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Sejam bem vindos ao conhecimento!

Nós do Espaço Chi Energia Vital, preparamos esse livro digital, na intenção de levar um pouquinho do

conhecimento científico na área as saúde, de uma forma mais simples e objetiva, para que você leitor, possa

compreender e de alguma forma fazer uso em seu dia a dia.

Após alguns anos de experiência na área da saúde, lidando com as dores e sofrimentos do próximo, e buscando

de forma efetiva melhorar seu condicionamento como ser humano, agregamos nosso conhecimento de vida, o

conhecimento científico, a fé, o amor e a dedicação e desta forma surgiu a intensão de criar este E-book, e

desejamos que venha outros no futuro.

O conteúdo deste E-book foi pensado, estudado e planejado de forma clara, para que você compreenda, como

funciona o seu organismo frente aos estresses da vida e como usar a própria dinâmica funcional do seu corpo

para encontrar o equilíbrio físico, mental e emocional.

Desejamos que apreciem a leitura e coloquem em prática as orientações!

E-book criado por Espaço Chi Energia Vital –Todos os direitos reservados

http://espacochi.com - Este é um produto eletrônico gratuito e não pode ser vendido.  É proibida a reprodução ou alteração sem autorização do seu criador!

http://espacochi.com/


Por que preciso saber sobre o conteúdo proposto desse Ebook?

R: 
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Vamos dar alguns motivos:

Porque já deve ter passado por algum momento de estresse

Porque sofre de transtorno de ansiedade 

Porque sofre de depressão

Porque é curioso 

Porque gosta de conhecimento 

Porque gosta de Ler 

Porque quer aprender os benefícios de  RespirAr e MeditAr
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Prefácio

A tecnologia trouxe avanços em várias áreas da vida, desde o celular, que hoje é a ferramenta primordial na vida do

ser humano, até uma perna biomecânica, que permite ao homem, ser um atleta de ponta.

O dia corre, as horas passam e com ele o tempo, que nos falta. Estamos imediatistas, querendo as informações para

ontem, trabalhando, produzindo numa frequência frenética, agindo muitas vezes no piloto automático.

Quem nunca se pegou nessa situação? Pois é!

Com a falta do tempo, você se queixa de estar fadigado, sem energia e motivação, seu organismo sinaliza estresse, que

muitas vezes levam a crises de ansiedade ou depressão, quando não falamos de doenças piores.

Sabe o que falta? O tal Tempo!

Tempo de viver o presente, o aqui e agora. Tempo de perceber cada instante e apreciar sua vida.

Mas como conseguir isso nesse momento atual da vida? Simples!

Elaboramos esse livro para que você tenha total autonomia sobre sua vida. De forma clara vai conhecer como funciona

seu cérebro e os mecanismos de regulação. Com essa ferramenta importante vai aprender a arte de respirar e

meditar. Dessa forma simples e eficaz como sinalizam as pesquisas, você se tornará novamente o governador(a) do

tempo. Tempo de paz, alegria e harmonia. Tempo de saúde, bem estar e qualidade de vida. Tempo de viver o aqui e

agora. Tempo de ser.

Então, você aceita o nosso convite para uma viagem através deste mundo fascinante que é o funcionamento do

seu cérebro e com ele encontrar o equilíbrio físico e emocional?
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Introdução

O corpo humano possui cerca de 100 trilhões de células que vivem em um meio essencialmente líquido chamado

meio interno. Manter o meio interno em condições favoráveis para as atividades bioquímicas (homeostasia) é

requisito básico para a manutenção da vida.

Homeostasia: O termo foi criado a partir das palavras gregas Homeo e Stasis, que significam respectivamente

Similares e Estáticos. | Meio pelo qual a vida é mantida sem perder a relação com o meio ambiente, ou seja, a

competência dos processos reguladores dos seres vivos em estabilizar o meio interno, através de ajustes de funções

que se relacionam dinamicamente. Isso quer dizer que, as células do organismo humano precisam de condições

físicas e químicas favoráveis para se manter vivas e desempenhar suas funções. Essas condições devem permanecer

relativamente estáveis no ambiente interno do indivíduo, o que requer sistemas de controle que coordenem as

diversas funções envolvidas nesta tarefa.

Meio interno: podemos classificá-lo como compartimentos líquidos, ou seja, ambientes com características físico-

químicas diferentes daquelas de outro ambiente. Ex.: célula, possuí em seu interior uma composição iônica, proteica e

de organelas que é diferente daquela encontrada fora da célula, a matriz extra celular. Esses compartimentos

possuem estruturas em comum que delimitam sua existência no espaço, embora seus componentes possam

atravessá-las em direção a outro compartimento, mantendo-se assim relativamente estáveis.

Quem coordena tudo isso?

O nosso cérebro, com suas sinapses físicas e químicas!
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E-book: O que você sabe sobre cérebro humano, ondas cerebrais, e os benefícios de Respirar e meditar? 

Este E-book foi dividido em dois volumes: 

Volume I: Cérebro Humano; Ondas cerebrais 

Volume II: Benefícios de Respirar e Meditar. 

Para que você entenda  a função e conexão de cada parte, e aprenda a respirar e a meditar em benefício de sua saúde. 
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E-book: O que você sabe sobre cérebro humano, ondas cerebrais, e os benefícios de Respirar e meditar? 

Este E-book foi dividido em dois volumes: 

Volume I: Cérebro Humano; Ondas cerebrais 

Volume II: Benefícios de Respirar e Meditar. 

Para que você entenda  a função e conexão de cada parte, e aprenda a respirar e a meditar em benefício de sua saúde. 



Capítulo I: Cérebro humano 
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O cérebro humano é um corpo biológico, uma unidade central que controla todos os aspectos de

nossas vidas. É um órgão complexo que possuí cerca de 100 bilhões de neurônios com 100 trilhões

de conexões, pesa menos de um quilo e meio e consome 20% da energia produzida no corpo,

capaz de processar cerca de 64.000 pensamentos por minuto.

Neurologistas explicam que, se todas as células nervosas se ativassem no mesmo tempo,

obteríamos energia para acender uma lâmpada.

Sabe-se pela comunidade cientifica que todas as atividades elétricas do cérebro, são responsáveis

por emitir certos padrões de ondas cerebrais, num processo eletroquímico complexo, perfeito e

fascinante.
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Vamos conhecer um 
pouquinho mais 
sobre essa fantástica 
maquina!

9

Você conhece o Cérebro humano ?
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Cérebro

M
e

d
u

la
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Nervo
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SNC | Sistema Nervoso Central

Responsáveis por integrar, processar e coordenar informações
sensitivas e comandos motores.

Medula EspinhalCérebro

Diencéfalo: 
Tálamo e Hipotálamo
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SNP | Sistema Nervoso Periférico

Inclui todo tecido neural fora do SNC

Nervos e Gânglios

Sistema Nervoso 
Somático

Função: regular as ações 
voluntárias

Sistema Nervoso 
Autônomo

Função: regular as ações 
involuntárias

Sistema Nervoso 
Entérico

Encontrado ao longo de todo trato
gastrointestinal, e se estende do
esôfago ao reto, além estar presente
no pâncreas e na vesícula biliar.

Sistema Nervoso 
Parassimpático

Função: inibir as funções 
dos órgãos

Formado por nervos 
craniais e espinhais da 

extremidade da medula

Sistema Nervoso 
Simpático

Função: estimular as 
funções dos órgãos

Formado por nervos da 
região torácica e lombar 

da medula
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Sistema Nervoso Central (SNC), processa as informações de

forma consciente, participando da construção das percepções, e

também participa de forma inconsciente do sistema de controle

homeostático, e nem nos damos conta dele.

Ex: O SNC recebe um estímulo e desencadeia uma série de

eventos para o controle da musculatura esquelética e as ações

viscerais, modificando a atividade das glândulas, musculatura

lisa e cardíaca.

O Sistema nervoso Autônomo (SNA) divide-se em simpático

(SNAs) e parassimpático (SNAp), tem responsabilidade cruscial

no processamento das informações, juntamente com o sistema

entérico, indispensáveis para manter a homeostasia e também

participam modulando as emoções, compondo um sistema ainda

maior o sistema límbico.

Ex.: pupila dilatada (midríase), quando a luz incide nos olhos, e

também em situações de raiva, medo, paixão e outras mais.

Ex.: respiração, exemplo claro de como podemos intervir

voluntariamente na atividade visceral, facilmente em umas e com

mais dificuldades em outras.

O sistema nervoso autônomo simpático (SNAs), promove

“resposta em massa”, uma constelação de alterações que

preparam o individuo para emergências “Luta e Fuga”,

diminuem as atividades viscerais que não são essenciais para o

momento e estimulam as funções cardiovasculares e

respiratórias, o metabolismo, a musculatura somática, a atividade

cerebral e o alerta. Parte dessa resposta é realizada pela

inervação direta das terminações nervosas sobre os tecidos-alvo

e outra parte pela atividade da porção medular da glândula

suprarrenal que secreta seus hormônios (80%

adrenalina/epinefrina e 20% norepinefrina) diretamente na

circulação sanguínea.

O sistema nervoso autônomo parassimpático (SNAp), é

responsável por estimular ações que permitem ao organismo

responder a situações de calma, promovendo a ativação dos

órgãos ou sistemas mais localizados.

Ex.: após uma refeição, a atividade do SNAp se intensifica no

sistema digestório, de forma a promover a digestão e absorção

dos nutrientes.



O sistema nervoso autônomo tem forte ligação com o

sistema límbico, sendo assim, as manifestações viscerais

são capazes de induzir alterações emocionais, e por outro

lado, as emoções também são capazes de alterar as funções

viscerais.

Ex.: se ingerirmos uma refeição com sentimento de raiva

ou medo, logo veremos o mau funcionamento do sistema

digestório sob efeito de uma descarga simpática acentuada.

14



Regiões do 
cérebro

• Seguindo nesse contexto cérebro – ondas

cerebrais – conexão de benefícios através dos

atos de respirar e meditar, vamos destacar

para entender melhor algumas partes

importantes do cérebro.

15



• Cada hemisfério cerebral pode ser dividido em regiões chamadas lobos.

• Seu cérebro tem um padrão único de sulcos e giros, tão individual como uma impressão digital, mas os limites entre os lobos são pontos de

referência confiáveis. Os lobos nas superfícies externas são nomeados pelos ossos sobrejacentes do crânio.
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• Na substância branca incluem-se as partes que recebem e enviam informações

motoras e sensitivas para o cérebro e a partir do cérebro.

• Na substância cinzenta se encontram os núcleos, que vão receber e emitir as fibras

nervosas, dentre os 12 pares de nervos cranianos destacamos 10 farão conexões com o

tronco encefálico.

Eles são responsáveis por nos manter vivos, controlam os batimentos cardíacos, a

respiração, a digestão e a pressão sanguínea.

É o centro de controle autônomo ou subconsciente, dos quais não temos consciência.

Veja a seguir algumas áreas importantes do Tronco encefálico.
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Tronco encefálico: 

Também conhecido como cérebro reptiliano (estrutura herdada dos répteis, sendo

assim a parte mais primitiva do cérebro – base da teoria do cérebro trino).

O tronco encefálico é composto de substância branca e substância cinzenta.



• Mesencéfalo: Gera respostas motoras automáticas (reflexos). Possuí:

• Núceos de informações visuais e auditivas.

• Ponte: Contém centro somático subconsciente e centro motor visceral. Possuí:

• Núcleos motores e sensitives para os quatro nervos cranianos ((NV – VIII) e,

• Núcleos responsáveis pelo controle involuntário do ritmo e da intensidade da respiração.

• Bulbo: Funciona como estações de transmissão e processamento. Possuí:

• Núcleos sensitives e motores associados com cinco dos nervos cranianos (N VIII-XII);

• Núcleos cardiovasculares, que ajustam a frequência cardíaca, a força da contração e o fluxo de sangue

através dos tecidos perifericos; e

• Núcleos de ritmo respiratório, que definem o ritmo básico para os movimentos respiratórios;

• Nucleos autônomos para regulação da função visceral e digestiva.
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Divisões do Tronco Encefálico:



• Formação Reticular: o porteiro da consciência

Localizado na parte central do tronco encefálico, possuí uma rede interligada que regula várias funções involuntárias divididas em zonas magnocelular

(células grandes que ocupam 2/3 mediais) e zona parvocelular (células pequenas que ocupam o terço lateral). Possuí neuronios e vários tipos de

neurotransmissores (destaque: noradrenalina; serotonina; dopamina). Contém o Sistema de Ativação Reticular (SAR), sua eferência afeta diretamente o

cortex cerebral. Faz conexão com o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal e com os núcleos dos nervos cranianos.

Principais funções:
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✓Controle da atividade elétrica cortical

✓Regulação do sono e vigília

✓Controle eferente da sensibilidade

✓Controle da motricidade somática

✓Controle do Sistema nervosa autônomo

✓Controle neuroendócrino

✓Controle da respiração

✓Controle vaso motor
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Lobo Límbico/sistema Límbico:

Localizado ao redor da junção do hemisfério cerebral e do tronco encefálico,

foi descoberto pelo anatomista James Papez, quando tentava localizar no

sistema nervoso as conexões ligadas as emoções.

O sistema límbico está associado as funções autônomas, emoções,

motivação, memória, impulsos básicos como sobrevivência, raiva, prazer e

sexo, além de regular as respostas fisiológicas e emocionais. Um exemplo: Ele

ativa o sistema de alerta e aumenta a taxa de batimentos cardíacos quando

estamos nervosos ou sentimos medo.

Nele encontramos a amígdala, o hipocampo, o fórnice, os giros do cíngulo e parahipocampal do córtex cerebral, bem como partes do núcleo da

base, o córtex pré frontal, tálamo e hipotálamo. Possui grande quantidade de estruturas neuronais encarregadas de regular as emoções

através de neurotransmissores.

Forma o elo entre os centros de consciência superior no córtex cerebral e o

tronco encefálico, que regula os sistemas corporais, além de, receber

informações de diversas regiões do cérebro e de participar de

comportamentos complicados e inter-relacionados (p. ex., memória,

aprendizagem e emoção).
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Giro do cíngulo: função de coordenar odores e visões agradáveis de emoções anteriores.

Hipocampo: envolvido na memória e orientação espacial. Relacionado com a transformação da

memória recente em memória de longo prazo e a memória autobiográfica.

Lobo Límbico

Principais estruturas e funções:

Amígdala: altamente envolvido na memória e nas respostas emocionais. Relacionada com a formação e armazenamento de memória associada a

efeitos e acontecimentos que produzem fortes emoções. Diz-se que as amigdalas são a sede de todas as emoções. Estudos recentes que tem forte

implicação na consolidação da memória.

Tálamo: Atua como centro de retransmissão direta para o córtex cerebral. Boa parte da aferência sensitiva é filtrada e refinada pelo tálamo antes

de ser transmitida ao córtex, logo ele parece ser importante no direcionamento da atenção. Ele também retransmite informações do cerebelo e

dos núcleos da base para o córtex motor, fornecendo retroalimentação para controle dos movimentos.

Todos os estímulos sensorias (menos olfato) passam por essa região para depois serem direcionados a zonas específicas. Sua principal função é

de se comportar como núcleo de conexão e associação de estímulos e informações de caráter emocional.
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Hipotálamo: Pequeno elemento do sistema nervoso emocional, mas com muitas

funções neuronais, serve como principal ligação entre dois sistemas de

comunicação do corpo, os sistemas endócrino e nervoso.

Tem a função de gerir e coordenar o equilíbrio do corpo, chamado de homeostase,

processo pelo qual nos regulamos e mantemos estáveis.

Regula os ciclos de sono, a temperatura corporal, o comportamento alimentar, a

ingestão de líquidos, o controle da sede, além de afetar as emoções e os

comportamentos frente as respostas emocionais. Regula o volume e a osmolaridade

do plasma, e a ocitocina (regulam as contrações uterinas e a ejeção de leite).

Gânglios da base: esses participam de forma indireta no sistema nervoso emocional. São capazes de gerir respostas motoras (gestos ou

expressões) relacionadas aos estados emocionais produzidas por outras partes do sistema límbico.

Ex.: Em momentos de estresse e nervosismo, o cortisol tende a ser liberado em maior quantidade no nosso organismo. Conhecido como

hormônio do estresse, ele é liberado pelas glândulas suprarrenais, que é estimulada pelo lóbulo anterior da hipófise através do hormônio

adrenocorticotrófico (ACTH) que por sua vez é modulada pelo hipotálamo.

O cortisol pode afetar as funções cardiovasculares, respiratórias e digestivas por meio das aferências recebidas do hipotálamo pelos

centros de controle autônomos do tronco encefálico, desencadeando alterações neurais e hormonais que permitem o corpo se adaptar.



Amígdalas e Hipocampo: diferenciando o papel de ambos

lembre deste exemplo: o hipocampo é crucial no

reconhecimento do rosto de um colega, porém é à amígdala

que te informa se você gosta ou não dele.

Amígdalas: uma de cada lado do cérebro, são os centros de

comando, elas transmitem nossas reações emocionais para

algumas partes do tronco encefálico, causando reações no

organismo. Ex.: diante do medo, as amígdalas disparam,

ativando instantaneamente o botão do pânico. Ela envia

sinais como, suar frio, coração disparar, ficar sem reação,

sair correndo, a reação depende de um indivíduo para o

outro.

23
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Lobo frontal (Neo córtex): 

Região onde os pensamentos conscientes, lógicos e racionais são processados, onde é

realizada a programação das necessidades individuais e emoção, local onde se resolvem os

problemas, nele estão incluídos o córtex motor e o córtex pré-frontal.

Área pré-frontal: possui intensa conexão com o Tálamo, as amígdalas e outras regiões

sub-corticais, e tem importante papel na expressão dos estados afetivos. Quando o córtex

pré-frontal é lesado, o indivíduo perde o senso de suas responsabilidades sociais, a

capacidade de concentração e de abstração.

Amígdalas e Lobo Frontal - Cientistas, fizeram um grande avanço nas pesquisas sobre o medo quando

descobriram, que as informações dos nossos sentidos chegavam às amígdalas com o dobro de

velocidade, que demoravam para chegar até os lobos frontais. A diferença das velocidades dos sinais

significa que sabemos reagir instintivamente à uma ameaça, caso contrário ficaríamos congelados pelo

medo esperando os lobos frontais decidam a reação correta!



• A célula do Sistema Nervoso (cérebro) é chamada de Neurônio.

• Em condições normais, o cérebro, se comunica com o corpo através de

minúsculos sinais, os impulsos elétricos (sinapses), que podem ser elétrica ou

química (utiliza os neurotransmissores).

• A velocidade média do impulso nervoso é de (100m/s), ou seja, na comparação

(360km/h) que é um terço da velocidade do som.
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Neurônio
Célula do Cérebro



Sinapse

• Sinapse elétrica: à informação é transmitida

instantaneamente de uma célula para outra. Com transferência

direta de corrente elétrica entre a célula pré-sináptica e a pós -

sináptica.

• Sinapse química: o neurônio pré-sináptico libera os

neurotransmissores, que atravessam a fenda sináptica e se

ligam aos receptores da célula pós-sináptica.
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São substâncias químicas que permitem que os sinais passem de um neurônio para

outro até chegar à célula. Há diferentes tipos de neurotransmissores. Vamos

destacar os principais:

Neurotransmissores

Acetilcolina: encontrado no sistema nervoso (central e periférico) , foi o primeiro a

ser descoberto. Seus principais efeitos são nos sistemas cardiovascular, excretor,

respiratório, muscular e no cérebro. Função: vasodilatação, redução da frequência

cardíaca, aumento das secreções (salivação e sudorese), relaxamento intestinal,

contração dos músculos, auxilia na cognição (aprendizado e memória).

GABA(ou ácido gama-aminobutírico): Principal neurotransmissor inibitório do

Sistema Nervoso Central (SNC). Está envolvido com os processos de ansiedade. Seu

efeito ansiolítico seria fruto de alterações provocadas em diversas estruturas do

Sistema Límbico.

Glutamato: Principal neurotransmissor estimulador do SNC. A sua ativação

aumenta a sensibilidade aos estímulos dos outros neurotransmissores.



Adrenalina: Também chamado de “epinefrina”, é derivada da noradrenalina (norepinefrina), sintetizada na

medula adrenal (glândulas suprarrenais) e em algumas células do sistema nervoso central. Esse hormônio

neurotransmissor está relacionado à excitação, sendo liberado como um mecanismo de defesa do corpo em

diversas situações que envolvem medo, estresse, perigo ou fortes emoções.
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Em resposta ao estresse, o organismo libera a noradrenalina e a adrenalina nos momentos de sustos,

surpresas ou fortes emoções. Nesse momento, os dois hormônios desencadeiam uma série de reações por

todo o corpo, como:

✓ respiração rápida,

✓ aumento das pupilas,

✓ aceleração dos batimentos cardíacos, e

✓ constrição dos vasos sanguíneos.

Noradrenalina: é um neurotransmissor do sistema nervoso simpático e também um hormônio produzido

pela glândula suprarrenal, sendo liberada diretamente na corrente sanguínea em resposta ao mecanismo de

ação do corpo de “Luta ou Fuga”.

Ele faz a manutenção dos batimentos cardíacos, dos níveis de glicose e pressão sanguínea. Também age no

cérebro e regula as atividades como sono e emoções e se relaciona com processos cognitivos de

aprendizagem, criatividade e memória. Mantem o corpo em alerta durante o dia e durante a noite sua

secreção diminui.
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Serotonina: Regula o humor, sono, atividade sexual, apetite, ritmo circadiano, as

funções neuroendócrinas, temperatura corporal, sensibilidade à dor, atividade

motora e funções cognitivas. Além de mediar as funções fisiológicas como os

movimentos peristálticos, a circulação sanguínea e a integridade cardiovascular.

Atualmente vem sendo relacionada aos Transtornos de Humor.

Ocitocina: reduz a ansiedade, promove sentimentos de calma e segurança,

classificada como hormônio do amor. Potencializa o desejo sexual feminino e o

orgasmo masculino. Também esta presente na hora do parto estimulando as

contrações uterinas e a liberação do primeiro leite. Tem o poder de diminuir a

memória de experiências ruins e melhorar o processamento de informações sociais.

Endorfinas: Produzida na glândula hipófise, está relacionada com a melhora do

humor e da memória, do sistema imunológico, no controle da dor, e do fluxo

sanguíneo. Liberada no organismo em situação de dor ou estresse. Tem grande

potencial para inibir o crescimento de células cancerígenas e equilibrar a produção

de hormônios.



Copyright - Espaço Chi Energia Vital | Todos os direitos reservados | 
www.espacochi.com

30

Dopamina: Liberado pelo Hipotálamo, é um Neurotransmissor inibitório derivado da

tirosina. Associado à sensação de bem-estar e controle motor do corpo. . Participa no

ciclo de recompensa estimulando o cérebro a completar tarefas. Atua no controle dos

movimentos corporais, no aprendizado, na cognição, na memória, no comportamento

de planejamento, nos aspectos emocionais, especialmente aos relacionados com o

estresse.

Que esses quatro neurotransmissores grifados em azul, são 

neurotransmissores da Felicidade e bem estar!

E que Você pode estimular a química da felicidade no seu 

cérebro naturalmente? 

Segue sua leitura e aprendizado, que é isso que queremos 

lhe ensinar, respirar e meditar!



Você sabia? 

Que o fruto da 
atividade cerebral

gera ondas cerebrais.
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Capítulo II: Ondas Cerebrais
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• As atividades cerebrais foram descobertas pelo Dr. Hans Berger, um

psiquiatra e neurologista alemão que ficou conhecido em 1924, por criar

do EEG (eltroencefalograma).

• Foi observado que as características das ondas registradas no EEG

mudam conforme a situação fisiológica, especialmente com o nível de

vigilância (acordado, dormindo, sonhando...) em diferentes pontos do

cérebro.

• Essas atividades neuronais geram ondas que são medidas em Hz

(hertz), conhecidas como ondas cerebrais.
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• As ondas cerebrais ou atividade neuronal são ondas

eletromagnéticas fornecidas pela atividade elétrica das células

cerebrais. Podemos medir a frequência dessas ondas elétricas por

meio de ciclos por segundo ou Hertz (HZ). Elas modificam suas

frequências permeadas pela atividade elétrica dos neurônios e se

relacionam diretamente com as mudanças de estados de consciência.

• Não se pode ignorar que estes ritmos cerebrais não são estáveis, e

que mudam à medida que nós crescemos, amadurecemos e

envelhecemos.
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Ondas cerebrais
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A função neural depende de impulsos elétricos e o encéfalo contém
bilhões de neurônios que geram a atividade encefálica e a qualquer
momento, um campo elétrico pode ser medido.

A atividade elétrica muda constantemente, enquanto os núcleos e as
áreas corticais são estimuladas ou acalmadas.

A atividade elétrica nos dois hemisférios é geralmente sincronizada por
um mecanismo de “marca-passo” que parece envolver o tálamo. A falta
dessa sincronia entre os hemisférios pode, portanto, indicar a existência
de danos ou de outras anomalias cerebrais localizadas.

• Ex.: um tumor cerebral ou uma lesão que afete um hemisfério, pode
alterar o padrão de ondas naquele hemisfério, e os padrões nos dois
hemisférios já não estão mais alinhados.

• Ex.: a convulsão é um distúrbio temporário, acompanhado de
movimentos anormais e sensações estranhas, e comportamentos
inadequados. Elas mostram mudanças notáveis em um
eletroencefalograma. A mudança ocorre em uma parte do córtex
cerebral, mas pode espalhar-se, em seguida, ao longo de toda a
superfície cortical, como um onda na superfície de um lago.
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“O olho absorve…O cérebro produz formas…”

– Paul Cézanne –

• O tecido neuronal pode gerar atividades oscilatórias de diferentes

maneiras, cada uma delas é conduzida por mecanismos de neurônios

individuais ou por meio da inteiração entre neurônios. Durante um dia de

24 horas, o nosso cérebro mantém os cinco diferentes tipos de ondas

cerebrais.

• Dessa forma, as ondas com características semelhantes em frequência e

amplitude registradas foram reunidas em subgrupos, denominados pelo

alfabeto grego como delta, teta, alfa, beta e gama.

• Em conjunto são capazes de formar uma sintonia harmônica na qual os

pensamentos, as emoções e as sensações podem alcançar um equilíbrio

perfeito, com o qual sentimos estar mais equilibrados e receptivos a tudo o

que nos rodeia…o segredo do verdadeiro bem-estar está no fato de que

cada uma delas trabalhe de forma adequada, dentro da sua frequência e em

um nível ótimo.
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Tipos de ondas cerebrais
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Ondas Delta | 0.5 – 3.5 Hz |  (estados mentais de consciência expandida, cura e recuperação)
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Nível adequado: favorece e cuida do sistema imunológico, do descanso e da capacidade de

aprender, favorece a liberação do hormônio do crescimento que é indispensável para

reestruturação da célula humana.

• Espectro de onda mais baixa;
• Relacionada com as atividades corporais das quais não temos consciência como, regulação do ritmo cardíaco e a digestão;

• Relacionada ao sono profundo, sem sonhos;

• Onde a consciência está totalmente isolada, os estímulos externos inibidos, a fim de proporcionar o máximo de atenção as tarefas de ordem

interna (tarefa conquistada pelos Iogues experientes);

• Quanto maior a porcentagem dessa onda no cérebro, mais profundo é o sono;

• Sono profundo, é importante para o processo de cura e regeneração tecidual – sua insuficiência é prejudicial a saúde física, psíquica e

emocional;

• Comum em bebês e crianças;

• A medida que envelhecemos produzimos menos dessa onda. Logo o sono e a capacidade de descansar vão se perdendo.

Picos muito elevados: Pode indicar alguma lesão cerebral, problemas de aprendizado 
ou, inclusive, um Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) grave

Picos muito baixos: Pode indicar um sono deficiente, problemas para ativar e revitalizar 

o corpo e a mente…



Ondas Theta | 3.5 – 8.0 Hz  |(estados mentais de meditação profunda, intuição/criatividade e memória)

• É o reino do subconsciente;

• É a fase de transição entre o estado de vigília (estado desperto) e o estado de sono;

• Presentes durante a meditação profunda, o sono REM, estados hipnóticos, emoções;

• Relacionada com as capacidades imaginativas, com a reflexão e o sono;

• Elas possibilitam o acesso ao material inconsciente, a criatividade inata, inspiração e a conexão espiritual;

• Promove a paz interior profunda, o “saber”, o sentido de unidade, transformando crenças limitantes inconscientes, criando qualidade de vida
melhor, trazendo a cura física e emocional e a descoberta de um propósito;

• Observadas normalmente em todas as idades durante o sono;

• Acredita-se que esteja ligado às atividades do sistema Límbico e do hipotálamo relacionadas as emoções, e a conversão da memória de curto
prazo em memória permanente;
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Nível adequado: favorece a criatividade, a conexão emocional e, inclusive, a

intuição.

Pico elevado: pode estar relacionado com algum transtorno depressivo, falta

de atenção…

Picos baixos: podem estar relacionados à ansiedade, estresse e baixa

autoconsciência emocional.



Ondas Alfa | 7.5 – 12.5 Hz | (estados mentais de relaxamento, visualização e meditação)

• Surgem na calmaria, mas não no sono, onde há relaxamento;

• Promovem um estado favorável para meditar, ler, ouvir música, refletir, ou simplesmente apreciar.;

• Geram uma sensação de bem-estar e calma, o chamado "estado em Alfa” ou em inglês “flow”;

• Proporciona sensação de cérebro neutro, sem atividade;

• Condição onde, os neurotransmissores, responsáveis pela sensação de bem estar e regeneração são lançados na circulação sanguínea;

• Essas ondas estão ligadas à extroversão, audição ativa e solução de problemas melhorada, e atividade mental criativa.
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Níveis adequados: pode nos levar a estado de relaxamento, paz interior,
equilíbrio, ao sono profundo. Nos ajuda a ter concentração, foco, melhora a
memória, fortalece o sistema imunológico, auxilia na perda de peso e deixar
de fumar, reduz o medo, a ansiedade e o estresse.

Interessante saber: essa onda foi observada em

praticantes de atenção plena e meditação. Sendo

associada a saúde mental do indivíduo.

Picos elevados: pode nos impedir de focar a atenção e poderíamos nos sentir 

sem forças para realizar uma tarefa.

Picos baixos: pode estar relacionado com a ansiedade, o estresse e a insônia.



Ondas Beta | 12.5 – 30 Hz | 

• Espectro das frequências mais altas;

• Surgem como resultado de uma atividade neuronal intensa, associada à atenção, estado de alerta e vigília, concentração e cognição;

• É a chave para se ter um bom desempenho quando acessamos os pensamentos lógicos e sequenciais para processar, organizar e agir sobre os
estímulos ofertados pelos nossos sentidos físicos;

• Facilita estudar, praticar esportes, preparar uma apresentação em público, analisar, e organizar informações que precisem de concentração
mental;
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(estados mentais de atenção, concentração e cognição)

Atenção:  um excesso dessa onda, uma extrema ativação neural 

pode derivar em um estado de ansiedade, inquietação, angústia, 

medos e diversas formas de estresse.

Nível adequado: ajuda a estarmos muito mais receptivos, concentrados, a 

melhorar nossa capacidade para resolver problemas.

Interessante saber: esse tipo de onda raramente se

apresenta durante a prática meditativa, mas foi observada

em pessoas experientes e durante estados de êxtase.

Pico elevado: pode provocar estado de estresse e ansiedade

Pico baixo: pode provocar um estado bastante relaxado, desfalecido, quase depressivo.



Ondas Gama | A partir de 30 Hz 

• São ondas muito rápidas e difícil captá-las nos eletroencefalogramas;

• Tem origem no hipotálamo e se move a partir da parte posterior do cérebro para a frente;

• Por volta de 40Hz, o hemisfério direito e esquerdo sincronizam-se, daí o termo “binding rhythm” ou "ritmo de ligação”;

• Estado desejável da mente onde temos profunda concentração, clareza, brilho; intuição; criatividade;

• relacionada ao processamento de estímulos visuais, táteis e auditivos, sendo influenciada principalmente pela reação visual;

• Estão presentes o tempo todo, mesmo em estado de sono – somente sob efeito de anestesia não observou sua presença;

• Elas têm a ver com o nosso estilo de aprendizagem, com a capacidade de registrar novas informações, e com nossos sentidos e percepções;
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Interessante saber: Um estudo observou essa onda quando os 

praticantes meditação budista atingiam alto grau de sensação de 

amor e gentileza, num estado de amor profundo por todos os 

seres.

Picos baixos: foram detectados em pessoas com 

problemas mentais, ou de aprendizagem

Picos elevados; foram detectados em estados

de plena felicidade; e nas fases do sono REM;

possibilitam a lembrança de algo que foi

esquecido e mais informações podem ser

guardadas na memória de curto prazo.



Para concluir.......

Conhecer os diferentes tipos de ondas cerebrais nos permite entender os processos mentais, as emoções, as atividades e dinâmicas que geram um

tipo de “energia” no cérebro.

O segredo, portanto, está em ser consciente disso, em aprender a relaxar, a ser mais receptivos, intuitivos, ou a favorecer, por exemplo, um

controle emocional no qual a ansiedade trabalhe a nosso favor, e nunca contra.

Sabemos que o nosso cérebro é totalmente influenciado pelo pensamento, estes ocupam nossa mente 24 horas por dia e ainda podem construir ou

destruir qualquer coisa que quisermos, então se pensamos durante todo o tempo, logo podemos “ensinar” o nosso cérebro e projetar condições

favoráveis a nós.

Entenda, o cérebro (hardware) é um órgão eletroquímico responsável pelo controle de tudo o que fazemos. A mente (software) é onde acontecem

as atividades psíquicas conscientes e não conscientes como emoções, pensamentos, vontades e sentimentos.

“Existimos porque pensamos e pensamos por que existimos”.

-Rene Descartes-
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Pesquisas afirmam que o nosso cérebro tem grande capacidade de plasticidade, ou seja, que ele é capaz de modificar-se após o treinamento.

De acordo com os pesquisadores do instituto de neurologia, com apenas meia hora de exercícios de controle cerebral seríamos capazes de

provocar mudanças duradouras na excitabilidade do córtex cerebral.
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Evidências científicas

Um bom exemplo dado pelo instituto de neurologia é no tratamento da doença de Alzheimer e demais casos com perda de memória, fazer palavras

cruzadas, uma excelente ginastica cerebral. O objetivo é estimular o funcionamento do cérebro e a extensão de longa duração. Desta forma, quanto

mais informações os neurônios recebem, mais sedentos de novos dados eles ficam criando assim ligações neuronais entre eles.

Nossas funções mentais permitem termos pensamentos, percepções, sentimentos como amor e ódio; nos capacita a aprender, lembrar,

resolver problemas. Nossa mente faz com que possamos nos comunicar de forma clara por meio da fala e da escrita.

É bem comum observarmos pessoas influentes na área da saúde, separando a mente do corpo (doenças físicas e emocionais). Existem

vários fatores que apontam que doenças físicas podem ser oriundas de distúrbios emocionais, e que algumas doenças emocionais podem

surgir a partir de traumas físicos. Um exemplo, é que doenças como a raiva atacam o sistema límbico podendo trazer efeitos colaterais

como exemplo a depressão, que é uma doença emocional, um outro exemplo é quando vamos passar por uma prova e sentimos as

borboletas no estômago/ansiedade. Essas e outras sensações ligam a mente e o corpo, nas trazendo doenças físicas e emocionais. Mente e

cérebro estão muito mais ligados do que pensamos. Tema que dará bons artigos futuros.....



Segundo o indiano Osho, mestre na arte da meditação, do despertar da

consciência, nossa mente não nos controla. Construir nossa realidade e

o que desejamos para nós é possível, dependendo do modo como

estimulamos nosso cérebro e como desenvolvemos nossa mente.

A construção da mente e das novas realidades é, portanto, relativa e o

melhor de tudo é que está ao nosso alcance.

Como fazer isso de forma consciente?

Leia Volume II
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“se você vive uma vida repetitiva, é porque sua mente tem controle sobre você. 

Tente fazer algo novo a cada dia, e a mente terá menos controle sobre você. Não 

preste atenção as velhas rotinas: quando a mente disser alguma coisa, responda: 

“Nós estamos fazendo isso há muito tempo. Vamos fazer algo diferente?”.

-Osho-
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Gostou desse Ebook?

Fizemos com todo carinho para você conhecer o 

funcionamento do seu corpo.

Deixe seu comentário ou sugestão, sua opinião é 

importante para nós.

Lembre-se esse é o volume I
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Aguardamos você no próximo!


