias), através da impulsão 

da vontade e metodologia específica, a fim de manter a paraprofilaxia pessoal na vivência da 

consciência”. Ainda segundo Vieira (1981, p. 19),  

O estado vibratório caracteriza-se pelo movimento de ondas internas iguais 

as de vibrações elétricas, pulsantes e indolores, cujas ocorrências, frequência 

e intensidade podem ser comandadas pela vontade, indo ritmadamente, 

aceleradas ou vagarosas, fortes ou fracas, varrendo o corpo imobilizado da 

cabeça até as mãos e pés, e retornando ao cérebro, num circuito constante de 

breves segundos. O fato parece às vezes uma “tocha de fogo” indo e vindo, 

ou “bola de eletricidade suportável” guiada pelo controle da mente. 

 

Allegreti (2008) cita que o EV pode ocorrer de forma espontânea (fatores externos 

nem sempre identificados) ou voluntária, gerado através de diversas técnicas, tais como certas 

formas de exercícios respiratórios, entre os quais destaca o pranaiama bástrica do Ioga e, 

principalmente, através da técnica conscienciológica da circulação fechada de energias, ou da 

oscilação longitudinal voluntária energética (OLVE), descrita por Trivellato (2008). Allegreti 

(2008) também levanta a questão de que, se podemos sentir o EV fisicamente, então esse deve 

ter um “eco neurológico” associado ao mesmo. 
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As manobras básicas para a aplicação da técnica do EV, transcritas parcialmente e 

adaptadas de Vieira (2003), consistem nos passos descritos e ilustrados na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Infográfico com descrição e ilustração de como realizar a técnica do EV. 
Fonte: Baseada em Vieira (2003, p. 800-801) e Conscienciologia ([20--?]). 

 

Vieira (1986) sugere a repetição destes procedimentos, de início, 20 vezes ao dia, 

como descritos, nas mais diversas condições. Apesar da sugestão do autor quanto à 

manutenção da posição na fase inicial de sua prática, a técnica também pode ser executada 

com a pessoa deitada em decúbito dorsal ou em cadeira confortável, o que pode facilitar o 

relaxamento. Com a experiência, segundo Vieira (2003, p. 805), o sujeito consegue realizar o 

EV a qualquer momento, podendo ser inclusive utilizado de maneira profilática em termos de 



23 
 

 
 

manutenção do equilíbrio energético, nas mais variadas situações do dia-a-dia, principalmente 

em momentos de contato com outras pessoas ou chegada em ambientes com muita gente. 

Relata ainda que pessoas que alcancem um estágio maior de domínio das energias poderiam 

viver em EV permanente. 

Trivellato (2008) descreve a técnica para indução do EV, conhecida como Circulação 

Fechada de Energias ou Mobilização Básicas de Energias, como um procedimento 

bioenergético básico, que corresponde a uma movimentação energética longitudinal cíclica ou 

uma oscilação longitudinal voluntária das energias (OLVE), “onde o praticante organiza os 

movimentos bioenergéticos espontâneos de diversas naturezas, frequências, modos e padrões 

que ocorrem em seu corpo energético, transformando-o em um tipo de onda estacionária 

coerente que abrange todo este corpo energético”. Considera ainda que uma “sessão” da 

técnica corresponde à movimentação contínua de um pulso energético em sucessivos “ciclos” 

longitudinais, que ocorrem sem pausa, ao longo do corpo energético. Estes ciclos seriam 

compostos de percursos completos que vão da cabeça aos pés e pés à cabeça, ao final do qual, 

um novo impulso é aplicado ao pulso energético pela pessoa, através da vontade, com o 

objetivo de conseguir criar uma onda estacionária coesa e estável. Ressalta ainda a 

importância da manutenção da propagação deste pulso energético e da atenção sobre esta 

movimentação, para que o pulso energético não se dissipe. Isto sugere, portanto, a 

importância da atenção e da vontade no desenvolvimento de técnicas para indução do EV. 

Durante as técnicas indutoras do EV, Trivellato (2008) relata várias características 

subjetivas, a exemplo da velocidade da movimentação dos pulsos energéticos, o ritmo, a 

quantidade de energia circulante, a fluidez, a retilinearidade da trajetória, entre outros. Cita 

também que o praticante da técnica pode ter sensações de ativação superficial das energias, 

instável e efêmera, ou profunda, mais estável e autossustentada. Alegretti (2008) ressalta que 

normalmente são necessários anos de treinos diários até que se consiga alcançar EVs plenos, 

intensos, a qualquer hora, em qualquer lugar ou situação, independente de qualquer outro 

fator interno ou externo, além da vontade decidida, disciplinada e persistente do praticante. 

Vieira (1986) alega que, apesar de pouco conhecido, o EV é um fenômeno humano bastante 

universal, tendo sido experimentado e descrito por muitas pessoas, independentemente de 

sexo, idade, nacionalidade, nível escolar, religiosidade ou cultura.  

As descrições acima relativas ao EV indicam que ele estaria embasado na existência 

de “bioenergias” que poderiam ser movimentadas pela vontade do sujeito, em busca de um 

estado de homeostasia física, emocional e mental. Contudo, até os dias atuais, ainda não se 
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tem uma definição precisa para bioenergia ou energia vital, mas este termo ou outros 

similares são usados em diversas linhas de conhecimento, que a designam como bioplasma 

(V.S. Grischenko), chi/qi (acupunturistas, China), fluido magnético (Franz A. Mesmer), força 

vital (C. F. S. Hahnemann), orgônio (Wilhelm Reich), prana (iogues, Índia), entre outras 

(VIEIRA, 1999). A Bioenergética (LOWEN, 1982) considera que a energia estaria envolvida 

em todos os processos da vida, nos movimentos, sentimentos e pensamentos, e para Albert 

Szent-Gyorgyi, seria preciso energia para movimentar a máquina vital. 

Segundo a cultura oriental, existem vários tipos de energias que percorrem o corpo 

internamente através dos chamados meridianos, também conhecidos como "canais de 

energia" utilizados na acupuntura e outros métodos terapêuticos da medicina tradicional 

chinesa. A acupuntura (do latim acus - agulha e punctura - colocação) é um ramo da medicina 

tradicional chinesa sendo, de acordo com a nova terminologia da OMS, um método de 

tratamento complementar. Isso se deve aos resultados obtidos, apesar das dificuldades de 

mensuração de processos bioenergéticos propriamente, os quais vêm sendo pesquisados por 

alguns cientistas, a exemplo de Seto et al. (1992). Outra técnica bioenergética, relatada por 

Oliveira (2003), é a impostação de mãos, que tem sido utilizada desde épocas remotas, 

podendo-se citar o Toque Terapêutico (KRIEGER, 1976), o Jin Shin Jyutsu (BURMEISTER, 

MONTE, 1997), o Reiki (WARDELL, ENGEBRETSON, 2001), o Qi Gong e o Johrei 

(OSCHMAN, 2000), entre outras. Observa-se uma busca pela compreensão de como estas 

terapias alternativas baseadas no uso de bioenergias ou energias ditas sutis funcionam, a 

exemplo de diversas pesquisas científicas desenvolvidas nos últimos anos, relativas a técnicas, 

tais como: imposição de mãos para melhoras do sistema imunológico, de tumores, de 

alterações hormonais, entre outras (FERNANDEZ et al., 1998; GIASON, BOUCHARD, 

1998; LAFRENIERE et al., 1999; LEI et al., 1991; OSCHMAN, 2000; OLIVEIRA, 2003; 

OLSON, HANSON, 1997; QUINN, STRELKAUSKAS, 1993). 

Outros autores sugerem que os resultados obtidos com tratamentos pelas terapias 

alternativas, sejam decorrentes de efeito placebo, relatado como uma resposta condicionada 

do organismo, que pode ser dependente de crença, envolvendo interações entre a mente, as 

emoções e diferentes sistemas fisiológicos, o que, por si só, pode constituir-se em um acesso 

para mecanismos internos, naturais, que podem tanto levar ao desencadeamento de doenças 

quanto a sua própria cura (ADER, 1975; GLIEDMAN, 1956; HARRINGTON, 1997; 

HERRNSTEIN, 1962; LEVINE et al., 1978; STEFANO et al., 2001; WOLF, 1950). Devido a 

estes questionamentos, algumas pesquisas procuraram isolar o efeito placebo, através de 



25 
 

 
 

trabalhos utilizando ratos como modelos experimentais (LEI et al., 1991; OLIVEIRA, 2003; 

ZHANG et al., 1998). Winstead-Fry e Kijek (1999) revisaram 29 estudos da eficácia da 

impostação das mãos como modalidade terapêutica complementar sobre a redução da dor, 

ansiedade e estresse, e encontraram 19 estudos que demonstraram benefícios para seus 

pacientes. 

Para Alegretti (2008), a experiência do EV não foi devidamente pesquisada e descrita. 

Também não encontramos publicações sobre o EV em periódicos científicos reconhecidos. 

Alegretti e Trivellato, pioneiros na pesquisa do EV, vêm realizando diversos experimentos, 

com uso de EEG (Porto Alegre - 1991; Natal - 2007) e de imageamento por ressonância 

magnética funcional (fMRI), através de experimentos independentes, que deverão ser 

publicados futuramente, podendo gerar contribuições à pesquisa do EV. 

Devido ao fato de observarmos elementos comuns do EV com algumas técnicas 

meditativas - no que concerne à questão da utilização de processos atencionais e de 

concentração, além dos relatos quanto aos benefícios decorrentes da sua prática - resolvemos 

usar, como referencial desta pesquisa, trabalhos existentes sobre meditação, principalmente na 

área de eletroencefalografia. 

 

1.2. História e Neurociência da Meditação  

 

A meditação é uma prática milenar, originária no Oriente, desenvolvida por diversas 

tradições espirituais para a ampliação da consciência e busca da saúde (SAMPAIO, 2013). 

Antigos textos, referentes à medicina ayurvédica indiana, demonstram que esta prática fazia 

parte dos procedimentos médicos utilizados para recuperação e manutenção da saúde, no 

mínimo, há cinco mil anos (LIMA, 2005). A palavra meditação é originária do sânscrito, 

língua tradicional da Índia, e significa atenção, contemplação. Nos dias atuais, refere-se a uma 

gama de práticas que abrangem desde técnicas voltadas ao relaxamento até exercícios 

desempenhados com objetivos mais abrangentes, como a intensificação do senso de bem-estar 

e de compaixão (LUTZ et al., 2008).  No geral, contempla técnicas de respiração, repetição de 

sons e/ou observação do processo do pensamento para focar a atenção e promover um estado 

de autoconsciência e tranquilidade interior (CANTER, ERNST, 2003). 

A partir da década de 1970, Wallace (1970) despertou o interesse da comunidade 

científica do Ocidente, através de uma pesquisa com 36 meditadores, na qual verificou os 

efeitos da meditação na fisiologia humana, tendo seu estudo publicado na revista Science. 
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Outros estudos têm demonstrado que a meditação é um importante instrumento de regulação 

da saúde (SAMPAIO, 2013). Cardoso (2011), a partir da autoexperimentação de técnicas de 

meditação que lhe propiciavam sensações de relaxamento e de consciência antes não 

imaginadas, questionou-se se tais técnicas poderiam afetar de alguma forma a química 

cerebral e, consequentemente, a fisiologia do corpo. Resolveu, então, desenvolver pesquisas 

sobre o tema, no sentido de buscar compreender como as técnicas meditativas poderiam ser 

utilizadas para fins terapêuticos.  

Segundo Cardoso (2011), a ausência da conotação espiritual na meditação não 

impediria a obtenção dos mesmos efeitos alcançados pelas meditações com conotações 

espirituais, o que leva a considerar que os benefícios advindos da meditação seriam 

decorrentes da técnica per si e não apenas do processo místico/religioso em que estivesse 

envolvida, não invalidando, contudo, seus efeitos quando associados a estes processos. Do 

ponto de vista médico, a meditação consistiria apenas na aplicação de uma técnica que 

induziria a um estado alterado de consciência (MOTA-ROLIM, ARAUJO, 2013). 

No intuito de elaborar uma definição operacional de meditação, Cardoso et al. (2004) 

escreveu que 

[...] para ser considerado meditação, o procedimento deve conter os 

seguintes parâmetros operacionais: utilizar alguma técnica específica 

(claramente definida), envolvendo relaxamento muscular em algum 

ponto do processo e relaxamento da lógica. Tem de ser um estado 

necessariamente autoinduzido, utilizando um artifício de 

autofocalização. 

Ospina (2007) cita que  

[...] As definições geralmente focam os aspectos fenomenológicos da 

prática da meditação e, com exceção de Cardoso et al. (2004), 

raramente descrevem os componentes práticos e físicos necessários 

com detalhamento suficiente para que possam ser compreendidas 

como uma definição operacional de meditação[...]. 

No ciclo típico de um exercício meditativo, Cardoso (2011) relata que o praticante da 

meditação foca em uma âncora e relaxa a lógica, deixando de se envolver nas sequências de 

pensamento, depois perde o foco na âncora e volta à lógica, voltando a focar novamente na 
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âncora e assim por diante. Para indivíduos muito experientes, a manutenção deste foco poderá 

ocorrer de maneira mais continuada, permanecendo constantemente em um estado meditativo. 

A prática meditativa, segundo a literatura científica, pode ser classificada em passiva e 

ativa. Na passiva, o meditador permanece em uma determinada postura, sendo mais fácil para 

meditadores experientes. A ativa associa algum movimento repetitivo durante a meditação, 

seguida de postura serena e em silêncio. As meditações passivas concentrativas utilizam uma 

âncora (artifício de autofocalização) que permite concentrar toda a atividade mental em um 

único foco, evitando a formação de sequências de pensamentos e obtendo o relaxamento da 

lógica. Dependendo do foco, podem ser subdivididas em devocionais (místicas-religiosas), 

através de sons (mantras), da fixação (imagens ou determinado ponto fixo), da visualização 

(imagens mentais sem movimento ou com movimento repetitivo), e “naturais” (âncora 

relacionada às funções corporais, a exemplo da respiração) (CARDOSO et al, 2004; 

SAMPAIO, 2013). As meditações passivas perceptivas, por sua vez, têm como âncora o 

próprio relaxamento da lógica e a auto-observação, mais conhecidas como mindfulness 

meditation, caracterizadas pela consciência da experiência do momento presente, com uma 

atitude de aceitação, focalização da mente, sem nenhum tipo de expectativa, elaboração ou 

julgamento, além da redução dos pensamentos automáticos (SHAPIRO et al., 2005).  

Nas últimas décadas, vários trabalhos têm utilizado o EEG e outras técnicas de 

imageamento para observar a atividade cerebral de meditadores, buscando identificar um 

padrão nas diversas frequências de ondas, predominante durante os estados meditativos, e 

suas consequências. Estudos sobre a meditação observaram a sua influência na regulação 

atencional e emocional (AFTANAS et al., 2001; BROWN E RYAN, 2003; CHAMBERS et 

al., 2008; TANG et al., 2007). Isto pode ser corroborado por pesquisas com mapeamento 

cerebral que demonstram, na primeira fase de um exercício meditativo, um aumento na 

atividade do córtex pré-frontal, área do cérebro relacionada a funções como atenção, 

autoconsciência, tomada de decisão, memória operacional, planejamento e expectativa, etc. 

(CARDOSO et al., 2011). 

Segundo Wallace (1970, 1971), vários autores relatam alterações fisiológicas básicas 

decorrentes da meditação, tais como aumento da amplitude e diminuição da frequência de alfa 

(9 Hz), menor consumo de oxigênio, redução da frequência cardíaca e respiratória, além de 

diminuição da condutância elétrica da pele. Outros pesquisadores apontam para uma 

diminuição do tempo de permanência na condição de estresse em meditadores experientes, 

através de estudos que analisam a dilatação da pupila e seu retorno ao diâmetro habitual, 
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sugerindo uma redução das consequências nocivas do estresse em meditadores (LEHMANN 

et al., 1986).  Também indicam uma diminuição dos níveis de cortisol, aldosterona e 

noradrenalina (hormônios ligados ao estresse), com aumento dos níveis de outras substâncias, 

como a serotonina, relacionada ao bem-estar nos meditadores (WALTON et al., 1995). 

Lutz et al. (2004) observaram a presença de oscilações na banda de frequência gama 

(25Hz a 42Hz) apenas durante o estado de meditação quando comparado a um registro basal 

de EEG. Esse trabalho sugere que atenção e processos afetivos, associados a oscilações em 

gama, poderiam ser treinados através de técnicas meditativas. Lazar et al. (2005) fizeram 

estudos sobre meditadores e observaram um aumento na espessura cortical diretamente 

relacionado ao tempo de prática, indicando que a meditação poderia alterar, além da 

neuroquímica e fisiologia, as estruturas cerebrais, atuando assim sobre a plasticidade cerebral. 

Para Cardoso et al., (2004), a meditação pode promover efeitos psíquicos, a exemplo 

do aumento do relaxamento psíquico; vivência positiva, com boas lembranças que evocam 

sensações de prazer; sensação de paz interna ou interior; sensação de felicidade, satisfação, 

saciedade; aumento do sono restaurador, impressão de harmonia com o mundo; menor 

tendência à perda de controle; distorção temporal e tátil ou perda de localização, além de 

sensação de experiência espiritual. Outros autores que também abordam a questão das 

pesquisas das experiências espirituais através de EEG são Beauregard e Paquette (2008), que 

defendem que ao atuar sobre regiões cerebrais que costumam processar as experiências 

religiosas, a meditação evocaria esse tipo de sensação, o que ainda precisa ser mais estudado 

pela neurociência. Pesquisas relativas aos usos terapêuticos da meditação apontam melhoras 

na pressão arterial (SUDSUANG et al., 1991), dos níveis de colesterol (PATEL et al., 1985), 

diminuição da ansiedade e do estresse (MILLER et al., 1995; SHAPIRO et al., 1998), de 

depressão (KOZASA et al., 2005) e da dor crônica (CAUDILL et al., 1991). 

Alguns estudos investigaram os padrões das ondas no EEG enquanto o meditador 

pratica a meditação do tipo passiva concentrativa, que utiliza a auto-observação, mantendo 

uma interconexão entre mente e corpo, focando na atenção disciplinada às sensações físicas, a 

exemplo da respiração. Estes estudos sugerem que a meditação ou treino mental pode 

aumentar o controle sobre a distribuição dos recursos cerebrais, através de aferições durante 

tarefas atencionais (attentional-blink task) (BREFCZYNSKI-LEWIS et al., 2007; SLAGTER et 

al., 2007). 
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Tendo em vista que os processos atencionais, de acordo com alguns estudos citados 

anteriormente (BROWN E RYAN, 2003; TANG et al., 2007; CHAMBERS et al., 2008; 

CARDOSO et al., 2004), podem ser influenciados pela prática da meditação, e considerando-

se que também poderiam estar relacionados à técnica do EV, faremos a seguir uma breve 

abordagem sobre os principais mecanismos relacionados à atenção.  

 

1.3. Mecanismos da atenção 

 

William James (1842-1910), pioneiro psicólogo americano, escreveu em 1890 que a 

focalização e a concentração da consciência são a essência da atenção. Na literatura, 

encontramos muitos significados para a atenção, relacionando-a a estar desperto, consciente e 

atento. No final da década de 1950 e início da década de 1960, a ênfase dos cientistas estava 

na distinção entre estados de consciência e de inconsciência, como o sono versus a vigília. As 

mudanças no estado de alerta podem ser relacionadas a neurônios específicos no encéfalo e 

refletem mudanças no EEG, sendo assim, o EEG um claro indicador do estado de alerta e de 

sono em sujeitos normais. 

Gazzaniga et al. (2006) definem atenção como um mecanismo cerebral cognitivo que 

possibilita a alguém processar informações, pensamentos ou ações relevantes, enquanto 

ignora outros irrelevantes ou dispersivos, podendo ser dividida em duas amplas categorias: 

atenção voluntária ou endógena – habilidade ou intencionalidade em prestar atenção em 

alguma coisa; e atenção reflexa – fenômeno no qual alguma coisa, como um evento sensorial, 

capta nossa atenção. Estas duas formas de atenção diferem em suas propriedades e 

mecanismos neurais. 

Estes mecanismos neurais envolvem um sistema de processamento de informação que 

incluem todos os aspectos do processamento cerebral de dados que, segundo Broadbent 

(1958), passariam por uma triagem para que apenas os dados mais importantes passem para 

uma análise superior. A partir desta abordagem, suscita-se a questão de em qual fase do 

processamento do estímulo ele seria selecionado ou rejeitado nos processos internos da 

atenção. Gazzaniga et al. (2006) apresentam, então, o digrama do processamento perceptivo 

da seleção precoce versus a tardia, onde a seleção precoce seria a ideia de que um estímulo 

não precisa ser completamente analisado perceptivamente e codificado como informação 

categórica ou semântica antes de ser selecionado para posterior processamento ou rejeitado 



30 
 

 
 

por ser irrelevante; e a seleção tardia levanta a hipótese de que estímulos atendidos e 

ignorados são processados equivalentemente pelo sistema perceptivo, alcançando um estado 

de codificação semântica e de análise. A partir daí, poderia ocorrer seleção do processamento 

adicional e representação subsequente no estado de consciência. 

Para a compreensão da neurofisiologia da atenção humana, muitas vezes são usados 

dados de pacientes com lesão ou com doença neurológica, que fornecem uma gama de 

informações sobre os mecanismos neurais de processos de atenção (HOCHERMAN et al., 

2004). Pesquisas em pacientes saudáveis também são realizadas, utilizando os registros 

elétricos e magnéticos da atividade cerebral e técnicas de neuroimagem, a exemplo de 

pesquisas realizadas com estímulos auditivos (WOLDROFF et al., 1993) e visuais 

(McCARTHY et al., 1997). Segundo Hocherman et al., (2004), o processamento neural da 

atenção envolve uma grande variedade de áreas corticais e estruturas subcorticais. Han et al. 

(2004) relacionam o mecanismo neural da atenção com contribuições do córtex parietal para a 

localização de objetos no espaço, através de experimentos com fMRI, apresentando 

evidências de que lesões focalizadas no lobo parietal esquerdo prejudicariam a habilidade do 

paciente em converter atenção do campo visual direito, e enfraqueceriam atividades de 

modulações atencionais no córtex visual e ativações frontais durante a orientação visual 

implícita. Estes estudos (HAN et al., 2004) dariam suporte a ideia de que o córtex parietal 

desempenha papel importante na modulação atencional de respostas neurais do córtex visual, 

também sugerindo que o córtex parietal poderia contribuir no engajamento do córtex frontal 

no controle da atenção voluntária.   

 

1.4. Princípios básicos da Eletroencefalografia 

 

A atividade cerebral pode ser verificada através do Eletroencefalograma (EEG) que 

mede, principalmente, a voltagem gerada pelas correntes que fluem durante a excitação 

sináptica de assembleias de neurônios no córtex cerebral (BEAR et al., 2008). Na sua 

propagação até o couro cabeludo, os sinais elétricos encefálicos enfrentam interfaces de baixa 

e alta impedância, deformando e atenuando consideravelmente esses sinais. Dessa forma, a 

amplitude do sinal pode ser atenuada até 90%, devido à alta resistência do crânio. A atividade 

elétrica medida no escalpo apresenta, portanto, uma amplitude muito pequena, variando entre 

5 e 300μV, exigindo para seu registro, uma amplificação de até um milhão de vezes 

(DELAMONICA, 1984 apud MOTA-ROLIM, 2012).  
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As raízes do EEG estão em um trabalho realizado pelo fisiologista inglês Richard 

Caton, em 1875, porém, apenas em 1929 o psiquiatra austríaco Hans Berger (1873-1941), 

descreveu pioneiramente o EEG humano, observando diferenças nítidas entre o EEG do sono 

e da vigília, desencadeando, assim, o uso da eletroencefalografia para estudar o ciclo sono-

vigília (BEAR et al., 2008). Berger colocava os eletrodos, inicialmente na região frontal e 

posterior da cabeça, e com a continuidade da aplicação deste método por vários anos, ele 

encontrou o que denominou de medida global da atividade cortical. A partir de então, as 

pesquisas com EEG aumentaram, com uma rápida proliferação de técnicas e interpretações 

das atividades registradas. A aquisição dos sinais através de múltiplos canais possibilitou o 

registro simultâneo de diferentes áreas do escalpo, e a descoberta da presença de atividades 

localizadas, tais como o ritmo alfa e os fusos do sono (NIEDERMEYER, LOPES da SILVA, 

2005). 

Um registro de EEG típico é um conjunto de muitos traçados irregulares simultâneos, 

indicando alterações de voltagem entre pares de eletrodos, colocados no escalpo, de acordo 

com posições padronizadas internacionalmente, a exemplo do Sistema Internacional 10-20 

(BEAR et al., 2008), como mostrado na figura a seguir (Figura 2). 

 

Figura 2. Representação do Sistema Internacional 10-20 utilizado na montagem para registros de 

EEG. 

Esta distribuição é constituída pela colocação de 21 eletrodos, sendo 19 corticais e 2 

que estão colocados nos lóbulos de ambas as orelhas, usados apenas como referência. O "10" 

e "20" dizem respeito à distância entre eletrodos adjacentes que pode tanto ser 10% ou 20% 

do comprimento das distâncias entre os pontos de referência, nasion e inion, no plano medial 

e os pontos pré-auriculares, no plano perpendicular ao medial. Neste sistema, para diferenciar 

as posições homólogas, os números pares são reservados para os eletrodos dispostos no 

hemisfério direito e os ímpares para os do hemisfério esquerdo. Os eletrodos da linha média 

são seguidos da letra z por referência a zero (ANDRADE, 2011). Embora este seja o sistema 
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mais utilizado, existem alguns estudos que necessitam de outras formas de montagem, de 

acordo com o protocolo do experimento. 

Adicionalmente ao registro eletroencefalográfico (EEG), muitas vezes são coletados 

outros dados fisiológicos, tais como dos movimentos oculares (EOG), da atividade/tensão 

muscular (EMG), da frequência respiratória e cardíaca, da condutância basal da pele, entre 

outros, que podem contribuir para a correta interpretação dos registros das atividades neurais. 

Para a análise dos dados coletados através de EEG, é primordial o reconhecimento das 

variações não só no domínio do tempo, mas também no da frequência, bem como suas 

distribuições espaciais. Essas características podem variar com fatores tais como idade, 

gênero, lateralidade, nível de vigilância, doença, estados cognitivos, entre outros (GOMES e 

BELLO, 2008). 

Os ritmos do EEG variam consideravelmente e correlacionam-se a estados de 

comportamento, tais como níveis de atenção, sono ou vigília, e com doenças, a exemplo da 

epilepsia e outras alterações neurológicas. Os ritmos são categorizados convencionalmente 

pelas seguintes faixas de frequência aproximadas: ritmo gama, acima de 30 Hz, o mais rápido, 

característico da vigília e do sono REM; ritmo beta, de 14 – 30 Hz, sinalizando 

principalmente a vigília com olhos abertos; ritmo alfa situa-se entre 8 e 13 Hz, associado ao 

estado de vigília, estando a pessoa relaxada (no geral, olhos fechados); ritmo teta situa-se 

entre 4 a 7,5 Hz, e ocorre predominantemente em alguns estados do sono (principalmente 

sonolência e sono REM); e ritmo delta, muito lentos, abaixo de 3,5 Hz, com grandes 

amplitudes, podendo indicar sono profundo ou sono de ondas lentas (Tabela 1) 

(NIEDERMEYER, LOPES da SILVA, 2005).  

 

Tabela 1. Definição das bandas de frequência do EEG. 

Nome Frequência (Hz) 

Delta - δ 0,5-3,5 

Teta -  4,0-7,5 

Alfa -  8,0-13,0 

Beta -  14,0-30,0 

Gama -  >30,0 
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A seguir, detalharemos as bandas de frequência em um registro usual, segundo 

Niedermeyer e Lopes da Silva (2005), bem como Gomes e Bello (2008): 

 Delta: ritmo de frequência de 0,5 até 3,5 Hz, característico do sono de ondas 

lentas (fase 3, N3, ou sono profundo). Na verdade, o ritmo delta começa onde o 

filtro passa alta permite. Tem distribuição em todo o escalpo, estando os ritmos 

delta associados à imaturidade das circuitarias neurais, bem como a diminuição da 

vigilância. 

 Teta: de 4 a 7,5Hz, presente no sono REM e na vigília, principalmente nos lobos 

temporais, devido a sua relação anatômica com o hipocampo. Pode estar 

associado a processos de maturação do sistema nervoso central (SNC) e à 

diminuição da vigilância (ritmos contínuos, em sonolência ou sono leve, ou 

transitórios, ritmo teta paroxístico na sonolência ou sono leve/ritmo teta 

sustentado do despertar-hipnopômpico). 

 Alfa: de 8 a 13Hz, encontrado predominantemente na vigília, com os olhos 

fechados, estando o sujeito concentrado e/ou relaxado. Mais presente nas regiões 

posteriores da cabeça, de maneira simétrica (mesma frequência e amplitude) e 

sincrônica (mesma relação de fase) nos dois hemisférios cerebrais. Apresenta uma 

amplitude média de 50μV, sendo bloqueado ou atenuado pelo retorno ao estado de 

atenção, especialmente visual. É a mais proeminente característica normal do 

EEG no cérebro mais maduro (após os 3 anos de vida), sendo um correlato 

eletroencefalográfico clássico para o estado de relaxamento sem diminuição da 

atenção. Outras atividades na faixa de 8-13Hz que não tenham a mesma 

topografia e/ou reatividade não são geralmente chamadas de ritmo alfa. Outro 

ritmo inclui o Mi, um ritmo visto focalmente em C3 e C4 a 8-10Hz, que 

desaparece com o movimento do membro contralateral, podendo ser assimétrico e 

assincrônico. 

 Beta: de 14 a 30Hz, presente também na vigília, porém com os olhos abertos. 

Apresenta amplitude média de 5 a 20μV e se projeta nas regiões frontocentrais em 

ambos os hemisférios cerebrais. Pode ser subdividido em subtipos de beta. Em 

pacientes ansiosos, que não conseguem ficar relaxados mentalmente durante o 

exame, o traçado é constituído por uma atividade beta de baixa voltagem em todas 

as áreas cerebrais, sem a presença do ritmo alfa. Alguns fármacos, principalmente 

os antidepressivos, neurolépticos, estimulantes, anti-histamínicos e 
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benzodiazepínicos, induzem o aparecimento de um ritmo beta fusiforme a 22Hz, 

de média ou alta voltagem, que predomina nas derivações anteriores. 

 Gama: acima de 30Hz, característica da vigília e do sono REM. É um ritmo de 

interesse atual que está sendo associado a processos meditativos.  

 

Uma vez que durante os experimentos realizados na pesquisa do EV os sujeitos 

permaneciam com os olhos fechados, inclusive com um período de relaxamento ou repouso, 

antes da aplicação da técnica, a possibilidade do indivíduo (geralmente iniciante) dormir é 

relativamente alta. Assim, alguns aspectos gerais do sono em humanos são discutidos a 

seguir. 

 

1.5. O Sono e seus estágios 

 

O sono é um elemento muito importante da nossa vida, tão importante como exercício 

ou a dieta. Contudo, existe uma tendência generalizada no sentido de se reduzir a quantidade e 

qualidade do sono, o que pode ter consequências nefastas para a saúde. O sono ocupa cerca de 

um terço da vida humana. Durante este período, o corpo fortalece a memória, melhora o 

desempenho motor e regula o equilíbrio hormonal e emocional (CRONFLI, 2002; 

CARDOSO, 2010). 

Assim, para avaliar e diagnosticar o sono, o médico precisa de uma classificação 

objetiva, que indique quando e durante quanto tempo o sujeito está em determinado estado. A 

classificação é habitualmente feita através de inspeção visual dos sinais de EEG, EOG e EMG 

por técnicos especializados A classificação é feita de acordo com as regras do manual da 

classificação do sono da American Academy of Sleep Medicine (AASM) (IBER, 2007) que é 

baseado no manual de Rechtschaffen and Kales (RECHTSCHAFFEN e KALES, 1968), com 

algumas alterações. 

O sono tem várias fases, sendo distinguido como sono REM (Movimento Rápido dos 

olhos, do inglês, Rapid Eye Movement) e sono Não-REM (Ausência de movimentos rápidos 

dos olhos, do inglês, Non Rapid Eye Movement). O sono Não-REM é constituído por três 

diferentes estados, o N1, N2 e N3. Durante uma noite de sono normal, aproximadamente a 

cada 90 minutos, ocorre o sono REM após uma sequência dos estados do sono Não-REM, 

repetindo-se este ciclo 5 a 6 vezes por noite. Assim, quando uma pessoa se deita, tem um 

período de latência de aproximadamente 10 minutos, em situações normais, e após alguns 
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minutos entra no estado N1, seguido de um aprofundamento do sono para o estado N2, 

quando já é mais difícil despertá-la. Passados 30 a 60 minutos o sono fica ainda mais 

profundo e é feita a transição para o estado N3 (mais profundo). Posteriormente, o indivíduo 

pode passar para o estado REM durante 5 a 10 minutos (o sono REM é de curta duração no 

início da noite). A passagem para o próximo ciclo Não-REM ocorre sem o indivíduo acordar, 

através de micro despertares que provocam a passagem para o estado N1 (Figura 3). Este 

ciclo não é estático, sofrendo alterações no decorrer da vida, diminuindo a duração do REM 

com a idade tal como a duração do sono mais profundo (N3) (CARDOSO, 2010).  

 

 

Figura. 3. Exemplo de um hipnograma - fases do sono. 
Fonte: <http://lauragil.jimdo.com/etapas-del-sue%C3%B1o/hipnograma/>. 

 

Em cada uma das fases do sono, o EEG tem características diferentes que permitem 

fazer a distinção entre os vários estados do sono. A transição vigília-sono em adultos é 

marcada pela fragmentação e desaparecimento gradual do ritmo alfa, que é substituído por 

uma atividade de baixa amplitude, numa faixa de 4 a 7 Hz, e aparecimento de ondas agudas 

Vertex, caracterizando a fase 1 do sono (N1), ou sono de transição. Inicia-se aqui a 

diminuição da atividade muscular. A presença de fusos do sono (traçado de alta frequência e 

forma de fuso), além de complexo K, associados a uma atividade de fundo lenta, identifica a 

fase 2 (N2) do sono não-REM (DELAMONICA, 1984 apud MOTA-ROLIM, 2012).  

Na fase 3 (N3), conhecida como sono delta ou de ondas lentas devido ao fato do EEG 

apresentar ondas predominantemente situadas na faixa de frequências 0.5 a 2 Hz, a amplitude 

neste estado aumenta, chegando a ter 75 μV pico-a-pico quando medida na zona frontal. 

Embora sejam característicos do estado N2, os fusos também ocorrem neste estado 

(CARDOSO, 2010). 
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O sono REM é a fase do sono que está mais associada aos sonhos, apresentando um 

alto nível de atividade cerebral, ao contrário do que acontece com o sono de ondas lentas, que 

está associado a uma redução da atividade neuronal (DEMENT e KLEITMAN, 1957). O sono 

REM, em humanos, é caracterizado, além da presença dos movimentos rápidos dos olhos, por 

um ritmo cortical de alta frequência e baixa amplitude, bem como de uma supressão do tônus 

muscular (ASERINSKY e KLEITMAN, 1953).  

Evidências experimentais mostram que o sistema ativador reticular, uma coleção de 

neurônios na formação reticular, tem um papel essencial na manutenção do alerta. Caso as 

conexões entre a formação reticular e o córtex cerebral sejam interrompidas, devido a lesões 

ou ao uso de anestésicos, este nível de consciência será afetado, podendo levar a um estado de 

inconsciência (SILVERTON, 2010). 

Em estados de vigília, observa-se o disparo de muitos neurônios de forma 

dessincronizada, registrada pelo EEG com um padrão rápido e irregular, sem predomínio de 

ondas. À medida que o estado de alerta diminui, a frequência de ondas também diminui. 

Consequentemente, o estado de vigília-repouso é caracterizado por ondas de baixa amplitude 

e alta frequência, e o sono profundo por ondas de alta amplitude e baixa frequência 

(SILVERTON, 2010). Por outro lado, como já dito, até o presente momento não existem 

publicações científicas que descrevam características eletrofisiológicas do EV, diferentemente 

da meditação e do ciclo-sono vigília.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Essa pesquisa tem por objetivo explorar sistematicamente o EV, definido enquanto um 

estado psicofisiológico, espontâneo ou induzido volitivamente, no sentido de observar se a 

sensação subjetiva do EV é acompanhada por mudanças na atividade elétrica cerebral, 

medidas através da eletroencefalografia de escalpo (EEG). Ou seja, se o EV pode ter uma 

assinatura neural (correlato neural), diferente de outros estados de consciência, e se gera 

alguma influência nas funções cognitivas da atenção e da memória.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a. Observar as medidas eletroencefalográficas em distintas bandas de frequência, nos 

diferentes eletrodos, nas condições Basal, Relaxamento e EV, em dois grupos de 

sujeitos, sendo um experiente no uso da técnica do EV e outro não experiente. 

b. Observar se antes e após o EV ocorrem alteração nas funções cognitivas relativas à 

memória de curto prazo. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Sujeitos 

 

A pesquisa foi realizada em dois grupos, sendo um grupo composto por sujeitos com 

experiência no uso da técnica do EV (Grupo Experiente - GEXP) e o outro grupo sem 

nenhuma experiência prévia com a técnica do EV (Grupo não Experiente ou Controle - 

GCONT). Foram adquiridos registros de 15 (quinze) sujeitos do GEXP, e 11 (onze) sujeitos 

do GCONT.  

O GEXP foi selecionado entre sujeitos que já aplicam a técnica do EV há no mínimo 

10 (dez) anos e que relataram conseguir induzi-lo volitivamente. Esses foram convidados a 

participar através de contato direto (e-mail, contato telefônico ou presencial). Os 

experimentos foram realizados com residentes na cidade de Foz do Iguaçu (PR), devido à 

existência de um grande número de voluntários conhecedores da técnica do EV nesta cidade e 

disponibilidade de laboratório adequado às coletas. Tinham idades entre 33 e 69 anos (média 

de idade, 47±10 anos), tempo de prática de EV entre 10 e 27 anos (média de tempo de prática 

18±5 anos), sendo 64,29% do gênero masculino e 35,71% do feminino, todos destros e com 

os seguintes níveis de escolaridade: 71,43% pós-graduação, 28,57% graduação (Figura 4). 

Os sujeitos do grupo não experiente ou controle (GCONT) foram também convidados 

através de contato direto (encontro presencial, contato telefônico ou e-mail) e residiam na 

cidade de Foz do Iguaçu (PR). Os experimentos do GCONT foram realizados no mesmo 

laboratório dos registros do GEXP, no intuito de minimizar, desta forma, a influência das 

variáveis externas. Tinham idades entre 24 e 64 anos (média de idade, 40±12 anos), sendo 

45,45% do gênero masculino e 54,55% do gênero feminino, 10 (dez) destros e 01 (um) 

canhoto, com os seguintes níveis de escolaridade: 27,27% pós-graduação, 63,64% graduação 

e 9,09% nível médio (Figura 4). 

Todos os sujeitos receberam explicações detalhadas sobre o protocolo do experimento, 

incluindo a técnica a ser aplicada, o tempo de duração e as recomendações prévias, e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE – Anexo 1). No caso da 

concordância em participar da pesquisa, foi entregue adicionalmente, ao GCONT, material 

explicativo impresso com a técnica do EV (Anexo 2). 
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Figura 4. Perfil dos sujeitos por nível de escolaridade. GEXP (71,43% pós-graduação, 28,57% 

graduação) e GCONT (27,27% pós-graduação, 63,64% graduação e 9,09% nível médio). 

 

 

3.2. Aspectos éticos. 

 

Todos os sujeitos assinaram o TCLE, em duas vias, com a concordância da sua 

participação, autorizando a publicação dos resultados em meios científicos pertinentes. 

Também assinaram uma declaração de consentimento de realização de registro fotográfico e 

gravação em vídeo do experimento para uso estritamente científico (Anexo 3). Antes do início 

da coleta dos dados, o projeto de mestrado foi submetido ao Comitê de Ética da UFRN, tendo 

sido aprovado através do Parecer nº 425/2011-CEP/UFRN, emitido em 21 de outubro de 

2011. 

 

3.3. Locais dos experimentos 

 

Foram realizados experimentos piloto no laboratório de polissonografia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (LabSono-HUOL – UFRN), e no laboratório de 

eletroencefalografia do Instituto do Cérebro - ICe/UFRN, em Natal (RN), para testes e ajustes 

do protocolo utilizado nos experimentos. Ambos os espaços atendem às normas de segurança 

de construção civil e de instalações hidráulicas e elétricas. Além disso, estão equipados com 

material que proporciona boa qualidade do registro EEG, e câmeras de vídeo para a gravação 

dos experimentos piloto. 

Devido ao local de residência dos voluntários do GEXP ser em Foz do Iguaçu (PR), e 

da impossibilidade de trazer todos os voluntários deste grupo para realizar os experimentos no 
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laboratório do ICe-UFRN devido aos custos de deslocamento e hospedagem, optou-se por 

realizar todos os experimentos no laboratório de polissonografia do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia – CEAEC. Este laboratório recebeu um tratamento de isolamento 

eletromagnético através de revestimentos (tinta especial) contra radiação eletromagnética, 

objetivando minimizar este tipo de interferência, apresentando condições excelentes para os 

registros. O laboratório dispõe de um ambiente, equipado com poltronas, uma cama de casal e 

câmeras de vídeo infravermelho, onde o sujeito permanecia deitado durante o experimento, e 

outro ambiente no qual o pesquisador permanecia monitorando o registro. Ambos os espaços 

atendiam às normas técnicas, no sentido de garantir a segurança e boa qualidade do registro 

(Figura 5). Alguns experimentos foram acompanhados por técnico do ICe-UFRN, que 

também deslocou-se para Foz do Iguaçu. 

 

 
       a.                                                                   b. 

Figura 5. Laboratório do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia – CEAEC (Foz do Iguaçu-PR). 

a) Local em que os sujeitos foram registrados durante o experimento; b) Sala de apoio/monitoramento 

do experimento.  

 

As entrevistas com os sujeitos e a aplicação dos questionários e testes foram realizadas 

em salas anexas, no próprio laboratório de polissonografia do CEAEC. As salas possuem a 

mobília necessária ao desenvolvimento das atividades e são equipadas com computadores 

para o registro dos dados dos testes de memória. 

 

3.4. Equipamentos para registro e armazenamento de dados 

 

Para os testes e ajustes do protocolo, realizados no LabSono-HUOL – UFRN, foi 

utilizado o aparelho de EEG modelo EEG 1200, fabricado pela Nihon Kohden. O aparelho de 
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EEG utilizado no presente estudo, para o registro dos experimentos piloto realizados no 

Instituto do Cérebro da UFRN e nos registros dos sujeitos dos dois grupos, foi o BrainNet 

BNT-36 (Figura 6), um amplificador/condicionador de sinais de 36 canais, portátil, adequado 

à aquisição digital de sinais biológicos, eletroencefalográficos e poligráficos. Ele capta, 

amplifica e converte o sinal elétrico gerado pelo cérebro em sinal digital e envia-o para a 

entrada de dados do computador no qual é armazenado para posterior análise. 

 

              

 

Figura 6. Foto do equipamento, EEG BrainNet BNT-36, utilizado na coleta dos dados e painel 

de eletrodos. 
 

O sinal é captado através de um programa do próprio BrainNet, instalado em um 

notebook. Após a preparação do sujeito, são realizadas as calibrações necessárias, os testes de 

impedância e o monitoramento durante o registro dos dados. O módulo de análise e 

visualização de traçados poligráficos captados em equipamentos BrainNet é o Poliwin, que 

roda sob o ambiente Windows.  

Para realização do teste de memória pré e pós-experimento, foi utilizado um notebook, 

com rotina desenvolvida no Matlab (software de computação numérica, de análise, de 

visualização de dados e linguagem de programação para computação técnica e científica em 

geral).  

As filmagens dos experimentos realizadas no laboratório do CEAEC foram feitas 

através de duas câmeras infravermelhas, utilizando-se o programa Geo Vision, e estão 

gravadas em pendrive, HD externo e DVDs. 
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3.5 Etapas e desenho do experimento 

 

a) Entrevista, explicações e aplicações de questionários 

 

Após aceitação de participação e assinatura do TCLE e da autorização de registro 

fotográfico e filmagem do experimento, os sujeitos receberam as devidas orientações, 

responderam ao questionário geral (Anexo 4), sendo aplicado em seguida o perfil de estados 

de humor (PMOS - Profile of Mood States) (McNAIR et al., 1971) (Anexo 5) e o índice de 

qualidade do sono de Pittsburgh (BUYSSE et al., 1989; validada por CEOLIM e MENNA-

BARRETO, 2000) (Anexo 6), além dos inventários psicológicos: Inventário de Ansiedade-

Traço e Estado (IDATE) (SPIELBERGER, 1970) (Anexos 7 e 8). 

Ainda antes dos registros eletroencefalográficos, os sujeitos responderam à primeira 

parte do questionário referente ao EV (Anexo 9), e realizaram um teste de reconhecimento de 

palavras. Ao final dos registros de EEG, responderam à segunda parte do questionário de EV 

e repetiram o teste de reconhecimento de palavras, descrito adiante. Todos os procedimentos 

acima elencados foram realizados nos experimentos com os sujeitos dos dois grupos (GEXP e 

GCONT), acrescentando-se, contudo, uma explicação e breve treino da técnica do EV para os 

sujeitos do GCONT, no período que antecede o registro do EEG. 

 

b) Testes de Memória 

 

Com o objetivo de avaliar a memória declarativa de curto prazo, foi realizado um teste 

de reconhecimento de palavras, com o grupo experiente. Na primeira fase (treino) o sujeito foi 

instruído a prestar atenção a uma lista de 30 palavras. Após 30 segundos ele é apresentado a 

uma nova lista de 30 palavras, sendo 15 palavras “novas” ou distratoras, e 15 palavras 

“velhas”, ou seja, palavras que já foram apresentadas na sequência anterior. O tempo de 

exposição da palavra estava programado com 1500 milissegundos. O tempo de duração de 

cada etapa do teste de memória (pré e pós-experimento) foi de aproximadamente 3 minutos. 

Os sujeitos foram orientados a classificar as palavras usando o adjetivo “velha” para as 

palavras apresentadas na lista inicial (palavras-alvo) e “nova” para as palavras distratoras. 

Este comando foi realizado através do teclado do notebook.  

Após o experimento, os sujeitos foram convidados a repetir o teste de reconhecimento 

de palavras, seguindo o mesmo procedimento anterior, mas com listas de palavras totalmente 
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distintas das usadas no primeiro teste. Os resultados obtidos foram tabulados em planilhas no 

Excel, passando por uma análise de médias de acertos e erros em cada teste e grupo, com os 

resultados plotados em gráfico com os erros padrões.  

A seleção das palavras para as listas deste teste foram baseadas no artigo de Stein e 

Gomes (2009), “Normas Brasileiras para Listas de Palavras Associadas: Associação 

Semântica, Concretude, Frequência e Emocionalidade”. Este estudo fornece medidas 

normatizadas para 44 (quarenta e quatro) listas de palavras semanticamente associadas em 

português, de acordo com as seguintes dimensões: concretude, frequência, emocionalidade e 

associação semântica. Cada lista de palavras é composta por uma palavra-tema e 15 (quinze) 

palavras semanticamente associadas a ela. As medidas de cada dimensão foram selecionadas 

de bancos de dados encontrados na literatura brasileira ou coletadas com universitários. 

 

c) Treino do EV com o Grupo Controle 

 

Antes de dar início ao registro eletroencefalográfico, os sujeitos do GCONT 

receberam explicações detalhadas, impressas e explicadas pela pesquisadora, seguindo de um 

breve treino conduzido verbalmente, no qual se orientava o passo a passo para se procurar 

induzir o EV.  

 

d) Registros Eletroencefalográficos 

 

Para a aquisição dos registros eletrofisiológicos, foi desenhado o protocolo 

apresentado resumidamente a seguir: 

1) Colocação dos 20 eletrodos corticais seguindo o sistema de montagem 10-20, 

além de 2 eletrodos auriculares (referência), 2 oculares, 2 cardios (bipolar) e 

dois canais musculares auxiliares no antebraço (bipolar), usados para fazer a 

marcação do início e final da sensação do EV. 

2) Checagem da impedância e realização dos ajustes necessários.  

3) Testes do registro ocular. 

4) Início da gravação dos registros: 
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 Registros basais: olho aberto e luz acesa; olho fechado e luz acesa; olho 

aberto e luz apagada; olho fechado e luz apagada – 4 minutos, sendo 1 minuto 

para cada condição. 

 Etapa1 (Relaxamento ou Repouso) - registros cerebrais com o sujeito 

apenas em repouso – 15 minutos;  

 Etapa 2 (EV) – registros cerebrais com o sujeito buscando aplicar a 

técnica do EV – 30 minutos.  

Durante o experimento, o sujeito deveria permanecer com os olhos fechados e evitar 

fazer movimentos. A sala foi mantida com iluminação de penumbra. Na etapa do 

Relaxamento, orientou-se o sujeito a ficar apenas em repouso, procurando manter-se relaxado, 

mas sem a aplicação de nenhuma técnica específica. Na etapa do EV, o sujeito foi orientado a 

realizar 2 (duas) contrações com a mão correspondente ao antebraço onde foram colocados os 

eletrodos para o registro eletromiográfico, no momento em que percebesse o início do EV, e 3 

(três) contrações quando percebesse o fim do EV. A intensidade destas contrações foi aferida 

antes de iniciar a gravação do registro, através da observação do eletrodo de EMG, no sentido 

de definir com o sujeito o nível de intensidade de contração mínima necessária apenas para 

demarcar o início e o final do EV.    

Os experimentos foram realizados com os sujeitos deitados em decúbito dorsal, em 

uma cama confortável, com opção de uso de travesseiros e cobertores para melhor 

acomodação, visando evitar desconforto e movimentações inoportunas que poderiam 

contaminar os registros com artefatos. A colocação dos eletrodos, exceto os para verificar a 

frequência cardíaca, foi realizada com os sujeitos sentados em uma poltrona ao lado da cama. 

Ao término da colocação e checagem da impedância, eles eram transferidos lentamente para a 

cama e se procedia a uma nova verificação da impedância e aos testes oculares e 

eletromiográficos para confirmar a captação adequada do registro. Repassava-se o protocolo 

aos sujeitos, fazia-se o registro fotográfico e dava-se início à gravação do registro de EEG e 

de vídeo, com os horários sincronizados (Figura 7). 
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       a.                                                                   b. 

 
       c.                                                                   d. 

Figura 7. a) e b) Foto ilustrativa da colocação dos eletrodos, c) do sujeito acomodado na cama para o 

experimento e d) da checagem da impedância. 

 

Todos os registros foram monitorados integralmente pela pesquisadora e por 

voluntários de apoio, através do programa de captação do BrainNet BNT-36, que possibilita a 

inserção de marcadores pré-estabelecidos. Foram inseridos marcadores para sinalização de 

“início de relaxamento”, “fim de relaxamento”, “sinalizou início de EV”, “sinalizou término 

de EV”. Também foi feito o monitoramento através da gravação de vídeo visível na tela de 

um computador específico para esta tarefa (Figura 8). 

 

  

Figura 8. Foto ilustrativa do monitoramento do experimento através dos registros 

eletroencefalográficos visíveis no monitor do notebook e da imagem de vídeo em monitor 

independente. 
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A duração de cada experimento foi de aproximadamente 4 horas, sendo cerca de 50 

minutos de registros eletroencefalográficos. Durante a realização dos experimentos com o 

GEXP, que ocorreram entre os dias 15 e 26/05/2012, no laboratório do CEAEC, em Foz do 

Iguaçu (PR), contou-se com a participação de 14 sujeitos para a realização do experimento, 

sendo 4 (quatro) mulheres e 10 (dez) homens, além de outros colaboradores que se 

disponibilizaram a ajudar nos procedimentos de colocação e retirada dos eletrodos, no 

acompanhamento e na gravação dos registros de EEG. 

Os experimentos com o GCONT e com dois sujeitos do GEXP, sendo um deles para 

repetição de registro, foram realizados no período de 05 a 15/03/2013, seguindo 

procedimentos similares aos adotados para a primeira etapa de coleta de dados. Dentre os dois 

sujeitos do GEXP, um era homem e outro mulher, e o GCONT era composto por 5 (cinco) 

homens e 6 (seis) mulheres. 

 

3.6 Análise e tratamento dos dados 

 

A prioridade da análise dos dados coletados foi dada aos registros eletroencefalo-

gráficos e consequentes análises estatísticas, devido ao limite de prazo do mestrado. Desta 

maneira, os dados coletados através dos questionários e inventários ficaram para ser 

analisados em uma etapa posterior, através do uso dos softwares Excel 2007 e SPSS
®
 

Statistics 20.0 ou Matlab 2010. A análise das pontuações nos testes de memória foi realizada 

de maneira simplificada, utilizando-se o Excel 2007, objetivando observar apenas média, 

desvio padrão e erro padrão, para visualizar se haviam grandes diferenças, mas não passou 

por uma análise estatística mais detalhada. Os dados dos registros do EEG foram analisados 

através do programa Analyzer, versão 2.0, licenciado para o Instituto do Cérebro da UFRN. 

 

a) Detalhamento da análise dos dados do EEG 

 

O primeiro passo para a análise dos dados foi transformar do formado PLG, arquivos 

gerados no programa de captações do BrainNet BNT-36, em arquivos EDF. Esta 

transformação foi realizada no Poliwin, permitindo a importação dos dados pelo programa 

Analyzer. Em seguida, foi feita a conversão dos arquivos de marcadores que foram gerados no 

formato LBK, para o formato VMRK, para também poderem ser lidos pelo Analyzer. Com os 
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dados importados para o Analyzer, iniciou-se uma sequência de procedimentos até a obtenção 

dos dados finais em formato passível de exportação para outros programas, tais como o Excel, 

o SPSS e o Matlab. 

 

Etapas de análise no Analyzer: 

1) Carregamento do arquivo de marcadores no formato VMRK. 

2) Edição dos marcadores manualmente para sincronizar os marcadores com a 

sinalização no EMG.  

Observam-se nitidamente, no registro, as sinalizações de início e fim de EV 

realizadas pelos sujeitos, marcadas respectivamente por 2 (duas) e 3 (três) 

contrações leves da mão correspondente ao braço em que estavam os eletrodos de 

registro de EMG (Figuras 9 e 10). Na edição dos marcadores, procurou-se 

eliminar os momentos das contrações musculares, para diminuir possibilidade de 

ruídos desta natureza nos dados. 

 

 

Figura 9. Exemplo da sinalização feita pelos sujeitos para a marcação no EMG do início do EV. 
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Figura 10. Exemplo da sinalização feita pelos sujeitos para a marcação no EMG do término do EV. 

 

3) Aplicação de uma rotina construída no próprio Analyzer (Macros) para inserir 

marcadores, necessários na delimitação de segmentos, ou seja, os intervalos de 

tempo que representam cada condição experimental, ilustradas na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Desenho experimental, ilustrando as demarcações das condições Basal, Relaxamento e 

Período de EV, onde há possibilidades de ocorrência da condição Não-EV (período em que o sujeito 

está engajado na tarefa, mas ainda não percebe o EV) e EV. 
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4) Aplicação da ICA (Análise de componente independente, do inglês Independent 

Component Analysis) seguida da ICA inversa. A ICA faz uma separação dos 

dados de entrada em componentes maximamente independentes. Esta etapa é 

interativa, sendo necessária a identificação e seleção de componentes que 

precisem ser retirados, para eliminar artefatos, a exemplo dos artefatos oculares e 

cardíacos (Figura 12). 

Na figura 12, mostra-se um exemplo das componentes resultantes de uma ICA, 

para ilustrar o processo de identificação das componentes de não interesse. 

Podemos observar que a componente do artefato ocular é a F05 e o do cardíaco é 

a F08, neste exemplo. Na topografia da contribuição de cada eletrodo para a 

componente F05 (Figura 12), verifica-se uma maior amplitude dos eletrodos 

frontais, o que ajuda a confirmar que esta componente tem realmente relação com 

os movimentos oculares. Para reforçar a segurança de eliminação das 

componentes de forma correta, também foi realizada uma filtragem destas 

componentes nos próprios canais do EOG e do ECG, observando-se que eles 

praticamente se anulam, conforme Figura 13. 

 

 

Figura 12. Foto ilustrativa da tela do programa Analyzer durante o procedimento de eliminação de 

componentes na ICA inversa. À direita, são mostradas as componentes encontradas na ICA e, à 

esquerda, a topografia das contribuições de cada eletrodo para a componente F05. 
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Figura 13. Sobreposição dos sinais do EOG e ECG adquiridos (em vermelho) com os 

mesmos sinais após a retirada das componentes identificadas como sendo artefatos oculares 

e cardíacos (em preto). 

 

A realização da ICA promove a filtragem de artefatos, melhorando a qualidade 

dos dados para serem analisados. Podemos observar esta mudança no exemplo das 

figuras 14, 15 e 16, com os dados antes da ICA, durante a realização da ICA 

(componentes identificadas na análise) e depois da ICA, respectivamente. 

 

 
 

Figura 14. Exemplo de uma janela temporal de 10s de dados adquiridos de um sujeito antes da 

aplicação da ICA. 
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Figura 15. Componentes independentes identificados durante a ICA para os dados representados na 

Figura 14. 

 

 
 

Figura 16. Dados resultantes da ICA após a retirada de componentes identificadas como de não 

interesse dos dados da Figura 14.  

 

 

5) Os canais foram novamente editados para excluir os do queixo e do radio direito 

(antebraço), que não são objetos diretos de análise, no momento. 

6) Em seguida, foi feito uma inspeção visual para marcar nos registros segmentos 

com muito artefato e excluí-los da análise. 

7)  Apenas 04 (quatro) sujeitos do GCONT fizeram sinalizações de EV, com 

períodos muito curtos, totalizando menos de 1 minuto, e com relatos posteriores 

incertos quanto ao alcance do objetivo. Por outro lado, todos os sujeitos do GEXP 

tiveram pelo menos 4 minutos de EV e de Não-EV (período em que o sujeito 
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estava engajado na tarefa, mas ainda não percebeu o EV). Por este motivo, 

mostrou-se apropriado a seleção de uma janela temporal de 4 minutos para análise 

de todas as condições, exceto pelo EV do GCONT, que não foi analisado. 

Portanto, foram executadas rotinas para inserção de marcadores, objetivando 

delimitar 4 minutos de cada condição experimental, ou seja, “Basal”, 

“Relaxamento”, “Não-EV” e “EV”, para o GEXP e nas três primeiras para o 

GCONT.  

8) Foram feitas FFTs (Transformada rápida de Fourier, do inglês, Fast Fourier 

Transform) com janelas de 10s, resolução de 0,5 Hz e uma janela de Hanning de 

10% e calculadas as potências médias de bandas de frequência específicas (Tabela 

2) para cada condição e sujeito. 

9) Fez-se a exportação dos dados. Com isso, foi gerado um arquivo de texto com as 

potências médias das bandas de frequência, com seis casas decimais para maior 

precisão nas análises.  

Na presente pesquisa, optou-se por utilizar uma categorização mais detalhada das 

faixas de frequência, objetivando uma análise com um maior nível de especificação dos 

intervalos de interesse, considerando-se 10 bandas de frequência, conforme descritas na 

Tabela 2. A definição de gama 1 e gama 2 levou também em conta a aplicação do filtro notch 

(60Hz ± 5Hz) durante a aquisição dos dados, e que acima de 80Hz pode-se ter muita 

interferência de artefatos musculares.   

 

Tabela 2. Definição das bandas de frequência do EEG utilizadas na análise dos dados de EEG. 

Nome Frequência (Hz) 

Delta - δ 0,5-3,0 

Teta1 - 1 3,5-5,0 

Teta2 - 2 5,5-7,0 

Alfa1 - 1 7,5-9,0 

Alfa2 - 2 9,5-11,0 

Alfa3 - 3 11,5-13,0 

Beta1 - 1 13,5-15,0 

Beta2 - 2 15,5-30,0 

Gama1 - 1 30,5-55,0 

Gama2 - 2 65,0-80,0 
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Após toda esta sequência de procedimentos, obtém-se uma série de dados, com 

possibilidades de diversas análises e geração de gráficos. 

 

Análises estatísticas 

 

Posteriormente à exportação dos dados no Analyzer, que possibilitou a importação 

desses através do uso de macro desenvolvida no próprio Excel, obtiveram-se planilhas com os 

dados das 10 (dez) bandas de frequência de todos os eletrodos, nas três condições (Basal, 

Relax, e Não-EV), para o GCONT e quatro condições (Basal, Relax, Não-EV e EV), para o 

GEXP.  

Foram utilizadas ferramentas de filtragem e classificação do Excel, para selecionar os 

dados que seriam comparados, bem como para gerar gráficos que facilitassem sua 

visualização e análise. As planilhas utilizadas para as análises foram copiadas, mantendo-se o 

dado original importado do Analyzer. 

Os dados a serem analisados foram normalizados através de fórmulas do Excel, para 

ficarem todos em uma mesma escala. As variáveis X correspondem à potência média de uma 

específica banda de frequência em um eletrodo para cada sujeito em determinada condição 

(Ex.: Valor da potência média de alfa 1 no eletrodo F7, do sujeito 1, na condição Basal). Esta 

normalização foi feita por banda de frequência, utilizando-se a seguinte fórmula: 

Xn  =      (Xn – Xmáximo)___ 

          (Xmáximo – Xmínimo), 
 

Onde Xn = valor da variável X na banda de frequência; 

Xmáximo = valor máximo encontrado para a banda de 

frequência; 

  Xmínimo = valor mínimo encontrado para a banda de 

frequência. 
  

Em seguida, foram agrupados e organizados de maneira a atenderem à disposição 

adequada do programa de análise estatística SPSS. No SPSS, realizaram-se testes de 

normalidade, considerando-se o de Shapiro-Wilk, uma vez que o n da amostra (n=25) é menor 

que 50. Devido aos dados não terem apresentado uma distribuição normal, utilizou-se, então, 

o teste de Mann-Whitney U e o Wilcoxon pareado, que seriam as versões não paramétricas 

equivalentes ao teste t (Student) (DANCEY, et al., 2006; FIELD, 2009; HAIR JR., et al., 

2005).  
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O teste Mann-Whitney foi utilizado na comparação intergrupos (GCONT e GEXP), 

considerando-se que as amostras são independentes, com limiar estatístico de p<0,05, sem 

correção de Bonferroni, por considerar-se muito conservadora para este tipo de análise 

(MARIS, OOSTENVELD, 2007), uma vez que as variáveis (bandas de frequência/canal) não 

apresentam de fato uma total independência. Foram realizadas 3 (três) comparações entre os 

grupos, por condição: Basal GCONT x Basal GEXP; Relaxamento GCONT x Relaxamento 

GEXP; e Não-EV GCONT x Não-EV GEXP. Neste teste, a hipótese H0: ∆ = 0 ou nula sugere 

que não há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas condições 

comparadas, e a hipótese H1: ∆ ≠ 0, ou seja, a hipótese alternativa ou experimental, considera 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas condições 

comparadas. 

O Wilcoxon para amostras pareadas foi utilizado para fazer a comparação intragrupos, 

ou seja, para comparar os sujeitos nas condições Basal, Relaxamento, Não-EV e EV, para o 

GEXP, e apenas as 3 (três) primeiras condições no GCONT. Este teste é utilizado para 

verificar se as medidas de duas amostras são iguais, através da comparação das medianas. 

Foram consideradas duas amostras dependentes, que seriam as bandas de frequência em cada 

eletrodo, num total de 180 (cento e oitenta), comparando-se duas condições de cada vez. Para 

o grupo controle, foram feitas três (03) comparações (Basal - Relax / Basal - Não-EV / Relax 

- Não-EV), e para o grupo experiente, 6 (seis) comparações (Basal - Relax / Basal - Não-EV / 

Basal - EV / Relax - Não-EV / Relax - EV / Não-EV - EV). O limiar estatístico utilizado para 

o teste de Wilcoxon pareado foi de p<0,005, considerando uma correção de Bonferroni para o 

número de bandas de frequência (10). Foram estabelecidas as hipóteses H0: ∆ = 0 e H1: ∆ ≠ 0, 

ou seja, a hipótese nula estabelece que não há diferenças estatisticamente significativas entre 

as bandas de frequência/eletrodos nas diferentes condições, enquanto que a hipótese 

alternativa ou experimental (H1) considerara que existe diferença estatisticamente 

significativa entre as condições. 

Não foi realizada análise aprofundada das diferenças nas intensidades das percepções e 

da alteração na função cognitiva da memória, antes e após o EV, em decorrência da variação 

do tempo de exposição das palavras no teste de memória, entre alguns sujeitos. O tempo 

estava programado para 1500 milissegundos, mas em 04 (quatro) testes com o GEXP e em 

todos do GCONT, devido a uma alteração durante um experimento, ficou com 2000 

milissegundos. 
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Estagiamento dos registros de EEG 

 

Os registros de EEG dos 25 participantes do experimento de EV foram analisados por 

um médico neurologista, especialista em polissonografia, acompanhado por esta 

pesquisadora, para realizar um estagiamento simplificado, baseado nos critérios de 

estagiamentos de sono descritos em Niedermeyer et al. (2011, p. 198).  

Esta adaptação dos critérios levou em consideração que a análise em questão não se 

trata de um exame de polissonografia propriamente, uma vez que cada experimento tem 

duração de aproximadamente 1 (uma) hora, além das tarefas requererem um estado de atenção 

dos sujeitos na realização da técnica do EV. O objetivo foi observar o nível de sonolência, 

durante o relaxamento e o período de realização da tarefa. Desta maneira, a classificação 

utilizada foi a seguinte: 

 Vigília: presença de alfa em mais de 50% do segmento de 30s; 

 Sonolência leve: desaparecimento de alfa e predomínio de ondas mais lentas em 

mais de 50% do segmento de 30s. 

 Sonolência profunda: desaparecimento de alfa e surgimento de ondas do vértex. 

Os dados foram analisados no Poliwin, módulo de análise e visualização de traçados 

poligráficos captados em equipamentos BrainNet.  

Ressalta-se que para a realização do estagiamento, os registros foram renomeados por 

uma terceira pessoa, de maneira que nem o médico analista nem esta pesquisadora teriam 

como identificar de que sujeito era o registro, mantendo-se o critério de análise com duplo 

cego. 
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4. RESULTADOS 

 

O foco principal dessa dissertação foi a análise estatística dos dados de EEG coletados 

durante os experimentos do EV, com o objetivo de observar se existem diferenças 

significativas entre o padrão da atividade cerebral intergrupos, nas três condições em comum 

(Basal, Relaxamento e Não-EV), e intragrupo, pareando-se as condições duas a duas (ver 

Métodos). Assim, procederam-se análises distintas para as duas situações (intergrupos e 

intragrupo), de acordo com a característica de dependência ou independência das variáveis.  

Os registros de dois sujeitos da primeira rodada de experimento (maio/2012) foram 

desconsiderados, devido a falhas/dúvidas nas sinalizações de início e fim de EV, através dos 

registros de EMG. Um deles foi repetido na segunda rodada de experimentos (março/2013), 

sendo novamente incluído nas análises. Assim, o n total do grupo analisado foi de 25 sujeitos, 

sendo 11 do GCONT e 14 do GEXP. O eletrodo T6 não foi considerado em nenhuma análise, 

devido à falha no equipamento de EEG neste canal.  

Como dito na sessão Métodos, não foi possível comparar a condição de EV entre os 

dois grupos, devido ao fato de apenas 4 (quatro) sujeitos do GCONT terem sinalizado a 

percepção do EV, mas com intervalos muito pequenos, que totalizados deram menos de 1 

minuto em cada sujeito. Além disso, os relatos pessoais, após a finalização do registro, 

suscitaram dúvidas quanto à percepção do EV propriamente. Apenas dois dos quatro sujeitos 

do GCONT que sinalizaram a percepção do EV descreveram verbalmente sensações 

aproximadas às descritas por Vieira (1986), Alegretti (2008) e Trivellato (2008). 

Ressalta-se que a diferença entre as potências médias das bandas de frequência 

intergrupos, nas condições mostradas a seguir, foi resultante da diminuição do primeiro grupo 

citado menos o segundo, com a coloração mais avermelhada indicando diferença positiva, e a 

mais azulada, diferença negativa. No caso da comparação intragrupo, entre as condições, 

seguiu-se o mesmo critério da primeira condição menos a segunda e de variação da coloração 

da escala para diferenças positivas ou negativas. 

A seguir, serão descritos os resultados encontrados, agrupados por banda de 

frequência, iniciando com uma visão geral da topografia das potências médias de cada banda, 

elaboradas no Analyzer, nos grupos e condições, destacando, logo após, apenas os resultados 

que apresentaram diferenças estatisticamente significativas intergrupos e/ou intragrupos. 
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4.1. Bandas de frequência e comparações inter e intragrupos 

 

Banda de frequência Delta (0,5 a 3,0Hz) 

 

A Figura 17 mostra a topografia das potências médias da banda de frequência delta 

para todas as condições consideradas para cada grupo.  

 

 

Figura 17. Topografia das potências médias da banda de frequência delta (0,5-3,0Hz), nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e EV, para 

o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

 

Na comparação intergrupos, no ritmo delta, encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas no eletrodo C4, tanto na condição Relaxamento (C4_Delta: U = 38,00, p = 

0,03), como na condição Não-EV (C4_Delta: U = 34,00, p = 0,02) (Figuras 18, 19 e 20).  
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Figura 18. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência delta, eletrodo C4, na condição de Relaxamento. 

Medianas C4_Delta (GCONT = 0,46 e GEXP = 0,03). 
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Figura 19. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência delta, eletrodo C4, na condição de Não-EV. Medianas 

C4_Delta (GCONT = 0,27 e GEXP = 0,17). 

 

Figura 20. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência delta, nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, com marcação do eletrodo (C4) que apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-Whitney U. 
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Na comparação intragrupo, conforme observado na Figura 21, há diferenças 

significativas apenas no GEXP, entre as condições NãoEV-Basal (δ Não-EV < δ Basal), 

NãoEV-Relax (δ Não-EV < δ Relaxamento) e EV-Basal (δ EV < δ Basal), sendo essa 

diferença mais concentrada nas regiões frontal e central nas duas primeiras comparações e 

dispersa em C3, T4 e O1, na última. Os resultados estatisticamente significativos para a 

comparação intragrupo encontram-se no Anexo 10a. 

 

 

Figura 21. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência delta, para todas as 

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Teta 1 (3,5 a 5,0Hz) 

 

A Figura 22 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência teta 1 

para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 22. Topografia das potências médias da banda de frequência teta 1 (3,5-5,0Hz), nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e EV, para 

o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos para o ritmo teta 1, observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas, apenas na condição Não-EV,  fronto-central e parieto-

occipital, nos 7 eletrodos descritos a seguir: Fz (U = 38,00, p = 0,03), C3 (U = 35,00, p = 

0,02), C4 (U = 35,00, p = 0,02), P3 (U = 40,00, p = 0,04), Pz (U = 33,00, p = 0,02), P4 (U = 

37,00, p = 0,03) e O1(U = 38,00, p = 0,03) (Figuras 23 e 24).  
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Figura 23. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência teta 1, na condição de Não-EV. Medianas C3_Teta1 

(GCONT = 0,24 e GEXP = 0,15), P3_Teta1 (GCONT = 0,19 e GEXP = 0,08), O1_Teta1 (GCONT = 

0,23 e GEXP = 0,14), C4_Teta1 (GCONT = 0,34 e GEXP = 0,13), P4_Teta1 (GCONT = 0,26 e GEXP 

= 0,13), Fz_Teta1 (GCONT = 0,15 e GEXP = 0,10), Pz_Teta1 (GCONT = 0,21 e GEXP = 0,09). 

 

 

 

Figura 24. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência teta 1, nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, com marcação dos eletrodos (Fz, C3, C4, P3, Pz, P4 e O1) que 

apresentaram diferença estatisticamente significativa entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-

Whitney U. 
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Na comparação intragrupo, conforme observado na Figura 25, há diferenças 

significativas, no GCONT, entre as condições Relaxamento-Basal, nos eletrodos C4 e P4. No 

GEXP, encontramos diferenças significativas, em quatro comparações entre as seguintes 

condições: Relax-Basal (θ1Relax> θ1Basal) - região centro-parieto-occipital (F4, Cz, C4, P4, 

Pz, P3, T5 e O1); EV-Basal (θ1Relax> θ1Basal) - eletrodos Fp1, F7 e Cz; NaoEV-Relax e EV-

Relax (θ1Não-EV e θ1EV < θ1Relax) - em quase todo o escalpo, exceto nos eletrodos F7, F4 e 

P3 (Não-EV - Relax) e  F7, F8, F4 e P3 (EV-Relax). Os resultados estatisticamente 

significativos para a comparação intragrupo encontram-se no Anexo 10b. 

 

 

Figura 25. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência teta 1, para as 

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Teta 2 (5,5 a 7,0Hz) 

 

A Figura 26 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência teta 2 

para todas as condições consideradas. 

 

 

 

Figura 26 Topografia das potências médias da banda de frequência teta 2 (5,5-7,0Hz), nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e EV, para 

o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

 

Na comparação intergrupos, no ritmo teta 2, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas.  

Na comparação intragrupo, de acordo com a Figura 27, há diferença significativa entre 

as condições Relax-Basal, no eletrodo Cz, no GCONT. No GEXP, encontramos diferenças 

significativas, nas seguintes condições: Relax-Basal (θ2Relax> θ2Basal), região parieto-

occipital nos eletrodos P3, Pz, T5, O1 e O2; Não-EV-Relax e EV-Relax (θ2EV e θ2Não-EV < 

θ2Relax), respectivamente na região occipital (O1 e O2) e centro-parieto-occipital (Cz, C4, 
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P4, O1 e O2). Os resultados estatisticamente significativos para a comparação intragrupo 

encontram-se no Anexo 10c. 

 

 

 

Figura 27. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência teta 2, para as 

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Alfa 1 (7,5 a 9,0Hz) 

 

A Figura 28 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência alfa 1 

para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 28. Topografia das potências médias da banda de frequência alfa 1 (7,5-9,0Hz), nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e EV, para 

o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos, no ritmo alfa 1, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas.  

Na comparação intragrupo, encontraram-se diferenças significativas apenas no GEXP, 

entre as condições Relax-Basal ( 1Relax> 1Basal), no eletrodo T3 (Figura 29). Os resultados 

estatisticamente significativos para a comparação intragrupo encontram-se no Anexo 10d. 
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Figura 29 Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência alfa 1, para as  

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Alfa 2 (9,5 a 11,0Hz) 

 

A Figura 30 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência alfa 2 

para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 30. Topografia das potências médias da banda de frequência alfa 2 (9,5-11,0Hz), nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e 

EV, para o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos, a potência da banda alfa 2 foi significativamente maior no 

GEXP, no eletrodo T5, nas três condições: Basal (T5_Alfa2: U = 115,00, p = 0,04), 

Relaxamento (T5_Alfa2: U = 116,00, p = 0,03) e Não-EV (T5_Alfa2: U = 116,00, p = 0,03) 

(Figuras 31, 32, 33 e 34). 
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Figura 31. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência alfa 2, na condição Basal. Medianas T5_Alfa2 (GCONT 

= 0,05 e GEXP = 0,15). 
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Figura 32. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência alfa 2, na condição de Relaxamento. Medianas 

T5_Alfa2 (GCONT = 0,07 e GEXP = 0,15). 
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Figura 33. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência alfa 2, na condição de Não-EV. Medianas T5_Alfa2 

(GCONT = 0,05 e GEXP = 0,19). 
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Figura 34. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência alfa 2, nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-Whitney U. 

 

Na comparação intragrupo, de acordo com a Figura 35, observaram-se diferenças 

significativas somente entre as seguintes condições, no GEXP: Não-EV – Basal ( 2Não-EV > 

2Basal), nos eletrodos Fp1, Fp2, F7, F8, F3, F4, Cz, T5, O1 e O2; Não-EV – Relax ( 2Não-

EV > 2Relax), apenas no eletrodo F7; e EV-Basal ( 2EV > 2Basal), nos eletrodos Fp1, 

Fp2, F7, F8, F3, F4, Cz, C4, T5, P3, Pz, O1 e O2 . Os resultados estatisticamente 

significativos para a comparação intragrupo encontram-se no Anexo 10e. 
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Figura 35 Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência alfa 2, para as 

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Alfa 3 (11,5 a 13,0Hz) 

 

A Figura 36 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência alfa 3 

para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 36. Topografia das potências médias da banda de frequência alfa 3 (11,5-13,0Hz), nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e 

EV, para o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos, para o ritmo alfa 3, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas, apenas na condição Não-EV, no eletrodo T5 (T5_Alfa3: U = 

117,00, p = 0,03) ( 1 GEXP > 1 GCONT) (Figura 37 e 38).  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas comparações 

intragrupos, entre as diferentes condições.  
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Figura 37. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência alfa 3, na condição Não-EV. Medianas T5_Alfa3 

(GCONT = 0,02 e GEXP = 0,07). 

 

 

Figura 38 Topografia da diferença das potências da banda de frequência alfa 3, nas condições Basal, 

Relaxamento e Não-EV, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-Whitney U. 
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Banda de frequência Beta 1 (13,5 a 15,0Hz) 

 

A Figura 39 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência beta 1 

para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 39. Topografia das potências médias da banda de frequência beta 1 (13,5-15,0Hz), nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e 

EV, para o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas na comparação intergrupos com 

relação ao ritmo beta 1.  

Na comparação intragrupos, encontrou-se diferença significativa em T4, nas 

comparações EV - Não-EV ( 1EV > 1Não-EV), apenas no GEXP (Figura 40). Os resultados 

estatisticamente significativos para a comparação intragrupo encontram-se no Anexo 10f. 
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Figura 40. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência beta 1, para as 

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

 

Banda de frequência Beta 2 (15,5 a 30,0Hz) 

 

A Figura 41 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência beta 2 

para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 41. Topografia das potências médias da banda de frequência beta 2 (15,5-30,0Hz), nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e 

EV, para o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos, com relação ao ritmo beta 2, foram encontradas 

diferenças significativas, na condição Basal, na região frontal em Fp1(Fp1_Beta2: U = 34,00, 

p = 0,02), Fp2 (Fp2_Beta2: U = 29,00, p = 0,01), e F7 (F7_Beta2: U = 37,00, p = 0,03); e na 

condição Relaxamento, também em Fp1 (Fp1_Beta2: U = 39,00, p = 0,04) e Fp2 (Fp2_Beta2: 

U = 35,00, p = 0,02) (Figuras 42, 43 e 44).  
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Figura 42. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência beta 2, na condição Basal. Medianas F7_Beta2 (GCONT 

= 0,19 e GEXP = 0,06), Fp1_Beta2 (GCONT = 0,02 e GEXP = 0,01), e Fp2_Beta2 (GCONT = 0,10 e 

GEXP = 0,04). 
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Figura 43. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência beta 2, na condição Relaxamento. Medianas Fp1_Beta2 

(GCONT = 0,03 e GEXP = 0,01) e Fp2_Beta2 (GCONT = 0,10 e GEXP = 0,04). 

 

Figura 44. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência beta 2, nas condições 

Basal, Relaxamento e Não-EV, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-Whitney U. 
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Na comparação intragrupos, encontrou-se diferença significativa para o GEXP em T5, 

O1 e O2, na comparação EV - Relax ( 2EV > 2Relax), e T5, O1 e T4, na comparação EV – 

Não-EV (Figura 45). Os resultados estatisticamente significativos para a comparação 

intragrupo encontram-se no Anexo 10g. 

 

 

Figura 45. Topografia das diferenças das potências médias da banda de frequência beta 2, para todas 

as comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Gama 1 (30,5 a 55,0Hz) 

 

A Figura 46 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência gama 

1 para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 46. Topografia das potências médias da banda de frequência gama 1 (30,5-55,0Hz), nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e 

EV, para o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos, com relação ao ritmo gama 1, foram encontradas 

diferenças significativas,  na condição Basal, em Fp2 (Fp2_Gama1: U = 39,00, p = 0,04),  C4 

(C4_Gama1: U = 38,00, p = 0,03), P4 (P4_Gama1: U = 39,00, p = 0,04) e Pz (Pz_Gama1: U 

= 38,00, p = 0,03); e na condição Não-EV, apenas em T3 (T3_Gama1: U = 120,00, p = 0,02) 

(Figuras 47, 48 e 49).  
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Figura 47. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência gama 1, na condição Basal. Medianas Fp2_Gama1 

(GCONT = 0,06 e GEXP = 0,02), C4_Gama1(GCONT = 0,20 e GEXP = 0,12), P4_Gama 1(GCONT 

= 0,27 e GEXP = 0,16), e Pz_Gama1(GCONT = 0,15 e GEXP = 0,11). 
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Figura 48. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência gama 1, na condição Não-EV. Medianas T3_Gama1 

(GCONT = 0,04 e GEXP = 0,07). 

 

 
Figura 49. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência gama 1, nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-Whitney U. 
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Na comparação intragrupos, foram encontradas diferença significativa, para o 

GCONT, entre as condições Relax-Basal (γ1Relax < γ 1Basal), nos eletrodos F8, C3, P3, Pz, 

T5 e O1. No GEXP, encontraram-se diferenças significativas (p<0,005), nas seguintes 

comparações: EV-Basal (γ1EV > γ 1Basal), em quase todos os eletrodos, exceto F3, F8 e O1; 

EV-Relax (γ1EV > γ 1Relax), nos eletrodos T5, P3, Pz, P4, O1, O2, C4, T4 e Fp1; EV - Não-

EV (γ1EV > γ 1Não-EV), em T5, P3, Pz, P4, O1, O2, Cz, Fz, Fp1 e Fp2. (Figura 50). Os 

resultados estatisticamente significativos para a comparação intragrupo encontram-se no 

Anexo 10h. 

 

 

Figura 50. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência gama 1, para as 

comparações consideradas, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 
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Banda de frequência Gama 2 (65,0 a 80,0Hz) 

 

 

A Figura 51 apresenta a topografia das potências médias da banda de frequência gama 

2 para todas as condições consideradas. 

 

 

Figura 51. Topografia das potências médias da banda de frequência gama 2 (65,0-80,0Hz), nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, para o GCONT, e condições Basal, Relaxamento, Não-EV e 

EV, para o GEXP. A escala foi padronizada para todas as figuras. 

 

Na comparação intergrupos, com relação ao ritmo gama 2, foram encontradas 

diferenças significativas, apenas na condição Não-EV, em T3 (T3_Gama1: U = 121,00, p = 

0,02), Cz (Cz_Gama1: U = 117,00, p = 0,03) e P3(P3_Gama1: U = 117,00, p = 0,03)  

(Figuras 52 e 53).  
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Figura 52. Gráfico de medianas dos resultados significativos do teste Mann-Whitney U, para a 

comparação intergrupos, banda de frequência gama 2, na condição Não-EV. Medianas T3_Gama2 

(GCONT = 0,01 e GEXP = 0,03), P3_Gama2 (GCONT = 0,05 e GEXP = 0,12), Cz_Gama2 (GCONT 

= 0,10 e GEXP = 0,26). 

 

 

Figura 53. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência gama 2, nas 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o GCONT e o GEXP (p<0,05), teste Mann-Whitney U. 

 

Na comparação intragrupos, encontrou-se diferença significativa, para o GCONT, 

apenas entre as condições Relax-Basal (γ1Relax < γ 1Basal), no eletrodo O1. No GEXP, foram 

encontradas diferenças significativas, nas seguintes comparações: EV-Basal (γ1EV > γ 

1Basal), em quase todos os eletrodos, exceto F3, F8 e O1; EV-Relax (γ1EV > γ 1Relax), nos 

eletrodos Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, O1 e O2; e EV - Não-EV (γ1EV > γ 1Não-EV), em O1 
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(Figura 54). Os resultados estatisticamente significativos para a comparação intragrupo estão 

no Anexo 10i. 

 

 
Figura 54. Topografia da diferença das potências médias da banda de frequência gama 2, para as 

condições Basal, Relaxamento e Não-EV, no GCONT, e para as condições Basal, Relaxamento, Não-

EV e EV, no GEXP, com marcação dos eletrodos que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,005), teste Wilcoxon pareado. 

 

4.2 Testes de memória 

 

Considerando que o tempo de exposição das palavras durante o teste de memória 

estava programado para 1500 milissegundos, mas em 04 (quatro) testes com o GEXP e em 

todos do GCONT, devido a uma alteração durante um experimento, ficou com 2000 

milissegundos, resolveu-se não realizar uma análise mais aprofundada destes dados. Desta 

maneira, foi feita apenas uma breve comparação entre os percentuais de acertos no primeiro e 

segundo teste, para cada grupo, ilustrada no gráfico a seguir (Figura 55). 

 

 



84 
 

 
 

 

Figura 55 Gráfico de barras com percentuais de acertos nos testes de memória pré e pós-realização do 

experimento de pesquisa do EV, para o GCONT e o GEXP. 

 

4.3 Estagiamento dos registros de EEG 

 

Os resultados encontrados no estagiamento dos registros de EEG dos sujeitos dos dois 

grupos demonstram que os sujeitos do GEXP apresentaram maior percentual de tempo em 

vigília e menor em sonolência leve e profunda, quando comparado com o GCONT (Figura 

56).  
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Figura 56. Gráfico de barras com percentuais de tempo de permanência dos sujeitos em vigília, 

sonolência leve e sonolência profunda, durante o experimento para pesquisa do EV, no GCONT e 

GEXP. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Na discussão dos resultados encontrados no presente trabalho, serão abordadas com 

maior detalhamento as bandas de frequência que apresentaram resultados estatisticamente 

significativos, no sentido de buscar uma caracterização da atividade elétrica cerebral durante o 

EV. Desta maneira, as bandas de frequência delta, beta 1 e beta 2, são discutidas de maneira 

sucinta ao final deste tópico. 

 

Bandas de frequências teta 1 (3,5 a 5,0Hz) e teta 2 (5,5 a 7,0Hz) 

 

Na comparação intergrupo, durante o Não-EV, o GCONT apresentou uma maior 

potência da banda de frequência teta 1 quando comparado com o GEXP (Figura 24). Já na 

comparação intragrupo, tanto o GCONT quanto o GEXP apresentaram uma maior potência 

nas bandas de frequência teta 1 e 2 no Relaxamento, comparado com o período Basal (Figuras 

25 e 27). Para o GEXP, foi encontrado também que o Relaxamento apresentou maior potência 

nas bandas de frequência teta 1 e 2 do que nos períodos de Não-EV e EV. Estes dados, 

associados ao estagiamento cego do registro por um especialista (Figura 56), sugerem que o 

GEXP teve menos sonolência, principalmente quando engajado na tarefa (Não-EV e EV), 

mantendo um maior nível de atenção durante todo o experimento. Esta maior sonolência no 

GCONT pode estar associada ao fato dos sujeitos deste grupo não estarem treinados a praticar 

atividade mental deste tipo. Dados da escala de Pittsburgh, ainda não tabulados, poderão 

esclarecer melhor essa questão futuramente. 

Estes resultados são condizentes com o encontrado em outros estudos, que relatam que 

a transição da vigília para o sono em adultos é marcada pela fragmentação e desaparecimento 

gradual do ritmo alfa (que oscila entre 8-12Hz), sendo substituído por atividade de baixa 

amplitude (ritmos mais lentos – próximos à frequência teta), caracterizando a fase 1 do sono 

não-REM (N1), também chamado de sonolência ou sono de transição (NIEDERMEYER, 

LOPES da SILVA, 2005).  

Os resultados do presente estudo diferem, contudo, de resultados encontrados em 

algumas pesquisas sobre meditação, em que o teta frontal aumenta nos meditadores 

experientes, proporcionalmente ao tempo de experiência destes meditadores (CAHN, 

POLICH, 2006). Outros estudos tentam demonstrar que este aumento se dá em decorrência do 
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tipo de meditação, especificamente a meditação mindfulness (TAKAHASCHI et al., 2005). 

Um aumento da potência do ritmo teta na região frontal também tem sido descrito durante 

tarefas que envolvem memória de curto prazo (VETERS, 2005) e formação de memória 

declarativa (BASTIAANSEN, HAGOORT, 2003; FELL et al., 2003; SEDERBERG et al., 

2003). Para Jacobs e Friedman (2004), o aumento da atividade da banda de frequência teta, 

observado no contexto da meditação, seria devido a diferentes técnicas de relaxamento. 

Segundo Fell (2010), a atividade teta também pode ser simplesmente associada com 

cansaço ou transição vigília-sono. Diferentes tipos de ritmos teta são provavelmente 

produzidos por mecanismos diferentes, não necessariamente funcionalmente relacionados. 

Alguns autores distinguem a atividade teta encontrada em meditadores das formas mais 

irregulares que aparecem durante a sonolência (AUSTIN, 1999), quando os estímulos 

externos diminuem e a imaginação predomina (BROWN, 1974). Contudo, a separação entre 

um estado profundo de meditação e o período do estágio 1 do sono não-REM, (N1) apenas 

baseada nos registros de EEG, é extremamente difícil. Kasamatsu e Hirai (1966) e Hirai 

(1974), alegam que meditadores podem ficar deliberadamente num estado mental relacionado 

ao aumento de teta por longos períodos de tempo, que se parecem com o relaxamento 

profundo do estágio N1, não podendo, todavia, ser equivalente ao N1, uma vez que os sujeitos 

apresentam a continuação da atividade de teta, mesmo depois da meditação, com os olhos 

abertos e em estado de alerta. Uma continuidade mais prolongada do ritmo teta é interpretada 

como sendo correlacionada com atenção seletiva (BASAR-EROGLU et al., 1992). Basar et 

al. (2001) relatam que os resultados de pesquisas de diversos laboratórios demonstram 

claramente que não é possível designar uma simples função para determinados tipos de 

bandas de frequência, que teriam múltiplas funções.  

Assim, levantou-se a hipótese de que a diferença entre o aumento da atividade teta em 

meditadores experientes e a diminuição encontrada nos sujeitos experientes na aplicação da 

técnica do EV, apesar de ambas serem atividades mentais que envolvem a atenção, sugere ser 

decorrente das especificidades de cada técnica. Considera-se, finalmente, conforme citado 

anteriormente, que a maior potência de teta 1 e teta 2 no GCONT, bem como no Relaxamento 

nos dois grupos, sugere a associação da atividade destas bandas de frequência, no presente 

experimento, à sonolência, o que é corroborado pelo estagiamento realizado nos registros de 

EEG dos sujeitos (Figura 56).  
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Bandas de frequência alfa 1 (7,5 a 9,0Hz), alfa 2 (9,5 a 11,0Hz) e alfa 3 (11,5 a 13,0Hz) 

 

A faixa de frequência alfa, que vai de aproximadamente 8 até 12 Hz, é encontrada 

principalmente na região occipital, durante a vigília quando a pessoa está relaxada com os 

olhos fechados, e imediatamente suprimida com a abertura dos olhos (ADRIAN e 

MATTHEWS, 1934; NIEDERMEYER, LOPES da SILVA, 2005). No presente estudo, esta 

banda foi subdividida para possibilitar uma análise mais detalhada (ver Métodos). Será 

apresentada, a seguir, a discussão dos resultados encontrados nesta pesquisa, para estas três 

bandas de frequência, comparando com outros estudos sobre o ritmo alfa já publicados. 

Nas comparações intergrupo, diferenças significativas nas bandas de frequência alfa 2 

e 3 foram encontradas apenas na região temporal esquerda (eletrodo T5) em que o GEXP 

apresentou maior potência de alfa 2 em todas as condições e de alfa 3 na condição Não-EV 

(Figuras 34 e 38). Na comparação intragrupo, para o GEXP, encontrou-se, principalmente, 

uma maior potência da banda de frequências alfa 2 por quase todo o escalpo nas condições 

Não-EV e EV, quando comparado com a condição Basal (Figura 35).  

Estes resultados sugerem que a maior potência da banda de frequência alfa 2 e 3 pode 

estar associada com processos de atenção e cognição (DOLPPERMAYR et al., 2002; FELL, 

2010; KLIMESCH, 1999; RAY, 1985), mais desenvolvidos nos sujeitos que praticam um 

treinamento mental, nesse caso o EV. Apesar desse ritmo poder ser inibido pela estimulação 

visual com a abertura dos olhos, foi encontrado aumento do mesmo durante a concentração 

em cenas visuais imaginadas (COOPER et al., 2003; COOPER et al., 2006; HARI et al., 

1997)  e tarefas que envolvem memória de trabalho (SAUSENG et al., 2005). Um aumento na 

ativação da faixa de frequência alfa também pode ser encontrado no estado meditativo, que 

normalmente é atingido durante a vigília relaxada com os olhos fechados (VARELA, 

THOMPSON E ROSCH, 1991). Klimesch et al. (1994) e Basar et al. (1997a,b,c), relatam que 

alguns estudos demonstram que a atividade de alfa é fortemente correlacionada com memória 

de trabalho e provavelmente com memórias de longo prazo. Contudo, tendo em vista que as 

diferenças ocorreram apenas em um eletrodo na região temporal esquerda, outros estudos 

necessitarão ser realizados para que se possa corroborar a hipótese de que tal alteração esteja 

associada a processos atencionais.  

Outros dados encontrados corroboram a ideia de que as oscilações alfa são fortemente 

relacionadas a tarefas cognitivas e operações mentais, tais como imaginação, memória 

operacional e cálculo mental (COOPER et al., 2006; HARI et al., 1997; KLIMESCH, 1999; 
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PALVA et al., 2005). Palva e Palva (2007) consideram que a banda de frequência alfa 

também é modulada pela atenção, e que a elucidação dos papéis fundamentais das oscilações 

alfa parece ser imprescindível para a compreensão em larga escala da integração no cérebro. 

Ray e Cole (1985) observaram, em ambos os hemisférios, maior atividade alfa durante tarefas 

relacionadas a processos mentais do que tarefas que envolviam a atenção a estímulos 

externos, associando assim, o aumento do alfa durante os processos mentais a mecanismos 

que reduzem a necessidade de estímulos externos e permitem um processamento mais 

eficiente de tarefas internas, tanto cognitivas como emocionais. Esses autores citam ainda que 

o aumento da atividade alfa resultaria de um aumento da atenção interna, não estando, 

contudo, restrito a práticas meditativas (RAY, COLE, 1985). Outros estudos relatam que 

sujeitos podem ser treinados para produzir ou suprimir atividades de alfa (ANCOLI, 1978; 

KMIYA, 1969).  

De acordo com a Figura 35, na comparação entre as condições, para o GEXP, 

verificou-se um aumento da potência na região frontal, para a banda de frequência alfa 2, 

durante o Não-EV e o EV, quando comparadas com a condição Basal, o que poderia indicar 

relação com os processos atencionais durante estas fases. Todavia, serão necessários outros 

experimentos para corroborar esta hipótese. Quanto ao incremento da potência de frequência 

alfa 2, na região occipital, na comparação entre o EV e o Não-EV e a condição Basal, sugere-

se que possa ser decorrente do maior estado de alerta durante os registros basais, quando o 

sujeito ainda está tendo estímulos externos, com alternância de olhos abertos e fechados. 

 

Bandas de frequência gama 1 (30,5 a 55,0Hz) e gama 2 (65,0 a 80,0Hz) 

 

Para a banda gama 1, o GCONT apresentou maior potência, durante a condição Basal 

quando comparado ao GEXP. Na condição Não-EV, o GEXP passa a apresentar maior 

potência em gama 1 e 2 quando comparado ao GCONT (Figuras 49 e 53). Nas comparações 

intragrupo, observou-se, de forma geral, que as potências de gama 1 e 2 foram difusamente 

maiores durante o EV, no GEXP, comparadas com as outras condições (Figuras 50 e 54). Já 

no GCONT, observou-se diferenças significativas apenas entre Relax-Basal, tanto para gama 

1, como para gama 2, com distribuição centro-parieto-occipital esquerda, em gama 1, e apenas 

no eletrodo O1, em gama 2 (Figura 50 e 54). 
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Esse aumento das bandas de frequência gama 1 e 2, em sujeitos experientes na técnica 

de EV, bem como em trabalhos anteriores em meditadores experientes (LEHMANN et al., 

2000; LUTZ et al., 2004; FELL et al., 2010), poderia estar associado a alterações nos 

processos mentais e cognitivos destes praticantes, tais como atenção, memória operacional, 

aprendizagem e percepção consciente. Respostas atencionais relacionadas a 40 Hz são 

descritas em humanos, especialmente nas áreas frontal e central (TIITINEN et al., 1993).  

Nas últimas décadas, vários estudos têm utilizado o EEG ou técnicas de imageamento 

para observar a atividade cerebral de meditadores, buscando identificar um padrão nas 

diversas frequências de ondas predominantes durante os estados meditativos, e suas 

consequências. Estudos sobre a meditação observaram a sua influência na regulação 

atencional e emocional (BROWN, RYAN, 2003; TANG et al., 2007; CHAMBERS et al., 

2008). Isto pode ser corroborado por pesquisas com mapeamento cerebral que demonstram, 

na primeira fase de um exercício meditativo, um aumento na atividade do córtex pré-frontal, 

área do cérebro relacionada a funções como atenção, autoconsciência, tomada de decisão, 

memória operacional, planejamento e expectativa, entre outras (CARDOSO et al., 2011). Lutz 

et al. (2004) observaram maior potência da banda de frequência gama, mesmo durante o 

estado basal, em meditadores experientes quando comparados a um grupo controle. Além 

disso, durante o estado de meditação, a potência de gama aumenta quando comparado a um 

registro basal inicial de EEG, na maioria dos eletrodos, permanecendo maior no estado basal 

posterior. Esse trabalho sugere que a atenção, bem como processos afetivos associados a 

oscilações em gama, poderiam ser desenvolvidos através de técnicas meditativas, e que o 

treino mental envolve mecanismos que podem induzir a mudanças neurais de curto e longo 

prazo (Lutz et al., 2004). 

Esta distribuição da banda de frequência gama parece coincidir com os achados na 

pesquisa sobre o EV, onde se observou um incremento significativo da potência nas bandas de 

frequência gama 1 e 2, principalmente nos eletrodos fronto-laterais e parietais, durante a 

prática do EV, quando comparados com as outras condições (Basal, Relaxamento e Não-EV). 

A exemplo de Lutz et al. (2004), preferiu-se também escolher uma interpretação conservadora 

para frequências maiores que 80Hz como sendo de atividades musculares.  

A hipótese de que as oscilações gama refletem um aumento no nível de alerta e 

atenção foi testada nos agregados colinérgicos mesopontinos, como a área peribraquial dos 

núcleos do tegmento pedúnculo-pontino (PPT) e látero-dorsal (LDT) que se projetam para o 

tálamo (NIEDERMEYER, LOPES da SILVA, 2005). Esses núcleos foram registrados em 
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gatos, sendo detectado que sua atividade aumenta na vigília e no Sono REM, muito mais que 

durante o sono de ondas lentas. A ativação em 40 Hz foi originalmente descrita no sono REM 

por Llinás e Ribary (1993); entretanto, um artigo recente discute que a ativação em gama 

pode ser confundida com artefato, devido à movimentação ocular por microssacadas 

(YUVAL-GREENBERG et al., 2008).  

No presente estudo, não foi possível comparar o EV propriamente nos dois grupos, 

uma vez que o grupo controle não apresentou esta condição. Uma análise mais aprofundada 

dos dados encontrados, objetivando verificar se há interferência muscular nos resultados, será 

necessária para que se possa corroborar a hipótese de que este aumento de gama esteja, a 

exemplo de pesquisas em meditadores experientes (LUTZ, 2004), relacionado a funções 

cognitivas e atencionais.  

 

Banda de frequência Delta (0,5 a 3,0Hz) 

 

Na comparação intergrupo, o GCONT apresentou maior potência da banda de 

frequência delta na região central direita (eletrodo C4), durante o Relaxamento e o Não-EV 

(Figura 20). Nas comparações intragrupos, observou-se menor potência de delta apenas no 

GEXP, durante o Não-EV quando comparado na condição Basal e Relaxamento como 

também, menor potência na condição EV do que na Basal (Figura 21).  

Ao que tudo indica, assim como observado para a frequência teta, os resultados 

referentes à banda de frequência delta, que apresenta maior potência durante o Relaxamento e 

Não-EV para o GCONT, parecem estar associados à sonolência, sendo esta suposição 

corroborada pela análise de estagiamento do registro de EEG dos participantes da pesquisa, 

ilustrada na Figura 56. Na diferença intragrupo, uma vez que apenas o GEXP apresentou 

diminuição significativa da potência da banda de frequência delta durante o Não-EV e o EV, 

sugere-se que este grupo pode ter tido um maior incremento no nível de atenção entre estes 

estados e as condições Basal e Relaxamento.  

 

Bandas de frequência Beta 1 (13,5 a 15,0Hz) e Beta 2 (15,5 a 30,0Hz) 

 

Na comparação intergrupo, o GCONT apresentou maior potência da banda de 

frequência beta 2, na região frontal do que o GEXP. Esses resultados podem estar associados 
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a processos musculares de tensionamento da face, coincidindo com o que é descrito na 

literatura (NIEDERMEYER, LOPES da SILVA, 2005; GOMES, BELLO, 2008). Já na 

comparação intragrupo, o GEXP apresentou uma maior potência de beta 1, na região temporal 

direita, durante o EV, quando comparado à condição Não-EV, bem como maior potência de 

beta 2 durante o EV, quando comparada ao Relaxamento e Não-EV, em regiões occipitais. 

Análises mais detalhadas correlacionando esta banda de frequência com os registros de EMG 

poderão possibilitar uma maior compreensão dos dados encontrados para esta banda de 

frequência. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho representa a primeira descrição neurofisiológica do EV. Foi 

plenamente alcançado o primeiro objetivo específico do trabalho, a partir da análise 

topográfica da potência do EEG em distintas bandas de frequência, nas condições Basal, 

Relaxamento e EV, em sujeitos experientes e iniciantes na técnica do EV. O segundo objetivo 

específico foi apenas preliminarmente alcançado, através da mensuração de memória de curto 

prazo antes e depois do EV, em ambos os grupos de sujeitos. Não foram observadas 

diferenças no teste de memória, mas variações no tempo de exposição das palavras tornaram o 

experimento inconclusivo. Outros estudos precisarão ser realizados para buscar aferir se o EV 

tem ou não influência nos processos mnemônicos.  

Os resultados da análise do EEG revelaram uma diminuição da potência na faixa 

espectral teta 1 no GEXP, quando comparado ao GCONT, além da diminuição do teta do 

Relaxamento para a condição de EV, nesse GEXP. Tais resultados diferem de certos estudos 

que encontraram aumento nos ritmos teta para alguns tipos de meditação, levando a 

considerar-se a hipótese de que este aumento esteja mais relacionado à sonolência do que a 

estados meditativos relatados em outros estudos. Com relação à banda de frequência alfa, os 

resultados indicam que o incremento significativo do alfa 2 no GEXP, comparado ao 

GCONT, no eletrodo T5, e diferenças significativas dispersas por todo o escalpo, quando 

compara-se a condição Basal com as condições Não-EV e EV, sendo sempre menor na Basal, 

podem estar relacionados a processos atencionais, a exemplo de diversos estudos sobre 

técnicas meditativas citados na discussão. 

No que concerne às bandas de frequência gama 1 e 2, os resultados encontrados 

sugerem a existência de diferenças significativas quando o sujeito está realizando o EV, 

comparando com as outras condições. Tais achados precisam ser corroborados através de 

análises mais detalhadas dos dados coletados, bem como de pesquisas futuras, que possam 

descartar a variável de interferência de artefatos musculares nestes resultados.  

As sensações subjetivas devem ter substrato cerebral, mas são de difícil aferição, a 

exemplo dos estados de consciência relatados durante a prática de técnicas meditativas (FELL 

et al., 2010). No caso da pesquisa do EV, tentou-se suplantar esta dificuldade através da 

sinalização do início e término da percepção do EV, com uso de marcadores no EMG. Isso 

possibilitou a demarcação com maior precisão dos trechos dos registros de EEG que foram 

analisados. Estas demarcações objetivas coincidentes ao momento da percepção subjetiva do 
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EV poderão contribuir para a compreensão do correlato eletroencefalográfico do EV, em 

estudos futuros. Os registros do EMG também poderão possibilitar a verificação da existência 

de outros correlatos fisiológicos do EV. 

Slagter et al. (2007) consideram que o maior ingrediente da meditação é o treino mental 

da atenção. Devido às similaridades entre padrões de ondas, principalmente de frequências 

mais altas, entre os sujeitos experientes no EV e os meditadores experientes, e que segundo 

Vieira (1986), Alegretti (2008) e Trivellato (2008), o EV precisa de treino contínuo com a 

atenção focalizada, levanta-se a hipótese da influência do EV nos processos atencionais. 

Com relação à banda de frequência gama, faz-se necessário ainda, a análise da 

correlação dos dados encontrados com possíveis interferências de artefatos musculares e/ou 

oculares, podendo-se procurar replicar as análises feitas por Lutz et al. (2004). Esta análise 

poderá nos dar uma maior segurança de que as alterações encontradas possuem origem 

cerebral. 

Existem muitas variáveis, tais como diferenças socioculturais, dieta, sono, atividade 

física, idade, estado de humor e ansiedade, que podem influenciar os resultados da pesquisa 

do EV e que ainda não foram analisadas. Considera-se importante, consequentemente, a 

realização de pesquisas longitudinais, associando o imageamento cerebral da prática do EV a 

medidas da fisiologia geral dos indivíduos, bem como de processos cognitivos e 

comportamentais. O presente estudo sobre o EV é um primeiro passo para que se possam 

desvendar os mecanismos neurais relacionados a esta técnica mental simples e de fácil 

aplicação. Diversas pesquisas apontam para os usos terapêuticos e incrementos de processos 

cognitivos e mnemônicos através de técnicas meditativas. Assim, será importante, 

futuramente, aferir a influência do EV em diversos aspectos da saúde física, mental e 

emocional dos sujeitos que apliquem esta técnica, tais como: diminuição de ansiedade, 

estresse, depressão, dor e déficits de atenção, bem como o aumento de sensações de bem-estar 

e de maior tranquilidade.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa Correlato Neural para a Experiência Subjetiva do 

Estado Vibracional (EV) que é coordenada pelo Professor Doutor Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro 

(UFRN).  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura verificar se a sensação subjetiva do Estado Vibracional (EV) pode vir a ser 

detectada através de registros da atividade cerebral, utilizando-se a técnica de eletroencefalografia (EEG), 

quando comparado a outros estados de consciência, se existem percepções psicofisiológicas relacionadas 

ao Estado Vibracional, e se ocorre alguma alteração na função cognitiva da memória/atenção antes e 

após o Estado Vibracional. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: Participar de uma entrevista individual, com a aplicação de questionários/inventários de 

dados gerais e de saúde, de verificação do perfil de humor, da qualidade do sono e de ansiedade. Antes de 

iniciar o experimento, entregaremos um questionário com informações relativas ao estado vibracional 

(primeira parte), para você responder e faremos um teste de memória/atenção. Em seguida, após a explicação 

do protocolo a ser utilizado, faremos o registro eletrofisiológico do seu cérebro, juntamente com registro 

eletromiográfico para verificar seu estado de relaxamento ou contração muscular, através de eletrodos 

colocados, no seu couro cabeludo, orelhas, áreas próximas aos olhos, antebraço e tórax, enquanto você 

permanece deitado em posição de decúbito dorsal, em uma cama confortável, numa sala climatizada e com 

iluminação controlada. Ressaltamos que o registro eletroencefalográfico é uma técnica não invasiva e que os 

eletrodos serão aderidos por meio de uma pasta condutora e esparadrapo micropore, não gerando desconforto 

em você durante o transcorrer do experimento. Depois de alguns registros basais (6 minutos), você 

permanecerá 20 minutos em estado de relaxamento, seguido de 20 minutos de aplicação de meditação 

passiva concentrativa, e 40 minutos de aplicação da técnica de estado vibracional. Após a finalização dos 

registros e retirada dos eletrodos, você responderá a segunda parte do questionário relativo ao estado 

vibracional e repetirá o teste de memória/atenção.  

A possibilidade de riscos para sua integridade física ou psicológica decorrentes da sua participação nesta 

pesquisa é mínima, uma vez que a eletroencefalografia é uma técnica não invasiva e não dolorosa, além de 

não apresentar nenhum efeito colateral.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: contribuir para o desenvolvimento de uma 

pesquisa científica, podendo inclusive adquirir novos conhecimentos que poderão ter utilidades posteriores.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os 

dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários.  
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Quaisquer eventuais ressarcimentos de custos ou indenização que se façam necessários serão realizados pelo 

Pesquisador Responsável – Sidarta Ribeiro, ou pela pesquisadora – Rute Pinheiro.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Rute Maria Rodrigues Pinheiro, nos endereços eletrônicos 

rutepinheiro@supercabo.com.br ou rutepinheiro@neuro.ufrn.br ou pelos telefones (84) 88279237 ou (84) 

99840334.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, ou 

pelo telefone (84) 3215-3135.  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Correlato Neural para a Experiência 

Subjetiva do Estado Vibracional (EV).  

 

Participante da pesquisa:  

Nome:  

_____________________________________________________________________________  

Assinatura 

 

Pesquisador responsável (Orientador):  

Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro  

_____________________________________________________________________________  

Assinatura 

 

Pesquisadora responsável (Orientanda):  

Rute Maria Rodrigues Pinheiro  

_____________________________________________________________________________  

Assinatura 

Instituto do Cérebro da UFRN  

Endereço: Av. Nascimento de Castro, 2155, Lagoa Nova  

Natal-RN CEP: 59.056-450  

Fone: (84) 91936311  

 

Comitê de Ética e Pesquisa - UFRN  

Endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666,  

Natal-RN CEP 59072-970  

Fone: (84) 3215-3135. 
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Anexo 2 

 

 

Técnica do Estado Vibracional 

 

 

Manobras básicas para instalação da técnica do estado vibracional – EV1
: 

 

1. Fique ereto com os pés separados um do outro. Cerre as pálpebras. Deixe os braços caírem ao longo 

do soma. Dirija o fluxo de sua bioenergia, pela impulsão da vontade, da cabeça até às mãos e os pés. 

Se não sabe o que é bioenergia, não importa. As práticas lhe mostrarão, a breve tempo, a sua 

realidade energética. Se nada sentir nas primeiras tentativas, insista mesmo assim. 

2. Traga de volta o fluxo da sua energia consciencial, por sua vontade decidida, dos pés até à cabeça. 

Identifique, então, através das suas sensações ou vivências autocríticas, a direção do fluxo de 

energia, de baixo para cima, contrário ao fluxo anterior. 

3. Repita estes procedimentos 10 vezes, sentindo e discriminando o fluxo da energia consciencial 

varrendo os órgãos do seu soma. Assim começam os desbloqueios e compensações da energia 

consciencial em seus centros holochacrais. 

4. Aumente, gradualmente, a velocidade ou ritmo da impulsão do fluxo da energia consciencial, por 

intermédio da força de sua vontade decidida. 

5.  Expanda, ao máximo, a intensidade ou o volume do fluxo da energia consciencial que passará a 

compor circuitos cada vez maiores e mais potentes, por dentro e por fora do seu soma. Você 

perceberá, com o tempo, a ocorrência perfeitamente. O fato convence você da sua realidade 

multidimensional. 

6. Instale, por fim, o EV, ou estado vibracional. O fluxo e o circuito fechado desaparecem. Toda a sua 

psicosfera energética torna-se completamente acesa, feérica ou incandescente com a energia 

consciencial vibrante e você sente o fato sem qualquer dúvida. 

 

Nota da pesquisadora: O autor da técnica sugere a repetição destes procedimentos, de início, 20 

vezes ao dia, nas mais diversas condições. Segundo relatos do próprio autor e de pessoas experientes 

na prática do EV, esta técnica também pode ser executada com a pessoa deitada em decúbito dorsal 

ou sentada em cadeira confortável, o que pode facilitar o relaxamento e percepções energéticas, pelo 

menos nas aplicações iniciais. 

 

 

 

 

 

_______________________ 
1 
Transcrição parcial adaptada do capítulo 74, de Vieira (1997, p. 94). 
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Anexo 3 

 

EXPERIMENTO DO ESTADO VIBRACIONAL – EV 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE REGISTRO  

FOTOGRÁFICO E GRAVAÇÃO EM VÍDEO 

 

Declaro que autorizo o registro da pesquisa Correlato Eletroencefalográfico do Estado Vibracional (EV), 

da qual estou participando como voluntário, através de fotografias e gravação em vídeo, para uso 

estritamente científico, bem como o uso das imagens em eventos e publicações científicas.  

 

Participante da pesquisa:  

Nome:  

 

_____________________________________________________________________________  

Assinatura 

 

Pesquisador responsável (Orientador):  

Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro  

 

_____________________________________________________________________________  

Assinatura 

 

Pesquisadora responsável (Orientanda):  

Rute Maria Rodrigues Pinheiro  

 

_____________________________________________________________________________  

Assinatura 
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Anexo 4 

 

Questionário 1 – Informações gerais do participante 

(Sócio-demográficas e saúde) 

Data: ____ / ____ / ______. 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________    RG: ________________________ 

Naturalidade/Nacionalidade: ______________________________________________ 

       (cidade, estado e país) 

Contatos: ______________________________________________________________ 

    (telefone fixo, celular e e.mail) 

 

Sexo:  1(  ) masculino  2(  ) feminino  

 

Estado civil:  

1(  ) Solteiro   2(  ) Casado/ união estável  3(  ) Viúvo 

4(  ) Divorciado ou separado   5(   ) Outro 

 

Filhos:  

 

1(  ) Nenhum  2(  ) Um 3(  ) Dois 4(  ) Mais de dois  

 

Nível educacional:  

1(  ) Nível Fundamental incompleto  2(  ) Nível Fundamental completo 

3(  ) Nível Médio incompleto              4(  ) Nível Médio completo 

5(  ) Nível Superior incompleto 6(  ) Nível Superior completo 

7(  ) Pós-graduação 

 

Profissão: _____________________________________________________________ 

 

Você exerce sua profissão atualmente? 1(  ) Sim   2(  )   Não   3(  ) Estou afastado  

 

Se sim, quantas horas por dia você trabalha? _______________________________ 

 

Renda familiar:  

 

(  ) Até 01 Salário mínimo (  ) 1-2 Salários mínimos  

(  ) 2-3 Salário mínimo  (  ) 04-10 Salários  

(  ) Acima de 10 salários 
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Religião (praticante, simpatizante, crenças): 

Tem alguma crença religiosa?   1(  ) Sim 2(  ) Não 

       Caso marque sim, especifique: ______________________________________ 

 

Lazer (qual): _______________________________________________________  

 

Faz atividade física?  1(  ) Sim 2(  ) Não 

 

Quantas vezes por semana? ____________________________________________ 

 

Histórico de saúde 

Tem alguma alergia?     1(  ) Sim 2(  ) Não 

    Caso marque sim, especifique: ___________________________________________ 

Fez ou faz algum tratamento psicológico?    1(  ) Sim 2(  ) Não 

    Caso marque sim, especifique tipo e período: _______________________________ 

Fez ou faz algum tratamento psiquiátrico?    1(  ) Sim 2(  ) Não 

    Caso marque sim, especifique tipo e período: _______________________________ 

É portador de alguma doença crônica?    1(  ) Sim  2(  ) Não 

   Caso marque sim, especifique: ___________________________________________ 

Faz uso de medicamento?   1(  ) Sim   2(  ) Não 

   Caso marque sim, especifique: __________________________________________ 

Ingere bebida alcoólica?    1(  ) Sim   2(  ) Não 

Com que freqüência por semana? _________________________________________ 

É fumante?    1(  ) Sim   2(  ) Não 

Quantos cigarros por dia? _______________________________________________ 

Caso tenha sido fumante, há quanto tempo parou de fumar? ____________________ 
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Anexo 5 

Voluntário Nº ______    Data: __________ 
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Anexo 6 

Voluntário(a) Nº _______  

    Data: ________ 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

Código: Sexo: Idade: DATA: 

Instruções: 

1) As questões são referentes aos hábitos APENAS DURANTE O MÊS PASSADO. 

2) Suas respostas devem indicar O MAIS CORRETAMENTE POSSÍVEL o que aconteceu na maioria das vezes no 

mês passado em FREQÜÊNCIA POR SEMANA. 

3) MARQUE a alternativa e/ou DESCREVA quando necessário após a pergunta. 

1) A que horas você foi deitar a noite na maioria das vezes? 

2) Quanto tempo (em minutos) você demorou para adormecer, na maioria das vezes? 

3) A que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes? 

4) Quantas horas de sono por noite você dormiu? (diferente das horas que ficou na cama) 

5) Quantas vezes você teve problemas para dormir 

por causa de: 

Nenhuma vez Uma vez Duas 

vezes 

Três ou mais 

vezes 

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no 

sono?  

    

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito 

cedo 

    

c) Levantar-se para ir ao banheiro     

d) Ter dificuldade para respirar     

e) Tossir ou roncar muito alto     

f) Sentir muito frio     

g) Sentir muito calor     

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos     

i) Sentir dores     
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j) Outra razão: (descreva)      

6) Você tomou algum remédio para dormir, 

receitado pelo medico, ou indicado por outra 

pessoa, ou mesmo por sua conta?  

    

(descreva quais): 

7) Quantas vezes você teve problemas para ficar 

acordado enquanto estava dirigindo, fazendo suas 

refeições ou participando de qualquer outra 

atividade social? 

    

8) Como você classificaria a qualidade do seu 

sono? 

Muito boa Ruim Boa Muito ruim 

9) Você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo 

para realizar suas atividades diárias? 

Nenhuma Pouco Moderado Muito 

Comentários (se houver):  

10) Você cochila?  Não Sim 

Comentários (se houver):  

11) Caso você cochile, é intencionalmente, ou seja, porque quer? Não Sim 

Comentários (se houver):  

12) Para você, cochilar é: 

 

Um prazer Uma necessidade Outro – qual? 

Comentários (se houver):  
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Anexos 7 e 8 

  Voluntário Nº _____        Data: __________ 

Inventário de Ansiedade Traço - IDATE 

Código: Sexo: Idade: DATA: 

Instruções: 

1) Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor 

indicar como você geralmente se sente. 

2) Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente geralmente. 

 Quase nunca 
As 

vezes 

Freqüentement

e 

Quase 

sempre 

1. Sinto-me bem. (1) (2) (3) (4) 

2. Canso-me facilmente. (1) (2) (3) (4) 

3. Tenho vontade de chorar. (1) (2) (3) (4) 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os 

outros parecem ser. 
(1) (2) (3) (4) 

5. Perco oportunidades porque não 

consigo tomar decisões rapidamente. 
(1) (2) (3) (4) 

6. Sinto-me descansado. (1) (2) (3) (4) 

7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) 

de mim mesmo. 
(1) (2) (3) (4) 

8. Sinto que as dificuldades estão se 

acumulando de tal forma que não as 

consigo resolver. 

(1) (2) (3) (4) 

9. Preocupo-me demais com coisas sem 

importância. 
(1) (2) (3) (4) 

10. Sou feliz. (1) (2) (3) (4) 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas. (1) (2) (3) (4) 
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12. Não tenho muita confiança em mim 

mesmo(a). 
(1) (2) (3) (4) 

13. Sinto-me seguro(a). (1) (2) (3) (4) 

14. Evito ter que enfrentar crises ou 

problemas. 
(1) (2) (3) (4) 

15. Sinto-me deprimido(a). (1) (2) (3) (4) 

16. Estou satisfeito(a). (1) (2) (3) (4) 

17. Às vezes, idéias sem importância me 

entram na cabeça e ficam-me 

preocupando. 

(1) (2) (3) (4) 

18. Levo os desapontamentos tão a sério 

que não consigo tira-los da cabeça. 
(1) (2) (3) (4) 

19. Sou uma pessoa estável. (1) (2) (3) (4) 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando 

penso em meus problemas do momento 
(1) (2) (3) (4) 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

Voluntário Nº _____       Data: __________ 

Inventário de Ansiedade Estado - IDATE 

Código: Sexo: Idade: DATA: 

1) Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar como você 

geralmente se sente. 

2) Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se aproxime de como você se 

sente geralmente. 

Afirmações 
Absolutamente 

não 
Um Pouco Bastante Muitíssimo 

1. Sinto-me calmo(a). (1) (2) (3) (4) 

2. Sinto-me seguro(a). (1) (2) (3) (4) 

3. Estou tenso(a). (1) (2) (3) (4) 

4. Estou arrependido(a). (1) (2) (3) (4) 

5. Sinto-me à vontade. (1) (2) (3) (4) 

6. Sinto-me perturbado(a). (1) (2) (3) (4) 

7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios. (1) (2) (3) (4) 

8. Sinto-me descansado(a). (1) (2) (3) (4) 

9. Sinto-me ansioso(a). (1) (2) (3) (4) 

10. Sinto-me “em casa”. (1) (2) (3) (4) 

11. Sinto-me confiante. (1) (2) (3) (4) 

12. Sinto-me nervoso(a). (1) (2) (3) (4) 

13. Estou agitado(a). (1) (2) (3) (4) 

14. Sinto-me uma pilha de nervos. (1) (2) (3) (4) 

15. Estou descontraído(a). (1) (2) (3) (4) 

16. Sinto-me satisfeito(a). (1) (2) (3) (4) 

17. Estou preocupado(a). (1) (2) (3) (4) 

18. Sinto-me superexcitado(a) e confuso(a). (1) (2) (3) (4) 

19. Sinto-me alegre. (1) (2) (3) (4) 

20. Sinto-me bem. (1) (2) (3) (4) 
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Nº do  voluntário:

Parte 1: ANTES DO EXPERIMENTO

Quanto à prática do Estado Vibracional

Voce já conhece a técnica do  EV? 1(  ) Sim 2(  ) Não

Se conhece, há quanto tempo? (meses ou anos)

Voce instala o EV pela vontade? 1(  ) Sim 2(  ) Não

Com qual frequência/dia?

Já percebeu o EV espontaneamente? 1(  ) Sim 2(  ) Não

Se percebeu, quando foi a primeira vez? 

(idade aproximada)

Quanto à fatores que podem influenciar a instalação do EV

Qual é a média da sua carga horária de sono 

diário?

Voce realiza atividades físicas regularmente? 1(  ) Sim 2(  ) Não

Quantas vezes por semana?

Voce tem hábito de estudo/leitura útil? 1(  ) Sim 2(  ) Não

Quantas horas por semana?

Quantas horas de sono voce dormiu na noite anterior ao experimento? 

Projeto da pesquisa: CORRELATO ELETROENCEFALOGRÁFICO DO ESTADO VIBRACIONAL (EV)

ANEXO 9

Questionário 2 - DADOS RELACIONADOS AO ESTADO VIBRACIONAL (EV)

Comentários:
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Seu nível de motivação perante a vida. Pouco motivado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de disciplina.

Muito baixo 

(indisciplinado) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de determinação

Pouco 

determinado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sua vida afetivo/sexual. Pouco satisfatória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de equilíbrio emocional. Muito baixo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de concentração médio nas diversas 

atividades diárias.

Muito baixo 

(disperso) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de organização. Desorganizado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O nível médio de sua vontade nas suas diversas 

atividades. Vontade fraca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de abertura a novas idéias.

Muito baixo 

(neofobia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito alto

Muito alto

Muito 

organizado

Vontade 

forte

Muito alto 

(neofilia)

Para as próximas questões, marque com um X, numa escala de 1 a 10, como voce considera os seguintes aspectos:

Muito 

motivado

Muito alto 

(disciplinado)

Muito 

determinado

Muito 

satisfatória
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Seu nível de medo. Pouco medrosa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de estresse diário.

Muito baixo 

(tranquilo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seu nível de ansiedade no dia-a-dia. Pouco ansioso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quanto ao estado psicofisiológico anterior ao experimento:

Numa escala de 1 a 10, como voce considera o 

seu nível de descanso antes do experimento? Muito cansado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como está seu estado emocional, no momento 

que antecede o experimento, numa escala de 1 

a 10?

Pouco ansioso 

(tranquilo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parte 2: APÓS O EXPERIMENTO

Muito 

medrosa

Muito alto

Muito 

ansioso

Bem 

descansado

Muito 

ansioso

Quantas horas antes do experimento voce ingeriu alimentos?

Caso a resposta seja SIM, responda as questões abaixo:

Voce conseguiu perceber o Estado Vibracional? 1(  ) Sim 2(  ) Não
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Quanto às percepções antes da instalação do Estado Vibracional:

1 - Lacrimejamento 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 - Arrepios, calafrios 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3- Percepção de diminuição de temperatura 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    (frio/ondas frias)

4 - Percepção de aumento de temperatura 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    (calor/ondas quentes)

5 - Percepção de corrente magnética 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 - Eriçamento de pelos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 - Taquicardia 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9- Bradicardia 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 - Zumbidos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 - Mioclonias 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12- Formigamentos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 - Pulsações 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 - Percepção de eletricidade interna, choque 

elétrico

Assinale quais das percepções abaixo voce percebeu antes do EV, e caso marque o sim, especifique a intensidade, numa escala de 1 a 10. 
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14 - Vibração contínua 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 - Percepção de plenitude e leveza 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16- Outros (especifique): 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comentários:

Quanto às percepções durante a instalação do Estado Vibracional:

1 - Lacrimejamento 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 - Arrepios, calafrios 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3- Percepção de diminuição de temperatura 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    (frio/ondas frias)

4 - Percepção de aumento de temperatura 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    (calor/ondas quentes)

5 - Percepção de corrente magnética 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 - Eriçamento de pelos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 - Taquicardia 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 - Percepção de eletricidade interna, choque 

elétrico

Assinale quais das percepções abaixo voce percebeu durante o EV, e caso marque o sim, especifique a intensidade, numa escala de 1 a 10. 
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9- Bradicardia 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 - Zumbidos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 - Mioclonias 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12- Formigamentos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 - Pulsações 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 - Vibração contínua 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 - Percepção de plenitude e leveza 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16- Outros (especifique): 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comentários:

1 - Lacrimejamento 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 - Arrepios, calafrios 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3- Percepção de diminuição de temperatura 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    (frio/ondas frias)

4 - Percepção de aumento de temperatura 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    (calor/ondas quentes)

Caso a resposta seja NÃO, mas voce tenha sentido alguma das percepções abaixo durante o experimento, assinale e marque a intensidade:
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5 - Percepção de corrente magnética 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 - Eriçamento de pelos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 - Taquicardia 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9- Bradicardia 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 - Zumbidos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 - Mioclonias 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12- Formigamentos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 - Pulsações 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 - Vibração contínua 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 - Percepção de plenitude e leveza 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16- Outros (especifique): 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comentários:

6 - Percepção de eletricidade interna, choque 

elétrico
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Quanto ao estado psicofisiológico após o experimento de EV

Assinale quais das sensações abaixo voce percebeu após o experimento e com qual intensidade.

1 - Organização de pensamentos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 - Serenização das emoções/sentimentos 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 - Tranquilidade íntima 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 - Diminuição da ansiedade 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 - Sensação de equilíbrio geral (homeostase) 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 - Sensação de relaxamento psicofisiológico 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 - Aumento da concentração/atenção 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 - Confusão mental 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 - Inquietude 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 - Aumento da ansiedade 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 - Sensação de desequilíbrio 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 - Sensação de aumento do estresse 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 - Dispersividade 1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1(  ) Sim 2(  ) Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1014 - Outros (Especifique):
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Anexo 10 

Tabelas com resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, por banda de frequência. 

Anexo 10a - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Delta, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

F3_Delta.NãoEV < F3_Delta.Basal 0,085 0,062 0,130 0,074 -3,233 0,001

C3_Delta.NãoEV < C3_Delta.Basal 0,128 0,080 0,250 0,259 -3,296 0,001

O1_Delta.NãoEV < O1_Delta.Basal 0,242 0,191 0,349 0,308 -3,296 0,001

T4_Delta.NãoEV < T4_Delta.Basal 0,057 0,055 0,100 0,095 -3,296 0,001

Fp2_Delta.NãoE

V

< Fp2_Delta.Basal 0,215 0,248 0,275 0,242 -2,919 0,004

C4_Delta.NãoEV < C4_Delta.Basal 0,168 0,099 0,215 0,108 -2,982 0,003

Fz_Delta.NãoEV < Fz_Delta.Basal 0,110 0,093 0,176 0,242 -3,107 0,002

Cz_Delta.NãoEV < Cz_Delta.Basal 0,196 0,174 0,283 0,228 -3,170 0,002

C3_Delta.EV < C3_Delta.Basal 0,131 0,082 0,250 0,259 -2,856 0,004

O1_Delta.EV < O1_Delta.Basal 0,239 0,199 0,349 0,308 -3,233 0,001

T4_Delta.EV < T4_Delta.Basal 0,068 0,071 0,100 0,095 -2,919 0,004

F3_Delta.NãoEV < F3_Delta.Relax 0,085 0,062 0,130 0,063 -2,856 0,004

C3_Delta.NãoEV < C3_Delta.Relax 0,128 0,080 0,209 0,177 -2,982 0,003

T4_Delta.NãoEV < T4_Delta.Relax 0,057 0,055 0,090 0,080 -3,296 0,001

Fz_Delta.NãoEV < Fz_Delta.Relax 0,110 0,093 0,184 0,226 -3,045 0,002

Cz_Delta.NãoEV < Cz_Delta.Relax 0,196 0,174 0,302 0,245 -2,919 0,004

Experiente    

Não-EV-Relax

Grupo
Comparação Intragrupos

Z p

Experiente    

EV-Basal

Experiente 

Não-EV - 

Basal
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Anexo 10b - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Teta 1, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

C4_Theta1.Relax > C4_Theta1.Basal 0,446 0,308 0,301 0,244 -2,845 0,004

P4_Theta1.Relax > P4_Theta1.Basal 0,400 0,278 0,300 0,267 -2,845 0,004

T5_Theta1.Relax > T5_Theta1.Basal 0,360 0,267 0,229 0,155 -3,107 0,002

P3_Theta1.Relax > P3_Theta1.Basal 0,175 0,137 0,130 0,115 -3,233 0,001

F4_Theta1.Relax > F4_Theta1.Basal 0,207 0,110 0,146 0,101 -3,107 0,002

C4_Theta1.Relax > C4_Theta1.Basal 0,220 0,083 0,159 0,084 -2,919 0,004

P4_Theta1.Relax > P4_Theta1.Basal 0,289 0,114 0,184 0,097 -3,170 0,002

O2_Theta1.Relax > O2_Theta1.Basal 0,301 0,242 0,163 0,121 -3,045 0,002

Cz_Theta1.Relax > Cz_Theta1.Basal 0,414 0,204 0,294 0,123 -2,919 0,004

Pz_Theta1.Relax > Pz_Theta1.Basal 0,177 0,063 0,114 0,058 -3,233 0,001

F7_Theta1.EV < F7_Theta1.Basal 0,246 0,192 0,311 0,233 -3,233 0,001

T5_Theta1.EV < Fp1_Theta1.Basal 0,227 0,207 0,252 0,212 -3,296 0,001

Cz_Theta1.EV < Cz_Theta1.Basal 0,224 0,110 0,294 0,123 -2,919 0,004

T3_Theta1.NãoEV < T3_Theta1.Relax 0,176 0,227 0,254 0,293 -3,296 0,001

T5_Theta1.NãoEV < T5_Theta1.Relax 0,211 0,191 0,360 0,267 -3,296 0,001

Fp1_Theta1.NãoEV < Fp1_Theta1.Relax 0,216 0,235 0,313 0,210 -3,296 0,001

F3_Theta1.NãoEV < F3_Theta1.Relax 0,077 0,062 0,140 0,058 -3,296 0,001

C3_Theta1.NãoEV < C3_Theta1.Relax 0,157 0,095 0,287 0,110 -3,296 0,001

O1_Theta1.NãoEV < O1_Theta1.Relax 0,170 0,114 0,324 0,187 -3,296 0,001

F8_Theta1.NãoEV < F8_Theta1.Relax 0,299 0,230 0,410 0,246 -2,982 0,003

T4_Theta1.NãoEV < T4_Theta1.Relax 0,075 0,063 0,115 0,089 -3,296 0,001

Fp2_Theta1.NãoEV < Fp2_Theta1.Relax 0,205 0,202 0,293 0,186 -3,296 0,001

C4_Theta1.NãoEV < C4_Theta1.Relax 0,133 0,081 0,220 0,083 -3,296 0,001

P4_Theta1.NãoEV < P4_Theta1.Relax 0,144 0,103 0,289 0,114 -3,296 0,001

O2_Theta1.NãoEV < O2_Theta1.Relax 0,129 0,117 0,301 0,242 -3,296 0,001

Fz_Theta1.NãoEV < Fz_Theta1.Relax 0,131 0,122 0,219 0,216 -3,296 0,001

Cz_Theta1.NãoEV < Cz_Theta1.Relax 0,233 0,121 0,414 0,204 -3,296 0,001

Pz_Theta1.NãoEV < Pz_Theta1.Relax 0,093 0,066 0,177 0,063 -3,296 0,001

Experiente    

EV-Basal

Experiente 

Não-EV-Relax

Grupo Z p
Comparação Intragrupos

Controle    

Relax-Basal

Experiente 

Relax-Basal

 



 
 

  1
2
7
 

 

 

Anexo 10b - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Teta 1, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005) (Continuação). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

T3_Theta1.EV < T3_Theta1.Relax 0,169 0,214 0,254 0,293 -3,296 0,001

T5_Theta1.EV < T5_Theta1.Relax 0,227 0,207 0,360 0,267 -3,296 0,001

Fp1_Theta1.EV < Fp1_Theta1.Relax 0,203 0,214 0,313 0,210 -3,296 0,001

F3_Theta1.EV < F3_Theta1.Relax 0,077 0,057 0,140 0,058 -3,296 0,001

C3_Theta1.EV < C3_Theta1.Relax 0,161 0,093 0,287 0,110 -3,296 0,001

O1_Theta1.EV < O1_Theta1.Relax 0,187 0,136 0,324 0,187 -2,919 0,004

T4_Theta1.EV < T4_Theta1.Relax 0,081 0,077 0,115 0,089 -3,296 0,001

Fp2_Theta1.EV < Fp2_Theta1.Relax 0,197 0,172 0,293 0,186 -3,170 0,002

C4_Theta1.EV < C4_Theta1.Relax 0,132 0,079 0,220 0,083 -3,107 0,002

P4_Theta1.EV < P4_Theta1.Relax 0,141 0,100 0,289 0,114 -3,296 0,001

O2_Theta1.EV < O2_Theta1.Relax 0,141 0,130 0,301 0,242 -3,107 0,002

Fz_Theta1.EV < Fz_Theta1.Relax 0,131 0,118 0,219 0,216 -3,107 0,002

Cz_Theta1.EV < Cz_Theta1.Relax 0,224 0,110 0,414 0,204 -3,296 0,001

Pz_Theta1.EV < Pz_Theta1.Relax 0,095 0,063 0,177 0,063 -3,233 0,001

Experiente   

EV-Relax

Grupo
Comparação Intragrupos

Z p
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Anexo 10c - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Teta 2, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

Controle              

Relax-Basal
Cz_Theta2.Relax > Cz_Theta2.Basal 0,348 0,348 0,260 0,274 -2,845 0,004

T5_Theta2.Relax > T5_Theta2.Basal 0,165 0,110 0,110 0,069 -3,233 0,001

P3_Theta2.Relax > P3_Theta2.Basal 0,197 0,129 0,156 0,112 -3,107 0,002

O1_Theta2.Relax > O1_Theta2.Basal 0,187 0,098 0,111 0,066 -3,170 0,002

O2_Theta2.Relax > O2_Theta2.Basal 0,213 0,151 0,118 0,088 -3,233 0,001

Pz_Theta2.Relax > Pz_Theta2.Basal 0,129 0,064 0,096 0,066 -3,170 0,002

O1_Theta2.NãoEV < O1_Theta2.Relax 0,107 0,071 0,187 0,098 -2,982 0,003

O2_Theta2.NãoEV < O2_Theta2.Relax 0,108 0,070 0,213 0,151 -3,045 0,002

O1_Theta2.EV < O1_Theta2.Relax 0,113 0,081 0,187 0,098 -2,856 0,004

C4_Theta2.EV < C4_Theta2.Relax 0,097 0,055 0,116 0,052 -2,919 0,004

P4_Theta2.EV < P4_Theta2.Relax 0,109 0,075 0,156 0,057 -2,982 0,003

O2_Theta2.EV < O2_Theta2.Relax 0,113 0,090 0,213 0,151 -2,919 0,004

Cz_Theta2.EV < Cz_Theta2.Relax 0,241 0,125 0,297 0,124 -2,919 0,004

Experiente      

Relax-Basal

Experiente      

EV-Relax

Comparação Intragrupos
Grupo Z p

Experiente     

Não-EV-Relax
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Anexo 10d - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Alfa 1, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

Experiente     

Relax-Basal
T3_Alfa1.Relax > T3_Alfa1.Basal 0,280 0,213 0,179 0,148 -3,233 0,001

Comparação Intragrupos
Grupo Z p
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Anexo 10e - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Alfa 2, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

F7_Alfa2.NãoEV > F7_Alfa2.Basal 0,180 0,141 0,116 0,090 -3,170 0,002

T5_Alfa2.NãoEV > T5_Alfa2.Basal 0,269 0,246 0,142 0,095 -2,982 0,003

Fp1_Alfa2.NãoEV > Fp1_Alfa2.Basal 0,222 0,224 0,127 0,126 -3,170 0,002

F3_Alfa2.NãoEV > F3_Alfa2.Basal 0,161 0,118 0,102 0,075 -3,045 0,002

O1_Alfa2.NãoEV > O1_Alfa2.Basal 0,205 0,263 0,094 0,081 -2,982 0,003

F8_Alfa2.NãoEV > F8_Alfa2.Basal 0,292 0,226 0,181 0,144 -2,019 0,004

Fp2_Alfa2.NãoEV > Fp2_Alfa2.Basal 0,238 0,237 0,136 0,131 -3,045 0,002

F4_Alfa2.NãoEV > F4_Alfa2.Basal 0,261 0,204 0,152 0,118 -3,170 0,002

O2_Alfa2.NãoEV > O2_Alfa2.Basal 0,375 0,330 0,198 0,144 -3,170 0,002

Cz_Alfa2.NãoEV > Cz_Alfa2.Basal 0,349 0,305 0,214 0,166 -3,045 0,002

F7_Alfa2.EV > F7_Alfa2.Basal 0,176 0,122 0,116 0,090 -3,233 0,001

T5_Alfa2.EV > T5_Alfa2.Basal 0,269 0,207 0,142 0,095 -3,107 0,002

Fp1_Alfa2.EV > Fp1_Alfa2.Basal 0,207 0,184 0,127 0,126 -3,296 0,001

F3_Alfa2.EV > F3_Alfa2.Basal 0,153 0,101 0,102 0,075 -3,045 0,002

P3_Alfa2.EV > P3_Alfa2.Basal 0,256 0,229 0,153 0,137 -3,170 0,002

O1_Alfa2.EV > O1_Alfa2.Basal 0,198 0,224 0,094 0,081 -3,296 0,001

F8_Alfa2.EV > F8_Alfa2.Basal 0,269 0,175 0,181 0,144 -3,296 0,001

Fp2_Alfa2.EV > Fp2_Alfa2.Basal 0,224 0,205 0,136 0,131 -3,296 0,001

F4_Alfa2.EV > F4_Alfa2.Basal 0,233 0,167 0,152 0,118 -3,233 0,001

C4_Alfa2.EV > C4_Alfa2.Basal 0,246 0,221 0,173 0,147 -2,919 0,004

O2_Alfa2.EV > O2_Alfa2.Basal 0,358 0,313 0,198 0,144 -3,296 0,001

Cz_Alfa2.EV > Cz_Alfa2.Basal 0,318 0,278 0,214 0,166 -2,856 0,004

Pz_Alfa2.EV > Pz_Alfa2.Basal 0,263 0,287 0,173 0,187 -3,107 0,002

Experiente 

Não-EV - Relax
F7_Alfa2.NãoEV > F7_Alfa2.Relax 0,180 0,141 0,133 0,116 -2,919 0,004

Experiente 

Não-EV - Basal

Experiente   

EV - Basal

Comparação Intragrupos
Grupo Z p
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Anexo 10f - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Beta 1, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

Experiente    

EV-Não_EV
T4_Beta1.EV > T4_Beta1.NaoEV 0,234 0,231 0,172 0,203 -3,170 0,002

Comparação Intragrupos
Grupo Z p

 
 

 

 

Anexo 10g - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Beta 2, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

T5_Beta2.EV > T5_Beta2.Relax 0,334 0,283 0,192 0,167 -2,919 0,004

O1_Beta2.EV > O1_Beta2.Relax 0,430 0,345 0,253 0,198 -2,919 0,004

O2_Beta2.EV > O2_Beta2.Relax 0,294 0,309 0,165 0,187 -3,107 0,002

T5_Beta2.EV > T5_Beta2.NãoEV 0,334 0,283 0,209 0,176 -3,233 0,001

O1_Beta2.EV > O1_Beta2.NãoEV 0,430 0,345 0,299 0,226 -3,233 0,001

T4_Beta2.EV > T4_Beta2.NãoEV 0,365 0,340 0,209 0,189 -2,919 0,004

p

Experiente   

EV-Relax

Experiente    

EV-NãoEV

Comparação Intragrupos
Grupo Z
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Anexo 10h - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Gama 1, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

T5_Gamma1.Rela

x

< T5_Gamma1.Basa

l

0,038 0,028 0,075 0,070 -2,845 0,004

C3_Gamma1.Rela

x

< C3_Gamma1.Basa

l

0,045 0,034 0,076 0,070 -2,845 0,004

P3_Gamma1.Rela

x

< P3_Gamma1.Basa

l

0,107 0,068 0,146 0,078 -2,934 0,003

O1_Gamma1.Rela

x

< O1_Gamma1.Bas

al

0,097 0,060 0,159 0,069 -2,934 0,003

F8_Gamma1.Rela

x

< F8_Gamma1.Basa

l

0,028 0,025 0,040 0,037 -2,845 0,004

Pz_Gamma1.Rela

x

< Pz_Gamma1.Basa

l

0,166 0,203 0,238 0,264 -2,845 0,004

F7_Gamma1.EV > F7_Gamma1.Basa

l

0,166 0,119 0,073 0,073 -2,856 0,004

T3_Gamma1.EV > T3_Gamma1.Basa

l

0,214 0,238 0,053 0,063 -2,856 0,004

T5_Gamma1.EV > T5_Gamma1.Basa

l

0,277 0,302 0,107 0,204 -3,107 0,002

Fp1_Gamma1.EV > Fp1_Gamma1.Bas

al

0,039 0,059 0,011 0,020 -2,982 0,003

C3_Gamma1.EV > C3_Gamma1.Basa

l

0,193 0,251 0,048 0,035 -2,919 0,004

P3_Gamma1.EV > P3_Gamma1.Basa

l

0,414 0,320 0,129 0,138 -3,170 0,002

T4_Gamma1.EV > T4_Gamma1.Basa

l

0,271 0,330 0,073 0,051 -2,856 0,004

Fp2_Gamma1.EV > Fp2_Gamma1.Bas

al

0,155 0,274 0,034 0,029 -2,856 0,004

F4_Gamma1.EV > F4_Gamma1.Basa

l

0,109 0,107 0,043 0,040 -2,919 0,004

C4_Gamma1.EV > C4_Gamma1.Basa

l

0,368 0,236 0,137 0,081 -3,107 0,002

P4_Gamma1.EV > P4_Gamma1.Basa

l

0,549 0,240 0,196 0,140 -3,170 0,002

O2_Gamma1.EV > O2_Gamma1.Bas

al

0,192 0,242 0,112 0,212 -3,045 0,002

Fz_Gamma1.EV > Fz_Gamma1.Basal 0,277 0,269 0,130 0,129 -3,045 0,002

Cz_Gamma1.EV > Cz_Gamma1.Basa

l

0,520 0,240 0,239 0,098 -2,982 0,003

Pz_Gamma1.EV > Pz_Gamma1.Basa

l

0,310 0,181 0,106 0,069 -3,045 0,002

Controle    

Relax - Basal

Experiente    

EV - Basal

pZGrupo
Comparação Intragrupos
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Anexo 10h - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Gama 1, 

teste Wilcoxon pareado (p<0,005) (Continuação). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

T5_Gamma1.EV > T5_Gamma1.Relax 0,277 0,302 0,093 0,139 -2,856 0,004

Fp1_Gamma1.EV > Fp1_Gamma1.Relax 0,039 0,059 0,011 0,021 -2,919 0,004

P3_Gamma1.EV > P3_Gamma1.Relax 0,414 0,320 0,154 0,167 -2,856 0,004

O1_Gamma1.EV > O1_Gamma1.Relax 0,327 0,274 0,121 0,135 -2,982 0,003

T4_Gamma1.EV > T4_Gamma1.Relax 0,271 0,330 0,067 0,072 -3,296 0,001

C4_Gamma1.EV > C4_Gamma1.Relax 0,368 0,236 0,147 0,193 -3,170 0,002

P4_Gamma1.EV > P4_Gamma1.Relax 0,549 0,240 0,191 0,156 -3,045 0,002

O2_Gamma1.EV > O2_Gamma1.Relax 0,192 0,242 0,090 0,179 -3,296 0,001

Pz_Gamma1.EV > Pz_Gamma1.Relax 0,310 0,181 0,108 0,090 -2,856 0,004

T5_Gamma1.EV > T5_Gamma1.NãoEV 0,277 0,302 0,124 0,151 -3,233 0,001

Fp1_Gamma1.EV > Fp1_Gamma1.NãoEV 0,039 0,059 0,017 0,019 -2,919 0,004

P3_Gamma1.EV > P3_Gamma1.NãoEV 0,414 0,320 0,252 0,299 -3,107 0,002

O1_Gamma1.EV > O1_Gamma1.NãoEV 0,327 0,274 0,171 0,147 -3,296 0,001

Fp2_Gamma1.EV > Fp2_Gamma1.NãoEV 0,155 0,274 0,053 0,058 -3,107 0,002

P4_Gamma1.EV > P4_Gamma1.NãoEV 0,549 0,240 0,343 0,265 -2,856 0,004

Fz_Gamma1.EV > Fz_Gamma1.NãoEV 0,277 0,269 0,152 0,148 -3,107 0,002

Cz_Gamma1.EV > Cz_Gamma1.NãoEV 0,520 0,240 0,340 0,198 -3,045 0,002

Pz_Gamma1.EV > Pz_Gamma1.NãoEV 0,310 0,181 0,179 0,149 -3,233 0,001

Experiente    

EV - Relax

Experiente   

EV - Não-EV

Grupo
Comparação Intragrupos

Z p
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Anexo 10i - Tabela com os resultados estatisticamente significativos, na comparação intragrupos, para a banda de frequência Gama 

2, teste Wilcoxon pareado (p<0,005). 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad.

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 1 Variável 2 Variável 2

Controle    

Relax - Basal
O1_Gamma2.Relax < O1_Gamma2.Basal 0,098 0,082 0,166 0,091 -2,934 0,003

F7_Gamma2.EV > F7_Gamma2.Basal 0,183 0,169 0,081 0,119 -2,919 0,004

T3_Gamma2.EV > T3_Gamma2.Basal 0,163 0,203 0,031 0,036 -3,296 0,001

T5_Gamma2.EV > T5_Gamma2.Basal 0,295 0,333 0,100 0,209 -3,233 0,001

Fp1_Gamma2.EV > Fp1_Gamma2.Basal 0,068 0,103 0,021 0,042 -2,856 0,004

C3_Gamma2.EV > C3_Gamma2.Basal 0,185 0,259 0,039 0,034 -2,919 0,004

P3_Gamma2.EV > P3_Gamma2.Basal 0,284 0,234 0,066 0,047 -3,170 0,002

T4_Gamma2.EV > T4_Gamma2.Basal 0,274 0,339 0,059 0,042 -2,919 0,004

Fp2_Gamma2.EV > Fp2_Gamma2.Basal 0,165 0,287 0,034 0,026 -2,982 0,003

F4_Gamma2.EV > F4_Gamma2.Basal 0,190 0,212 0,063 0,065 -3,107 0,002

C4_Gamma2.EV > C4_Gamma2.Basal 0,472 0,267 0,145 0,098 -3,107 0,002

P4_Gamma2.EV > P4_Gamma2.Basal 0,372 0,188 0,101 0,068 -3,233 0,001

O2_Gamma2.EV > O2_Gamma2.Basal 0,194 0,237 0,105 0,189 -3,107 0,002

Fz_Gamma2.EV > Fz_Gamma2.Basal 0,262 0,252 0,086 0,073 -3,107 0,002

Cz_Gamma2.EV > Cz_Gamma2.Basal 0,536 0,261 0,157 0,080 -3,107 0,002

Pz_Gamma2.EV > Pz_Gamma2.Basal 0,353 0,211 0,097 0,062 -3,170 0,002

T5_Gamma2.EV > T5_Gamma2.Relax 0,295 0,333 0,082 0,142 -2,982 0,003

P3_Gamma2.EV > P3_Gamma2.Relax 0,284 0,234 0,079 0,091 -2,982 0,003

O1_Gamma2.EV > O1_Gamma2.Relax 0,337 0,265 0,106 0,126 -3,170 0,002

T4_Gamma2.EV > T4_Gamma2.Relax 0,274 0,339 0,060 0,086 -2,296 0,001

C4_Gamma2.EV > C4_Gamma2.Relax 0,472 0,267 0,132 0,239 -2,919 0,004

P4_Gamma2.EV > P4_Gamma2.Relax 0,372 0,188 0,085 0,082 -3,296 0,001

O2_Gamma2.EV > O2_Gamma2.Relax 0,194 0,237 0,078 0,151 -3,296 0,001

Cz_Gamma2.EV > Cz_Gamma2.Relax 0,536 0,261 0,144 0,176 -3,045 0,002

Pz_Gamma2.EV > Pz_Gamma2.Relax 0,353 0,211 0,084 0,090 -3,045 0,002

Experiente           

EV - NãoEV
O1_Gamma2.EV > O1_Gamma2.NãoEV 0,337 0,265 0,190 0,169 -2,919 0,004

Experiente    

EV - Basal

Experiente     

EV - Relax

Comparação Intragrupos
Grupo Z p

 


