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J Marques-Teixeira

Neurofeedback - Aspetos Teóricos e Práticos

O Neurofeedback baseia-se, em parte, no paradigma do condicionamento operante, um conceito 
importante na psicologia experimental. Permite a aprendizagem da regulação de uma função fisiológica 
- as ondas cerebrais - que normalmente não é percebida nem controlada conscientemente. 

É feito o processamento de um parâmetro que mede as ondas cerebrais por uma interface técnica 
para fornecer ao sujeito informação contínua e em tempo real de Neurofeedback, geralmente em forma 
visual ou auditiva. As mudanças na direção desejada são reforçadas positivamente. O sujeito controla 
esta atividade biológica a fim de, eventualmente, alcançar um efeito terapêutico sobre um processo 
disfuncional. 

Ou seja, o Neurofeedback é uma técnica de autorregulação que utiliza uma interface cérebro-computador 
(BCI) para influenciar os processos de plasticidade e eficiência neuronal. Trata-se de um procedimento 
no qual um participante aprende, via um processo de condicionamento operante, a controlar os 
mecanismos do seu próprio cérebro, adaptando-se a um feedback externo de medição da ativação 
neuronal. Neste processo, a pessoa recebe um feedback sobre a atividade elétrica do seu cérebro dentro 
de uma específica faixa de frequência e numa região específica do couro cabeludo. 

O Neurofeedback tem sido tradicionalmente realizado colocando um ou mais sensores no couro cabeludo 
para medir o EEG num determinado local, numa específica faixa de frequência, de modo a ser fornecido 
um feedback auditivo e/ou visual de acordo com o facto de a atividade do EEG atingir um valor alvo. 
Através do feedback, quer seres humanos, animais e até mesmo neurónios individuais, podem aprender 
a mudar e a regular a atividade do EEG (ou disparar padrões dos mesmos). 

Num determinado protocolo de Neurofeedback, o que é visado é uma atividade neuronal subjacente 
a um determinado comportamento específico ou sintoma que é definido clinicamente e medido com 
EEG. A atividade eletrofisiológica dessa área específica é medida por um elétrodo aí colocado e aferido 
a um limiar pré-definido. Sempre que essa medida fica dentro desse limiar, é dado um feedback à 
pessoa. Esta vai-se auto-regulando de modo a tentar manter essa atividade eletrofisiológica dentro dos 
limiares definidos. Por isso, não devemos confundir Neurofeedback com neuroestimulação, estimulação 
magnética transcraniana, ou qualquer metodologia que introduza um sinal ou pulso no cérebro. 
Esses métodos não podem ser considerados condicionamento operante e, portanto, não podem ser 
considerados Neurofeedback, porque os estímulos envolvidos não dependem de nenhuma atividade 
cerebral. 

Também convém clarificarmos o conceito de condicionamento operante. Este conceito descreve a forma 
como se desenvolvem comportamentos que operam sobre o ambiente. Neste paradigma, uma resposta 
que ocorre com alguma pequena frequência é moldada para ocorrer com mais frequência, através da 
aplicação de um tipo particular de reforço, seja ele positivo ou negativo. Este tipo de condicionamento 
contrasta com o condicionamento clássico (pavloviano), dado que envolve diretamente a associação 
de uma resposta a um estímulo-acontecimento (e não a uma recompensa), em vez da associação de 
um estímulo com outro estímulo. Esta diferença é importante. Uma recompensa é algo valioso para um 
organismo, seja comida, água, pontos, dinheiro ou qualquer outro estímulo e está sujeita a diferenças 
individuais, exceto quando está presente uma privação. Assim, a covariância do estímulo-evento com a 
resposta desejada é o reforço positivo (por exemplo, conduzir um carro) e a recompensa segue diretamente 
o estímulo-evento. O comportamento que foi aprendido por meio do condicionamento operante designa-
se comportamento operante, que também pode ser interpretado como aprender a operar de forma eficaz 
e eficiente no ambiente com suas contingências, consequências e comportamentos antecedentes. 

O Neurofeedback utiliza o condicionamento operante num contexto específico que se centra quer na 
atividade elétrica do cérebro captada no couro cabeludo, quer na densidade de uma fonte atual numa 
região específica de interesse, quer no nível de oxigenação do sangue (BOLD) dependente da atividade 
numa região específica de interesse. Para além disso, uma frequência de EEG que ocorra numa taxa 
mínima (por exemplo, 2 uV do rácio do poder beta/teta ou um poder de alfa de 5 uV ou outra anomalia 
qualquer) pode ser redirecionada por condicionamento. 

Um outro aspeto importante a ser considerado nos tratamentos por Neurofeedback é a curva de 
aprendizagem. Esta curva é o principal indicador que demonstra que o indivíduo aprendeu a mudar o 
EEG ou a atividade cerebral na direção desejada. Essa curva deve ser também um objetivo do técnico, 
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para cada sessão, pois só assim ele poderá ter a certeza de que a aquisição do desejado ocorreu de 
facto. Isso consegue-se, pela análise dos dados (amplitude das bandas, percentagem de tempo com 
feedback, etc) dentro de uma sessão e/ou entre as sessões, dados que estão armazenados e acessíveis 
em qualquer dispositivo que se use. 

Tudo isto acontece em razão de um outro conceito - o de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é 
a capacidade intrínseca do cérebro para desenvolver novas conexões e vias como um mecanismo 
compensatório para disfunções ou como uma função de aprendizagem em resposta à experiência e 
mudanças no meio ambiente. Prática e aprendizagem desempenham um papel vital na plasticidade do 
cérebro humano (Kelly et al., 2006), sendo a força motriz na aprendizagem humana (experiência) ao longo 
da vida. 

Esta noção tem contribuído para o desenvolvimento de metodologias que influenciam estes processos 
e, em consequência, a novos tratamentos e técnicas de diagnóstico para distúrbios de aprendizagem. 

Ora, estas mudanças dependentes da experiência podem ocorrer no cérebro humano desde o nível 
sináptico até ao nível cortical e ao longo de toda a vida. Por isso, podemos conceber estas mudanças 
em termos de desenvolvimento, desde os primeiros períodos do desenvolvimento onde assimilamos 
informação pela aprendizagem (comportamento operante) através da imitação, observação e 
experienciação do ambiente. Mas também ao longo dos outros estádios do desenvolvimento, como 
quando nos começamos a organizar criticamente com base nas nossas auto-perceções em relação aos 
outros (comportamento operante impulsionado pela autoperceção e a sua relação com o meio ambiente). 

Assim, à medida que o desenvolvimento progride, também os requisitos da dependência dos dados pelo 
cérebro progridem e, por essa via, vamos aprendendo a adaptar uma eficiência operante (o resultado da 
aprendizagem, prática e especialização) à nossa cultura, profissão, etnia e assim por diante. Ora, quando 
algum aspeto da integração de dados e os módulos específicos dependentes dos dados neuronais 
estão comprometidos dentro de um contexto desadaptativo (por exemplo, auto-imagem negativa, 
abuso, deficiente regulação dos afetos, stressores internos e externos), o bem-estar psicológico fica 
comprometido. 

Nestas circunstâncias, o Neurofeedback, em todas as suas formas, possui um grande potencial para 
fornecer um mecanismo baseado na evidência para melhorar os processos emocionais e regulatórios 
(Johnston et al., 2010). 

O Neurofeedback enquanto psicoterapia 

Se aceitarmos que uma técnica psicoterapêutica possa derivar a sua especificidade do dispositivo de 
interação que utiliza como base da sua ação, então esta técnica pode ser considerada (sob certas 
condições) como usando um dispositivo de tipo psicoterapêutico. 

Como em qualquer psicoterapia, esta técnica requer a participação de um terapeuta formado nesta 
técnica, que acompanha o doente durante as sessões. Este acompanhamento permite ao doente tomar 
consciência das estratégias cognitivas implementadas durante as sessões e aprender a generalizar os 
conhecimentos adquiridos na vida quotidiana, sem o uso do neurofeedback. Esta consciência envolve 
necessariamente a expressão através da fala e o uso intersubjetivo da linguagem, o que é uma razão 
adicional para se considerar o Neurofeedback como um dispositivo que pode ser descrito como 
psicoterapêutico. 

Sendo assim, quais são os critérios de relevância e provas científicas em relação ao Neurofeedback? 

Duruz (2006) propôs cinco critérios científicos de relevância e evidência “em relação aos quais qualquer 
método psicoterapêutico deve ser avaliado”: (1) Afiliação terapêutica e contexto sócio-cultural da 
emergência; (2) Integração social na comunidade científica; (3) Teoria coerente em que são definidos 
os critérios para a saúde psicológica e para a patologia; (4) Eficácia do método; (5) Fatores curativos no 
processo terapêutico. 

Vejamos cada um destes critérios em relação ao Neurofeedback. 
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Afiliação terapêutica e contexto sócio-cultural da emergência 

O Neurofeedback deve, antes de mais, ter em conta a sua filiação terapêutica e o seu contexto sociocultural 
de emergência (Duruz, 2006), que remonta ao advento da eletroencefalografia com Berger em 1924. 
Dietsch, em 1932, realizou as primeiras análises de Fourrier sobre o EEG, e muito rapidamente certos 
estados mentais foram correlacionados com a intensidade das atividades fisiológicas espontâneas no 
EEG (ou ritmos EEG) definidos por uma banda de frequência e características topológicas. O trabalho 
de Durup e Fessard em 1935 (Durup e Fessard, 1935), confirmado um ano depois (Loomis et al., 1936), 
demonstrou que os ritmos do EEG eram condicionáveis. Os primeiros protocolos de neurofeedback 
usando condicionamento operante em humanos surgiram em 1941 (Jasper e Shagass, 1941) e o 
advento da cibernética e as possibilidades de processamento de sinais em tempo real permitiram o 
desenvolvimento desta técnica nas décadas de 1970 e 1980. 

Os protocolos de Neurofeedback realizados por Jasper e Shagass em 1941 consistiam em modificar 
a resposta de bloqueio (desaparecimento) da resposta alfa (Jasper e Shagass, 1941; Arns, 2010). Os 
sujeitos foram treinados por um paradigma de condicionamento operante para facilitar ou inibir a resposta 
de bloqueio alfa. Desta forma, foram capazes de desencadear uma resposta de bloqueio com os olhos 
fechados quando ouviam um som, ou de gerar atividade alfa com os olhos abertos. Estas experiências 
foram reproduzidas pela equipa de Kamiya (1971). Os seguintes protocolos de Neurofeedback consistiram 
em registar ritmos sensório-motores (SMR, entre 12-15 Hz) na região central e pedir ao sujeito que os 
aumentasse. Este trabalho resulta das experiências históricas em animais conduzidas por Wyrwicka, 
Sterman e Clemente nas décadas de 1960 e 1970 (Wyrwicka et al., 1962; Wyrwicka e Sterman, 1968). Os 
autores demonstraram a possibilidade de usar o condicionamento por Neurofeedback para modificar a 
atividade do EEG e, mais especificamente, para aumentar a atividade do ritmo SMR e tornar os animais 
menos sensíveis à exposição a um agente pró-convulsivo (Sterman et al., 1969). Alguns anos mais tarde, 
Sterman e Friar (1972) confirmaram, em humanos, estas descobertas iniciais, relatando o caso clínico 
de uma doente de 23 anos com epilepsia resistente à terapêutica farmacológica. Usando um protocolo 
de Neurofeedback, a doente foi treinada para aumentar a sua atividade de SMR até as suas convulsões 
pararem completamente. 

As primeiras aplicações do Neurofeedback em humanos reportavam-se à epilepsia (Sterman et al., 1974). 
Desde os anos 70, cerca de trinta artigos e duas meta-análises confirmaram o valor do Neurofeedback na 
gestão da epilepsia resistente à terapia farmacológica (Sterman, 2000; Tan et al., 2009). Paralelamente, 
em 1976, Lubar e Shouse (1976) realizaram as primeiras aplicações psiquiátricas do Neurofeedback em 
doentes com PHDA e desde então foram realizados vários artigos e meta-análises, confirmando o valor 
do Neurofeedback na gestão desta patologia (Arns et al., 2009). O interesse no Neurofeedback cresceu 
exponencialmente durante as últimas duas décadas, em razão do advento de novas tecnologias para 
a medição da ativação cerebral, da compreensão crescente da anatomia e funcionalidade do cérebro 
humano, da melhoria da validade e precisão dos resultados experimentais, assim como do número de 
publicações científicas. O número de publicações com revisão por pares produzidas entre 1978 e 1988 
foi apenas 107, tendo crescido cerca de dez vezes para 1280 entre 1988-1998 e aumentado ainda mais, 
para 5750, entre1998-2008 e, finalmente, um aumento de mais de 17.100, entre 2008 e 2018. 

Integração social na comunidade científica 

O Neurofeedback deve ser capaz de atestar a sua inserção social na comunidade científica com base 
na sua filiação institucional, formação, investigação e atividades de publicação. O desenvolvimento 
do Neurofeedback, embora por vezes não completamente livre de estratégias comerciais, leva a que 
faça parte de uma comunidade científica e médica bem estabelecida. Antes de mais, o Neurofeedback 
tem diversas filiações institucionais. Para além disso, está a desenvolver-se no âmbito do paradigma 
científico e médico, com uma atividade de investigação significativa (Arns et al., 2009). Vários livros 
de referência foram publicados em inglês por editoras académicas. Finalmente, desenvolveram-se nos 
anos 70 sociedades científicas para promover a investigação, disseminação e treino nas aplicações 
terapêuticas do Neurofeedback. A Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) 
foi a primeira organização sem fins lucrativos criada em 1969 para desenvolver técnicas de biofeedback 
num sentido lato. No seio da AAPB, o Neurofeedback tornou-se tão importante no início dos anos 90 
que a Society for the Study of Neuronal Regulation (SSNR) se separou da AAPB. A partir dos anos 
2000, a SSNR, transformou-se na International Society for Neurofeedback and Research (ISNR). Na 
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Europa, a Biofeedback Foundation of Europe (BFE) foi fundada em 1997. Em Portugal, em 2015, foi 
criada a Associação Portuguesa de Neurofeedback e Neurotecnologia (APNF) com vista a acreditar 
cursos de formação nestas áreas, promover o intercâmbio com associações congéneres, nacionais ou 
internacionais e contribuir para a regulação da prática do Neurofeedback, com publicitação das listas de 
neuroterapeutas reconhecidos pela associação. 

Teoria coerente em que são definidos os critérios para a saúde psicológica e para a patologia 

O Neurofeedback deve ser integrado numa teoria coerente da “personalidade” na qual são definidos 
critérios para a saúde psicológica e para a patologia. Enquanto que a eficácia das terapêuticas 
psiquiátricas é, tradicionalmente, avaliada segundo critérios clínicos ou, mais geralmente, “psíquicos”, o 
Neurofeedback envolve, em vez disso, a manipulação de critérios neurofisiológicos. Antes de se executar 
um protocolo de Neurofeedback para uma patologia psiquiátrica, devem ser identificados os padrões 
neurofisiológicos que se pensa estarem subjacentes a certos sintomas e serem identificados um ou 
mais parâmetros de fácil registo que representem mais ou menos diretamente esses padrões. A terapia 
consistirá em treinar o sujeito para conseguir modificar estes parâmetros e assim normalizar os padrões 
neurofisiológicos disfuncionais, a fim de se obter um efeito terapêutico (Schneider et al., 2009). Assim, 
embora o Neurofeedback diga inicialmente respeito à neurofisiologia cerebral, permite estabelecer um 
ciclo de feedback psicoterapêutico sobre os parâmetros neurofisiológicos de interesse, não ignorando, 
deste modo, a atividade mental do próprio sujeito. De qualquer modo, o objetivo não é obter uma teoria 
fisiológica total das perturbações mentais, mas sim obter alvos terapêuticos eficazes. 

Eficácia do método 

Existem várias meta-análises que sustentam a eficácia do método (ver, por exemplo, Boku et al., 2019; 
Fernández-Álvarez et al., 2000; Riesco-Matías et al., 2021; Hesam-Shariati et al., 2022; Russo et al., 
2022, entre outras). O que está por determinar é quando este método é em si um tratamento único 
ou um tratamento complementar de outras intervenções, ou para que situações clínicas ele pode ser 
um tratamento único ou complementar. No entanto, o Neurofeedback tem um lugar nas estratégias de 
intervenção segundo um novo paradigma. 

Fatores curativos no processo terapêutico 

Finalmente, o último critério científico de Duruz consiste em identificar os fatores curativos no processo 
terapêutico. Estes fatores devem permitir estabelecer uma ligação entre a etiologia da perturbação 
psicológica, as técnicas utilizadas e a mudança que se pretende alcançar. Trata-se de eliminar o risco de 
um efeito placebo, que está particularmente presente no caso do Neurofeedback devido ao forte poder 
sugestivo das máquinas e do registo elétrico. É também necessário assegurar que o Neurofeedback 
atue especificamente sobre o padrão neurofisiológico de interesse. Os estudos controlados aleatórios 
e a objetificação das alterações dos parâmetros neurofisiológicos utilizados no Neurofeedback são, 
portanto, os dois pontos a analisar. 

Muitos estudos têm sugerido fortemente um efeito positivo do Neurofeedback, em várias patologias, 
sendo a mais estudada a PHDA. No entanto, esses estudos não implementaram estudos duplamente 
cegos controlados por feedback falso, que são necessários para avaliar se o treino de Neurofeedback 
supera o treino de feedback falso. Essa dificuldade resulta do facto de existirem preocupações éticas 
para implementar um controlo falso na investigação clínica, caso exista um tratamento padrão. Têm 
sido propostas várias alternativas. Uma possibilidade é investigar-se os efeitos do Neurofeedback 
sobre uma variável implicada na patologia, utilizando uma amostra de sujeitos saudáveis. Desta forma, 
uma conceção controlada por feedback falso não viola os princípios éticos. Num desses estudos foi 
investigado o efeito do Neurofeedback sobre um componente do EEG (relação alfa/teta), visado na 
terapia de Neurofeedback adjuvante do alcoolismo (Egner et al., 2002). 

Especificamente, foi utilizada uma amostra de participantes saudáveis e foi implementado um desenho 
controlado por simulacro para testar a hipótese de que o feedback alfa/teta modula significativamente 
o poder dentro destas bandas de frequência. Comparando o feedback real com o feedback falso, foi de 
facto encontrado um efeito no EEG.
Também Ide-Walters et al. (2021) já tinham aplicado um paradigma experimental da dor em participantes 
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saudáveis para proporcionar um controlo ótimo da sensação de dor através do Neurofeedback, num 
desenho duplamente cego controlado por feedback falso. Embora os resultados não tivessem sido 
claros sobre as diferenças entre os dois grupos, este estudo acabou por confirmar, como os outros, que 
esta metodologia é extremamente importante para se aferirem os fatores curativos, mas que por razões 
éticas, a sua aplicabilidade a doentes com patologias, tem sido muitíssimo limitada. 

Mesmo com estas limitações, alguns dos resultados sugerem que o Neurofeedback poderá ser integrado 
numa psicoterapia especificamente orientada para padrões neurofisiológicos disfuncionais que estão em 
jogo em certas perturbações mentais. Embora seja importante desconfiar de explicações possivelmente 
demasiado simplistas ou englobantes em patologias complexas como as psiquiátricas, pode ser 
possível adaptar as estratégias de Neurofeedback aos padrões neurofisiológicos mais disfuncionais de 
um determinado doente. 

Aspetos epistemológicos 

Para além dos critérios científicos de relevância e prova de eficácia que acabamos de analisar, Duruz 
também propõe que é necessária uma clarificação epistemológica para validar qualquer dispositivo 
psicoterapêutico. Historicamente, o Neurofeedback parece reintroduzir na eletrofisiologia a conceção 
inicial de Hans Berger, que era ligá-la à experiência subjetiva. Para uma análise epistemológica 
do Neurofeedback o método neurofenomenológico parece ser o mais adequado para explorar os 
pressupostos fundamentais em jogo no Neurofeedback. 

Em primeiro lugar, o Neurofeedback coloca o sujeito em contacto próximo, mesmo íntimo, com a sua 
própria atividade cerebral. Por esta razão, as técnicas de Neurofeedback também têm sido chamadas 
“psiconeuroterapia” (Paquette et al., 2009) ou “terapia de neuroimagem” (deCharms, 2008) ou “psicoterapia 
cerebral” (Micoulaud-Franchi e Vion-Dury, 2011). Esta ligação faz lembrar surpreendentemente Merleau-
Ponty (1945), que sublinhou que “a aquisição mais importante da fenomenologia é sem dúvida ter juntado 
o subjetivismo extremo e o objetivismo extremo na sua noção de mundo ou de racionalidade”. Assim, 
o dispositivo de Neurofeedback concretizaria a um nível técnico a exigência teórica da dupla restrição 
específica da neurofenomenologia, que consiste em enriquecer reciprocamente e orientar experiências 
subjetivas na primeira pessoa e dados neurofisiológicos objetivos na terceira pessoa. De um ponto de 
vista clínico, o Neurofeedback implica prestar muita atenção tanto aos padrões neurofisiológicos visados 
nas terapias, como à experiência e estratégias implementadas pelo sujeito durante as sessões. 

Em segundo lugar, o Neurofeedback tende a criar para o doente e para o terapeuta um dispositivo 
de abertura para um “mundo” que liga de forma impressionante as atividades mentais e as cerebrais 
do sujeito do Neurofeedback. A questão de saber se a mudança na atividade cerebral é induzida pela 
atividade mental ou se é a ativação do cérebro que altera a atividade mental permanece ligada a uma 
visão objetivista da ciência que procura explicar fenómenos através de relações causais simples entre 
objetos a priori postulados (o “cérebro” e a “mente”). Contudo, “a ciência expandida no sentido da 
neurofenomenologia é uma ciência da articulação entre o subjetivo e o objetivo através das regras 
comuns de coordenação intersubjectiva” (Bitbol, 2002). A fenomenologia permite-nos, deste modo, 
passar de uma ciência de objetos para uma ciência de relações, como a mecânica quântica tem feito 
de certa forma. O ponto particular do Neurofeedback é que a “coordenação intersubjetiva” encontra 
um apoio estritamente técnico através do seu dispositivo específico. O Neurofeedback torna possível 
considerar a atividade cerebral e mental do sujeito como dois lados do mesmo fenómeno que mudam 
juntos através do Neurofeedback. As ansas de feedback possibilitadas pelo Neurofeedback decretam, 
segundo a perspetiva de Varela (Varela et al., 2009), um mundo de experiência ligado, no caso particular 
do Neurofeedback, à função cerebral. Esta enação permite-nos “moldar um mundo novo” que, no 
caso de Neurofeedback, será uma dinâmica cerebral nova e uma terapêutica a longo prazo devido à 
neuroplasticidade (Wang et al., 2010). 

Como noutras psicoterapias, o Neurofeedback questiona o estado da representação na ação 
psicoterapêutica. Mas, parafraseando Varela et al. (1999), o doente não é “paraquedista” numa 
representação cerebral “pré-estabelecida” do que lhe está a acontecer, como poderá ser a descrição 
neurológica externa de uma perturbação mental explicada ao doente. Também não depende das 
representações de uma “psicologia de senso comum”. 
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O Neurofeedback não põe de lado todas as representações a priori das experiências da perturbação 
mental que estão obviamente ligadas à história e ao contexto do sujeito. Contudo, enquanto que, por 
exemplo, a terapia cognitivo-comportamental cria um dispositivo para modificar a desordem “a partir” 
das representações cognitivas e emocionais do sujeito, o Neurofeedback cria primeiro um dispositivo 
para modificar as experiências desvinculadas destas representações, já designado por “dispositivo 
neuro-experiencial”. 

Permite a introdução de uma nova forma de se relacionar consigo próprio, certamente dependente da 
técnica de registo e processamento de dados neurofisiológicos, mas antes de mais centrada no “cérebro” 
e na dinâmica cerebral, ao mesmo tempo que profundamente centrada na “experiência que se faz deste 
cérebro”. Dado que tradicionalmente a atividade do cérebro permanece inacessível a qualquer perceção 
(Prinz, 1992), a especificidade deste dispositivo em psicoterapia reside no facto de não estar diretamente 
enraizado na experiência diária. No entanto, este dispositivo postula que algo pode acontecer no cérebro 
quando algo acontece na “mente”, e implica uma relação entre um fenómeno - o pensamento e, do 
ponto de vista da experiência que dele pode ser feita, uma abstracção científica - e o cérebro e a sua 
atividade específica (Kotchoubey et al., 2002). Esta relação permite que o sujeito aprenda a perceber a 
atividade neuronal do seu cérebro na sua “cabeça”. 

Assim, o Neurofeedback faz parte de um sistema terapêutico amplo que envolve um psicoterapeuta. 
A linguagem não é posta de lado mas entra numa segunda fase, a fim de explicar as modificações 
permitidas pelo dispositivo e as estratégias cognitivas postas em prática e, portanto, amplificá-las pela 
atenção que o sujeito dá à sua experiência em Neurofeedback. Micoulaud-Franchi et al. (2011) fez uma 
representação deste dispositivo que está representado na Figura 1.

Figura 1 - Dispositivo terapêutico que utiliza o Neurofeedback.

Retomando o exemplo da terapia cognitivo-comportamental, que não utiliza os princípios do biofeedback, 
ela parte da linguagem (na lógica da sua fundação, que é a filosofia analítica) e das representações 
cognitivas e emocionais, para que o sujeito possa modificar ativamente a sua experiência. Por sua vez, 
o Neurofeedback permite partir de um dispositivo experiencial para modificar experiências (na lógica da 
tradição fenomenológica), que será depois explicitado através da linguagem. 

Um dos objetivos desta obra é fornecer uma base para discussão do uso do Neurofeedback como 
método para aprendizagem operante, segundo um formato racional, para promover o uso bem-sucedido 
deste método quer na investigação, quer na otimização do desempenho, quer na prática clínica. 

Daí afirmarmos que esta obra não visa os “técnicos” de Neurofeedback, mas sim os “especialistas” na 
utilização clínica do Neurofeedback, promovendo a formação de neuroterapeutas, acreditados pelas 
organizações nacionais para esse fim.
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EDIÇÕES NEUROBIOS

NEUROFEEDBACK
ASPETOS TEÓRICOS E PRÁTICOS

J. MARQUES-TEIXEIRA

Esta obra vem preencher uma lacuna na literatura especializada em português na área
das neuroterapias.

Trata-se de um manual de Neurofeedback que percorre os aspetos básicos da 
neuroanatomia e neurofisiologia necessárias à prática do Neurofeedback, bem como os 
aspetos essenciais do principal auxiliar para o desenho de protocolos de Neurofeedback 
- o qEEG.

No plano do Neurofeedback propriamente dito, enquanto neuropsicoterapia, esta 
obra desenvolve as bases teóricas desta prática, bem como o seu enquadramento 
epistemológico. Apresenta os principais protocolos que têm sido usados ao longo da 
história deste método de intervenção, bem como os seus aspetos positivos e negativos.

O que mais a destaca de outras obras no plano internacional é o modelo de intervenção 
que é proposto: ligar sintomas ao comportamento. A partir dos sintomas do doente, o 
clínico postula hipóteses de alterações das diferentes redes neuronais, hipóteses que 
vai confirmar ou infirmar através do qEEG. A partir daí, deduz e desenha os protocolos 
mais ajustados aquele doente em particular.

Por tudo isto, esta obra é destinada a clínicos que desejem fazer Neurofeedback ,quer 
para apoio à sua formação específica para se tornarem especialistas nesta área, quer 
para consulta e aprofundamento de conhecimentos dos já especialistas.
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