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12)85 Cambier, Masson & Dehen, 1999. Enquanto, por exemplo, é no Córtex Occipital que as informações visuais são processadas, na ínsula, além do processamento dos dados, ocorre a interpretação dos mesmos, porém, de forma “subjetiva”111. 2007. O psicólogo Lashley propôs que as funções cerebrais dependiam mais de redes neurais do que de
neurônios isolados e estudou as relações corticais e as atividades motoras em ratos que tinham sofrido algum tipo de lesão cerebral. Se um clínico achar indicado recomendar algo que não tenha sido fruto de pesquisa duplo cego, etc, ele não será bem vindo ao campo das evidências. Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro.VIDAL, F. Assim, qualquer conceito de uma ciência derivada precisa dessa ciência base e, com o tempo, esta será fruto de decomposições a fim de chegar a real condição que pode sustentar o argumento. [...] – Quem diria que meia dúzia de lunáticos...Machado de AssisA arte é de viver da fé. Acesso em: 23 de janeiro de 2007.BUTMAN, J.;
Allegri, R. Cada vez mais o poder é volúvel, instável. Acesso em: 15 de fevereiro de 2008.CUKIERT, A. 67Pessoas que apresentam lesão97 na parte chamada Córtex Pré-frontal Ventro-medial (vmPFC)98 não passariam por este conflito moral99: matariam a criança, mesmo esta sendo seu (sua) filho (a) sem hesitar100. 6158, de 18 de julho de 1990. O
dilema acaba recaindo sobre a questão de quem veio antes. 45Apesar do texto que versa sobre Neurologia ter sua confecção pouco mais extensa, ele é necessário, já que o Ser Humano é constituído na interação de seu centro biológico, onde se pode ler neurológico, seu aspecto psíquico e o meio social que o circunda durante toda a vida. A pergunta
“por que a sociedade resolveu aceitar a neurociência como forma de verdade?” é interessante, porém não é mérito da presente monografia. Vide explicação na nota 37.128 SPECT significa Single positron emission computed tomography. O site pessoal e informativo do psicólogo Dr. George Boeree pode ser acessado pelo endereço . 78Raio-X a um
computador. Ou seja, ele remove um saber consagrado para instalar outro.Apesar de haver argumentos plausíveis no que tange a lógica de o estudo de imageamento cerebral apenas aprimorar o conhecimento, o que é muito bem justificado por outros pesquisadores e teóricos, o estudo em questão argúi no sentido de inaugurar um novo modelo de ver
uma experiência mística dizendo que este novo método é, de fato, o correto e o científico.Estes pesquisadores tinham como objetivo principal a pesquisa e a exploração das experiências místicas, religiosas e espirituais de um grupo de 15 participantes, todos submetidos à Ressonância Magnética Funcional (fMRI) e de acordo com princípios éticos
estabelecidos. W.; KEANE, M. O refinamento técnico que a Neuroanatomia cede à Neuropsicologia fornece um refinamento clínico ao neuropsicólogo. São Paulo: MEDSI, 1999. Logo, assim como um tapete de 100 metros para ser posto em uma sala de 1 metro deve ser dobrado, as circunvoluções se baseiam nessa mesma estratégia: maior quantidade
de tecido nervoso ocupando o menor espaço possível90.Quanto à disposição dos lobos, eles se organizam em 5 regiões e recebem seus nomes de acordo com a relação que possuem com os ossos do crânio. Desta forma, antes de se referir a um capítulo que discute a historicidade das disciplinas, é necessário atentar ao leitor que o conhecimento atual
possui data, história e seqüência. C. Como, por exemplo, a teoria da Personalidade58.Com a tomada da consciência da Fenomenologia para o campo de estudo da Psicologia, é necessário, aqui, fazer um comentário: antes, aos primeiros passos do Estruturalismo, o campo perceptual era fenomênico. E, indiscutivelmente, a fé é antagônica à ciência.
Desta forma, ele atua como um regulador autônomo entre o mundo externo e o Ser Humano, quando este se comporta. Desta forma, a subjetividade poderia ser vista a partir de exames de imageamento e estes seriam os recursos necessários para uma introspecção.Em 1879, quando a Psicologia teve seu início fundamentado em um Laboratório
experimental, o ponto era exatamente este: chegar ao cerne da consciência a partir da decomposição de seus elementos168. Em vez de vaidade conceitual, a funcionalidade prática e conhecimento teórico são as armas indispensáveis a qualquer um que anseie estar na área da saúde.A ética, e não a neuroética, continua sendo uma ferramenta
indispensável para qualquer disciplina, seja da área humana, exata ou biológica. 59Antes de se chegar ao cérebro per si, existe uma fina camada que recobre a ele e ao cerebelo. Em relação à atuação, eles podem ser aferentes ou eferentes, e possuem algumas características básicas que permitem o desenvolvimento interacional do organismo com seu
meio 74 Kingsley, 2001. O correlato fisiológico é inegável. Descartar a seriedade que o cenário político e social possui na construção do saber é ingênuo.Apesar de ser piegas e pouco explicativo, o Ser Humano é Bio-Psico-Social. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Coogan, 1996.GUYTON, A. Keywords: Neuroanatomy. É aceitável que se imagine que, em
nesse país, o psicólogo não tenha um conhecimento tão completo e exaustivo de Psicofarmacologia e Patofisiologia, porém, nos EUA, onde a legislação dá o direito a este profissional à prescrição de medicamentos, essa figura muda de forma136. Ou seja, a partir das disposições neuronais no cérebro. Enquanto, antigamente, a experimentação mental
se dava na explicação de teorias físicas, como a eletrodinâmica de Maxwell, não havia questionamento ético de sua utilização. Os aspectos físicos deste sujeito são facilmente observados por qualquer leigo e um responsável competente pela saúde saberá delimitar melhor todas essas variáveis.O experimento supracitado fez isso: relatou todos os
aspectos físicos envolvidos nas condições místicas, porém, estas condições físicas não são iguais nem reproduzíveis. Apesar dessas críticas, marqueteiros podem usar os testes para levar adiante seus próprios interesses de lucro, etc37.36 Instituto de Combate ao Infarte do Miocardio, [2005].37 Ibidem, [2005]. Isto permitiu um enorme progresso e a
história aponta que, no século XIX, em 1895, o Raio-X tornou-se um método eficiente e não invasivo de averiguação do interior do organismo. O foco central na neuroanatomia é o estudo do SN, principalmente o SNC, e sua relação com o comportamento manifesto, o que será discutido melhor a seguir.Como exemplo, é finalidade de um tratado de
Neuroanatomia descrever e operacionalizar as funções e estruturas que compreendem a Medula Espinhal, o Tronco Encefálico, a Ponte, o Bulbo, os nervos cranianos, a Formação Reticular, etc. São Paulo : Cultrix,1985MINGUENS, H. Com isso, há uma diferença no sentido da palavra, o que amplia o conceito para especulações de outras disciplinas
fora do campo da Psicologia e da Neurologia.Em uma forma didática, pode-se argüir que “a Neuropsicologia estuda os distúrbios das funções superiores produzidos por alterações cerebrais”147, que á uma área das Neurociências, multidisciplinar, está ligada diretamente ao campo biomédico e que sua história se remete ao estudo neurológico da
linguagem e de suas alterações, principalmente as afasias. Regulador “emocional” do Ser Humano.Disponível online.Entre as inúmeras funções do Hipotálamo, está a regulação do organismo. Logo, tanto os dados computadorizados como os relatos de ter sentido, realmente, a presença de Deus foram atributos considerados na delineação da pesquisa
e de seus achados.A conclusão do experimento é interessante e suscita algumas reflexões. Ou seja, se considerarmos o cérebro como a base gnosiológica do Ser Humano, a Neuropsicologia tem respostas prévias às questões relacionadas ao “como se comporta?”. O que é científico hoje pode, amanhã, como a Frenologia, cair em total descrédito. Assim,
com o microscópio eletrônico, por exemplo, foi possível determinar as bases morfológicas dos neurônios e com a metodologia pavolviana de apreensão do comportamento animal surgiu o exercício, hoje universalmente aceito, do condicionamento respondente e do pareamento de estímulos a fim de se gerar memórias139.Quanto ao uso do termo
específico, este foi utilizado pela primeira vez por Sir William Osler, em 1913, nos Estados Unidos. Quando, por exemplo, Aristóteles fala sobre o lugar natural dos objetos e cita que uma maçã cai devido ao seu lugar de origem ser a terra e não o galho de uma árvore, apesar de hoje isso ser encarado como argumento falacioso e metafísico, nos moldes
da sociedade grega, era acatado e respeitado como correto.Essa evolução da explicação mítica para a pesquisa racional foi avançando e, com Platão, o Ser Humano passou a ser chamado de animal político, que tinha em si, a estrutura e a lógica de ser alguém que pudesse chegar a uma ascese, a um progresso. Washington D.C, 18 jul. 20, n. Doutor em
Neurociência e Psicologia, seu site pode ser acessado pelo endereço . Acesso em: 6 de janeiro de 2008.ANDERASEN, N Brave new Brain: conquering mental illness in the era of the genome. Antes que o Dualismo Cartesiano fosse instaurado, as formas monistas e atomistas eram as teorias vigentes explicativas. Divisão Embriológica do Sistema
Nervoso.Por fim, há, ainda, a divisão funcional do SN. You can download the paper by clicking the button above. Este enfoque psicanalítico contribuiu muito pela inovação de suas teorias (vide inconsciente como obra de elementos recalcados, pulsão de vida e pulsão de morte, etc.) apesar de ser claro a distinção entre o que é Psicanálise e o que é
Psicologia57.Vale ressaltar que aqui serão excluídos os conceitos psicanalíticos e sua história. Psychology. Esta figura antropológica, que possui sua origem na filosofia de David Hume, agora permeia o cenário mundial como detentora da verdade unívoca sobre o comportamento humano, sua mente e sua personalidade.Publicações em jornais, revistas
e periódicos científicos, calcados na utilização de técnicas de imagem e mapeamento cerebral, fizeram com que as visões reducionistas do espectro atuacional do Ser Humano fossem difundidas entre o público, seja ele leigo ou não, e que o termo “neuro”, como dito, virasse radical indispensável e universal para aprovação de qualquer estudo científico
de um texto, artigo, etc. Neste campo do saber não existe uma preocupação grande entre organização e classificação de todos os órgãos do corpo, bem como a comparação entre humanos e animais infra-humanos não é o assunto principal. São Paulo: Robe Editorial, 1994.DUMIT, J. 108-112, 2007.GLANNON, W. Como dito, o Lobo da Ínsula não pode
ser visto por este plano. Este estado de repouso foi parte essencial do experimento, pois há na literatura testagens anteriores feitas sobre diversas condições de estados de meditação que relatam que o repouso é importante para identificar esses mesmos correlatos neurais183.179 Beauregard, Paquette, 2006 [Tradução Minha].180 Ibidem, 2006
[Tradução Minha].181 Saver, Rabin, 1997, apud, Beauregard, Paquette, 2006 [Tradução Minha].182 Ibidem, 2006, p. Da mesma forma em que o século XX foi marcado pelos avanços na Biologia molecular, agora o foco das pesquisas seria o SNC, com sua consciência, sua amplitude psicológica, suas relações com o meio e, principalmente, seus
correlatos neurais a forma de comportar 134.Por conclusão precisa, a aproximação entre a tecnologia de imageamento cerebral e a medicina trouxe benefícios imensos ao paciente portador de algum transtorno. M.; GOMES, W. Já não mais exclusiva à Neurologia ou à Biologia Anatômica, hoje serve como um dos pilares de união entre as mais diversas
especialidades médicas e não-médicas, como a Psicologia, por exemplo. Disponível em: < . Como o cérebro, em sentido concreto, fica no interior da caixa craniana, e ele é o centro magno das atividades do corpo, a natureza, pelo processo da evolução, teve de conseguir adaptar tudo aquilo que ele controlaria em um espaço de pequena área. Se Zeus
era o personagem mítico que, com sua força, carregava o mundo em seus braços e costas, essa analogia era utilizada e servia de explicação para qualquer Ser Humano que se atravesse a tal 5 Châtelet, 1994.6 Ibidem, 1994. O Dr. Eric Chudler tem um projeto bastante interessante de transmitir as informações das Neurociências de forma simples e
voltada ao public infantile. A anatomia das emoções. Um insulto a alguma parte desta região, por menor que seja, pode comprometer drasticamente a vida cotidiana do enfermo, além de produzir mudanças drásticas de sua personalidade, como é visto no famoso caso de Phineas Gage96. Piauí, Brasil. Em vez de virem de lugar nenhum, eles são frutos
de pensamentos, de políticas, de modelos de passar informação.Os escritos são formas de transmitir a cultura de nossos antepassados e firmar um acordo com as gerações seguintes de continuidade da obra. Disponível em: < . Ao se intuir que todo homem é gordo e, com isso, Sócrates é gordo por ser homem, se faz uma aplicação prática dos
correlatos. 62FIGURA 13. Com as explicações sobre Psicologia e Neurologia traçadas no decorrer de todo o texto até esta parte específica, a maior parte de conceitos já foi elaborado. O self, utilizado aqui como norteador do status subjetivo que justifica a origem da pessoa, não é separado do corpo, não é mistificado ou paira sobre uma elevação
“supracortical”, o self é corpóreo e as pesquisas o identificam no cérebro, principalmente no córtex pré-frontal e no sistema límbico, porém, a pessoa é mais que ambas as regiões encefálicas. São Paulo: Nacional, 1979.HOLANDA, A. Com isso, os resultados produzidos recebem melhores filtros para sua divulgação e o melhor beneficiado é o paciente.
A primeira é experienciada, a segunda é digitalizada em formato de cores e laudos.Essa forma tão disseminada de explicação dos fatos pessoais, da realidade pessoal e individual, faz com que a sociedade vire um coletivo neurocientífico. O salto científico qualitativo é divulgar que a 160 Existem fontes na internet que podem ser acessadas pelos
endereços: e . Em suas palavras, ele é “um incansável investigador”. 76 CAPÍTULO 3 ..................................................................................................................................... Estes sites, além de informar sobre a revolução que será a Neuropedagogia, argumentam a favor de teorias como “Neuropedagogia Tricerebral”, que por motivos óbvios não será
nada trabalhada aqui.161 Pena, 1990. 42aproximação que ela pode ter de áreas médicas, principalmente da Neurologia e da Neuropsiquiatria.O diagnóstico de uma psicopatologia, com este somatório de especializações, começa a ser, para muitos, nosológico, enquanto há os que ainda pensem que a maior contribuição que a Neuropsicologia
promoveu foi um refinamento clínico. 13). Igualmente, o discurso psiquiátrico só ganha autenticidade quando o sujeito social passa a ser sujeito cerebral e a ciência da Psicologia desloca-se, paulatinamente, para esta mesma via de concepção do Ser Humano.A mudança de paradigmas não implica somente em aceitar que o radical “neuro” seja
sinônimo de verdade, mas aceitar que o Ser Humano, antes visto como um ser social, passe a ser analisado e estudado a partir de suas transmissões sinápticas e outras características biológicas, somente. Mesmo após tal feito e por razões igualmente desconhecidas, é Herophilus (325-255 a.C.) o considerado “Pai” da anatomia. Toda forma de
epistemologia científica que hoje se produz era feita, apenas, pelo viés social2. 49telencéfalo e do diencéfalo. Divisão Anatômica do Sistema Nervoso.Um segundo modelo didático de dividir o SN é fazê-lo em sentido Embriológico. 277.100 O artigo original pode ser lido na revista Nature em Tripicchio, 2007. Com esta escola, a Psicologia ganhou
notável importância nos Estados Unidos, tendo como W. Disponível em: < . Anatomia. Disponível em: < . Pesquisadores com idéias em comum conseguem, por meio da revisão da literatura disponível de determinada disciplina, aprofundar o conhecimento anterior na criação de novos pilares de explicações para determinado objeto156. Após esta linha,
inicia-se o lobo occipital, que não possui um limite distinto entre os lobos parietal e temporal. BARTELS, A; ZEKI, S. O livro segue, pois, a orientaÃ§Ã£o dada nesse curso, no qual os alunos inicialmente tinham uma semana de prÃ¡ticas intensivas de anatomia macroscÃ³pica em peÃ§as anatÃ´micas de medula e encÃ©falo estudadas tendo como roteiro
os CapÃtulos 4 e 9 do livro. Logo, é Bio-Psico-Social, e não Bio-Neuro-Social. Segundo, o cerne dessa ligação se dá no Sistema Nervoso (SN) que também atua interligado em suas funções, mas com diferenciadas estruturas para cada função71.Com efeito, o SN possui algumas divisões. Em suma, todas as disciplinas que conhecemos hoje em dia não
vieram do nada e a historicidade é muito importante para que o saber leigo comece a ganhar estatuto de corolário. Isto, em momento algum, é ruim. Na 6º, a área pré-motora e, assim consecutivamente, fazer um mapeamento funcional do cérebro de acordo com suas regiões específicas. Assim, para se falar qualquer coisa que envolva algum patamar
da conduta humana ou animal, o médico nuclear, o psicólogo, o químico, o biólogo, etc devem estar próximo e compartilharem do mesmo argumento: a pessoa é seu cérebro.O correlato passou a ter função de causação de algo. Acreditamos que além da utilização em sala de aula, este material possa ser uma importante ferramenta para o estudo
complementar, uma vez que contemplará elucidações sobre imagens que são utilizadas como materiais didáticos em aulas, facilitando ao acadêmico a consolidação da memória visual, fundamental para o aprendizado nesta área. 48o que os livros ensinam. Se havia um físico, este era, antes de sua especialidade científica, um filósofo10. Disponível em:
< . Devido a esta ênfase, esta direção filosófica é chamada de Associacionismo50. E.Achados de neuroimagem no transtorno obsessivo-compulsivo; Revista Brasileira de Psiquiatria, v.23, supp.11, mai, 2001. Disponível online.125 Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por imagem de Minas Gerais.126 fMRI significa Funcional Magnetic Resonance
Imaging. Como exemplo, um insulto unilateral ao córtex calcarino, pode acarretar hemianopsia contralateral, ou seja, perda da metade da visão contrária a região lesada107 e a cegueira cortical. 2, pp. 82psico-cirurgia voltam a se filiar à Psiquiatria e Psicologia. Assim como não se crava o ferro no âmago da madeira com uma só pancada de martelo, é
preciso bater e bater cem vezes e cem vezes repetir, é necessário que se informe, cem vezes ou quantas forem necessárias, que existe uma diferença qualitativa entre um exame e um paciente que o leva a seu médico, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. Uma depressão é completamente diferente de uma imagem cerebral que sugira depressão. Foram
acrescidas imagens de tractografia, demostrando fibras e conexÃµes obtidas com auxÃlio da RessonÃ¢ncia MagnÃ©tica (RM).As estruturas, cujos conhecimentos funcionais foram modificados em razÃ£o dos recentes conhecimentos, incluem: (1) Ã³rgÃ£o subfornicial (nÃ£o citado na 2Âª ediÃ§Ã£o), (2) habÃªnulas, (3) Ãnsula, (4) giro do cÃngulo, (5)
amÃgdala, (6) nÃºcleo reticular do tÃ¡lamo, (7) glÃ¢ndula pineal, (8) sistema dopaminÃ©rgico mesolÃmbico, (9) barreiras encefÃ¡licas, (10) no estudo do cÃ³rtex cerebral, sua estrutura foi simplificada para dar lugar Ã s novas informaÃ§Ãµes obtidas pela RessonÃ¢ncia MagnÃ©tica Funcional, (11) no estudo das Ã¡reas corticais motoras introduziu-se
o conceito de "neurÃ´nios-espelho", e (12) ao discutir o hipocampo introduziu-se o conceito de "neurÃ´nio de lugar".Neuroanatomia Funcional, 3ÂªediÃ§Ã£o, tem como publico os estudantes de graduaÃ§Ã£o em medicina, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.Ã‰ ediÃ§Ã£o, pois, que vencendo o tempo e os conhecimentos por
ele descobertos mantÃ©m-se integralmente atualizada e com sua preciosidade didÃ¡tica mantida. Ainda neste mérito, é importante alertar que enquanto o estudo da Neuropsicologia do comportamento é feito de uma forma no Brasil, ele é feito tanto diferente em outros países devido à cultura onde esta ciência está inserida. O primeiro é que união
não diz nem significa simetria. A Neuropsicologia é uma área de extremo valor e relevância. Por exemplo, em uma biblioteca, além de resgatar os filósofos, cientistas, literatos, etc que não mais estão aqui, se pode resgatar parte da base social que se vive.Muito de uma sociedade está em livros. A busca do correlato neural é oriunda de pesquisa do
tipo n=1, ou sujeito como seu próprio controle, e devem ser feitas com cautela tanto em sua operacionalização como eu sua divulgação187. Logo, com este exemplo simples, é possível identificar e diferenciar os interesses gerais e específicos destas disciplinas em seu contexto.135 Desde 2004, a Resolução 002/04 garante ao psicólogo a especialização
em Neuropsicologia. Logo, o que era para malucos antigamente, agora pode ser aplicado à população geral. Na condição controle, os participantes foram instruídos a relembrar e reviver, também de olhos fechados, o estado mais intenso de união com outro homem. PSICOPATOLOGIA DA VONTADE: UMA REVISÃO. O primeiro versa sobre a
cientificidade. Para a validação deste estudo, os pesquisadores liberaram algumas imagens (fig. James e J. Essa configuração aclara os motivos pelos quais a Filosofia é considerada a mãe das ciências e o início de todas as outras formas de conhecimento presentes na sociedade atual.No caso do presente trabalho, não faz sentido prolongar a
explicação na evolução filosófica que as abordagens médicas e psicológicas tiveram. Existem regiões que funcionam independentes de outras. No HD se concentra a parte mais global da relação do cérebro com o mundo. LUÍS ANUNCIAÇÃONOÇÕES FUNDAMENTAIS DE NEUROANATOMIA RELEVANTES À PSICOLOGIA: UMA VISÃO FUNCIONAL E
A EVOLUÇÃO TEÓRICA DA TENTATIVA DE CORRELATOS NEURAIS PARA A SUBJETIVIDADEDissertação apresentada como requisito parcial para a conclusão do curso de atualização em Neuropsicologia, pós-graduação Lato Sensu, do Centro de Neuropsicologia Aplicada.Prof. 158.28 Ackerman, 2006, pp. Não invalida explicação alguma, já que foi
fruto de acúmulo do conhecimento bioquímico, e pode promover às outras ciências uma explicação verossímil de uma parte da dinâmica da dor.Resumindo, o type-type é a forma de evolução teórica de um campo do saber a partir deste mesmo e/ou de atribuições validadas por ou meio que compartilhem de idéias próximas. Com isso, os
questionamentos8 foram os recursos necessários para separar o mito e a inverdade da razão pura.Vale afirmar que a razão que havia na época é contrária a que temos hoje. O.; PACHECO, F. Como lógica clara, o corpo não funciona separado entre seus sistemas. Nesta perspectiva, tentar fazer com que o homem seja visto à luz destes dois campos do
saber e, para assim, permitir a reflexão sobre os aspectos e os possíveis correlatos neurais dos estados subjetivos, sem inferiorizar a condição proximal de ambas as disciplinas nem a subjetividade humana. Desta forma, este capítulo ilustrará a relação da lógica argumentativa com o cenário atual da Neurociência. Nas organizações, sua atribuição o
faz ser o responsável por departamentos pessoais, recursos humanos, etc. 77Com efeito, não tão antigamente assim, as técnicas não invasivas foram sendo desenvolvidas. Além, o tratamento ou intervenção precoce também se baseia neste ponto. Essas funções se situam nas chamadas áreas nobres deste lobo e, tal 102 Demidof, Pacheco, Franco,
2007.103 Rohlfs e Zazá, 2000, apud, Demidof, Pacheco, Franco, 2007. O correlato “type-type” se refere à lógica “tipo-tipo”, e o “token-token” à “espécime-espécime”. Existe uma diferença entre o corpo vivo e o corpo vivido, entre cérebro e consciência, mente e corpo, etc. Membro-fantasma: o que os olhos não vêem, o cérebro sente. No caso, este
último não se relaciona imediatamente com nenhum osso do crânio e pode ser visto, somente, por uma visão baixo-cima do cérebro. 10façanha. A classificação possui maior relação com a busca do conhecimento do que com a retirada de cientificidade (ou não) de outra teoria.Já na forma type-token, é necessário que haja uma teoria principal para que
sustente qualquer outra informação. Tendo em vista que sua história já foi traçada, uma síntese de seus conceitos-padrões será abordada no decorrer do texto, assim como algumas de suas questões atuais pertinentes ao tema.De forma alguma o presente capítulo substitui livros específicos sobre o assunto, porém todas as informações foram deles
coletadas e confirmadas através de sites confiáveis ao redor da internet. Em todo caso, estes são instrumentos necessários para embasar trabalhos sobre o tema e para melhor delimitar a relação existente entre o comportamento geral do sujeito72.Em uma divisão anatômica, o SN se divide em Central (SNC) e Periférico (SNP). Estes aspectos mais
relevantes serão o tema dos capítulos posteriores. Sua data de surgimento é imprecisa, mas sabe-se, a partir de achados históricos de homens primitivos, que eles disseminavam esta área do conhecimento em cavernas, principalmente enfatizando a diferença entre o Ser Humano e outros animais. Disponível em: < . É redundante comentar que tudo o
que vemos atualmente possui sua raiz na Grécia. Princeton: Princeton University Press, 2004. A figura abaixo ajuda a ilustrar esse parágrafo. História da psicologia moderna. Disponível em: < lburatto/Folha/Ciencia/fisico.html>. 67. Revista Cefac, v. 81Outro ganho, comentado brevemente acima, com a utilização dessas técnicas é que se pode
diferenciar funções cognitivas diversas130. Este “mapa mental” do corpo, criado pelo Neurocirurgião William Penfield, se subdivide em sensorial e motor, cada qual com suas especificidades e ilustrados na figura que se segue (fig. Assim, seu funcionamento identifica a atividade metabólica das células neoplásicas em relação aos tecidos normais129.
Se isto poderá ser feito daqui a algum tempo, é necessário esperar para averiguar. Apesar de trabalhoso, criar uma informação possui meios diferentes do que discutir algo previamente estabelecido e aceito socialmente. Inclusive para a loucura, esse ensaio foi realizado. Além, o século XXI já é considerado o “Século do cérebro”. Anteriormente às
disciplinas constituídas social ou legalmente, havia as condições do cotidiano e este era o pilar fundamental para a construção de um saber científico. Era uma via-láctea de algarismos. 97 4.2 - A TENTATIVA DO CORRELATO NEURAL AOS ESTADOS SUBJETIVOS ................ Uma imagem cerebral por um fMRI, por exemplo, não pode atravessar a
linguagem e entender as entrelinhas do discurso, porém tem um alto grau e valor nas medidas terapêuticas e profiláticas não só para a Psicologia e Psiquiatria, mas para todos os profissionais da saúde.Da mesma forma, alguns pesquisadores se esquecem que a experiência clínica pode abranger conteúdo muito maior que a neuroimagem funcional.
Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva). 38 60FIGURA 12. Este adendo inicial serve como norteador do capítulo.A Neuropsicologia é uma área recente no Brasil. No entanto, com os pré-socráticos, a razão começou a ser utilizada como epígrafe dos mitos7. Lisboa: Presença, 1984.ATKINSON, R. A primeira está localizada na parte interna e a
segunda na externa. 110Um ponto importante a ser citado é que Hipócrates, o considerado “Pai” da Medicina, no século V a.C. também tentou fazer essa relação direta entre transtornos mentais e causas naturais. Psicologia: Reflexão e crítica. Acesso em: 23 de Junho de 2007.HYMAN, R. Ciência não é Verdade. Porém, a tendência dela, já que ter
imparcialidade nos textos é complicado, foi argumentar que o sujeito não se esgota da maneira como pode ser dito atualmente. Acesso em: 11 de dezembro de 2007. Uma história da razão: entrevistas com Émile Nöel. Nele, são discutidos dados de 5pesquisas publicadas recentemente que tinham como alvo relacionar, de forma indubitável, a fisiologia
da emoção com a interpretação que cada sujeito dava da mesma.Por este último capítulo necessitar de maiores explicações do que as encontradas no decorrer do texto, alguns conceitos de Filosofia são aplicados às Neurociências de forma a melhor esclarecer as lógicas atuais para a proposta de relacionar estados mentais a suas manifestações
fisiológicas.A título de melhor elucidação, vale afirmar que o interesse não está em discutir as causas pelas quais disciplinas que antes se prestavam a um tipo de estudo específico se uniram e começaram a inferir sobre o comportamento humano. 37Logo, é inverdade atribuir ao psicólogo um desconhecimento sobre áreas que apontam à Fisiologia, à
Física, à Matemática, etc. 56apresentados, porém não se faz possível, com a tecnologia presente, estudar o significado destes comportamentos a partir da anatomia encefálica.Isto quer dizer que há, sim, um correlato direto entre a Neuroanatomia com comportamentos cotidianos. A ação é o ponto chave da evolução de conceito, de lógica e de prática.
No exemplo do início desse capítulo, foi dito que a Psicologia do Desenvolvimento se embasava em suas descobertas e nas atribuições comprovadas de outras ciências. fMRI acerca do amor materno (cima) e do amor romântico (baixo). Diferentemente de algumas outras ilustrações utilizadas no decorrer do trabalho, a figura abaixo ilustra as áreas
cerebrais desativadas durante o experimento.FIGURA 1. A orientação que determinadas patologias tiveram no decorrer de suas classificações ilustra de forma bem clara o quão falho pode ser sua atribuição científica. 21)FIGURA 21. 118CONSIDERAÇÕES FINAISMas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. 127CARVALHO, M.
[Tradução minha].33 Healy, 2002. v. Este hemisfério é responsável pelos detalhes na compreensão de algum texto ou na visualização dos pormenores de um quadro complexo e rico em informações visuais. Ou seja, o planejamento da ação e na reflexão de suas conseqüências, se executada95. 275 – 279, 2001. Para isto, ele se divide em parte anterior
e posterior, sendo a primeira responsável pela captação e identificação de estímulos corpóreos, como temperatura, dor, tato, etc, e por isso, também, recebe o nome de córtex somatossensorial, e a segunda em organizar de forma a unir todas essas informações anteriores para posicionar de forma correta a relação do corpo com seu espaço físico e
originar a percepção.Por estar relacionado diretamente com o controle da posição do corpo em relação a si e ao ambiente, há no lobo parietal uma estrutura chamada Homúnculo, que representa o corpo por detrimentos neuronais em vez de razões físicas. Como os próprios experimentadores, sabiamente, fizeram, eles não tentaram muito explicar
como era o Deus das freiras carmelitas, se ele era alto ou baixo, se era idoso ou novo, etc. 1155 [Tradução Minha]. Enquanto este atribuiu que o cérebro possuía 24 órgãos que iam crescendo ou reduzindo a partir de 173 Sabatinni, [1997]. É vista por alguns autores como pertencente tanto área humana como da área biológica, devido seu campo de
atuação suportar uma multiplicidade de fazeres.Assim, neste caso, a deontologia da Psicologia abrange aspectos que a enquadram como disciplina das neurociências e das abordagens humanistas e fenomenológicas. 131THE GALE ENCYCLOPEDIA OF PSYCHOLOGY. 3. O primeiro se divide em Simpático e Parassimpático e o segundo é composto por
raízes, plexos e nervos. Outro estudo que corrobora as discalculias foi feito em um físico que sofreu uma lesão no lobo parietal esquerdo. 3, p. Todas as outras formas de obtenção do conhecimento previamente utilizadas cairiam no descrédito158. Houve outro aumento, de cerca de 9%, entre 2002 e 2003. 24Além, a medicina baseada em evidências
possui um pressuposto básico: pesquisas exaustivamente afim de melhor tratar. 6) versa sobre:73 Machado, 1986. The neural correlates of maternal and romantic love. História da Filosofia. Med on-line, n.10, ano III, abr/dez, 2000. Disponível em: < . In this way, it tries to contemplate both visions about the human being, to make possible a reflection
about the aspects and neural correlates in the subjective states, without reducing the proximal conditions of both disciplines and the human subjectivity. Com isso, além da distinção entre vida e morte cerebral, as pesquisas começaram a buscar explicações imagéticas para funções cognitivas, deixando, de certa forma, a investigação puramente
anatômica em segundo plano125. Em uma passagem ilustrativa sobre essa diferenciação entre o que é ou não 24 Psiquiatra e Neurocientista americana. O conceito de Self, tão estudado para descrever a Ontologia do Ser Humano em seus patamares filosóficos, morais e éticos, agora começa a ser tratado pela sua vertente de Synaptic Self 1.A
Neuropsicologia é uma área recente da formação do psicólogo e uma disciplina estudada cada vez mais entre os profissionais da saúde. 572.1.1 - OS LOBOS CEREBRAISAntes de iniciar o tema, é importante ressaltar uma diferença de tradução comumente encontrada nas fontes pesquisadas. Uma pesquisa ao Google30 com a palavra neuroscience
gera mais de 24 milhões de resultados. RessecçãoTotal de Giro Sensitivo em Quadrantectomia Posterior no tratamento de Epilepsia Refratária. No caso, agora em vez de orientação psicanalítica, elas possuem o prefixo “Neuro” antes de seus nomes e alteram suas etimologias por esta razão. O Associacionismo não é uma forma de Psicologia, mas uma
orientação filosófica que se pode aplicar em inúmeros campos de saber. 1990. 200.64 Atkinson et. Porém, isto é necessário ser feito tanto por um lado do debate como por outro. A sociedade funcionava, pois havia uma razão que explicava as condutas. O homem não é mais passivo para receber estímulos, agora tanto o homem como seu meio
funcionam em parcimônia e são estudados por leis basais, como a Lei da Boa Forma ou Pregnância.Não obstante a esta lógica interessante, para eles o Ser Humano é complexo: a soma das partes é maior (muito) que o todo. Porém, no cenário vigente do panorama atual das ciências da saúde, não é muito destoante perceber que muitos pesquisadores
antes de possuírem pretensões científicas, possuem convicções dogmáticas. 141.150 Pinel & Colodete, 2007. Para isso, abordará os itens mais relevantes destes campos do saber, visando produzir um resultado final mais coerente e contextualizado. Em relação a isto, toda bibliografia de Platão, onde Sócrates era o personagem principal, se trata de
questionar, entre outros pontos, a validade de algo. Perfil evolutivo da relação type/token. R. No momento em questão, a procura era feita pelas funções que geravam determinadas conexões de pensamento. Nas pesquisas, com a interdisciplinaridade, cabe a ele resgatar a teoria que, como dito, é antiga, para ter uma leitura abrangente dos fatores
psicossociais de tal tema.46 Wertheimer, apud, Luria, 1985.47 Por exemplo, na Tijuca, bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, existe um instituto que proporciona uma abordagem Kierkegaardiana da Psicologia. Por seus componentes oferecerem estruturas reguladoras viscerais do organismo, formadoras de memórias, ativadoras de
comportamentos, tanto sociais como privados, a ínsula atua, também, em nível funcional como as demais estruturas e regiões cerebrais. On Being Sane In Insane Places, 1973, Disponível em: kocabas/onbeingsane.pdf. Ainda no primeiro capítulo, as informações referentes à cronologia e a evolução das áreas citadas estarão. Acesso em 24 de janeiro de
2008.NAGEL, Thomas. 26neurocientista ajuda na divulgação da informação, porém faz parte do objetivo do trabalho ter uma visão crítica sobre resultados produzidos pelas Neurociências, às vezes tão inconclusivos que causa estranhamento até mesmo aos pesquisadores, como o caso da pesquisa supracitada da diferenciação do amor romântico para
o materno. A partir da Lei que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil (Lei nº. Sem saber desses pontos, a informação torna-se pouco perdida e confusa e a chance de ler uma fonte não confiável cresce. Para melhores informações, a figura a seguir (fig. Enquanto Psicologia e Psiquiatria há muito tempo andam de mãos dadas para beneficiar o
tratamento de alguém. Acesso em: 12 de janeiro de 2008.SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE MINAS GERAIS.Breve História da Radiologia. Disponível em: < . 2005.132 Lacerda, Dalgalarrondo &Camargo, 2001. Antes dessas discussões todas, vem o paciente e este é o que melhor se beneficiará de uma equipe
interdisciplinar, integrada e com valores comuns. – 287 a. O trabalho que se iniciou com Gall estudando doentes e criminosos girou um maquinário técno-social que, em muito, continua vigente ao pensamento leigo atual175.174 Sabatinni, [1997].175 Ainda hoje, há sites como o “The Prenology Page” ( que, em sua essência, fazem o papel de advogar a
favor dessa pseudo-ciência e divulgar suas informações. Para findar o segmento, uma síntese da relação entre tecnologia de imageamento cerebral e Neurociência é feito. 98enzimas colagenosas para explicar os agentes agressivos liberados em uma rutura de fibras é coerente. al., 2002.169 Ibidem, 2002.170 A autora é bióloga e neurocientista. Um
corredor ao movimentar-se, gera batimento cardíaco maior do que quando parado, sua respiração eleva-se em nível quase ofegante, sua pele libera suor na tentativa de resfriar sua temperatura, etc. Este fato concretizou-se em 1980 e melhorou a Tomografia Computadorizada, por não utilizar, necessariamente, de contraste nem de radiação
ionizante124.No que concerne às técnicas expostas, estas ainda estavam subordinadas à Neuroimagem estrutural. Hoje em dia, a 124Neurociência tomou este lugar e se coloca na posição do saber unívoco, sem questionamentos. 226. Neuroanatomia Funcional surge em sua 3Âª ediÃ§Ã£o integralmente reescrita, ampliada e atualizada. Porém, é
inevitável que se pense que da mesma forma que a sociedade interfere em diversos aspectos da conduta humana, ela tem seu papel na relação atual das Neurociências com suas lógicas explicativas.É importante destacar que todas as pesquisas e citações utilizadas no decorrer do texto encontram-se nas referências bibliográficas são encontradas, com
facilidade, tanto na internet como em livrarias. Óbvio que é natural e muito agradável saber que a Psicologia possui uma especialização em Neurologia e esta eleva a competência deste profissional de saúde. Contudo, é no mínimo estranho, tentar entender porque existem áreas tão longes da saúde que também começam a surgir com esta concepção.
Disponível em: < . Tal qual hoje as disciplinas da Neurociência conseguem criar um turbilhão nos centros acadêmicos e meios populares, durante o século XIX, a Frenologia era a detentora deste papel.Entre as inovações decorrentes dessa primeira tentativa pelo viés acadêmico, surgiram a Craniometria e a Antropometria, que também foram alvo de
rápido descrédito, e aparelhos como o psicografo de Lavery e White, que fazia o trabalho de ler frenologicamente uma pessoa e imprimir todos os resultados. Ambos atuam sem passar por controle consciente.Como o decorrer do texto utilizará de outras formas de divisão anatômicas do SNC, é importante mencionar, previamente, o que elas significam
e como são feitas. A História da Tuberculose. ENTRE CRÂNIOS ANALÓGICOS E IMAGENS DIGITAIS: Alguns Antecedentes Históricos e Culturais das Tecnologias de Neuroimageamento. 39acesso claro e pleno. É na Neuropsicologia que está a função de, metaforicamente, girar a chave que separa o cérebro da mente. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1988.INSTITUTO DE COMBATE AO INFARTE DO MIOCÁRDIO. Neuroanatomia Funcional. ELSEVIER NeuroImage, v.21, pp. Assim, a primeira forma de conhecimento que se pode pensar é o mítico: somos de tal forma e os Deuses são nossos elos de explicação6. É viável e fidedigno levar em conta as contribuições que a Psicologia, em sua escola de
Neuropsicologia, tem a fazer para a ampliação do conhecimento.*Pode-se dizer, com grande grau de veracidade, que desde antes da criação do primeiro laboratório de Psicologia experimental, já existiam cientistas trabalhando em busca de aclarações para os comportamentos. A partir dessa Homeostase, o corpo tem contato com seus sistemas
(digestório, por exemplo). Usada com permissão.Já no campo da anatomia humana, o mais antigo trabalho conhecido se encontra em fragmentos médicos egípcios, datados em mais de 3 mil anos a.C., onde era possível identificar os relatos de doenças como catarata, hemorróidas, parasitoses intestinais, complicações abdominais e infecções
urológicas. 37-48, jan/fev, 2005. Em síntese, a mediante produção deste material irá facilitar o processo de ensino-aprendizagem nos cursos da saúde. Se bem utilizada, as classificações de forma alguma são ruins. Dr. Paulo MattosCentro de Neuropsicologia Aplicada – CNA Noções fundamentais de Neuroanatomia relevantes à Psicologia: uma visão
funcional e a evolução teórica da tentativa de correlatos neurais para a subjetividade -III-AGRADECIMENTOSA sempre acessível professora (doutora) Maria Lúcia Loredo Abreu Jorge. Toda abordagem que tentou decompor a consciência em seus elementos e daí generalizá-los fracassou51.Sob a alegação de o estudo ser puramente atomista e este (o
átomo) ser um elemento separado de quaisquer outros por essência e não portando de algum sentido vivido, duas novas tendências de estudos nasceram. 1997. Já em 1970, um engenheiro inglês, uniu o 119 Jesus & Lemaire, 2005.120 Existem dois artigos bastante interessantes que informam, de forma mais ampla e esclarecedora, a introdução dessas
técnicas no Brasil. Já no Behaviorismo, o Ser Humano é complicado. Além de ele ter ganhado o prêmio Nobel de Medicina e Física, ele inventou a Tomografia Computadorizada (CT)121122.A partir do avanço da Física e da Química, a interação dos núcleos dos átomos, os prótons de Hidrogênio de número ímpar, com um campo magnético intenso e
ondas de radiofreqüência saíram dos livros acadêmicos e deram origem à Ressonância Nuclear Magnética (MRI)123. Nas faculdades, tanto de Medicina como de Psicologia, existem matérias similares que oferecem ao estudante informações iguais sobre ambas as áreas, como Anatomia, Neuroanatomia, Fisiologia e Neurofisiologia, etc. 16por um
resultado imagético, como um pet-scan, ou uma ressonância magnética funcional (fMRI) e, com isso, faz o trabalho de desinformar seu público, não é muito estranho reparar que as publicações abertas estão cada vez mais repletas de imagens de cérebro para ilustrar reportagens como as condutas humanas são biologicamente explicadas.Como forma
simples dessa ilustração, dois pesquisadores, ambos Neurobiólogos da University College London, utilizaram de fMRI para chegar a diferenças cerebrais entre o amor materno e o amor romântico. Cognição Social e o Córtex Cerebral. 74-80, 2001.COSTA, C. 1156 [Tradução Minha]. Para maiores detalhes, consultar o Instituto Fenomenológico
Existencial (IFEN), no site www.ifen.com.br 33Neste rumo, apesar de inúmeros profissionais não preparados e uma política privada (CFP, por exemplo)48, que não contempla que uma equipe interdisciplinar/multidisciplinar é a estrutura central de qualquer forma de ciência atualmente, ainda há aqueles que tentam modificar esse cenário tão
contaminado por extremos.Para uma melhor compreensão dos objetivos do trabalho, é necessário relevar pontos importantes acerca de sua história e seu desenvolvimento. Disponível para consulta na página do governo americana em . O difícil era ter o maquinário para lê-lo, porém as informações estavam lá. A partir desta posição, a mente humana
seria tão ampla que nossos esforços ao tentar descobri-la seriam, todos, em vão. Estabelece que a década de 1990 é a década do cérebro. 12Ensaios e erros sempre existiram. 6CAPÍTULO 1HISTORICIDADE DAS DISCIPLINAS 7Para que o presente trabalho torne-se mais conciso e justificado em seu tema de escolha, é necessário discorrer brevemente
sobre os motivos pelos quais as disposições textuais foram arranjadas das formas como estão. 85 NEUROPSICOLOGIA: UMA SÍNTESE ....................................................................................... 117A questão aqui é questionar essas pesquisas, sem tirá-las sua importância e validade, e tratar o Ser Humano como Bio-Psico-Social e não como Bio-NeuroSocial, como ocorre atualmente em alguns locais e algumas publicações. 58Seguindo com o tema, o cérebro é formado por 2 substâncias: a branca e a cinzenta. Sua teoria, hoje considerada campo das Neurociências, é uma aplicação moderna da Neuropsicologia.143 Gale Encyclopedia of Psychology,2001.144 Pinheiro, 2007. Psicologia: Reflexão e
Crítica, v. O caso é que a pergunta “onde achar as evidências” continua podendo ser traçada de forma bastante pertinente35.O segundo ponto está na clínica e, especificamente, em algumas áreas da medicina. Nesta forma essencial de saber, o correlato é o testemunho de aprovação ou rejeição de alguma antiga hipótese. ELSEVIER COGNITIVE
BRAIN RESEARCH, n. É o que permeará os objetivos desta dissertação. Revista Veja. Enquanto o trabalho vai sendo elaborado, novas informações podem ir ao encontro da invalidação do texto escrito. Todas as disciplinas que emergiram ao patamar de ciência passaram por essa relação de unir teoria à prática para validar suas ações, seus
profissionais e, com isso, se tornar, dia após dia, uma fonte de consulta, referência e orientação sobre seu objetivo principal, seu objeto de estudo.Em uma analogia, Damásio12 relata-nos que por mais que saibamos todos os componentes da Botânica, a flor continua sendo possuída por um doce mistério. 115freira carmelita relata ter contato com Deus
e o fMRI, o PET ou o SPECT apontam que o núcleo caudado está ativado, esta mesma região pode estar sendo ativada num monge budista que diz estar tendo contato com o vazio, com o DAZHAI.É inegável a importância dos experimentos neurocientíficos, mas é necessário lembrar que eles detectam as aeras que se ativam quando pessoas dizem
estar em contato com uma instância divina, mas não permitem que conheçamos como funciona simbolicamente este contato, apenas fisiologicamente. Devido a alguns fatores, como a evolução conceitual e tecnológica, estas origens filosóficas se distanciaram do campo de pesquisa e do objeto de estudo dessas disciplinas e permitiram sua emersão
como independentes da primeira, sem precisar recorrer a ela para ter sua suficiência afirmativa.9 Nagel, 1974.10 Châtelet, 1994. É evidente que isto afeta a estrutura encefálica como um todo, mas o córtex frontal está envolvido na etapa 2 e na 3. Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. Para tanto, cada orientação médica se detém
em publicações e cabe a cada clínico ou pesquisador se manifestar a partir da pesquisa. A partir da introdução de metodologias inovadoras e ativas de ensino como esta, reconhece-se que haverá uma participação mais efetiva por parte dos discentes. Tem de se lembrar o que era escrito para escrever, hoje, na coerência que a modernidade exige.Até o
século XVII, com a inserção do cartesianismo como forma de conhecimento, os cientistas se proclamavam como filósofos do conhecimento. Dentre as áreas abordadas pela disciplina, optou-se por iniciar a realização dos materiais didáticos pela Neuroanatomia, ramo que estuda a organização anatômica do sistema nervoso. Belo Horizonte: Itatiaia,
1976.DEMIDOFF, A. No panorama atual, a biotecnologia já despontou afirmando a lógica da conduta humana e as Neurociências em sua explicação.No que concerne à saúde mental, a Psiquiatria assemelha-se, cada vez mais, como uma subárea da Neurologia e a Psicologia cresce apenas na direção de adequar seu estudo às exigências técno-sociais
atuais. Caso sua lógica de pensamento fosse do tipo type-token, sua explicação da evolução deveria ser a regra básica, fundamental e suficiente para a explicação desse campo. Eles são cordões esbranquiçados e se constituem por feixes de fibras nervosas reforçadas por tecido conjuntivo que desempenham a função de unir o SNC aos órgãos
periféricos. Por exemplo, enquanto o lobo frontal apresenta características conhecidas como julgamento e decisão, o occipital abrange as relações visuais entre o organismo e o meio, o que representa quase sua atribuição funcional por completa. 7) elucida melhor essas divisões anatômicas.FIGURA 7. Já Luria, que trouxe consigo toda a tradição
cultural de investigação da Psiconeurologia e Reflexologia de um lado, e da relação entre cultura e formação social Vygotskista de outro, deu à Neuropsicologia a noção que o SN funciona como um todo e não separadamente ou por meio de um dualismo. Ou seja, os locais onde a atividade cerebral foi suprimida. Neste sentido, por exemplo, até o
pedagogo ou o educador que tenha uma parcela do conhecimento desta disciplina pode, em vez de visualizar seus alunos como “poliqueixosos”, elevar tal julgamento de forma qualitativa para fazer melhores encaminhamentos. Mesma visão atribuída à existência da consciência26.Os itens que antes eram frutos de algo misterioso e inexplicável e que,
pouco a pouco começaram a ser estudados por um viés experimental, social, psicológico, etc agora são campos da deontologia das ciências biológicas. Neste espaço, os cientistas dividem o debate de patologias, como esquizofrenia, com antropólogos e filósofos. M.; LEMAIRE, T. Dr. Paulo MattosRIO DE JANEIRO - RJ2008 ads: Noções fundamentais de
Neuroanatomia relevantes à Psicologia: uma visão funcional e a evolução teórica da tentativa de correlatos neurais para a subjetividade -II-CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA APLICADA (CNA)CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIALUÍS ANUNCIAÇÃONOÇÕES FUNDAMENTAIS DE NEUROANATOMIA RELEVANTES À PSICOLOGIA:
UMA VISÃO FUNCIONAL E A EVOLUÇÃO TEÓRICA DA TENTATIVA DE CORRELATOS NEURAIS PARA A SUBJETIVIDADEAprovada em _________ de _____________________ de ___________._______________________________Prof. Desta forma, O lobo frontal encontra-se limitado pelos sulcos lateral (ou fissura de Sylvius) e central (ou fissura de Rolando).
Apesar da fonte não mencionar a metodologia do experimento, é possível observar que o encéfalo, como um todo, está em processo de metabolização. 130PARENTE, A. As várias estruturas do Córtex Cerebral e sua localização a partir de um plano Sagital.Disponível online.Um dado importante sobre a constituição do cérebro é que sua exigência
básica para funcionamento se compõe de duas substâncias: oxigênio e glicose. Entre as funções executivas, se pode mencionar o Raciocínio e a iniciativa, o planejamento, a solução de problemas, o comportamento social e a memória de 93 Chudler, 2002.94 Kingsley, 2001. Segundo eles, esses dois tipos de amor mantêm e compartilham um mesmo
objetivo, que é a preservação da espécie, possuem uma origem evolutiva próxima e servem para uma mesma função biológica16. Áreas de Brodmann com as atribuições funcionais.Disponível online.Existe, aqui, ausência às explicações referentes às funções voltadas à Psicomotricidade e motricidade, alterações que comprometem determinadas áreas
encefálicas e lesões cerebrais que podem atuar de forma isquêmica, vascular, etc, comprometimentos cerebelares e outras especificidades não associadas diretamente ao córtex, devido à exaustividade e ao excesso de dados 92 SistemaNervoso.com 65existentes na literatura e por estas formas de comprometimento se direcionarem mais à Reabilitação
Neuropsicológica, tema que foge ao presente hodierno interesse.Neste sentido, existem inúmeras atribuições (psíquicas ou não), consagradas por pesquisas, que se situam nos lobos cerebrais. Como exemplo, enquanto a Psicopatologia é um campo entre a Psiquiatria e a Psicologia, a Neuropsicologia está entre a Neurologia e a Psicologia. Feita de
outra forma, acaba por se tornar selvagem, parcial e reducionista. Watson e seu nome mais proeminente B.F. Skinner, o precursor do neo-Behaviorismo54. The Sceptical Deal with Our Concept of External Reality. O objetivo aqui não foi destoar o que foi dito, foi apenas dar ao sujeito sua condição de social, humano e único. Nos Estados Unidos, o
Funcionalismo começou seus estudos dando maior sentido ao que antes eram apenas elementos vazios. The neurological correlates of self and other. Antes dessa técnica recente, a pessoa pode, ainda, responder por si. Um exemplo recorrente desta aproximação de saberes é a Psicologia Social. São Paulo: Atheneu, 1986.MANUAL MERCK. L.;
Atkinson, R. Em diversos artigos, a palavra “brain” é traduzida para o português ora como cérebro, ora como encéfalo. Isto quer dizer que não era necessário que houvesse uma explicação médica para que fosse realizado um parto ou a dor de alguma pessoa fosse aliviada por modelos básicos constituídos por remédios fitoterápicos (que só ganhou
este nome depois) e reza. É um prognóstico restrito.O constante aviso durante o texto foi que é necessário ver o Ser Humano como um todo e não apenas por alguma de suas partes. 71Anatomicamente, abaixo dos lobos citados, com uma divisão que só permite que o pesquisador veja sua estrutura por meio da remoção de parte do lobo frontal, existe o
lobo da ínsula. GRAY, H.; WILLIAMS, P. 4 Parente, 2004. Como nós podemos contar com nossas presentes teorias como testes de possibilidade ou impossibilidade, quando essas teorias são, provavelmente, provas de ineficácia das anteriores?”167.Retornando ao ponto básico do capítulo. Em analogia, ele funciona da mesma forma que um termostato,
atuando para o controle de alguma necessidade112. Agora existiam termos que a Psicologia Cognitiva tanto usa na descrição e análise qualitativa das cognições. Provavelmente, com o decorrer do tempo, esses grupos de participantes desses experimentos serão a base mais confiável para o tratamento das, então, “doenças mentais”. Para eles, o
Humano é tal qual uma maquina com milhões de fios, cabos e peça: difícil de ser entendida, mas não impossível de tal façanha. Desenvolvimento histórico e fundamentos metodológicos da neuropsicologia cognitiva. Entrar nesse mérito é fugir do tema em questão. Disponível em: < . Ilustração da divisão do Sistema Nervoso de acordo com a relação
Estrutura x Tempo de evolução e sob 77 Chudler, 2002. Sua contribuiÃ§Ã£o veio enriquecer os aspectos anatomoclÃnicos de vÃ¡rios capÃtulos, tornando o estudo mais atraente e interessante, ao correlacionar os aspectos morfofuncionais com os clÃnicos - o que muito ajudarÃ¡ o estudante a fixar a matÃ©ria.Neuroanatomia Funcional apresenta 32
CapÃtulos, sendo o Ãºltimo um atlas de secÃ§Ãµes do cÃ©rebro, de modo a permirtir a rÃ¡pida visualizaÃ§Ã£o das estruturas e suas relaÃ§Ãµes topogrÃ¡ficas com as estruturas vizinhas. Inadequações metodológicas distorcem os resultados. No caso, uma pessoa tem TOC porque seu cérebro ilustra isso ou seu cérebro ilustra isso porque a pessoa tem
TOC? Por fim, ainda que o texto a seguir caminhe sob o pilar da crítica, a importância da Neurociência para as ciências da saúde é, em larga escala, indiscutível. Assim, é a parte mais recente e volumosa do Sistema Nervoso Central. 186 - 190, 2006. Neural correlates of a mystical experience in Carmelite nuns.ELSEVIER Neuroscience Letters, n.
69qual uma lesão no lobo frontal causa severos estragos no cotidiano do lesionado, um insulto ao lobo temporal pode acarretar em prejuízos incalculáveis tanto sob esfera psíquica, como comportamental e neurológica.Como exemplo, um indivíduo pode perder a apercepção da gravidade de seus problemas físicos, o que é chamado de Anosognosia104,
fazendo com que ele negligencie totalmente sua condição de enfermo e deseje ter uma vida pós-mórbida tal qual a anterior ao acidente. 159 Scherer, 2002, p. Acesso em: 4 de janeiro de 2008. Todos os profissionais que lidam com a saúde de pessoas, desde as que mais sofrem até as que os procuram apenas fazer exames de rotina, costumam ser
respeitados, portam o título de “Drs” tanto para quem procura como para a sociedade em geral. Em vez de um laboratório, o empirismo era a fonte magna de sustentação da informação.Nesta época, século VII a.C., na Grécia, o conhecimento se dava devido a alguma alegoria. 1164 [Tradução Minha].23 No original, deactivated.. Lesões na Cabeça. Há
cerca de 200 anos, em 1876, o médico austríaco Franz Joseph 168 Atkinson et. 109seu uso, Johann Kaspar Spurzheim divulgou tal notícia pela América e George Combe fundou a Edinburgh Phrenological Society. A área motora, que chegou a ser explicada como um 66 Guyton, 1988.67 Châtelet, 1994. Bioethics and the Brain. GÓIS, M. Noções
fundamentais de Neuroanatomia relevantes à Psicologia: uma visão funcional e a evolução teórica da tentativa de correlatos neurais para a subjetividade -V-LISTA DE FIGURASINTRODUÇÃO ................................................................................................................................... Em síntese, da Neurociência.Assim, tanto a Psicologia como a Psiquiatria
muito aproveitaram deste rótulo de Neurociência para continuar seus trabalhos. Essa situação foi chamada de condição mística e esta técnica foi utilizada já que as participantes relataram que Deus não era chamado nem facilmente, nem por alguma imposição científica182. Com isso, ele ajudou na explicação da aprendizagem complexa e segue sendo
estudado até hoje quando se menciona o tema. Esta área é uma ponte entre a Psicologia e a Sociologia. Psicodesenvolvimento. Logo, ele uma condição necessária, porém não suficiente à explicação da interação entre o sujeito e seu meio.83 Kingsley, 2001. Até então, tudo o que envolvia questões cerebrais foi tratado com sua relevância anatômica,
morfológica e funcional. 75Sem que isso seja feito, o discurso do psicólogo pode cair na penumbra da ignorância, como dito na introdução ao capítulo, e o parecer neurológico está condenado ao tecnicismo acadêmico sem utilidade alguma para àquele que o recebe. A partir de uma série de pressupostos, pode-se inferir que determinado argumento é

mais provável do que outro.Toda forma de comunicação argumentativa passa por correlatos. Já os segundos são alcunhados de hard scientists por não perceber que há questões como a linguagem, o relacionamento, as crenças, etc, que a ciência atual, e, provavelmente, nem a futura, dá respaldo à resposta.Esta questão é muito similar a do início da
Psicologia. 103tecnologia de imageamento, a linguagem, a percepção e a interpretação dessa pessoa para o por do sol seria, também, descoberto. Por lógica, esses escritos não surgem do nada, do vazio. Disponível em: < . Essas se organizam devido a sua estrutura (espessa ou fina, por exemplo) e posição (mais externa, ou intermediária ou mais
interna). Sua formação, sob os olhos do Direito135, é restrita àqueles graduados em Psicologia, porém, na prática, e de forma bastante construtiva e fundamental, ela é estudada e aplicada por profissionais das mais diversas áreas. 100funda pela teoria da relação astrológica entre o Ser Humano e as estrelas, os planetas, etc. 8Com efeito, ao entrar
em uma livraria, biblioteca, sebo, ou, por exemplo, ao se visitar um site na internet, qualquer pessoa tem acesso a uma quantidade enorme de livros, compêndios, jornais, periódicos, revistas, etc. In: Antropologia Estrutural. 20ciência, Luhrmann cita: “Em um domínio, tem o cientista, o investigador sem medo da verdade. Disponível em: < . Estas
podem ser mais artísticas que científicas, ou mais jornalistas que romanceadas, etc.Independente disso, tudo que foi escrito é o que nos calça enquanto seres sociais. (...) D. Por exemplo, uma criança quando nasce é estimulada por comportamentos de averiguação do ambiente. Outros cientistas, em sua maioria médicos, que se filiaram a este
movimento continuaram a divisão cerebral em busca de novas explicações e regiões para cada tipo de peculiaridade humana. 72FIGURA 18. Com a exaustiva preocupação de rastrear, descrever funções morfológicas, as categorizar sob linguagem universal e traçar a funcionalidade de suas estruturas, esta área fornece às Neurociências a lógica básica
para sua existência 44.Como dito, a Neuroanatomia é a variação da anatomia que se presta ao estudo do SN. A partir desses filósofos, ela devia vir, sempre, antes. 92Quanto sua história como disciplina científica, a Neuropsicologia também passou pelas mesmas questões filosóficas que a Psicologia. Assim sendo, os nervos podem ser espinhais ou
cranianos. Porém, em sua outra finalidade há um regulador emocional que as formalidades da Neuroanatomia não conseguem se valer de seus requisitos teóricos e técnicos para explicar as mais diversas formas da conduta humana a partir, apenas, da análise crítica neuroanatômica desta região114.Até pouco tempo, este lobo não era devidamente
estudado por razões que compreendem seu tamanho escasso em relação aos outros e a dificuldade de acesso ao mesmo115, porém, nos mais recentes estudos, há uma forte lógica associativa em falar que é na ínsula o local em que “o corpo e a mente se encontram”116. Natureza da investigação psicológica. A correlação entre os modelos neurais e os
cognitivos (como mapa cognitivos, teoria da mente, os Engramas, etc), a partir de um método psicométrico de pesquisa sistemática se remete ao 145 Pinheiro, 2007.146 Eysenck & Keane, 2005.147 Barbizet & Duizabo, 1985.148 Kristensen, Almeida e Gomes, 2001. Top reviews Most recent Top reviews There are 0 reviews and 0 ratings from the
United States ads: CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA APLICADA (CNA)CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIALUÍS ANUNCIAÇÃONOÇÕES FUNDAMENTAIS DE NEUROANATOMIA RELEVANTES À PSICOLOGIA: UMA VISÃO FUNCIONAL E A EVOLUÇÃO TEÓRICA DA TENTATIVA DE CORRELATOS NEURAIS PARA A
SUBJETIVIDADERIO DE JANEIRO – RJ2008 ads: Livros Grátis Milhares de livros grátis para download. Assim, a partir da captação do aumento de fluxo sanguíneo oxigenado em determinada parte encefálica e devido o ferro que nele contém produzir atividades magnéticas diferentes, esta técnica permite o mapeamento do cérebro de forma dinâmica.
Estudos recentes 93 mostraram que esta diferenciação não se deve ao tamanho, já que primatas superiores (Chimpanzés, Orangotangos, Gorilas e Bonobos) possuem esta mesma área com proporção similar, restando à explicação melhores averiguações quanto às conexões feitas em todo o encéfalo94.Mesmo assim, o lobo frontal é a região mais
anterior do cérebro, representada na área de Brodmann pelas regiões 8, 9, 10, 11, 12, 46 e 48, e é onde se encontram algumas das funções cognitivas consideradas mais “nobres” do Ser Humano, além da execução de movimentos voluntários e involuntários. Com suas pesquisas e publicações, ele conseguiu 141 As aspas em “neuropsicólogos” tem de
ser utilizada neste caso pois nenhum dos autores iniciais da Neuropsicologia se definiam como neuropsicólogos. O Lobo da Ínsula. É necessário saber e lembrar, constantemente, que da mesma forma que as pesquisas científicas possuem sua importância, o relacionamento, a relação terapêutica, as formas de ascese sociais, etc, também possuem seu
lugar e valor.Infelizmente, este discurso é acadêmico e não se espalhará ao público na mesma medida em que a Biologia assume o lugar da Psicologia e da Psiquiatria na explicação do comportamento e dos transtornos mentais, porém, por menor que seja essa defesa Neuropsicológica ao sujeito, originário tanto da leitura como prática pessoal, ela já
representa um ganho.Como no início do capítulo citado, a arte é de viver da fé. Acesso em: 12 de janeiro de 2008.BURATTO, L. 1) que podem ser utilizadas para investigação científica posterior, já que este estudo forneceu um pouco mais dos mecanismos biológicos que garantem tanto a sobrevivência da espécie, como a experiência profundamente
prazerosa das relações. 234 - 239. Rio de Janeiro: JorgeZahar, 1994.CHUDLER, E. Porém, em vez de uma simples descrição dessas estruturas, o funcionamento destas também é alvo dos cientistas. O SNP se compõe de nervos, gânglios e terminações nervosas. Isto acarretou, além do neologismo, uma nova concepção de paradigmas, principalmente
na área das ciências humanas e biológicas, e vem gerando uma enorme discussão nos mais diversos campos do conhecimento. 4) ajuda a entender de forma simplificada essa estrutura que textualmente pode se apresentar com certa dificuldade ao leitor. Explicações na imagem.Disponível Online.É desnecessário comentar que estas técnicas são
apenas algumas ferramentas do mundo de possibilidades que a Medicina Nuclear proporcionou à Neuroanatomia. Esta região é centro visual cortical e contem as maiores estruturas anatômicas para a captação da estimulação visual. Ou seja, como há no cérebro um centro regulador de emoções que se comunica por toda região encefálica, uma pessoa
triste só pode ser resultado de um cérebro igualmente triste. Disponível online.Apesar do salto histórico na linha evolutiva dos achados históricos sobre o tema, um dado importante, que marca a primeira dissecação humana para fins científicos, é fruto do trabalho de Teofrasto (? 1) No caso das esculturas anatômicas, o seu início é datado por volta de
28.000 a.C., achado também em cavernas francesas. Este campo de conhecimento pode se aproximar da lógica biomédica sem se esquecer dos outros vetores e variáveis que interferem na conduta humana. P. A University of Southern California, no Department of Psychology, disponibiliza mais informações do autor citado. 225.157 Ibidem, 2002, p.
271.2 - BREVE ORIGEM DA NEUROANATOMIAA Neuroanatomia é um ramo da Anatomia que se presta ao estudo das diferentes partes do Sistema Nervoso (SN). O que já podia ser visto no comportamento dos ratos, que, por razões óbvias, o estudo não menciona se eles estavam 18 Bartels, Zeki, 2003, p. Quando se diz que uma variável possui
correlato positivo com outra, é similar a se dizer que elas estão ligadas com uma relação de proximidade, ou algo similar. Basta atingir o local exato que o comportamento surgirá, porém, as explicações variadas do agressor saem do plano neurológico e se vinculam ao psicológico. PINHEIRO, M. 46 2.1.1 - OS LOBOS CEREBRAIS
...................................................................................................................... A identificação do sujeito está em seu nome, seus traços comportamentais, seus desejos e vontades, seu caráter, etc117. Detroit, 2000.TRIPICCHIO, A. Neste sentido, o Ser Humano possui o pensamento e este é diferente do que se pode chamar de pensamento animal ou
pensamento comparado69.A discussão sobre se o pensamento é um comportamento encoberto/privado, uma associação associativa, um fluxo constante de idéias ou, disposições bioquímicas em determinada região cerebral esta muito em pauta na Filosofia da Mente e nas ciências cognitivas, principalmente na Lingüística e na Psicologia Cognitiva,
porém aqui não será o ambiente para tal confronto de idéias, apesar de todas serem bastante plausíveis e estudadas atualmente 70.Sendo assim, já tendo em vista a união que o corpo possui, dois pontos precisam ficar bastante claros antes de continuar a explicação. 96humanos, e a analise de quão fidedigno possam ser tais correlatos neurais aos
estados subjetivos é o foco do texto a seguir. Ademais, discorrer sobre a evolução tanto da Psicologia como da Neurologia e, de forma breve, ilustrar as análises que se proliferam quase que geometricamente entre um estado subjetivo e um correlato neural, utilizando, para tal resultado, pesquisas recentes sobre o tema.Desta forma, para cumprir com
os objetivos, o primeiro capítulo trata da historicidade das disciplinas envolvidas com o campo das Neurociências. 45 64Desta forma, se pode afirmar que as áreas 1, 2 e 3 são responsáveis pelo córtex somatossensorial primário, que é na área 4 que reside o córtex motor primário. 27 2000, p. Pouco mais de 100 anos depois, essa questão retorna com
uma nova roupagem e uma nova forma de tecnologia para se chegar a tal feito.Enquanto Wundt, o “Pai” da Psicologia, tentava treinar seus participantes para que eles provessem melhores informações da consciência169, hoje em dia, cientistas, também brasileiros, como Susana Herculano-Houzel170, utilizam outras técnicas para almejar àqueles
primeiros teóricos. Assim o docente deve ser um mediador, incentivando a construção do saber entre os alunos através de novas abordagens para conduzir o conhecimento dentro e fora de sala de aula. Podem-se explicar propriedades naturais e físicas, como a chuva, a partir de uma lógica teocentrista e retirar todas as outras explicações possíveis
para ela. Nesta área, os trabalhos clássicos de maior destaque são os dos físicos Helmholtz, sobre percepção visual; Weber, sobre a percepção cutânea e Fechner, que deu continuidade aos trabalhos de Weber e ligou a percepção do estímulo à consciência. L. Muitas vezes o problema não está nos resultados obtidos a partir de técnicas ou grupos
“viciados”, mas sim nas pessoas que, de forma arbitrária, elegem essas informações como verdadeiras.38 Ibidem, [2005].39 Attallah, 1997. Ao se dizer isso, está se fazendo uma relação type-type, já que a Psicologia explica tal evolução por conceitos seus e a partir de descobertas de outras ciências. No type-type. A primeira se justifica já que ao olhar
para o desenvolvimento da partida, os olhos captam a variação de energia do ambiente e fazem a transdução cortical. Não parece mais ser relevante pensar na sociedade para afirmar que conceitos como liberdade ou justiça estão calcado em conexões sinápticas ou acumulo de determinado neurotransmissor em alguma área cerebral. Assim, o Token é
a ilustração da ocorrência de algo, enquanto o type é aquilo comum às diversas ocorrências de um mesmo fator. Historicamente, o uso de materiais diversificados nas salas de aula, alicerçados por um discurso de reforma educacional, passou a serem sinônimos de renovação pedagógica, progresso e mudança, criando uma expectativa quanto à prática
docente, já que os professores ganharam o papel de efetivadores da utilização dessas ferramentas, de maneira a conseguir melhores resultados na aprendizagem de seus alunos. Por possibilitar um campo de investigação enorme, por tanger desde as bases biológicas do comportamento até a saúde mental pessoal e coletiva, o objetivo deste capítulo é
ilustrar, de forma sucinta, a via que deu origem a esta ciência, ora autônoma ora psicológica e neurológica, e delinear alguns de seus percussores mais influentes na área.Com efeito, existem à disposição do leitor inúmeros livros e artigos científicos que podem abordar melhor a relação de determinada função cognitiva com sua Neuropsicologia, de
forma que as referências bibliográficas complementares podem prover maiores explicações àqueles que têm interesse especial para algum distúrbio ou transtorno, já que aqui isto não será destrinchado. Os Lobos Cerebrais. Porém, pelo pouco progresso de seu HE, ele trocava seus quadros por sanduíches89. 11)FIGURA 11. Apesar de estas técnicas
serem consideradas invasivas, pois é necessário que se utilize substâncias como o contraste na artéria carótida, elas representam um salto em questões como diagnóstico diferencial e acompanhamento longitudinal do paciente.No ano de 1960, o tomógrafo de Raio-X permitiu aos pesquisadores uma área maior de averiguação de uma parte menor do
organismo. A substância cinzenta corresponde aos centros nervosos e tem um aspecto acinzentado devido aos corpos celulares dos neurônios que a constituem84.Estima-se que um Ser Humano adulto possua, aproximadamente, 12 bilhões de neurônios e que seu cérebro pese cerca de 1200 gramas. Vide explicação na nota 37.99 Butman & Allegri,
2001, p. Vale lembrar que o ponto-chave da discussão do presente trabalho é que o cérebro é necessário para que se tenha, por exemplo, a percepção considerada normal, mas este fenômeno não é suficientemente explicado pelas estruturas cerebrais condizentes com áreas visuais ou de associação visual. Ou seja, ele possui dimensões intra e
interatuantes que devem ser vistas à luz da Biologia, da Psicologia e dos contextos sociais e não apenas por uma delas. The Emotional Nervous System. 132BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARACKERMAN, S. O site da Associação Americana de Psicologia (APA) pode esclarecer melhor essa questão ( 87Ao contrário do que muitos pensam, está área não
se interessa apenas por critérios diagnósticos e pode, sim, ser utilizada como um aprimoramento clínico do profissional que tem conhecimento sobre a mesma. 1156 [Tradução Minha].20 Ibidem, 2003, p. São 12 os nervos cranianos e eles se agrupam em 3 exclusivamente sensoriais, 5 motores e 4 mistos. 3 ed. O que antes era a regra de explicação,
agora servia apenas como informação. Ou seja, se é nesta pequena porção encefálica que existe parte da explicação de sentimentos como empatia, criatividade, medo, pena, afago, etc, e é muito razoável escrever que nosso centro de identificação como pessoa, também, anatomicamente, reside neste local.113 Boeree, 2002.114 Ibidem, 2002.115
Buchalla, 2007.116 Paulo, apud, Buchalla, 2007. Elas possuem correlação, estão vinculadas.Este termo, porém, avança para outras disciplinas que não somente às exatas. Por o tema em questão ser bastante complexo, é incabível que ocorra uma ausência extrema de informações. Tornam-se pluralistas. Em Psicologia, isto não é diferente. In: The
Philosophical ReviewLXXXIII, 4, Outubro, 1974.NUNES P.; BUENO JR; NARDI, A.E. Psiquiatria e saúde mental. Esses correlatos Neurais ao sangue podem ser visto na figura que se segue. G. Disponível em: < . Com essas duas novas técnicas, além de investigar as regiões do cérebro que possuem maior atividade metabólica durante o exame, aquelas
menos ativas ou inativas também são contempladas no exame. Este artigo é um ótimo exemplo do que é chamado de Hard Science e tem ligação direta ao argumento do tipo type-token. No subcapítulo desta seção, há informações sobre o funcionamento cerebral, seus relacionamentos fisiológicos e suas possíveis manifestações comportamentais em
caso de alguma lesão ou insulto. Pela orientação psicanalítica, ambas comungavam de conhecimento parecido tanto no diagnóstico como na prática clínica terapêutica. Parte disso se deve à perda de memórias anteriores ao evento, conforme já citado, e a incapacidade de organizar mentalmente a expressão aritmética para realizá-la mentalmente105.
Criatividade, inteligência, memória, sensopercepção, etc não seriam mais alvos de análises indiretas, mas de pesquisa direta patrocinada pela tecnologia biomédica das imagens cerebrais. Utilizando o exemplo anterior, o sonhar pode ser explicado fisiologicamente, já o conteúdo do sonho, não. 141.1 - PANORAMA DO CENÁRIO ATUAL: RESULTADOS
(IN)CONCLUSIVOS"Estamos colocados neste mundo, como em um grande teatro, onde as fontes e causas de todo evento estão inteiramente ocultas de nós. Chegar cansado do trabalho e confundir algum nome, processo que pode ser explicado pela teoria do resgate associativo mnêmico, é visto como ato falho, chiste ou coisa parecida por estes. Além
disso, a definição de experiência mística foi a de contato com a humanidade, senso de união com Deus e com o universo, afeto positivo, felicidade, alegria e amor incondicional184. Frenologia: A História da Localização Cerebral. 20)FIGURA 20. Sob meu ponto de vista, não obstante, todo o respeito que devemos concordar em noção da alma, podemos
dizer que por último, esta reflete somente um estado particular e complexo do organismo.”DamásioO Ser Humano tem seus sistemas totalmente integrados. Assim dizendo, o sonho necessita e depende da integralidade dos núcleos da região supracitada. Assim, existe o Prosencéfalo, o Mesencéfalo e o Rombencéfalo. et al. Para a operacionalização do
estudo, vinte mães, com filhos de até 20 meses, e com uma média de 34 anos, foram submetidas a questionários simples, somente munidos da história patológica pregressa para a busca de algum transtorno psicológico ou psiquiátrico. Visão superior e lateral do cérebro.Disponível online.Outra divisão, pouco antiga, mas continuamente reformulada e
aceita por inúmeros grupos de pesquisadores é a do neuropatologista alemão Korbinian Brodmann criada ao fim do século XIX. Acesso em: 7 de dezembro de 2007.BOEREE, G. 118 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... Disponível Online.Seguindo essa divisão inicial, é possível traçar os principais
aspectos que se co-atuam na Neuroanatomia Funcional. Acesso em: 21 de janeiro de 2008. Porto alegre: Artes Médicas, 1994.EUA. A título de melhor esclarecimento, já que o tema memória foi assuntado, é unanimidade que os arquivos mnêmicos dependam, também, do lobo temporal devido às estruturas que ele contém, porém, o córtex entorrinal e
o circuito de papez são mais frequentemente associados à formação da 104 Manual Merck.105 Buratto, sem data. Até então, o correto era associar a Neurologia com a Fisiologia e a Psicologia sob o nome de Psicofisiologia ou Psicologia Fisiológica.142 Como exemplo, o psicólogo Dr. Andersen Erickson resgata a teoria das redes neurais para postular
a relação entre memória de trabalho (complexa) com jogadores virtuosos de xadrez. Ela é editora do Schizophrenia Bulletin, uma revista de grande importância entre o meio científico.25 Andreasen, 2001 apud Venturi, 2007.26 Glannon, 2007. Caso falte alguma dessas substâncias por mais de 7 segundos, por exemplo, o sujeito perde a consciência e
caso este tempo se eleve para 5 minutos, lesões irreversíveis são formadas no tecido encefálico, não passíveis, segundo a literatura utilizada, de regeneração82.Com estas informações básicas e fundamentais de Neuroanatomia e, por conseqüente, de Neurologia, é possível ao leitor entrar na complexidade do SN e nas infinitas correlações que o
mesmo possui com o comportamento e com aspectos como violência, fome, sede, sexo, sono, etc. 13Uma teoria sem prática é vazia. C.), 42 discípulo de Aristóteles. Sua função primeva está em estudar o leque de possibilidades que a sociedade pode ter para evoluir e se desenvolver. 129KRISTENSEN, C. 15)Vista SuperiorVista LateralFIGURA 15.
14)89 Góis, 2006.90 Cambier, Masson & Dehen, 1999. 23Em outro sentido, a Psiquiatria sofreu algum abalo em sua essência, já que ficou bastante ligada à farmácia e teve de absorver as críticas feitas a esta há algum tempo. 25Um fato extremamente importante está na antropologia da informação. Suas escolas são várias e foram evoluindo com o
passar das datas, e apesar do foco aqui ser para a parte que compreende o estudo das relações existentes entre o comportamento, as funções executivas e o sistema nervoso, que é a proposta primeira da Neuropsicologia, é indispensável para um melhor entendimento traçar um panorama geral e sucinto sobre momentos e fases importantes.No
sentido de elucidar, brevemente, as correntes teóricas epistemológicas que a Psicologia possui, encontram-se, na base filosófica, as escolas que respondiam à pergunta “como conhecemos?” a partir de uma lógica de associação de idéias. Escultura da Afrodite de Laussel. As página eletrônica que os disponibiliza são: e
20Neurocirurgia%20brasileira.pdf. Ou seja, sua estrutura é monista. Como exemplo, um psicólogo que desconhece o que é uma anosognosia pode fazer interpretações selvagens sobre a conduta estranhamente despreocupada de seu paciente em relação a sua doença, da mesma forma que um neurologista que desconheça a teoria do Principio do
Equilíbrio65 pode não entender os motivos pelos quais uma mesma pessoa comporta-se de forma a manter sua patologia, ou psicopatologia.Por fim, este capítulo é composto também por inúmeras figuras. 8)FIGURA 8. 27 1.2 - BREVE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA
......................................................................................................................................................... 128EYSENCK, M. A busca dele era conseguir reproduzir os elementos da consciência para generalizá-los. A saber: 1) o desejo, 2) a intenção, 3) a deliberação e 4) a execução. Disponível em: < . PSN on-line, v.3, n.2, pp. Isto faz com que a abordagem
humana seja cada vez mais biológica e a médica confunda-se apenas com as relações bioquímicas. Todos os dados aqui explicitados possuem relação direta ou indireta com comportamentos 82 Machado, 1986, p. Porém, como dito, isto não é juridicamente correto, muito menos aceito como normativo. O problema se inicia quando pesquisadores
afirmam que a partir da 162 Wilkes, 1988. Enquanto as pesquisas feitas por, basicamente, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras e neurologistas possuem crivo de edição e publicação e por mais tendenciosas que sejam, são destinadas às camadas científicas e àqueles que tem acesso e conseguem, ou deveriam conseguir, separar e
filtrar as informações, a mídia não se interessa nem um pouco por isso, ela lança as informações e o público leigo as encaixam em suas vidas de forma ainda pouco estudado pelas ciências do comportamento e das sociedades. Essa forma toda de entendimento científico, antes de possuir validade teórica, possui uma validade social e influência sobre o
leitor.O cientista é um sujeito valorizado, muitas vezes, mesmo sem doutorado, recebe o titulo de “Dr.” antes de seu nome e possui alto grau e prestígio nas camadas acadêmicas e sociais. Como exemplo, uma pesquisa pode averiguar as áreas que mais são vascularizadas quando um participante escuta uma voz familiar (a de sua mãe, por exemplo) e
uma desconhecida. Interessa-se pelas questões sociais, pelas questões comunitárias e, de outro lado, mas seguindo a mesma cadeia de raciocínio, deseja saber como se dão os processos grupais, as motivações internas, as leis de dissonância ou não cognitiva, o principio do equilíbrio, etc. Como se já não bastasse o físico que, coberto de razão, pode
bradar que o por do sol visualizado entre as montanhas não passa do fenômeno de translação e rotação do planeta, agora o neurocientista retira da qualidade seu status único164. Se não fosse necessário entender de Neurologia, a presente monografia não dedicaria mais de 40 páginas explicando itens básicos desta disciplina, da mesma 125forma que
se não fosse necessário saber de Psicologia, este trabalho não teria o tema nem as críticas que tem. Acesso em 4 de Fevereiro de 2008.UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 5) ajuda 6a entender de forma simplificada essa estrutura que textualmente pode se apresentar rebuscada e difícil ao leitor.FIGURA 5. Em saúde mental, ele é um
profissional indispensável para medidas tanto terapêuticas quanto profiláticas. O que não se submete ao argumento lógico é a fé, seja em Deus, na Psicanálise ou nas Neurociências. Seu objeto de estudo é análogo ao da Psicologia, porém seu modelo de acesso ao mesmo é diferente das propostas clássicas e apresenta-se distante, também, das áreas
modernas a pouco citadas. Após este acidente, por mais que ele soubesse das teorias de sua profissão, ele cometia erros basais na hora de realizar operações matemáticas simples, como 2+2 ou 2x3. Porém, a história desta disciplina se remete à Wundt, no livro Princípios da Psicologia Fisiológica, de 1874, antes mesmo da criação do Laboratório de
Leipzig, e à tradição Russa, que, diferentemente da pesquisa laboratorial Alemã, dedicou maior foco ao estudo funcional entre o cérebro e o comportamento140. Porém, é necessário ilustrar mais um caso Neurocientífico para melhor elucidar essa relação dos correlatos neurais aos estados cerebrais. Além disso, apesar de o termo ser formado pela
associação da especialidade da Neurologia com disciplinas diversas, como a Psicologia, Psiquiatria, Biologia, Fonoaudiologia, etc, cada um desses campos do conhecimento produz, incansavelmente, teorias e provas que, em muitos casos, vão de desacordo com as afirmações emitidas pelas Neurociências e seu amalgama científico.Não obstante ao fato
da contradição de resultados, já que a ciência se vale disso para seu progresso, escrever sobre Neurociência é embarcar, também, no enorme universo da Filosofia da Mente, da disputa entre teorias inatistas e ambientalistas e na constante revisão de uma literatura que tange desde a Biologia e a Medicina Genética até a Psicologia Cognitiva.Dessa
forma, com uma abordagem crítica e sistematizada, a presente monografia vai de encontro às áreas psíquicas, como Psiquiatria e Psicologia, até puramente humanas e históricas, como Antropologia, na tentativa de conseguir um melhor resultado: a implicação do leitor nessas questões que permeiam o cenário atual tanto da mídia como do imaginário
coletivo.Pode-se afirmar, também, que durante as últimas décadas, o cenário que envolve o estudo do comportamento humano vem sofrendo alterações em seu formato clássico devido a citada 2aproximação entre Neurologia e Psicologia. Essa questão já foi exaustivamente trabalhada na Psicologia da Motivação, ora com algum teórico relatando que o
cérebro emotivo gera a emoção, ora com outro indo pelo caminho inverso.A diferença é que tanto do passado científico foi esquecido para dar lugar a uma explicação que, infelizmente, na mão de muitos pesquisadores e divulgadores do conhecimento, reduzem a experiência de algo à fisiologia da mesma. Quanto sua classificação, eles podem ser: 1)
unipolares, quando possuem um axônio saindo do corpo celular; 2) bipolares, quando possuem a saída de dois axônios do corpo celular; e 3) multipolar, quando apesar de várias extensões saírem do corpo celular, apenas uma delas é o axônio75. Deste modo, qual o motivo de perguntar o que uma pessoa percebe de algo, se existe a crença de que na
tomografia funcional pode se verificar isso?Neste sentido, a ficção científica dá origem a uma ficção cirúrgica. No caso do site citado, seu lema é que a Frenologia é uma ciência verdadeira que pode beneficiar a sociedade. O primeiro foi o grupo das freiras, o segundo foi o grupo controle, não religioso, e o terceiro foi um grupo base. Blaming the
brain: the truth about drugs and mental health. Desta forma, por exemplo, o fenômeno religioso que antigamente era explicado por antropólogos e teólogos, agora só parece ter crédito se for validado por um biólogo competente para explicar a real base daquilo que a Antropologia fala. Além disso, ciências que faziam interseção entre a Biologia e
outros campos, como a Psicologia, se aproximaram também dessa lógica e reivindicaram uma parte do conhecimento.Hoje em dia, o “médico de maluco”, como o psicólogo era visto antigamente, é valorizado quando se proclama como neuropsicólogo. 123Esta monografia defendeu e embasou nos capítulos, referências, citações e análise de casos
anteriores, a Neuropsicologia, tanto em sua forma de extensão, onde o objetivo é a análise dos fatos por meio de tecnologias físicas, médicas, biológicas, etc, como a de intenção, que se fortalece no diagnóstico e terapia, clínica ou não, das afecções mentais. Outros avanços significativos na história da Radiologia com a finalidade de averiguação do
interior do corpo estão na Ventriculografia e Angiografia Cerebral, ambas desenvolvidas no século XX. A saber, a homossexualidade já pairou pela Associação Psiquiatria Americana como transtorno mental, retirado, apenas, no DSM-III, de 1980.As implicações desse novo modelo de encarar o mundo recriaram algumas disciplinas antigas com visões
totalmente novas, como é o caso da Neuro-psicanálise, Neuro-teologia e Neuro-ética. Neste sentido, cada estímulo foi apresentado seis vezes por quinze segundos19.O resultado sofreu análise quantitativa estatística e gerou uma quantidade de dados que podia ser comparado entre os participantes do estudo em discussão e um anterior que se
destinava ao correlato neural do amor e que foi realizado pelos mesmos pesquisadores. É uma experiência desafiadora, mas também inovadora. 80Ainda há, atualmente, a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET)127 e a Tomografia computadorizada por emissão de um único próton (SPECT)128, ambas surgiram no ano de 1963 e utilizam
traçadores radioativos que são injetados no paciente e fazem a monitoração das partículas radioativas emitidas pelos mesmos. Disponível em: < . 94CAPÍTULO 4OS CORRELATOS 95Não vejo nenhuma ligação entre estas observações. 85 3.1 - A PROXIMIDADE DA NEUROLOGIA COM A PSICOLOGIA ........................................ Ou seja, enquanto o RaioX permitia que fraturas fossem observadas de forma nítida e a Ressonância Magnética Funcional aprimorava esta visão com resultados tridimensionais “baixo-cima”, ou vice-versa, todas as técnicas produziam resultados estáticos e não revelavam outras peculiaridades que não as anatômicas.Esta condição estritamente anatômica foi alterada
drasticamente com a entrada da Neuroimagem funcional, que além de permitir a observação da estrutura investigada em relação ao organismo, a gama da atuação neurológica e psicológica das mesmas foi aprimorada, além da técnica permitir a reprodução computadorizada por interfaces. Acesso em 7 de dezembro de 2007.SABBATINI, R. A
Frenologia de Gall: localização cerebral das faculdades mentais e sociais.Disponível online.Essa sua concepção ficou conhecida como Frenologia (de phrenos = mente e logos = estudo), seu estudo por parte de outros cientistas não foi abrangente nem repercutiu tanto impacto no campo das ciências da vida, já que sua importância foi mais histórica
que epistemológica e sua abordagem foi e é considerada totalmente errada173. Assim, chove porque uma instância superior deseja, e não devido às variações climáticas ou algo desta ordem.156 Scherer, 2002, p. Centenário 46. É um erro basilar, porém bastante encontrado em estudantes universitários de Psicologia, altercar quanto à relevância e
utilidade dos conteúdos citados nas disciplinas acima. A bíblia ou os macacos?AnônimoExistem dois tipos de modalidades básicas de se atribuir correlatos a algo. 2002. 14, n. As últimas conferências de Lúria. É na ação que residem os erros das teorias e as descobertas que se destacaram na sociedade como um todo.Este fazer pode ser visto como ato
reducionista ou como base para evolução de conceitos. Seguindo-se ao conhecimento macroscÃ³pico do sistema nervoso central, os alunos estavam aptos a estudar e entender a estrutura, funÃ§Ãµes e correlaÃ§Ãµes anatomoclÃnicas de vÃ¡rias partes desse sistema, isso em aulas teÃ³ricas, tendo o livro como apoio didÃ¡tico.Ã‰ importante frisar que
a coautora do livro Ã© a Dra. É importante ressaltar que por mais que haja correlatos neurais entre determinados comportamentos, a forma de relação do Ser Humano com seu meio é transpassada pela simbolização. B. Provavelmente, não há pesquisador algum que negue a importância da fisiologia para o comportamento humano. Não é só uma
imagem computadorizada e largamente colorida que mostra quem alguém é. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.HEALY, D. Logo, tanto a ameba, como uma borboleta ou uma pessoa possuem suas diferenças e suas semelhantes. Amiga ad eternum.Sem mais. Nesta região privilegiada do corpo, por ser a mais alta do mesmo e a mais bem
protegida de acidentes e predadores, parte impulsos eferentes e chegam aferentes. 132 Noções fundamentais de Neuroanatomia relevantes à Psicologia: uma visão funcional e a evolução teórica da tentativa de correlatos neurais para a subjetividade -VISUMÁRIOINTRODUÇÃO...................................................................................................................................1CAPÍTULO 1: HISTORICIDADE DAS DISCIPLINAS...............................................................71.1 - O PANORAMA DO CENÁRIO ATUAL: RESULTADOS (IN)CONCLUSIVOS...............151.2 - BREVE HISTÓRIA DA NEUROANATOMIA
....................................................................281.3 - BREVE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA ................................................................................33CAPÍTULO 2: NEUROANATOMIA: DA DESCRIÇÃO À FUNÇÃO .....................................442.1 - NEUROANATOMIA BÁSICA .............................................................................................47 2.1.1 - OS LOBOS
CEREBRAIS .................................................................................................592.2 - NEUROANATOMIA E IMAGEAMENTO CEREBRAL: NOVOS CAMINHOS .............79CAPÍTULO 3: NEUROPSICOLOGIA: UMA SÍNTESE ...........................................................873.1 - A PROXIMIDADE DA NEUROLOGIA COM A PSICOLOGIA
........................................90CAPÍTULO 4: OS CORRELATOS ...............................................................................................974.1 - TYPE-TYPE E TYPE-TOKEN ...........................................................................................1004.2 - A TENTATIVA DO CORRELATO NEURAL AOS ESTADOS SUBJETIVOS ................109CONSIDERAÇÕES
FINAIS.........................................................................................................121REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................................129BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.........................................................................................135 1INTRODUÇÃOPensam os sábios, com razão, que os homens de todas as épocas
imaginavam saber o que era bom ou mau, louvável ou condenável. 35na Alemanha, as críticas fizeram com que a percepção agora fosse o início do estudo para se delimitar outro objeto de estudo: o comportamento.Sendo assim, engana-se aquele que acha que a Psicologia é fruto somente da Filosofia. Pairamos em perpétua oscilação entre a vida e a
morte, a saúde e a doença, a abundância e a carência, que são distribuídas entre os humanos por razões desconhecidas e secretas, cujo obrar é amiúde inesperado, e sempre inexplicável. No artigo intitulado “Os correlatos neurais do amor maternal e romântico”, com a citação de que muito já foi escrito na literatura da Arte, da Música e da Psicologia
e que este tema se refere, também, a formação e futura constituição mental da criança, eles focaram, como objetivo, iniciar uma investigação sistemática a partir de tecnologia de imageamento cerebral, “já que, até então, pouco foi feito neste sentido”17. Dicionário de Lingua Portuguesa. Quando não recai sobre o folclore, de certo é visto como
solução por uma gama de pesquisadores sobre saúde mental e sofrimento psíquico.Ainda neste ponto, uma informação que clarifica todo esse comportamento é a reportagem publicada em 2005, no Jornal Estado de São Paulo. 116Essa experiência puramente simbólica não aparece descrita no cérebro. Atualmente, salvo algumas exceções, como o
presente trabalho, a correlação feita é do tipo type-token quando o âmbito argumentativo é o da Neurociência. Podem-se encontrar maiores informações da mesma no site . Pensamento e linguagem. DSM and de the Death of Phenomenology in America: An Example of Unintended Consequences. Picturing personhood : brain scans and biomedical
identity. Acesso em: 14 de janeiro de 2008.SCHERER, S. 2, p. 76já é um fato cotidianamente presente, não só para quem está na academia, mas para aquele que na banca de jornal vê a imagem de um cérebro apaixonado e acredita ter encontrado a explicação científica de seu sentimento por outrem.Não é piegas nem custoso lembrar, sempre, que
Bio-Psico-Social não é um termo cunhado do nada e sem sentido. A figura abaixo (fig. Where am I? Desta forma, a identificação de patologias e o tratamento dos pacientes puderam ganhar novos ares. Ele dividiu o cérebro em 52 regiões de acordo com suas características citoarquitetonica. Pintura rupestre presente em um sítio arqueológico do
Parque Nacional da Serra da Capivara. Uma aproximação concreta dessa Psiquiatria se dá pelos testes que podem ser utilizados para melhor trabalhar um transtorno mental. Segundo os autores, essas regiões foram as mesmas que se desativaram em um estudo anterior sobre a diferenciação entre ver um parceiro em potencial e um amigo. Em seu
site, que pode ser acessado pelo endereço o slogan principal é: “Existem médicos que se especializam em condições médicas. Essa análise comparativa foi justificada devido a população anteriormente estudada se adequar às características necessárias do presente estudo20.Por fim, a conclusão menciona que as regiões ativadas no cérebro são
diferentes quando se pensa em um amor romântico e em um amor materno. Porém, as regras de conduta científicas são sempre traçadas em códigos de ética e compêndios de discussões desse sentido. ; FRIZZO, A. Os primeiros partem do encéfalo e os segundos da medula. Disponível em: < . [Tradução Minha].134 Changeux, 2000. 16) ilustra pouco
mais sobre essa relação.FIGURA 16. Assim, essa ciência se sobreporia à primeira. Desta forma, o argumento seria do tipo type-token.Como essa ciência não se interessou em desmentir esta crença astrológica, ambas caminham por vias diferentes na atualidade.Até algum tempo, o campo da Psicologia era exclusividade do psicólogo. SPECT do TOC.
Provavelmente, esta “revolta” tem rendido bastante lucro à industria em questão33.29 Dawkins, 1976.30 Maior site de busca da internet.31 Rose, 2004.32 Empresa farmacêutica que administra benefícios farmacêuticos para cerca de 60 milhões de americanos. Neste cenário, ainda encontra-se a Psiquiatria Biológica e o desinvestimento maciço em
pesquisas que antes eram geradoras de saber relevantes à sociedade. A disposição das meninges.Disponível online.84 Kingsley, 2001. Essas razões desconhecidas, então, tornam-se objeto constante de nossas esperanças e temores; e enquanto as paixões são mantidas em perpétuo alarme pela ansiosa expectativa dos eventos, a imaginação é
igualmente empregada para formar idéias desses poderes, dos quais temos uma dependência tão completa”David HumeEm certo momento histórico, o sujeito pessoal (personhood) ganhou ares de sujeito cerebral (brainhood)13. Um olhar não só ao psicológico, nem restrito às transmissões sinápticas.117 Boeree, 2002. Segundo achados na literatura
sobre o tema, a data correta de seu feito é imprecisa, fazendo com que se permita concluir que no início da Anatomia, esta era feita com animais infra-humanos para, somente depois, elevar seus estudos aos Homens. Logo, a idéia de uma ciência recente com um passado remoto é bem aplicada e possui sentido lógico.60 Marx & Hillix, 2005.61 Ibidem,
2005.62 Wertheimer, apud, Luria, 1985. No cenário multidisciplinar atual, isso é uma segmentação ilusória onde o psicólogo é visto como o sujeito que conseguiria resolver todos os tipos de psicopatologias, o que é uma grande ilusão.49 Marx & Hillix, 1985.50 Ibidem, 1985. Acesso em: 14 de janeiro de 2008.DAWKINS, R. No segundo há o
mesencéfalo e no terceiro, há o metencéfalo e o mielencéfalo73. Common questions about the brain and neuroscience. Estas dividem o cérebro em regiões que se chamam circunvoluções cerebrais ou giros. Da mesma forma que a Psiquiatria se utiliza de medicamentos e isso é muito bom para o paciente se feito na dosagem correta, a Neurociência é
um avanço incomensurável caso acerte esta dose para em vez de desmerecer outras áreas, eleve o conhecimento global da conduta humana. Discussões a parte, essa especulação já chegou ao nível de proclamar que o pintor Van Gogh tinha o seu HD muito desenvolvido, o que justificaria seu talento para a pintura. Por mais que se reduza, algo
compreensivo não se permite reduzir-se e é neste restante que se encontra objeto essencial das coisas. 1155 - 1166, 2004. S. Sua funcionalidade ao sistema nervoso está no controle da atividade visceral e autonômica110. Disponível em: < . 6 HISTORICIDADE DAS DISCIPLINAS .......................................................................................... A. Disponível
em: < hmiguens/afasia.htm>. F; SOARES, V. Acesso em: 1 de fevereiro de 2008.CAMBIER, J.; MASSON, M.; DEHEN, H. 259-274, 2001. É trabalhoso de estudá-lo, mas é viável.A distinção entre complexo e complicado é a principal diferença entre os pensamentos sobre o comportamento. 21A partir disso, a escolha, a implicação e o livre-arbítrio se
voltam à atuação de neurotransmissores e suas sinapses. Além disso, alterar o conceito fundamental faz com que se mudem, em parcimônia, os objetos de estudo e as finalidades de pesquisa.A partir do exemplo, historicamente é incorreto aliar a Neuropsicologia com as formas de Neurociências atuais, que apregoam que todo comportamento possui
aspectos deterministas cerebrais. Os tipos básicos de Neurônios. Marca-se por ser estritamente mediador de funções e materiais não-verbais ou não-verbalizáveis, ser sintético e viso-espacial. Porém, está decisão está fora de negociação a esta mãe e é considerada insana pelo grupo que se encontra na situação, mesmo o choro do bebê ser um risco
eminente de antecipação da morte de todos.95 Soares, 2006, apud, Bastos, 2000.96 Melhores informações no livro do autor chamado “O erro de Descartes”. Watson e seu autor mais proeminente foi B.F. Skinner; a segunda força é a Psicanálise, criada por Freud em 1900 com o livro “A interpretação dos sonhos”. Disponível em: < . É importante
ressaltar a palavra “ainda”, pois, mesmo o presente trabalho estando sem hipótese científica para investigação longitudinal, a inserção das Neurociências na sociedade como a única forma normatizadora do discurso verossímil 118 Dumit, 2003. 18)110 Machado, 1986.111 Chudler, 2002. Acesso em: 4 de fevereiro de 2008.BEAUREGARD, M.;
PAQUETTE, V. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.SISTEMA NERVOSO ONLINE. Caso a lesão ocorra no córtex visual-associativo, as memórias visuais podem ser sumariamente eliminadas. É como se houvesse uma barreira psicológica que, durante o estado de amor, filtrasse o que desagrada no outro e, por fim, permitisse o princípio básico
que o artigo defende: a manutenção da espécie. 106 Minguens, sem ano.107 Unicamp – Anatomia Patológica.108 FFA significa fusiform face area. Isso, no entanto, era esperado, já que mesmo essas áreas tendo origens diferentes e metodologias de estudo de seu objeto de conhecimento díspares, questões como mente x corpo, religiosidade, fé, etc
eram, e até hoje são, universais e transculturais, porém esta discussão cai no mérito da ontoaxiologia, que não será trabalhada aqui151.A diferença magna entre as abordagens é que enquanto a Psicologia tentava dissecar o comportamento humano afim de melhor prover respostas sobre o mesmo, a tradição Russa da Neuropsicologia fez com que
além da dissecação deste comportamento, os fatores organísmicos fossem considerados152.Logo, a fisiologia foi reintegrada à Psicologia e a relação entre o comportamento e o SN foi colocada em foco para qualquer tipo de explicação das formas de atuação do Ser Humano. Acesso em: 6 de fevereiro de 2008. Nas palavras dos autores: “O presente
resultado sugere que várias regiões e sistemas do cérebro mediam os vários aspectos das experiências místicas, porém essa conclusão não deve representar uma surpresa dado a complexidade e multidimensionalidade dessas experiências”185. De forma diferente, o type-token é aquele argumento que para ser verdade tem de retirar esse status de
outra forma de explicação do mesmo objeto de estudo. Desta forma, a Grécia, principalmente 7 Châtelet, 1962.8 É importante destacar que existem livros de filosofia que tentam esgotar ao máximo a idéia do questionamento como fonte de se chegar a uma verdade. 9 e fig. 189 [Tradução Minha].187 Platek et al, 2004, p. Acesso em: 6 de janeiro de
2008.AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. LACERDA, A. No caso, não foi necessário realizar nenhum tipo de corte (sagital, coronal ou transversal) devido a utilização de fMRI. O encéfalo contém o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico que, por sua vez, compõe-se do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Ele subdivide-se em córtex calcarino,
na área 17 de Brodmann, e córtex visual-associativo, nas áreas 18 e 19. Tanto o início da volição para comer, como a sensação de cessação de fome, se encontram no Hipotálamo e este faz isso a partir de uma complexa estrutura de comunicação entre os sistemas do corpo, como a alça de feedback, parte da complexa função hipofisária de
comunicação entre si e o hipotálamo. Quase todos se afixam no tronco encefálico. A saber: plano Sagital, que divide a peça em parte da direita e da esquerda; 51plano Coronal ou Frontal, que situa a região em porção anterior ou posterior e plano Transversal ou Axial ou Horizontal, que divide o corpo em porção caudal ou cranial74. Neuropsicologia.
Os modelos de construção do conhecimento continuamente foram variados e muito referentes à sociedade em qual eles estavam imersos. Claro que é o avanço é necessário, e a postura teórica do presente trabalho está de acordo totalmente com toda forma de estudo do comportamento humano, a questão está nos absurdos de maus pesquisadores que
acabam por criar conceitos inválidos e teorias tão absurdas como a citada “Neuropedagogia Tricerebral” e da mídia que, sem ter questionamento algum sobre a validade de algum ensaio experimental, divulga essas pseudo-verdades. E mais que pesquisar e justificar algum comportamento, seja este desviante ou não, é necessário saber que ele é fruto
de uma pessoa que tem nome, história, família, vida social, crenças e valores. Esta estrutura, formada de massa cinzenta, é chamada córtex cerebral e funciona como um centro de aglomeração de células nervosas. Palavras Chave: Neuroanatomia. A representação do chamado “Homem Pequeno”.Disponível online.Ainda, no lobo parietal se encontram
faculdades como a operacionalização mental da matemática, a comparação de experiências sensoriais prévias daquelas que estão ocorrendo no momento, a escrita, a leitura, a praxia e a compreensão fonológica, já que a área de Wernicke se situa nesta porção do cérebro. De forma a contrariar esta informação atual, antigamente, a filosofia cartesiana
emergiu com a idéia de dualismo. 22)171 França, 2007.172 Sabbatini, [1997]. Sem dúvida, a evolução tem mostrado que este é o caminho seguido por inúmeros.Os primeiros teóricos são chamados pelos segundos de Misterianos, já que se atrevem a recusar à ciência. Sem se esquecer do primeiro e estando sempre atento ao segundo.A importância
das pesquisas de imageamento cerebral é indiscutível sob milhões de pontos de vista, porém, o reducionismo materialista, mesmo que seja possível daqui a algum tempo, é inviável e infundado para a data atual, para a tecnologia presente e para a pessoa que entra em um aparelho de tomografia queixosa de alguma doença que, para o Neurologista ou
neuropsicólogo é fruto de uma agnosia e para a pessoa em questão, é fruto de um pecado e não serão os doutores que irão curá-lo, mas sim o padre de sua igreja. Porém, existem limitações básicas e óbvias ao se dissecar algo para estudá-lo. Esse primeiro postulado filosófico deu origem a Filosofia Atomista, que se define como um conjunto de
epistemologias que mesmo sem ter cadeias explicativas elaboradas em nível laboratorial, eram utilizadas como fontes de verdade para a população da época5. A razão era posterior ao mito, era desnecessária no sentido em que ela apenas ilustrava o que já foi dito em outras formas, como a poesia e a arquitetura.Por muito tempo, toda forma de saber
foi oriunda dos Deuses. O Ser Humano que deixou algo escrito vive em seus leitores, em suas referências e contribuições deixadas. 974.1 - TYPE-TYPE E TYPE-TOKEN[...] mas o que veio antes, então professor? 118. Porém, sob o tema da ínsula recai outra questão: a mente. Em retorno à morfologia cerebral, as circunvoluções ou giros são as
estruturas francas para as faculdades mentais e, por analogia, elas se formam “dobrando-se”. Nele, estão comprimidas as estruturas necessárias para que o organismo entre em contato com o meio (os 5 sentidos se comunicam diretamente neste local. 104 - 110, 2005. A Neurociência, em grande escala atualmente, atua sob a lógica do argumento
Type-token. O lobo parietal encontra-se posteriormente a essa fissura e se estende até o sulco parieto-occipítal. Em vermelho, o Hemisfério direito (HD).Disponível online.Esses hemisférios cerebrais atuam interligados por algumas estruturas, porém tem autonomia quanto ao seu funcionamento no organismo. 85CAPÍTULO 3NEUROPSICOLOGIA:
UMA SÍNTESE 86De certa forma, ao descrever a historicidade das disciplinas e a biologia e a psicologia do comportamento nos capítulos anteriores, este capítulo já foi introduzido e, de maneira escassa, abordado. Pode-se dizer que enquanto a primeira forma de imageamento cerebral não distinguia o cérebro de um cadáver a de um vivo, a 121 CT
significa Computed Tomography. Ou seja, quer entender a Sociologia sem esquecer o interesse humanista da Psicologia.Freqüentemente, a data de criação de uma ciência ou escola de conhecimento não corresponde à data de investigação dos processos que caracterizam o objeto de estudo da mesma62. Todo o avanço que pôde ser feito durante as
últimas décadas se deveu a uma aproximação dos conhecimentos interdisciplinares e coexistentes tanto das ciências exatas, das áreas aplicadas (como a Estatística descritiva e inferencial) e das ciências humanas. Disponível em: < . Pode-se encontrar desde desenhos simples até esculturas mais complexas, posteriores às primeiras. Disponível Online
sob copyright de HowStuffWorks.Os Neurônios, quando aferentes (ou chamados de sensitivos), levam informação da periferia até o centro (na maior parte das estimulações, esta vai até a medula para depois elevar-se ao córtex cerebral). Pequenos atributos que se enraízam desde a criação, por uma complexa rede de variáveis que se inaugura na vida
intra-uterina e não cessa de se formar até que a pessoa faleça são algumas condições da personalidade de alguma pessoa. Nesta amostra, se depararam, também, com referências sobre as diferentes lesões que acometiam esta parte do corpo, bem como a descrição de dedos e unhas. A ínsula é sobreposta pelos lobos citados que, no decorrer do
desenvolvimento embriológico, se desenvolve mais que esta e a recobre, porém ela é encontrada caso se afaste os lábios do sulco lateral91. ; JUNQUEIRA, C. Acesso em: 14 de outubro de 2007. Disponível em: < . Vale o adendo que esta visão de classicismo em Psicologia é mais que didática, já que foi o marco de sua inauguração e de seu objeto de
estudo. Cada dia mais a interdisciplinaridade científica necessita do conhecimento amplo do profissional e exclui aqueles que cometeram o equívoco pseudo-gnosiológico de acreditar que tais cadeiras acadêmicas estavam dispostas de forma arbitrária e sem finalidade coerente. Esta área, então, passa a ter maior predominância dos psicólogos e
neuropsicólogos, os últimos capacitados a integrar o conhecimento Neurológico com o Psicológico do sujeito e do comportamento em questão. 43 NEUROANATOMIA: DA DESCRIÇÃO À FUNÇÃO ................................................................. Uma nota importante que deve ser feita é que, em 1989, o Congresso Americano decretou que a década de 1990
fosse a “Década do cérebro”. Tratado de Fisiologia aplicada às Ciências da Saúde. Evarista ficou deslumbrada. Provavelmente, não é interesse dos pesquisadores deste campo ao criar instrumentos de mensuração, diagnóstico, orientação e tratamento de prejuízos e déficits cognitivos discutir ou trilhar por estas questões, mas elas fazem parte do seu
contexto.A Neuropsicologia, quando bem feita, como forma de aprimoramento clínico dos profissionais que tiram dela algum conhecimento, e não somente do psicólogo, é uma ferramenta indispensável no manejo da saúde. No HE, por exemplo, encontra-se a linguagem, o controle da fala, o raciocínio lógico detalhado, minucioso e analítico. Acta AWHO, São Paulo, v. Em linguagem também muito acessível, o autor consegue destrinchar algumas razões culturais do avanço das neurociências. A forma de obtenção do conhecimento, ou verdade, começou a ter métodos para ser feito. Existem, em outro sentido e com outra visão sobre o mesmo objeto de matéria, disciplinas como a Neurobiologia, a
Psicofisiologia, a Etologia, etc. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1975.LEZAK, M. Vale lembrar que a biologia é compartilhada pelas espécies e os estudos que apontam ao organismo são todos válidos. 17. Stevens, criador da Psicoacústica e da Psicofísica moderna, conseguiu um avanço qualitativo ao desenvolver fórmulas matemáticas aceitas pela
maior parte da comunidade científica sobre a relação de um estímulo físico com a sua apercepção, além de distinguir entre métodos escalares diretos e indiretos para a mensuração da sensação, incluindo o 40escalonamento em nível de razão, similar àquele utilizado com freqüência nas ciências exatas. Disponível online.Apesar de existirem ligações
neurais entre essas regiões, há funções específicas que cerceiam cada uma dessas áreas. Logo, o pensamento poderia ser visualizado em termos de relações bioquímicas cerebrais. Sempre foi. Atualmente, o psicólogo S. vita et Sanitas, v1, n.01, 2007. O foco desta vertente está na relação direta entre o Sistema Nervoso Central e as manifestações do
comportamento. Usando outras palavras, enquanto se faz ciência type-type, a mudança que ocorre é de grau e a desmistificação de outro conhecimento é feito de outra forma. São 3 os cortes e os planos utilizados para estudar alguma peça, seja esta um coração ou um encéfalo composto por todas as suas áreas. O meio era tal qual um átomo, uma
energia sem sentido.A visão da Fenomenologia é o oposto. Neste sentido, é necessário que a hipófise atue liberando e sintetizando neuro-hormônios para que o hipotálamo atue de forma satisfatória em sua finalidade homeostásica.112 Boeree, 2002. 4, n. Psychiatry On-Line Brazil. Homúnculo de Penfield. al., 2002.138 Kristensen, Almeida & Gomes,
2001.139 Schultz, & Schultz, 2005.140 Ibidem, 2001. Enquanto uma 186 Beauregard, Paquette, 2006, p. 2006. New York: Oxford university press, 2007.___________. Da mesma forma que o cidadão normal tende a ser mais influenciável, o acadêmico tende a não entender bem quais são os elos entre Psicologia e Neurologia e acabam por cometer
equívocos que só prejudicam a si e seus colegas. 93diferente de outrora, o que se entendia por Neurociência há algum tempo, também difere do que é feito atualmente. A conduta humana é mais abrangente do que temos disponível atualmente de informação ou tecnologia para comentá-la, portanto, qualquer avanço é importante, desde que seja feito
respeitando à ética e sabendo dos limites que pairam sob o sol da ciência, gerando a sombra da ignorância.Há uma relação entre complexo e complicado que merece ser mencionada no presente momento. Fisiologia humana. Atualmente, na tentativa de definição da Neuropsicologia, alguns autores divergem tanto quanto sua finalidade, como seu
objeto de estudo. New York: The Free Press, 1998.VENTURI, C. O fato é que essas experiências, quando vistas por tecnologia de imagem, como a fMRI, mostraram que há alterações no campo da percepção, cognição, meta-cognição, emoção e consciência. New York: Dana Press, 2006.AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Não havia o cuidado de
exames pormenorizados ou algo similar. Disponível em: < . Como já citado, a lógica de procurar os aspectos da consciência não foi excluída, porém as estruturas já não eram mais o que a busca deveria retornar. Estes exemplos são bastante eloqüentes quando se lembra que a Psiquiatria e a Neurologia eram disciplinas muito próximas antes da
possibilidade de se realizar as Neurocirurgias120. 883.1 - A PROXIMIDADE DA NEUROLOGIA COM A PSICOLOGIANo século XX, com o aprimoramento das técnicas de investigação anatomopatológica e com uma sociedade em expansão em diversas áreas da tecno-biomedicina, a Neurologia despontou como disciplina médica responsável pelo estudo
do SN humano e a Psicologia como ciência do comportamento. A partir da compreensão entre o que pode ser agrupado e o que não pode, torna-se mais fácil possuir uma leitura crítica dos fatores que hoje são colocados em harmonia e que, em uma análise mais apurada, deveriam continuar afastados, respeitando, cada um, a lógica do outro. 43 2.1 NEUROANATOMIA BÁSICA ............................................................................................. Por exemplo, um médico não possui mais força argumentativa para indicar um tratamento que seja fruto de experiência clínica. Com isso, o estudo do comportamento e a aplicação da psicopatologia agora são unidos pelo viés da Neurologia, da Química, da Física,
etc. Por mais que haja exames e técnicas, ainda resta no Ser Humano capacidades outras que no momento presente não são visualizadas pelos Neurocientistas. Nesses artigos, além de mostrar a operacionalização desses instrumentos, os nomes dos brasileiros que os inseriram em nosso país é abordado de forma bem clara. Visto a partir de uma
imagem computadorizada que simula uma dissecação cerebral. Como exemplo, Ch. Sheringter, fisiologista e um dos fundadores da teoria do reflexo, e J. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1962.____________ . E depois as levou às arcas, onde estava o dinheiro. Logo, não adianta apenas mencionar que o córtex é uma fina camada de substância cinzenta que se
dispõe sobre o cérebro e o cerebelo, mas também clarificar qual sua utilidade e função e como este foi se aprimorando ao passar dos anos 45.44 Portal da Saúde, 200845 Neto e Mori, sem data 31Tendo em vista que o objetivo, até o presente momento, foi situar o leitor na corrente histórica que inaugurou e desenvolveu a Neuroanatomia e não em
abordar sua didática acadêmica e operacionalização clínica, essas e outras questões, como a associação desta área com inúmeros outros campos científicos, serão abordadas no capítulo posterior. Normalmente, uma pessoa passa por alguns processos intermediários desde o pensamento de realizar um determinado ato até a sua realização, sua
psicomotricidade. É importante advertir que não é apenas neste local que tal relação ocorre, mas é neste ponto que ela se eleva de um patamar fisiológico para alguns outros, como o psicológico, que será trabalhado posteriormente.Apesar de os outros lobos também executarem funções de interação na cadeia Homem x Ambiente, a ínsula tem sido
fruto de pesquisas que, em seus resultados, a separam, qualitativamente, das outras regiões cerebrais. Na figura à direita, isto é pouco visto e as áreas que compreendem a memória, principalmente o Hipocampo e a Amigdala cerebral mostram-se pouco atuantes. Da mesma forma que a Neuropsicologia hoje é feita de uma maneira 151 Kristensen,
Almeida & Gomes, 2001.152 Lesak, 1995.153 Luria, 1987, p. A Lei e a Justiça no Campo Psi - O Psicopata sob o prisma da Psicologia Evolucionista. Provavelmente, uma medicina baseada em evidências terá melhor delimitado seu plano de atuação e resultados. 22A partir dessas questões, um grupo de psiquiatras e psicólogos, em sua maioria
relacionados ao Instituto de Medicina Social da UERJ (IMS), criou um fórum para a discussão entre a prática clínica, a gênese teórica e o impacto da neurociência sobre isso tudo34. 68pessoa que tenha um tronco com comprimento superior a 2 metros, seus dedos e mãos serão representados em escala muito maior nessa estrutura. 2) 28FIGURA 2. No
caso, um Hemisfério é separado do outro por uma estrutura chamada Corpo Caloso, que desempenha esta função junto com a Fissura longitudinal do cérebro, ambas formações telencefálicas86. Porém, existem tratados e livros, tanto de neurologia como de psicologia, que descrevem de forma primorosa todos os conceitos-chaves da Neuropsicologia.
Porém, mesmo com essas peculiaridades iniciais de uma literatura pré-científica, é pertinente citá-las.2 Abbagnano 1984.3 Lévi-Strauss, 1975. Logo, dizeres sobre a eficácia de se adicionar quantidades de antidepressores às caixas d’águas já não são frutos da imaginação fértil de algum psicólogo ou psiquiatra. As pessoas têm a condição inerente a
dar sentido ao mundo, a ordenar fatos e deixá-los coerentes. 321.2 - BREVE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA“Os avanços científicos e técnicos modernos levaram ao desenvolvimento de máquinas sofisticadas que poderiam ser comparadas ao Sistema Nervoso humano. Apesar de a área envolvida ser o circuito de recompensa, seus pontos de ativação
diferem entre esses dois tipos de sentimentos: há um mecanismo do tipo “empurra – puxa” na rede neural que separa a crítica social em alguns aspectos negativos. A segunda tenta se justificar com o conceito de que é no cérebro que se encontram as explicações pessoais que cada pessoa atribui ao mundo. Se A, B. 225. Manual de Neuropsicologia.
462.1 - NEUROANATOMIA BÁSICA “Os fenômenos mentais se integram verdadeiramente ao corpo tais como eu os visualizo, e são capazes de dar lugar às mais altas operações, como aquelas que revelam a alma e o nível espiritual. No entanto, o presente trabalho limitar-se-á nas citadas para que o texto não se torne prolixo e divergente. Proclamação
nº. Uma pessoa que está correndo, tem, no mínimo, seu sistema cardíaco, respiratório e psicomotor em atuação simultânea. A relação type-type eleva o conhecimento sem, para isso, invalidar outra teoria.Quando a Química é o recurso básico para que se possa entender os efeitos de uma substância disparada pelo hipotálamo em uma resposta de
sobrecarga do organismo, se continua na lógica acumulativa de informações. Felizmente há aqueles que enxergam que este campo é interdisciplinar e que somente um campo profissional ser eleito à capacitação nesta área, além de reducionista, é ilógico.136 Desde 2002, apesar de algumas críticas da Associação Americana de Psiquiatria (APA),
Psicólogos tem o direito legal de receitar medicamentos psicotrópicos. 17). Desta forma, além do reducionismo, proposta que foge totalmente à Neuropsicologia, as ciências mentais já começam a ser chamadas de ciências do cérebro. Assim, se referir sobre as propriedades das 155 Costa, 2002. No primeiro, existem as estruturas do 72 Machado,
1986. Uma pesquisa recente102 mostra a relação entre o homúnculo de Penfield de pessoas que sofreram amputações de membros e as conhecidas “dores fantasmas”, que são sintomas físicos, como queimação, ardência, compressão, etc de regiões não existentes no corpo103.FIGURA 17. Disponível Online.127 PET significa Positron emission
tomography. Ou seja, ele é necessário para que os acontecimentos se cristalizem sob forma de memória. Acesso em: 23 de Junho de 2007.BARBIZET, J.; DUIZABO, P. É, também, um modelo científico, mas pareado a outras formas.Ambas as abordagens promovem resultados. Sem grandes complicações, comparada ao cérebro humano, que tem
memória potencialmente muito maior do que qualquer computador.”KooganA Psicologia é uma ciência nova quando comparada às ciências naturais. Livros Grátis( )Milhares de Livros para Download:Baixar livros de AdministraçãoBaixar livros de AgronomiaBaixar livros de ArquiteturaBaixar livros de ArtesBaixar livros de AstronomiaBaixar livros de
Biologia GeralBaixar livros de Ciência da ComputaçãoBaixar livros de Ciência da InformaçãoBaixar livros de Ciência PolíticaBaixar livros de Ciências da SaúdeBaixar livros de ComunicaçãoBaixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNEBaixar livros de Defesa civilBaixar livros de DireitoBaixar livros de Direitos humanosBaixar livros de
EconomiaBaixar livros de Economia DomésticaBaixar livros de EducaçãoBaixar livros de Educação - TrânsitoBaixar livros de Educação FísicaBaixar livros de Engenharia AeroespacialBaixar livros de FarmáciaBaixar livros de FilosofiaBaixar livros de FísicaBaixar livros de GeociênciasBaixar livros de GeografiaBaixar livros de HistóriaBaixar livros de
Línguas Baixar livros de LiteraturaBaixar livros de Literatura de CordelBaixar livros de Literatura InfantilBaixar livros de MatemáticaBaixar livros de MedicinaBaixar livros de Medicina VeterináriaBaixar livros de Meio AmbienteBaixar livros de MeteorologiaBaixar Monografias e TCCBaixar livros MultidisciplinarBaixar livros de MúsicaBaixar livros de
PsicologiaBaixar livros de QuímicaBaixar livros de Saúde ColetivaBaixar livros de Serviço SocialBaixar livros de SociologiaBaixar livros de TeologiaBaixar livros de TrabalhoBaixar livros de Turismo A substância branca, correspondente às vias nervosas, é formada pelas “caudas” dos neurônios (axônios). Acesso em 10 de Janeiro de 2008.SOARES, P.
Outro motivo que justifica este decisão é que o cérebro não é parte total do encéfalo, mas sim mais uma área do mesmo.Como dito, o cérebro faz parte do Encéfalo. Ou seja, em vez de reduzir a sociedade a um neuro-tudo, o escopo será o de ponderar até qual ponto esse reducionismo se sustenta e pode validar as informações que atualmente são
“pertencentes” à área.Apesar das inúmeras informações de Medicina, Psicologia e, como o título já traz embutido, de Neuropsicologia, estas só são válidas na medida em que o psicólogo, o médico ou a pessoa que se interessa por algum destes assuntos, assuma a postura ética de distanciar a teoria da vida prática quando uma prejudica a outra.A
função da ciência não é de se isolar para produzir conhecimento. A partir da Neuroimagem Funcional, a “doença mental”, termo evitado de ser utilizado devido a incerteza da real causa de qualquer transtorno, a fisiopatologia começou a prover melhores explicações para os acometimentos psíquicos. H; HILLIX, W. Porém, é importante frisar que todas
as questões metafísicas não eram respondidas nessa díade SN x Comportamento. Wundt49. A questão essencial é que essa verdade é unimodal. Para seu “doutor”. Le sujet cérébral: une esquisse historique et conceptuelli. 1164 [Tradução Minha].22 Insel and Young, 2001; Pedersen, 1997; Pedersen et al., 1982; Winslow et al., 1993, apud Bartels, Zeki,
2003, p. Desta forma, as participantes foram expostas a três tipos de estimulação visual enquanto estivessem no tomógrafo: a foto de seu filho 16 Bartels, Zeki, 2003 [Tradução Minha].17 Ibidem, 2003, p. Na teoria, é um campo do saber recente com um passado antigo. Apesar de eles serem ligados por Neurônios que emitem e recebem impulsos
elétricos ou químicos (sinapses elétricas e sinapses químicas), existe uma especificidade de atuação de cada lobo em relação com sua função cognitiva e corpórea.Anteriormente foi citada a localização anatômica do lobo frontal. Rótulo Material, didático, Neuroanatomia, Ensino A disciplina de Anatomia Humana é um componente curricular
obrigatório para os cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Educação Física da UNIPAMPA/Uruguaiana. Este cientista não se desviaria experimentando sobre a fisiologia do comportamento para ter sua explicação concretizada, porém retiraria da Fisiologia os preceitos básicos para sua fundamentação. Ou seja, alguém apaixonado fica
acrítico do mundo e do outro. 9*Pode-se afirmar que a cultura ocidental que vivemos hoje tem seu início na Grécia Antiga e, mais especificamente, em Tales de Mileto, o primeiro atomista grego. Como mencionado, 10 pares deles estão situados ao tronco encefálico81.78 Guyton, 1988.79 Machado, 1986.80 Gray & Williams, 1996.81 Machado, 1986.
No caso, alguns exemplos simples são a Neuromatemática e Neuropedagogia160, além dos citados anteriormente.A respeito ao segundo pilar basilar, ele afirma que as correlações cerebrais não são puramente fisiológicas, mas sim explicativas. Ele aparece citado como “intuitivo” e “criativo”, enquanto o HE, “lógico”.Sendo assim, em um filme em
língua não vernácula e sem legenda, o HE seguiria sucessivamente cena a cena, analisando os acontecimentos e se fixando nos detalhes da obra. Com uma proposta louvável, o médico Paulo Issa utilizou desse recurso digital para informar aos cidadãos que, em suas palavras, “Psicologia e Psiquiatria não são coisas de maluco”. Deste moto, a soma de
psicotrópicos com psicoterapia produz ótimos resultados, questionados apenas pelos mais fiéis em alguma teoria, a Neurociência deve ser feita com respeito às teorias existentes sobre algo que ela se propõe a estudar. Na condição controle, o pedido era apenas para que os participantes repousassem de olhos fechados. PLATEK, S. Rio de Janeiro :
Zahar, 1967.JESUS, H. Todos postularam teorias sobre o funcionamento do que conhecemos hoje como funções executivas e, ano após ano, cientistas do mundo todo, com as mais diversas especializações e áreas de atuação, validam os escritos iniciais desses “neuropsicólogos”141 142.Para ilustrar, o psicólogo canadense Hebb propôs a teoria do
funcionamento do córtex cerebral a partir de uma rede neuronal. Maslow e C. Afirma-se que a Medicina teve início com Hipócrates, na Grécia e a Psicologia tem origem em Sócrates, igualmente grego. 104Nós bem sabemos que cientistas são falhos, e que teorias vem e vão. Logo, a informação sai do centro (por exemplo, córtex cerebral ou locais de
reflexos, como o patelar) para a periferia76. 1 CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................................... 188 Dumit, 2004. Neste caso, se tinha a ênfase na categorização dos animais, em uma espécie de Taxonomia primitiva, além de idolatrar, por meio da exageração de características sexuais, símbolos de
fertilidade, como a Afrodite de Laussel. O que faltava era o tempo necessário para este processo ocorrer.Wundt colocou como desafio todas as questões que a consciência poderia suscitar e a partir de seu laboratório experimental, começou a tentar chegar à essência do conhecimento. Isto só acrescenta quando feito de forma respeitosa.Durante toda
a monografia, foi mostrado como as tecnologias biomédicas fizeram com que disciplinas antes sociais, como a Antropologia, a Sociologia, a Teologia, etc fossem enquadradas em um radical “Neuro”. Este conjunto de nervos forma o SNP79.Quanto aos nervos cranianos, eles se dividem em 12 pares80. Na Matemática, o conceito correlato se firma como
a relação existente entre uma sentença com alguma outra. Devido a esta multiplicidade de afazeres, há uma gradação nesta disciplina, onde se pode ir do campo mais filosófico de clínica e pesquisa 47 até a abordagem experimental do comportamento, comparada às ciências naturais. A título de melhor explicação, a figura abaixo (fig. Logo, o presente
trabalho que possui citações e referências de diversos pesquisadores pode, em pouco tempo, servir como história. Isto, com certeza, auxilia desde o estudo puramente didático do cérebro até a melhor visualização e entendimento de imagens funcionais cerebrais, assunto que será mais bem elaborado posteriormente92.Por haver ramificações desde a
criação das áreas de Brodmann, área 23b, por exemplo, se torna bastante penoso tracejar todas as áreas e suas respectivas funções, bem como comentá-las no uso da Neuroanatomia e Neuropsicologia funcional. Enquanto os primeiros entendem do diagnóstico e tratamento, os segundos norteiam melhor a história e evolução do conceito. 107Gall
começou seus estudos e publicações na oportunidade de conseguir relacionar diretamente alguns comportamentos e estados subjetivos ao cérebro. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.ATTALLAH, A. a.C), freqüentador da escola de Hipócrates (460 -370 a.C.), o “Pai” da Medicina 43.42 Pombo, 199943 Persaud, 2007; PubMed Online 30No passar do
tempo, a Neuroanatomia foi se especializando como área autônoma. O. Pode-se, sim, argumentar que muito do que ela produziu em suas pesquisas foram construindo este conceito, mas seus pesquisadores iniciais, no entanto, não viam essa possibilidade como a forma exata de transmitir informação ou entender o comportamento.De fato, sempre

existiu uma disparidade bastante grande entre ciência e fé. Para exemplificar de maneira simples: caso ocorra estimulação elétrica em áreas específicas da formação reticular do bulbo e da ponte, o sujeito será levado ao estado de sono e para o mesmo entrar no sono paradoxal, ou REM, é necessário que haja integralidade dos neurônios do lócus
ceruleus, núcleo situado na parte alta da ponte. Há a metafísica, porém existe a dialética como forma de obtenção do conhecimento acerca dos fatos.Destarte dessa miscelânea de escolas e autores, são 3 as grandes forças na Psicologia moderna: a primeira a ser considerada é o Behaviorismo (ou comportamentalismo), seu criador foi W. T. Além de
não ser possível observar sua função, pois a peça será vista artificialmente, não unida ao corpo e nem atuando como parte do organismo, para se dissecar alguém, este tem de estar morto, o que complica ainda mais esta forma de estudo. n.5, v.11, mai, 2006. Logo, resta ao profissional a busca de sinais e sintomas que possam ser correlacionados às
classificações atuais. 111que a cientificidade que esta área apresenta encontra limites que, por motivo desconhecido, são pouco citados ou negligenciados por seus teóricos.*Em 2006, Beauregard e Paquete, ambos neurocientistas, o primeiro do departamento de Psicologia da Universidade de Montreal e o segundo do departamento de Radiologia, da
mesma universidade, no Canadá, publicaram um artigo intitulado “Correlato neural de uma experiência mística em freiras carmelitas”178. Desta forma, o mito era utilizado na explicação da razão (logos) e esta, por sua vez, era digna dos homens e guerreiros. Vide explicação na nota 37. 187 [Tradução Minha].185 Ibidem, 2006, p. 19, pp. Primeiro,
porque faz com que o leigo, que acredita totalmente na palavra dos Drs., ache que o psiquiatra e o psicólogo são profissionais especializados em transformar crianças em robôs, o que é um erro basilar e enorme. M. Para acessar, basta entrar em: . No caso, esta Lei se aplica ao estado do Novo México e de Illinois e esta discussão permeia outros locais,
como a Califórnia e o Hawaii. A primeira era inatista: o Homem nasce com suas faculdades morais e intelectuais subsidiadas em um órgão; após, ele afirmou que esse local onde tais propensões se arranjariam era o cérebro e, por último, que havia um correlato grande entre a forma física do cérebro e as relações mentais, já que esse refletia
fisicamente todas essas171.O ponto-chave era que tudo o que uma pessoa fez ou poderia fazer estava estampado no formato de seu crânio. A imagem abaixo (fig. Ou, como também é visto, se relacionam com teoria que roga que nada somos além de uma caixa-preta onde nossos memes nos passam ordens de como lidar com o mundo externo e
interno29. O mundo real e o fictício se misturam em uma combinação de experimentos mentais com a vida concreta. 32 CAPÍTULO 2 ..................................................................................................................................... A questão está em ultrapassar deste ponto para falar sobre determinada característica idiossincrásica do sujeito e não de seu
organismo.É óbvio e inegável que o acumulo de informações e tecnologias favorecerão o cenário da saúde, os questionamentos que tangem sobre os motivos sociais que favoreceram essa epidemia neurocientífica não foram descritos, mas são interessantes de serem trabalhados em algum outro 122momento. O acrónimo em inglês é utilizado tanto em
literaturas anglo-saxônicas como nas demais, por isso foi escolhido .122 Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por imagem de Minas Gerais.123 MRI significa Magnetic Resonance Imaging. Estaria feliz ou não, se divertindo ou não, reflexiva ou não? Disponível em: < . É indispensável mencionar que o exemplo que se segue pouco difere dos outros já
citados durante o presente trabalho, mesmo contando com um neuropsicólogo na coordenação da pesquisa.Além, é primordial ressaltar que as pesquisas neuropsicológicas são importantíssimas e possuem um valor inestimável às ciências médicas e sociais, porém, é relevante, também, mostrar 176 Nunes, Bueno & Nardi, 2005.177 Kristensen,
Almeida & Gomes, 2001, p.262. Disponível em: < . O Lobo Occiptal será o responsável pela visualização correta, as áreas de associação farão a ponte entre este local e o Lobo Parietal, etc. O que é Medicina Baseada em Evidências?. Na década de 1980, a Psicologia e a Psiquiatria andavam próximas em seu relato. (em inglês) 112associada com a
experimentação de fatores espirituais, os pesquisadores hipotetizaram que assim como todas as experiências humanas, as espirituais também eram mediadas pelo cérebro 179.Antes do início das testagens, há o relato prévio de que eles possuem um grande respeito por essa questão, que não pretendem, de forma alguma, diminuí-la ou depreciá-la em
seu valor e significado180 e que a realidade externa de Deus não pode nem ser confirmada ou refutada por delineação dos correlatos neurais das experiências religiosas, espirituais e místicas181.Em relação ao procedimento de testagem, três grupos foram divididos. 113Todos os participantes não tinham histórico psiquiátrico ou de transtorno
neurológico, não faziam uso de medicamentos psicotrópicos e não eram fumantes. Uma das explicações que justifica a preocupação acentuada do conhecimento do corpo humano estava na crença da vida após morte, feito pela técnica da mumificação41.41 Persaud, 2007. 1064.2 - A TENTATIVA DO CORRELATO NEURAL AOS ESTADOS
SUBJETIVOSA partir dessa epidemia neurocientífica, o cenário mundial, principalmente o americano, ficou repleto de estudos e teses científicas sobre a possibilidade da explicação dos estados subjetivos pela relação de neurotransmissores cerebrais. Agora há farmacêuticos que se especializam também”. 55 – 58. Acesso em: 4 de janeiro de
2008.VALENSTEIN, E. A saber: 1) síndrome de Gertsmann, onde as lesões no córtex parietal geral provocam, entre outros, agrafia, alexia, agnosia digital, desorientação espacial esquerda-direita e apraxia ideomotora e 2) síndrome de astereoagnosia, onde lesões no córtex parietal associativo, abolem a capacidade de se reconhecer um objeto somente
pelo tato. 187 [Tradução Minha]. Normalmente, quando uma pessoa diz estar em contato com Deus, ela não o faz por pedido científico, ela o faz por razões outras. Assim, o mesmo encontra-se limitado pelo sulco lateral e central do cérebro. O sistema límbico. Com isto, pode-se contemplar, sem distorcer, a condição social humana bem como a relação
de seu comportamento e seus sistemas fisiológicos. Psicologia. Como este experimento se deu através de uma artificialidade, os teóricos apontaram isso como fator que pode distorcer o experimento, porém “que não representam o maior problema, já que a data fenomenológica indica que os participantes experimentaram uma experiência mística
genuína [...] mas que as experiências místicas reais geram subjetividades diferentes das usadas de forma a auto-indução delas”186.Entre este impeditivo à validação plena do experimento, há outros. Em outro ponto, há aqueles que se esquecem que existe uma pessoa antes de um sujeito experimental e, sem princípio algum, começam a investigar e a
divulgar, em tons de verdade, as regiões cerebrais envolvidas no conceito subjetivo do amor, da paz, do bem-estar, etc.Ambas as posturas radicais são danosas à sociedade e o único ganho que elas proporcionam só são justificados pelo trabalho que é escrever uma monografia as criticando. Planos anatômicos básicos para a divisão do corpo. Neste
sentido, durante o presente trabalho pôde ser visto que algumas críticas às Neurociências partem desse pressuposto que quase se torna uma fé na mão de alguns. O ponto de vista dos pacientes não é analisado ou é esquecido e os participantes dos testes, freqüentemente, têm um limitado entendimento do que está acontecendo. Com isso, a etiologia
pode ser mais bem averiguada, caso, de fato, a causa não seja multimodal, e assuntos antigos como 130 Kingsley, 2001.131 Nunes, Bueno & Nardi. 105a acrescentar a seu paciente e a sua equipe. Como exemplo, é possível citar estudos que comprovam que é no tronco encefálico que ocorre a regulação do ciclo sono x vigília. C.; Smith, E. 19Em outro
campo de pesquisa, mas utilizando de técnicas similares, Nancy Andreasen24, uma das pesquisadoras mais influentes na área das neurociências e saúde mental, ao falar sobre a utilização das técnicas de imageamento cerebral, define bem a posição cada vez mais crescente nas ciências do comportamento, ao dizer que “a convergência destes dois
domínios [Biologia molecular e neuroimageamento] é uma das coisas mais interessantes que estão se passando atualmente na medicina e na saúde mental. Neurônios de uma determinada região em funcionamento consomem mais oxigênio que aqueles que estão inativos no momento. Acesso em: 15 de Julho de 2007.COLAFÊMINA, J. Entre
pesquisadores, principalmente na área da Biologia e Anatomia comparada, é atribuído ao córtex frontal e ao pré-frontal a delimitação inequívoca do Ser Humano em relação a outros animais. Potenciais evocados auditivos de longa latência no processo maturacional. No caso, a Anatomia (vem do grego anatome, que significa cortar) é um ramo da
Biologia, muito utilizado pelas ciências médicas, onde se estuda a estrutura e organização dos seres vivos, tanto externa quanto internamente. London: Harvard University Press, 2002.HILGARD, E. What Is It Like To Be A Ba?. Já não era necessário saber a origem dos Deuses, já que quem os criava eram os homens. A saber: Olfatório, Óptico,
Oculomotor, Troclear, Trigêmio, Abducente, Facial, Vestíbulo-Coclear, Glossofaríngeo, Vago, Acessório e Hipoglosso. Noções fundamentais de Neuroanatomia relevantes à Psicologia: uma visão funcional e a evolução teórica da tentativa de correlatos neurais para a subjetividade -IV-RESUMOO objetivo deste trabalho é verificar os conceitos
fundamentais de Neuroanatomia relevantes à Psicologia a partir de seus pressupostos básicos, já que esses são bases fundamentais na condição evolutiva do Ser Humano, bem como ter uma dimensão e um foco psicológico e antropológico do desenvolvimento do sujeito em seu caráter global do comportamento. Um exemplo simples para o
entendimento da importância desta região cerebral está no estudo da conação. Eccles, pesquisador da relação neural e o comportamento emitido, atribuíam ao dualismo à explicação correta para os “processos psíquicos superiores”, já que somente fora da realidade fisiológica e sensorial, o mundo espiritual poderia ser explicado 153.Neste ponto é
necessário uma informação importante. A função do pensamento e da consciência era o fator motriz para o estudo desses teóricos52.Não negando a importância das outras disciplinas, como a Física e a Fisiologia, o Funcionalismo se distanciou ao propor conceitos como rede de conexões, a questão do pluralismo do self (self material, pessoal, etc),
estar em paralelo com o conexionismo de Thorndike53 e ao estudar a pragmática das relações interpessoais. 79segunda só funcionava para àqueles que possuíam atividade cerebral. Na Alemanha, aproveitando e validando a subjetividade como forma de gerar o conhecimento necessário à validade da Psicologia, o Gestaltismo, com grande influência
sobre a percepção e a corrente humanista-existencial, conta com nomes como Wertheimer, Koffka, Kohler e Lewin.Logo, apesar de completamente diferentes em aspectos metodológicos, genéticos e estruturais, o Behaviorismo constituiu-se na primeira grande força da Psicologia e a Gestalt influenciou disciplinas que abrangiam desde a lingüística, a
propaganda e o marketing.55Assim, tanto no passado como hoje, quando se fala de ciências cognitivas, está-se revivendo a história da Psicologia da Gestalt, a ciência da forma, e quando se fala em neurociências tendo a Psicologia como uma de suas representantes, com todas as suas metáforas de funcionamento e todas as regras cerebrais, está-se no
terreno do Behaviorismo moderno, que além de procurar reforços (R+/SR) para Estímulos discriminativos (Sd), existe o interesse pela fisiologia do comportamento56.54 O livro de William James, filósofo e psicólogo nascido na Nova Inglaterra, chamado Princípios de Psicologia é um dos clássicos escritos nesta área e foi um avanço qualitativo para o
respeito desta tão “recente” ciência.55 O movimento New Look in Perception é, até hoje, uma referência quando se pensa em propaganda e no comportamento do consumidor.56 Schultz, & Schultz, 2005. Tales foi o precursor da lógica científica, apesar desse não ter sido o campo escolhido por ele para passar o conhecimento que possuía sobre as
coisas e o mundo.Ao argumentar que tudo era feito de água, ele dizia ter achado a essência que regia as unidades universais. James o maior destaque desta forma de conceber o conhecimento.52 Schultz, & Schultz, 2005.53 Ibidem, 2005. Ainda, afirmam os pesquisadores, essa cegueira pode ser revertida através da administração de ocitocina22. Os
resultados, como vistos, são passíveis de críticas, discussões e comentários bem feitos. Assim, sua a data de criação é de 1879, na Universidade de Leipzig, Alemanha, e seu fundador foi o médico e filósofo W. Fundamentos de Neuropsicologia - o desenvolvimento cerebralda criança. Os materiais didáticos, que abordam conteúdos sobre
Neuroanatomia, foram preparados em cinco etapas: 1) produção de textos a partir da revisão bibliográfica de livros de Anatomia e Histologia Humana, indicados como referências de estudo para os alunos de cursos da área da saúde; 2) pesquisa por imagens, ilustrações representando partes anatômicas; 3) produção de slides e vídeos a partir dos
textos e das imagens obtidas; 4) gravação do áudio 5) edição e disponibilização para o público.O presente estudo foi elaborado entre os meses de maio a agosto de 2015, com os temas assim distribuídos: Generalidades do sistema nervoso, Envoltórios do Sistema Nervoso Central e Líquor, Medula Espinhal, Plexos Nervosos e Nervos Periféricos, Tronco
encefálico, Nervos Cranianos, Cerebelo, Diencéfalo, Telencéfalo, Sistema Límbico, Sistema Nervoso Autônomo, Vascularização do Sistema Nervoso Central. New York: Oxford University Press, 2007.ROSENHAN, D. Da mesma forma que, inicialmente, o mito era a forma de obtenção do saber, hoje, novos mitos, novas analogias e formas de demonstrar
a validade de algum preceito foram criados. 14, n.2, pp. 18apaixonados ou vivendo o sentimento do amor, da uma explicação bioquímica à expressão “o amor é cego”21. Atualmente, esses exames estão sendo o veredicto para a confirmação de psicopatologias que tangem os mais diversos quadros clínicos, como transtornos de humor, de
personalidade, globais do desenvolvimento, etc. Os significantes dos fatos é o ponto de corte entre o Homem e os animais infra-154 O site define da mesma forma o termo. (fig. 38Como dito anteriormente sobre a gradação que poderia ser feita nas escolas de modelos de pensar o comportamento humano, a corrente humanista-existencial, tendo como
representantes basais A. 2000. O problema é de tempo, já que o Ser Humano é complicado e requer maiores investigações para ser completamente destrinchado e visualizado de forma correta. Esta forma rupestre de diferenciação anatômica é vista ao redor do mundo e nas mais diversas variações. Ele ampliaria o conhecimento sem desmentir nada
previamente estipulado159.Atualmente, com a inserção das Neurociências no panorama explicativo dos eventos globais da conduta humana (tanto o comportamento explícito como o implícito), se faz necessário que todas as condutas científicas passem por seu crivo de aprovação. Todas elas comungam da crença que é possível averiguar, por estados
cerebrais, o comportamento manifesto de determinado sujeito no mundo. No início de seus estudos, a dissecação era o método para que se estudasse alguma estrutura do SN. Apesar do presente trabalho não se remeter à história das Neurociências, é óbvio que ela existe e serve como norteadora de algumas explicações do cenário atual. Por exemplo,
o filósofo grego Epicteto já construía as bases da teoria da Psicologia cognitiva ao mencionar que era, na verdade, a opinião que determinado homem tinha sobre determinada coisa o caráter motriz de seu comportamento63.A partir dessa história que tem seu início na Filosofia e Medicina, surge a Neuropsicologia com um aspecto diferenciado para
sua investigação. Introdução à Psicologia. Existem vias que fazem ligações entre o comportamento e o pensamento e vice-versa. A proposta básica que se defendeu aqui foi ver na Neuropsicologia uma especialização não-radical para nenhum dos lados. 50FIGURA 6. Sem esta, é possível dizer que o sono seria, certamente, sem sonho.Porém, explicar
como ocorre fisiologicamente o processo de dormir, acordar, comer, etc., não esclarece as interpretações variadas que cada sujeito pode dar na execução desta conduta. Com alguns estudos anteriores mostrando que fatores como a Epilepsia do Lobo Temporal estava 178 Este artigo está disponível no ScienciDirect, pela editora Elsevier e Letras de
Neurociência. Essas pesquisas são feitas na atualidade e os resultados não são difíceis de serem achados. A crença da eficácia do tratamento3, seja este via alopatia, como se conhece hoje, ou algo metafísico, justificava boa parte dos bons resultados e é alvo de estudos clássicos sobre o “efeito placebo”.Muitas informações que as sociedades apregoam
atualmente continuam tendo sua raiz em séculos atrás. Novamente, a Medicina aproveitou-se deste conhecimento para melhor averiguar as patologias que acometem o Ser Humano. Só não se sabe fé em quê.Herbert Vianna A presente monografia, em decorrer de seus capítulos, ilustrou a forma como as ciências se constituíram: de um saber popular,
passando pela sistematização de seu conhecimento e objeto até a aproximação de algumas áreas e afastamento de outras. Segundo o autor, somente a relação exata de forças externas e internas originaria o funcionamento perfeito da personalidade176.Ou seja, a explicação fisiológica para eventos mentais não data de pouco tempo. O relato dela
proporcionaria uma ferramenta científica, caso o pesquisador se adequasse a algum dos modelos de ciência existentes, como o natural, o positivista, etc.Em outro sentido, pode-se colocar essa pessoa em um tomógrafo e descobrir as áreas cerebrais que estão sendo ativadas durante sua contemplação ao sol do fim da tarde. 1156 [Tradução Minha].19
Ibidem, 2003, p. Neurology, Neuropsychology, Subjectivity. Tanto legalmente quanto eticamente, isto não é permitido. Poucos testes incluem medidas adequadas de qualidade de vida. Acesso em: 4 de janeiro de 2008.KINGSLEY, R.E. Manual de Neurociência. Neurologia, Neuropsicologia, SubjetividadeABSTRACTThe aim of this work is to verify the
fundamental concepts about Neuroanatomy which are relevant to the Psychology, therefore this is an essential feature in the human condition and his evolutionary line, as well has a psychological and anthropological dimension and focus to the human development and its global behavior. 63Algumas divisões anatômicas podem ser encontradas nas
divisões dessas áreas, bem como nas subseções de cada uma e uma forma de delimitar cada um dos lobos está na observação da disposição dos sulcos cerebrais. Disponível em: < 20resseccao_total_giro_sensitiv.htm>. Os axônios ligam as células entre si e também as ligam a outras partes do encéfalo. Além, ainda há um terceiro tipo modal, já não
considerado basilar, de perceber e trabalhar essa relação que é o correlato type-token e será mais bem descrito e elaborado nos parágrafos posteriores.No que concerne ao presente trabalho, um exemplo prático seria falar que a Psicologia do Desenvolvimento teoriza sobre a cadeia evolutiva e de maturação que uma pessoa passa desde o zero ano até
a idade de sua morte. A metafísica servia como analogia para as condutas ou para as formas de literatura. 84Há uma pedra angular sob formato de frase muito utilizada no campo do Direito e que se aplica bastante a lógica de não confundir uma imagem cerebral com a totalidade de uma pessoa. Boletim Maurício Góis. Por fim, se o leitor desejar
fechar o livro e executar outra tarefa, o Córtex frontal estará sendo ativado nas funções que hoje se conhece como executivas.É completamente inegável e leigo argumentar que não há correlato neural às experiências humanas, aos transtornos mentais, as regulações hormonais, etc. 101Ilustrando o primeiro, a Teologia não seria a área para a
explicação de fenômenos religiosos, mas sim a Neuroteologia, bem como a economia nada teria a dizer sobre os processos econômicos se não fosse a Neuroeconomia e assim em diante. For this, approach the most relevant items of these fields of knowing to produce a better and more contextualized result. Jornalismo Porto Net, 2004. Disponível
Online.21 Bartels, Zeki, 2003, p. Na produção deste trabalho, verificou-se o desenvolvimento do processo de aprendizagem de forma criativa e dinâmica, proporcionando maior liberdade para expressar conhecimento adquirido. A maior das cissuras é a inter-hemisférica, que divide o cérebro nos dois hemisférios cerebrais, assimétricos, e está presente
tanto no Hemisfério Direito (HD) como no Hemisfério Esquerdo (HE). Por esta dissertação tanger a área de Neuropsicologia, será evitado o excesso de detalhes sobre cada um dos assuntos abordados a seguir.Neste sentido, o SN é interligado por Neurônios, que são células do SN que emitem ou recebem impulsos. 13 1.1 - PANORAMA DO CENÁRIO
ATUAL: RESULTADOS (IN)CONCLUSIVOS .................. No terceiro capítulo, a evolução da Neuropsicologia é trabalhada de forma simples e sucinta. Anatomia Patologia, Neuropatologia e Neuroimagem. Logos e práxis. Não por contestação científica, mas por pura fé de que é no Bio-Neuro-Social que tudo se explica. É óbvio que uma pessoa ao ler um
livro ou, por exemplo, esta monografia, terá regiões cerebrais ativadas. Porém, quem deseja conhecer melhor algo sobre um campo do conhecimento, seja este científico, artístico, jornalístico, político, etc, tem de visitar as já citadas bibliotecas. Ela está ligada às ciências médicas, incluindo a Psicologia e a Neuropsicologia neste ponto, desde as
origens das pesquisas nesses campos177. Vários estudos mostraram um aumento de duas a dez vezes do uso de antidepressivos por crianças entre 1987 e 1996 e um salto adicional de 50% entre 1998 e 2002. Esta lógica se dá sem que exista a ausência de relacionamento entre os dados de pesquisa com o grupo estudado, porém com alto poder de
generalização, já que se utiliza de conceitos biomédicos e semiologia comportamental149 em sua qualificação do Ser Humano150.De forma prática, o campo da Neuropsicologia se dá na aproximação estrita entre a Medicina e as Ciências do comportamento, principalmente no que tange a relação entre diagnóstico e tratamento. Para isto, o mesmo
conta com conceitos de Neuroanatomia fundamentais para o tema e para o conhecimento do psicólogo. Para os que acompanham a sua trajetÃ³ria de sucesso, uma, senÃ£o a principal razÃ£o, Ã© a sua reconhecida didÃ¡tica, jÃ¡ que foi elaborada a partir das aulas do curso de Neuroanatomia ministrado pelo Professor Angelo Machado. A partir disso,
áreas que eram frutos do diálogo entre ciências humanas e médicas, agora ganham novas tecnologias e suporte. 47boneco que imitaria fidedignamente uma pessoa caso saísse, de surpresa, no jardim da casa de alguma pessoa, com as descobertas das décadas recentes mostraram que se somos máquinas, somos as que possuem uma distância bastante
significativa entre as “inanimadas” 68, sem deixar, por isso, de respeitar a Biologia das espécies. Assim, uma pessoa doente pode se manter revel ao tratamento para que isto não destoe seu conjunto de crenças sobre si e seu futuro. 108FIGURA 22. 74Rir de uma piada, ter predileções em relação a alguma música, comida, lugares, cores, etc. Como
outro exemplo, imagine uma pessoa que desfruta o por do sol ao fim de uma tarde amena. Em alguns casos de co-morbidade, pode ocorrer desde amaurose ictal até nistagmo109. O termo “penso, logo existo”, ponto-chave da resposta aos questionamentos cartesianos, continua a ter sua validade social, mas com pesquisas posteriores na tentativa de
refutar ou não tal pressuposto, os achados foram interessantes e a validade se tornou, praticamente, social e histórica67.A partir dessa série de experimentos, os resultados, indiscutivelmente, ilustraram o seguinte: homem é integrado em totalidade. Esta parte do cérebro não é presa aos detalhes, aos pormenores, mas sim no conteúdo transmitido
sem fazer grandes distinções. O objetivo é, sempre, o crescimento, o progresso. Assim, há os nervos cranianos e os raquidianos ou espinhais. Acesso em: 15 de outubro de 2007.CHÂTELET, F. As fantasias da neurociência e o desejo de cada vez mais se desimplicar nas relações interpessoais se unem e ganham força. Porém, esses exemplos filosóficos
se encerram em laboratórios experimentais que, novamente se esquecendo do eixo realidade-fantasia, divulgam resultados tão inconclusivos que parecem versarem sobre pessoas imaginárias e não reais166.Com o mesmo questionamento sobre o que pode ser ou não validado no cenário científico atual, Kathleen Wilkes· pergunta: “as
possibilidades/impossibilidades teórica são noções claras? O interesse pela Neurologia ocorre na medida em que está área estuda as relações cerebrais para determinados comportamentos, principalmente os patológicos, e pela Psicologia se forma pelo estudo macro do comportamento e das funções executivas (como motivação, aprendizagem,
memória, conação, prosexia, etc).149 Cambier, Masson & Dehen, 1999, p. 15fenomenológico, buscador de causas psíquicas para determinadas manifestações comportamentais, antropológico e psicoterapêutico das áreas que atuam se comprometem à intervenção psicoterápica foi levado para segundo plano, restando, apenas, à procura incansável
pela biologia de determinado comportamento desviante a fim de explicá-lo14.Desta forma, apesar da escassez de resultados sem espaços para discussões e o conhecimento de que não há resultado conclusivo, nem instrumental técnico disponível ou autorização pelo legislativo de nenhum local do mundo que autorize o psicodiagnóstico por meio de
tecnologias de imagem, estas, hoje em dia, estão sendo usadas para um propósito maior do que verificar o funcionamento cerebral, como é proposta de alguns. Mesmo em patologias como as demências, em que a Tomografia Computadorizada do Crânio (TCC) é uma ferramenta para o diagnóstico precoce, são necessários exames complementares e
entrevistas clínicas completas15, já que pode ocorrer do resultado da tomografia indicar que não há nível de demência, mas o rebaixamento cognitivo da pessoa em relação a sua vida pregressa ser nítido para familiares e pessoas próximas.Se o conjunto de profissionais especializados para desempenhar a função de orientar o que é ou não Legal, ético
e correto, sob aspectos tecnicistas ou teóricos, diagnostica uma psicopatologia 14 Brendel, 2006, pp. Desde membros superiores até a matéria pensante, que Descartes separou do resto do corpo, possuem uma relação. L.; DALGALARRONDO, P.; CAMARGO, E. Enquanto Gall deu um enorme salto tentando chegar do físico para o abstrato e/ou o
subjetivo, outros teóricos retiraram áreas como a “do roubo” ou a “da morte”, que caracterizavam pessoas marginais, e se embasaram em conceitos como “auto-estima” e “benevolvência”174.Apesar do total descrédito científico, era de se esperar que sua repercussão ao público leigo fosse grande e influenciasse todo o modo de pensar sobre o Ser
Humano. Sob este ponto de vista, já recai a questão de “sou eu ou meu cérebro”118, que só alerta para o crescimento largo desta forma de visualizar e trabalhar o Ser Humano por parte de alguns profissionais.Portanto, mais que estudar Neuropsicologia, é indispensável saber de Neurologia. Os artigos que ainda não possuem tradução foram
traduzidos de forma a não interpretar o texto no sentido de validar o presente trabalho, mas de acordo com sua fidedignidade lingüística e que os dados citados na Bibliografia complementar podem auxiliar àquele que deseja subir mais degraus do que o presente trabalho permite no estudo das Neurociências. Assim, pode-se fazer com que seu
discurso seja respeitado nessa sociedade pluralista sem necessitar de se utilizar os reducionismos citados anteriormente.*Portanto, apesar das inúmeras dificuldades esperadas ao correr do texto, o objetivo de traçar a história e evolução da Neuropsicologia até a lógica da manifestação cortical na explicação de fenômenos psicológicos é feita a partir
de uma série de capítulos que tanto se encerram em si como promovem continuidade ao seguinte.Neste sentido, cabe traçar a evolução dos conceitos envolvidos neste âmbito sob foco antropológico, já que implicitamente a lógica neurocientífica, estão conceitos como Nature e Nurture. Ambas são levadas para si a partir do fluxo sangüíneo, que deve
manter-se intenso para que não se cesse esta transmissão. Existem centenas de formas de averiguar o funcionamento do cérebro, bem como identificar, de forma bastante precisa, áreas envolvidas em determinados comportamentos. Não há registro da literatura que verse sobre o conteúdo da experiência, porém, há pesquisadores e teóricos que
querem pegar os aspectos fisiológicos da experiência e dizer que estes são suficientes para explicar os sentimentos, pensamentos, etc. Vide explicação na nota 37.124 Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por imagem de Minas Gerais. 36Em um sentido radicalmente contrário a tudo o que havia sido feito, o Behaviorismo, uma escola que começou a
abordar os aspectos que geram e estudam a aprendizagem, teve, na figura de seu inaugurador, W. É quase irrelevante falar que o sentido utilitarista da Filosofia é nulo, bem como seu sentido pragmático. Pelo motivo básico de que Neuroanatomia é uma matéria complicada até para os estudantes mais assíduos e que imaginar cortes anatômicos é uma
tarefa que exige um desmedido esforço cognitivo, elas podem simplificar facilitar seu entendimento, atuando junto com a função primordial da linguagem: a comunicação inteligível para ambas as partes.65 Fritz Heider, em 1946, formula esta teoria a partir de achados experimentais que revelaram que um sujeito tende a manter suas crenças em
equilíbrio, mesmo quando o meio externo tenta dissipá-las. As Neurociências e seus resultados, além de estarem presentes no cotidiano popular daqueles que desconhecem, quase totalmente, as bases da pesquisa, podem ser frutos de pesquisas com apenas 1 sujeito, as chamadas n=1 ou sujeito como seu próprio controle38.É inegável não admitir que
as relações entre medicamento x placebo; grupo experimental x controle; substância nova x usual e os treinamentos voltados à análise de dados, relevância dos achados, duração do estudo, aplicação prática, etc da medicina baseada em evidências possui uma importância enorme e que esse conhecimento ultrapassa as barreiras médicas e auxilia
outras áreas da saúde, porém é importante atentar, de forma crítica, para as conseqüências dos resultados encontrados39.Neste sentido, os resultados não possuem tanta força de generalização, porém encontram grande poder social e persuasivo. A busca da fisiologia do comportamento na Neuropsicologia não é a única forma de conseguir adotar um
modelo seguro de explicação dos atos, mas é o meio viável pelo qual este campo do conhecimento, também, explica os fatores motivacionais, comportamentais, etc64.Com instrumentos como testes padronizados e o auxílio de profissionais multidisciplinares, a Neuropsicologia é uma área que vem se afirmando por suas conclusões lógicas e pela 63
Rangé, 1998, p. 18. al., 2002. Como conseqüência direta deste reducionismo, há a teoria que basta se estudar o cérebro de alguém para se chegar sua identidade, personalidade, preferências, memórias, etc.Frisando o que em outros parágrafos foi contemplado, é excelente que existam especializações multidisciplinares no campo da saúde. Essa
questão continua em aberto e o grande avanço do uso da tecnologia está, conforme falado tanto anteriormente, em distinguir o paciente de seu exame.133 Bush, 1990. Nesse contexto, é possível visualizar artigos que lançam uma pergunta dirigida a esses pesquisadores reducionistas que, infelizmente, existem: “sou eu ou meu cérebro?”188.A
realidade social contemporânea está cada vez mais presa no discurso de uma posição de saber que está tão em construção como outras áreas. Nenhum dado familiar, salvo o citado, foi mencionado durante o estudo. Muito da Gestalt e da Filosofia Fenomenológica são os calços desta vertente.57 Atkinson et. Deve ser visto em sua integridade e não,
apenas, nos fragmentos de sua conduta ou no resultado de seus exames.O que muito se faz atualmente é diagnosticar esquizofrênico a partir de uma imagem cerebral de regiões ativadas. A saber: o Hipotálamo, a Pituitária ou Hipófise, a Amígdala e o Hipocampo. 119Apesar de o tema escolhido ser, praticamente, infinito, as Neurociências precisam
ser estudadas por um aspecto que seja, também, antropológico, filosófico e crítico. Em uma medicina que se baseia em evidências, cabia a Psiquiatria ou se aliar a testes e a outras disciplinas de forma a que isso fosse uma regra ou perder, de vez, seu status médico.Hoje, a Neuropsiquiatria é a conclusão e a resolução desse dilema trazido pelas novas
concepções de observar e trabalhar a psicopatologia. Schizophrenia Bulletin, v.33, n1, pp. Este era discípulo de Praxágoras (340 - ? 94 OS CORRELATOS ........................................................................................................................... Ou seja, ela é feita por uma teoria diferente da original que tem o direito e o embasamento para extrair o que foi dito
sobre determinado evento em razão de uma explicação por outra fonte de conhecimento157.Esse argumento, em exemplo geral, é muito similar à explicação de entidades metafísicas sobre os eventos mundanos. G.; SHOLL-FRANCO, A. Segundo o autor:Quando um axônio da célula A está próximo o bastante para excitar a célula B e repetidamente ou
persistentemente toma parte no disparo dela, alguns processos de crescimento ou modificações metabólicas tomam o lugar em uma ou ambas as céclulas de forma que a eficiência de A, como uma das células que disparam B, é aumentada143.Logo, a plasticidade sináptica já começava a vir à luz a partir de seus estudos144. No caso, para as freiras,
eles pediram que, de olhos fechados, relembrassem da experiência mística mais intensa na vida delas como pertencentes da ordem das carmelitas. As relações entre meio social e comportamental não condiz muito com a ciência para alguns autores que compartilham com essa visão reducionista. São Paulo: Editora Atheneu, 2005. 17(a), a foto de uma
criança com média de 13 anos de idade e completamente desconhecida e uma pessoa familiar, porém adulta18.Com a simples instrução para elas ficarem mais relaxadas o possível enquanto o teste se realizava, uma série pseudo-aleatória mostrava as imagens às mães de forma que as fotos ficassem expostas pelo mesmo tempo e não guardassem
reminiscências visuais durante o intervalo. Além dos investimentos maciços ocorridos em ambas as áreas, dois pontos principais podem ser traçados. O escritor tem uma vida muito maior do que aquela cronológica ditada pela Biologia e discutida pela Bioética. Rio de Janeiro, 2007. Uma máquina complexa é aquela que por maior que sejam os esforços
para seu 120entendimento, este será sempre vago ou incompleto. Neuropsychological Assessment. Aqui serão abordadas três divisões que, desde já, são didáticas. Desta forma, este capítulo versará sobre parte da história que compõe a formação desta disciplina na tentativa de elucidar ao leitor o que é a Neuropsicologia.A partir da relação de todos
os capítulos anteriores, o tema dos correlatos cerebrais aos estados subjetivos da consciência é discutido no quarto capítulo. Quando estes são eferentes (ou motores), a via é inversa. Com este discorrer breve da história desta disciplina e com os capítulos anteriores descrevendo, hermeticamente, como se dá a relação da Neurologia com a Psicologia,
o próximo capítulo se forma na ilustração prática de contribuições neurocientíficas. 41 Pode-se dizer que desde que a Grécia Antiga já se estudava os itens que hoje revemos no laboratório. A partir de uma visão não-reducionista, é possível entender o pensamento sem reduzi-lo a somente seus aspectos físicos. Devido ao rótulo coletivo, era
desnecessário consultar qualquer um desses “doutores” para seguir a vida normalmente.Atualmente, esses mesmos “médicos de malucos”, quando publicam algo em um periódico são envoltos por outro tipo de conhecimento, o neurocientífico. Isto ocorre, pois é nesta região, que tem tamanho de uma ameixa, que se encontra o sistema límbico, nome
dado para uma complexa rede de estruturas que envolvem itens do processamento emocional e comportamental do Ser Humano. Como exemplo, uma pesquisa feita para diagnóstico precoce do Alzheimer, feito a partir de alguma dessas técnicas de imageamento, pode contribuir para o início do tratamento e servir como exame complementar ao dado
clínico do Neurologista, Psiquiatra ou neuropsicólogo. 88 CAPÍTULO 4 ..................................................................................................................................... Essa ilustração só reafirma a força do tema que aqui é discutido e aclara que todas as medidas são necessárias.Em outra frente do assunto, a tecnologia computadorizada e a farmácia despontaram
como aliadas em um cenário de medicina baseada por evidência. Dewey. Entre outros, o interesse 13 Vidal, 2005, p.29. Logo, apesar de não tão pertinente, assuntos que se referem à Radiologia, à Química e à Física serão abrangidos de forma indireta e breve.Praticamente, todos os dados produzidos pela Neurologia e os gerados da Psicologia se
integram na ciência da Neuropsicologia de forma a validá-la como disciplina singular e complementar de ambas. A diferença entre essas abordagens é que Wundt e sua escola estruturalista reconheceram que suas tentativas eram inócuas.Uma revisão na história desse movimento mostra que essa tentativa não é recente nem está ligada somente à
Neurociência. O estudo dos tratamentos pode ilustrar as dezenas de tentativas utilizadas para a cura de patologias como Tuberculose, Malária, Cólera, Lepra, etc. Independente do que se diga para esta pessoa de tenra idade, o fazer se torna fruto indispensável de sua evolução. Nesse sentido, a ciência estaria quebrando o encanto163. Está contido
nesse e é formado pelo somatório do Diencéfalo com o Telencéfalo83. Ao fim do século XIX, avanços no campo da Histologia e descobertas, na época, puramente teóricas, como o conceito de transmissão de informação entre neurônios, ou sinapses, fizeram com que fosse inevitável pluralizar a informação médica para os mais variados
campos137.Enquanto o pilar teórico era construído no século XIX, a partir do meado do século XX os instrumentos foram sendo criados para que a prática fosse inaugurada138. 121Nesta confusão teórica, a Neuropsicologia se encaixa como paralelo entre ambas as disciplinas. Logo, o mesmo apresenta sua especificidade ao falar da estrutura de
pensamento e lógica de cada disciplina, porém, de forma hermética, situa o leitor nas diretrizes que diferenciam essas áreas nas explicações, ambas científicas, porém obtidas com métodos e técnicas diferentes em sua averiguação.O capítulo dois visa ilustrar e aclarar um pouco mais sobre a relação atual que há entre a Psicologia e a Neurologia.
Mesmo sendo inconclusivos, eles tem valor explicativo para aqueles que, por ventura, possam desconhecer assuntos ligados à pesquisa no meio científico e carecem de alguma explicação que possa melhorar seu estado de saúde mental. Portanto, mesmo uma 97 Lesão refere-se a tumor, hemorragia, bloqueios nos vasos sanguíneos e acidentes98
vmPFC significa Ventromedial prefrontal cortex. Apresentação da Técnica de Tomografia por Impedância Magnética Aplicada ao Imageamento em Medicina. 91método de pesquisa Neuropsicológica, bem como a forma de trabalhar com os dados coletados de amostras, paciente e casos clínicos diversos. 29FIGURA 3. 163 Livro homônimo do filósofo
Daniel Dennett. Ainda, na revisão da literatura, é fácil encontrar estudos que apontam a resultados como a relação direta do lobo temporal com a impressão subjetiva e do contato com a realidade 184 Beauregard, Paquette, 2006, p. Como o transplante cerebral ainda está na literatura de ficção cirúrgica e científica, permanece válido afirmar que o
indivíduo é dono de seu cérebro e não o contrário. fevereiro, 2007. Isto se afirmou na proclamação 6158 do então presidente americano, George Bush, que disse, literalmente: Agora, por isso, Eu, George Bush, presidente dos Estados Unidos da América, decido proclamar a década que começa em 1º de janeiro de 1990 como a década do cérebro. Além
de a explicação fisiológica ter sido matéria dos capítulos anteriores, há definições, até da antiga Psicologia da percepção, que articulam que o Ser Humano é complacente com seu meio161. Sua união já mudou a maneira de pensarmos as causas e o tratamento das doenças mentais”25.A distinção entre corpo vivo e corpo vivido, mente e cérebro e
dualismo e monismo, além de outras, saiu da discussão filosófica para dar voz aos biólogos e neurologistas – representantes basais das neurociências. Sendo assim, do que é complexo o cientista nunca terá um 58 Schultz, & Schultz, 2005.59 Ibidem, 2005. & Bem, D. O mesmo é dividido, como será explicitado a seguir, e a maior parte de suas áreas de
funcionamento se encontra no Neocórtex, uma parte mais recente do cérebro e que sedia algumas funções que se prestam a fornecer o status de subjetivo ao Ser Humano, como o julgamento e a moral85.Prosseguindo, a superfície do cérebro é composta por 6 finas camadas de neurônios e sulcos, que são chamadas de cissuras. No Hemisfério
dominante, se encontra, também, a Área de Broca, que é responsável pela compreensão da linguagem, bem como sua produção. Porém, estes não são dependentes diretamente uns dos outros. O salto enorme atual é querer que esses correlatos expliquem os simbólicos, as “filosofias de vida” de cada um, as idiossincrasias. Exemplos que podem ser
citados são a prosopagnosia, ou cegueira para feições, que ocorre após um dano na área fusiforme da face (FFA)108 e a síndrome de Balint, onde ocorre drástica perda da interação visual, podendo fazer com que diante de uma floresta, o cérebro só reconheça uma árvore ou fique com óculoplegia. Tecnicamente, o conhecimento psiquiátrico é mais
abstrato que o cardíaco, gástrico, etc, logo, mais subjetivo e que pode ser tendencioso. Além, ele controla o lado direito do corpo por um processo chamado decussação.das fibras nervosas87. Tudo o que fazemos tem encontro no encéfalo e ele regula questões relacionadas à manutenção da constância do meio interno, homeostase, (sistema nervoso
visceral (SNV) ou vida vegetativa) e a interação do organismo com o meio (sistema nervoso somático (SNS))78. Como diz Monteiro Lobato, uma nação é feita de homens e livros e, por empirismo, ele não errou em nada ao proferir tais palavras. Para a proteção dessa estrutura, são 3 as meninges que se encontra na caixa craniana: a Dura-máter, a
Aracnóidea ou Pacchioni e a Pia-máter. 6 ........................................................................................................................................................ Do contrário, atribuindo a forma de comportar-se a uma estrutura complicada, é viável promover estudo, pesquisas, generalizações, etc. Medicina Baseada em evidências - Análise Crítica. Agradeço, entre outros
motivos, pela orientação rigorosa da parte do texto em que teve acesso. Arquivo Fumdham © 2007. Em azul, o Hemisfério esquerdo (HE). Desta forma, a partir de sua publicação intitulada "A anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso em Geral e do Cérebro em Particular" arranjos como mapas topológicos foram criados e o imaginário popular foi
permeado por essas explicações quase sobre-humanas172. Com as novas tecnologias, o funcionamento cerebral de alguma psicopatologia, como o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), pode ser visto em relação a um grupo de controle, pode validar melhores medicamentos e formas de tratamento, além de mostrar as áreas de maior funcionamento
cortical do transtorno 132. Esta tecnologia proporcionaria um cérebro colorido, um laudo sobre as regiões encefálicas em uso, mas privaria o pesquisador do relato verbal. Na esquerda, uma visão de uma pessoa deitada com as áreas de ativação principalmente restritas ao lobo Occipital e da Amigdala cerebral. 53organismo como uma ameba, ao tocála, verá que ela reagirá dessas três formas características a fim de preservar sua existência no meio.Apesar do exemplo da ameba parecer distante do Ser Humano, é importante não esquecer que a heterogeneidade independe da homogeneidade, mas é relacionada com a evolução. Com certeza, além de ótima professora, é uma excelente pessoa.A
(futura Dra.) Débora Strauss de Moraes Muiños Piñeiro, por estar sempre próxima, apesar da ausência desse Dever Jurídico. Assim, uma pessoa não é desprovida de ligações mas estas não respeitam exatamente 68 Machado, 1986.69 Eysenck & Keane, 2005.70 Ibidem, 2005.71 Machado, 1986; Douglas, 1994. F. Disponível em: < . Para algumas
pesquisas selvagens como as citadas aqui, o sujeito passa de social para cerebral165, passível de generalização. A primeira, indiscutivelmente, mais qualitativo e a segunda, quantitativo. 4.119), esta área torna-se restrita a este profissional. Não temos nem a sabedoria suficiente para prever, nem o poder de evitar, os males que constantemente nos
ameaçam. 126REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASABBAGNANO, N. Disponível em: < . Favorece a constituição de um eu que difere do outro ao se reconhecer como autônomo. O computador mais novo e desenvolvido é uma simples máquina desajeitada. Um diagnóstico traz em si o prognóstico e quanto antes o tratamento for iniciado, melhor é sua
possibilidade de melhora 131. Os dados, quanto aos custos, são pobremente apresentados. Enquanto isso, o HD se prenderia às questões não-verbais da película e obteria informações gerais sobre o que acontece, sem a menor preocupação de detalhes sobre personagens. Mas que existe uma ligação, e até várias, não há dúvida, para mim. Muitas
vezes essas áreas caminham juntas, mas quando isso ocorre é por coincidência e não por escolha daquele pesquisador que fica trancado em seu laboratório tentando chegar a semiotécnica perfeita sobre tudo. Ao fim, apesar do espectador não ter entendido muito sobre a comunicação verbal dos personagens, função do HE, ele entenderia de forma
parca o enredo88.87 Cambier, Masson & Dehen, 1999.88 Frizzo, Allves, Colafêmina, 2001 61Apesar das inúmeras discussões e querelas sobre cérebro feminino e masculino, lado poético x lado matemático, intuição x razão, é comumente encontrado na literatura acadêmica que lesões no HE provocam afasias, de compreensão ou de expressão, e
lesões no HD fazem com que o sujeito perca a capacidade lógica global dos fatos. Logo, algum experimentador ao atuar sobre um 75 Machado, 1986.76 Machado, 1986. Acesso em: 19 de janeiro de 2008.LÚRIA, A. Nesta tentativa, Gall promoveu três pilares centrais para sua lógica. Na medida em que se pensa que a conduta é deveras complexa, o
estudo sobre ela torna-se quase impossível. Para seu funcionamento, o cérebro necessita ter oxigênio e glicose e estas substâncias são levadas a partir de irrigação sanguínea por meio de artérias. Apesar de ela ter sido e ser considerada uma forma de orientação em Psicologia, sua estruturação não compõe as diretrizes legais desta segunda e sua
influência hoje, em termos legais, está na Psicoterapia de Orientação Breve (POA).Por fim, seguindo esta historicidade, a terceira força é a corrente Humanista-Existencial, uma área de abordagem não-diretiva, que tem em seus autores o não-determinismo, seja ele psíquico ou comportamental, e apregoa a tendência à auto-realização do Ser Humano.
66trabalho. A mudança é de grau, permanecendo, até certo ponto, a natureza.Para ilustrar o que foi relatado, é importante mostrar, de forma imagética, o que foi dito. Não havia sentido59. 57 2.2 - NEUROANATOMIA E IMAGEAMENTO CEREBRAL: NOVOS CAMINHOS .............. 114espiritual, que o núcleo caudado está implicado nos sentimentos
como felicidade, amor romântico e amor maternal e que a ínsula está envolvida nas representações somáticas.Um empecilho colocado pelos próprios autores se refere à indução artificial dos estados místicos. Desta forma, as bases neurofisiológicas da leitura se situam, primariamente, no lobo occipital que, na identificação do texto, o direciona para
outras áreas corticais responsáveis por, por exemplo, a verbalização da palavra106.As avarias neste lobo implicam, obviamente, a relação que o organismo possui estímulos visuais. Fome, sede, sexo, agressividade e alguns outros comportamentos são regulados diretamente por esta estrutura. Isto não foi diferente da Psicologia que, ao contrário de ter
apenas uma disciplina de base, se formou a partir da discussão com tantas outras, como explicitado anteriormente.O Funcionalismo, escola pragmática americana, possuiu como autores referenciais W. 89Apesar de ser no início do século XX que o termo surge, a Neuropsicologia moderna tem como autores fundamentais Donald Olding Hebb, Karl
Spencer Lashley e Aleksandr Romanovitch Luria, o considerado “Pai” da disciplina. Acesso em: 4 de fevereiro de 2008.DOUGLAS, C. Disponível online.FIGURA 14. No entanto, cruzando o Atlântico, 51 Hyman, 1967. Os resultados acumularam volumes com centenas de dados e estes foram comparados a partir de uma correlação estatística, o SPM2
(statistical parametric mapping software), por análises qualitativas e de primeira pessoa. Ao ver uma criança chorando, por exemplo, é neste segmento que ocorrerá sentimentos denominados como compaixão, tristeza, pena, etc. Estímulos visuais, sonoros, tácteis, entre outros, podem servir de suporte para identificação das regiões cerebrais ativadas
durante o procedimento.No trajeto para se alterar o diagnóstico sindrômico para o nosológico, tanto o termo síndrome como transtornos designam que existe uma real diferença no comportamento do sujeito que o possui, porém a localização cerebral exata que inicia esse desvio comportamental é desconhecida. A saber: audição, visão, paladar, olfato
e somestesia) e as propriedades mentais também (como percepção, motivação, emoção, pensamento, criatividade, etc.).Falar de estruturas cerebrais do pensamento delimita uma linha tênue entre o cérebro e as faculdades cognitivas e pode levar a alguns erros. 34dias de hoje quando se pensa nas investigações possíveis a serem feitas no campo da
ergonomia cognitiva.Depois desse período, marcado pela inauguração do primeiro laboratório experimental de Psicologia e de Titchener nos EUA, o Estruturalismo deu início ao que conhecemos como Psicologia Clássica. Acesso em: 8 de janeiro de 2008.BUCHALLA, A. Logo, pensar sobre algo, como uma partida de futebol, possui além de uma lógica
fisiológica, uma explicação cerebral. A Ressonância Magnética Funcional (fMRI)126 funciona de acordo com a lógica básica do funcionamento cerebral. Rogers, se encontra tangendo muito constantemente a Filosofia. Para tal efeito, um epítome de conceitos-chaves, história e evolução das propostas da Psicologia e da Neurologia é traçado e
comentado de 4forma a explicitar, de forma mais concisa, a afinidade que ambas as disciplinas podem possuir no intuito de descrever e estudar o Ser Humano. Por exemplo, a Astronomia quando dá lógica ao que é complexo, no caso, as estrelas, não se adsorve em desmentir à Astrologia. Porém, ainda neste sentido, o British Medical Journal relata
que eles são, geralmente, muito pequenos, curtos, de qualidade pobre, parcamente apresentados e administrados, além de endereçarem a questão errada36. Não é interesse desmentir alguma outra vertente teórica ou impor esse conhecimento sobre outras pessoas com pensamento diferente. Medicina Baseada em Evidências: Tendenciosidades
Prejudicam o Conceito. Por exemplo, nas paredes de uma caverna em Gargas, sul da França, pesquisadores chegaram a achar desenhos de mais de 200 mãos humanas realizados entre o período que compreende os anos de 60.000 a 40.000 a.C.. É um cenário interessante de ser visualizado e pode ser o início de uma série de questionamentos dirigidos
sob a finalidade de destrinchar os aspectos subjetivos dessa pessoa nesta situação. O feiticeiro e sua magia. É uma tarefa muito intricada quebrar ou desconstruir conceitos que já permeiam a fantasia coletiva. Assim, ocorre a perda do reconhecimento de objetos, cores, faces, etc. Desprezar, como é visto em algumas academias, a relação
complementar que uma disciplina pode ter com outra é negar o caráter lógico de que o Ser Humano não é semelhante a um armário com divisões (onde cada lugar seria guardado tal coisa) e ir contra a teoria Darwinista, de continuação entre espécies61. As pesquisas divulgadas e questionadas durante toda a monografia, claro, possuem seu valor,
tem sua importância científica e pertinência teórica. Na figura direita, o PET SCAN de uma pessoa normal. É interessante mostrar como essa roupa de 40 Um exemplo prático disso está no vídeo do youtube que pode ser acessado em . Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.LÉVI-STRAUSS, C. Apesar disso, isto não exclui a freqüente interação entre
ambos os circuitos.Na parte posterior do cérebro e mais recuada do cérebro, se encontra o lobo occipital. O que era chamado de Psicologia fisiológica, hoje, com as devidas alterações, é a Neuropsicologia148. E. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2001. Segundo a mesma, uma reviravolta nas tendências das prescrições farmacêuticas foi noticiada
pela Medco32. Disponível em: < . Se hoje, para se ter razão é necessário provar item a item do argumento, tese, etc, na época o conceito de razão era o que melhor se aplicava e podia descrever algo. Disponível em: < . Lembrando que o organismo é dinâmico e possui oscilações, como a perda constante de energia, por exemplo, uma peça anatômica
não pode servir para estudar a interação do corpo externa ou internamente. Sitientibus Série Ciências Físicas, v.01, pp. O físico que esqueceu a tabuada. Além, duas síndromes são conhecidas por atuarem especificamente no lobo parietal. 7-13.15 Venturi, 2007. A proposta de este trabalho objetiva relatar a experiência de bolsistas do Programa de
Extensão Práticas Integradas em Saúde Coletiva sobre a elaboração de recursos didáticos alternativos para a disciplina de Anatomia Humana, visando melhorar o interesse e aprendizagem dos discentes na busca pelo melhor aproveitamento do conteúdo no curso desenvolvido. [...] Eu não tinha dados sobre isso [...]Samuel BeckettPelo dicionário
Aurélio da Língua Portuguesa, correlato está relacionado com o que é correlativo, ao que pode ser correlacionado154. No Brasil, em um dos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara, existem pinturas que ilustram esta mesma preocupação. Desta forma, é possível aliar o quantitativo ao qualitativo.A partir do exposto, uma
definição ampla desta ciência se dá na atribuição de uma ponte entre a Neurologia e a Psicologia para a finalidade de melhor explicar o comportamento, sendo este resultado de alterações ou lesões cerebrais ou não, bem como explicar como se expressa algum comportamento no SN, principalmente no encéfalo. O que antes se fazia necessário, agora
é suficiente para qualquer explicação do comportamento, seja este adequado, desviante ou patológico. De certa forma, ele corrigiria a Antropologia em nome de uma ciência, ou Neurociência, pura.Esse correlato tem dois pilares de sustentação. Para esta efeito, provavelmente, o autor relata as influência que ela pode ter na validação do Direito, da
Psiquiatria, da Psicologia, da Educação, etc. 90delinear bem a forma da Neuropsicologia na visão de Ser Humano sem ser puramente mecanicista tampouco sócio-histórico145. Nem é só cérebro, nem é Res Cogitans, como queria Descartes.O cérebro é a condição necessária para que se separem os vivos daqueles falecidos, porém não é suficiente para
explicar todos os atributos das pessoas. Lucia Machado Haertel, neurologista infantil, filha do Professor Machado. As relações são menos duradoras e a venda de antidepressores aumenta 31. 188 [Tradução Minha]. Ciências & Cognição, v.12, pp. Em certo ponto, o que se faz de “novo” hoje, já foi feito outrora.Até aqui, a especulação no âmbito da
Filosofia da Mente foi traçada. R; ATKINSON, R. 137 Atkinson et. A validação ou refutação desta se dá com o tempo. A saber, em ambas as imagens da direita, a primeira região marcada é a junção occiptoparietal, seguindo-se pelo meio do lobo temporal, lobo temporal e, na parte superior de ambas, o lobo parietal. FIGURA 4. Como exemplo prático,
um telefone pode ser totalmente destrinchado a ponto de não sobrar mais peças. 3estudar a relação entre o Sistema Nervoso (SN) e o comportamento. 10) se seguem para suprir tal necessidade77.Telencéfalo Diencéfalo MesencéfaloMetencéfalo MielencéfaloFIGURA 9. ed. Logo, aqui será utilizada a tradução mais freqüentemente encontrada
(cérebro). Um paciente idoso com inteligência superior que entra em processo de demência, raramente será visto por um tomógrafo como portador desta patologia. Este, mesmo que cientificamente destrinchado, continua com seu ar de enevoado, bucólico.Portanto, o texto que se seguirá tem, também, uma validade. Manual de Psicologia Cognitiva.
187 [Tradução Minha].183 Herzog et all, 1990-1991, apud Beauregard, Paquette, 2006, p. O preceito do silogismo é transpassado por esse viés. Ela é complexa e nada nos adianta tentar para chegar a alguma conclusão sobre a mesma.Em outro sentido, há teóricos que defendem que nossa tecnologia e nossa forma de ciência e pesquisa atualmente
não podem suprir todas as questões colocadas na discussão mente e corpo, nature e nurture, etc, mas que em breve estes impasses epistemológicos serão solucionados. Tendo isto feito, a tecno-biomedicina não tem o menor interesse pelo modelo de corpo subjetivo, já que este nada mais é que uma emersão biológica adaptacionista. Disponível
online.Apesar dessa divisão inicial didática, é no encéfalo que ocorrem as relações primordiais que levam o sujeito à vida. Assim, com esses 3 autores o comportamento humano passou a ser encarado como muito mais complexo do que uma análise simplesmente comparada. 70memória, já que eles são constituídos por regiões como o Hipocampo e a
Amigdala cerebral. Hoje, ainda existem cientistas que se dizem porta-vozes da frenologia, principalmente no campo da Psiquiatria e Psicologia, o que só eleva o receio que se deve ter com a inflação de publicações na contemporaneidade.Entretanto, como toda explicação que se apóia na desimplicação do sujeito ao mundo, alguns colegas aderiram ao
movimento e elevaram a concepção de Gall para outros patamares. Muito provavelmente, quem aparecerá nas clínicas Neuropsicológicas serão seus parentes e, por mais que o exame de imageamento cerebral não detecte o início de, por exemplo, Alzheimer, o clínico conseguirá fazer isso a partir de recursos outros, como testes e inventários
padronizados psicométricos e neuropsicológicos. ...... Esta idéia, basicamente, consistia em diferenciar uma instância específica ao corpóreo (Res extensa) e uma que versava sobre a mente (Res cogitans). Numa cultura norte-americana, o Behaviorismo (comportamentalismo) é muito mais esperado de se observar na atuação de um psicólogo ou
psiquiatra do que um método fenomenológico humanista, o que se espera mais na tradição francesa.Frisando o que foi dito na introdução, por este trabalho se remeter mais à relação prática entre Neuropsicologia, Neurociências e correlatos neurais aos estados subjetivos, uma análise pormenorizada é dispensável ao tema. Afasia. Até a metade do
século XX, a Psicanálise era a orientação da Psiquiatria e da Psicologia. Manual de Neurologia. Seu criador, Wilhelm Roentgen, foi um dos pioneiros a aliar a Medicina à Física, sua formação de origem119. A palavra “neuro” é importante, só não pode, nem deve, virar um radical de cientificidade ao discurso médico ou psicológico. 405, pp. Ainda hoje,
há militantes de Freud que entendem que qualquer coisa que alguém faça em qualquer horário pode ser interpretado. Neste sentido, é muito válido e esperado que algum transtorno se manifeste com maior razão em uma região encefálica do que em outra, agora a lógica causa x efeito ainda não pode ser averiguada. 94 4.1 - TYPE-TYPE E TYPETOKEN .............................................................................................. Quanto às propriedades citadas acima, na filogênese do SN e, com isso, do protoplasma, são a irritabilidade, a condutibilidade e a contratilidade. A saber: lobo frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula (fig. Culturalmente, o Ocidente sempre valorizou aqueles que possuem o
conhecimento sobre algo, principalmente quando na área da saúde. Hard Science, Hard Choices – Facts, Ethic, and Policies Guiding Brain Science Today. Hoje em dia, o campo do psicólogo é bastante vasto. A partir disto, o senso popular resolveu batizar esses dois campos como “médicos de maluco”40. Enquanto o primeiro segue a variação de
natureza, o segundo adere à variação de freqüência ou de grau155. É possível observar as regiões desativadas23 nesses dois tipos. O Gene Egoísta. Na figura direita, a visão do HE em funcionamento, com ativação no Lobo Occiptal, na área responsável pela área fusiforme da face. Esta gênese foi o fator inicial para caminhá-lo nesta nova disciplina e
para seu fracasso em relação a este primeiro objeto de estudo. Nada mais justo que este profissional esteja capacitado a ver quem busca seu auxílio como, antes de tudo, uma pessoa e não um exame. E segundo, pois ajuda a contribuir para a ignorância acadêmica tanto vista em universidades. 223-228, 2002.SCHULTZ, D.; SCHULTZ, S. A
desconstrução é feita na medida em que se invalida uma área em razão de crédito à outra.Usando do exemplo anterior, se a lógica explicativa da Astronomia fosse classificar as estrelas dizendo que elas são estruturas físicas que possuem origem e evolução, mas que nada dizem sobre o comportamento humano, ela estaria colocando em descrédito a
Astrologia, que se 158 Scherer, 2002, p. Chegou-se a pensar que a Tuberculose estava ligada à genialidade, já que o pianista Chopin possuía tal patologia4. 14 1.2 - BREVE ORIGEM DA NEUROANATOMIA ........................................................................ Na internet, o site www.sciencedirect.com possui o arquivo online. Desde fonoaudiólogos até
psiquiatras começam a 1 Esta expressão é homônima ao título de um livro do neurocientista Joseph LeDoux, onde afirma que “the brain makes the self” (o cérebro faz o self/ser). A diferença é que nesta seara do argumento, existem as distinções entre aquele que é lógico válido e o que não o é. O estudo do telefone permitirá que se conheçam suas
funcionalidades e mecanismos de ligação, porém, a mensagem transmitida entre aqueles que estão se comunicando ao telefone não será vista nem com o telefone montado e muito menos com ele desmontado.O ponto forte das neurociências, e isso que se chama de Hard Science¸ palavra utilizada anteriormente, é subir ao degrau do significado, do
simbólico. 73O Hipocampo está diretamente ligado à Amígdala e sua função se encontra aplicada à memória de longo prazo. Saí da condição da lingüística e aponta à metafísica, principalmente no campo da Filosofia. Além de participar no processo de aquisição mnêmica e memória de trabalho, a Amígdala responde por comportamentos de
agressividade e resposta sexual113. A palavra de um cientista se confunde com a verdade em muitos casos e para muitas pessoas, principalmente as leigas no assunto.Óbvio que da mesma forma que Direito não é Justiça. Vide explicação na nota 37.129 Carvalho, 2002. A ação, aqui, será movida no sentido de promover uma visão ampla sobre o tema
das Neurociências e seu impacto na sociedade contemporânea que, além de permear o imaginário popular, se entranhou em disciplinas científicas, políticas e economias. 86 Machado, 1986, p. Assim, sabendo que esta condição já saiu da elucubração científica e se tornou um fato social, é bom começar a (re)lembrar que o Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quarta edição, (DSM-IV-TR ®), não é um teste tão objetivo assim e que os psicofármacos, mesmo que de amplo uso entre o público geral, ainda possuem um meio de atuação muito pouco entendido em sua ação global no organismo, já que possuem pouca atuação específica sobre à etiologia da patologia e,
por isso, são chamados de remédios “sujos”28.Constantemente se lembrar que toda a forma de classificação das doenças não passa de um estatuto provisório com aceitação de uma parcela dos pesquisadores é o início para possuir um questionamento crítico sobre as verdades propostas na contemporaneidade. 52externo. Em Psicologia, no caso, ela
marca o último momento anterior ao estudo experimental da gênese do conhecimento e se prolonga, em lato sensu, até os 48 Como exemplo, o CFP (Conselho Federal de Psicologia) exige que apenas licenciados em Psicologia comprem e apliquem testes psicológicos. Torna-se, completamente, desnecessário repetir que o Ser Humano funciona a partir
de uma unidade e não por dualismo mente x corpo, etc. Enquanto os teóricos da Gestalt apregoavam que a soma das partes é menor que o todo e que o Ser Humano é complexo, Watson e Skinner no século XX e, agora, Dennett, dizem que é uma questão de tempo e fortalecem o Behaviorismo como ciência magna da explicação do comportamento. 114
- 122, 2004. Outras lesões nesta região do cérebro, ou mesmo a má formação durante a embriologia deste segmento, é uma das explicações cabíveis para pessoas com Transtorno de Personalidade Anti-Social (TPAS), um quadro desafiador tanto para a Psiquiatria como para a Psicologia moderna101, além de permear no cenário jurídico e da
Psiquiatria e Psicologia Forenses.Diretamente posterior ao lobo frontal e posicionado superiormente ao occipital, o lobo parietal desempenha funções basicamente relacionadas à integração das modalidades sensoriais e visoespaciais ou de navegação. Com este término crítico, o próximo subcapítulo já foi introduzido ao leitor.2.2 - NEUROANATOMIA
E IMAGEAMENTO CEREBRAL: NOVOS CAMINHOSUtilizando da tecnologia como aliada, a Neuroanatomia vem possuindo um arsenal cada vez maior de técnicas e métodos para examinar um conjunto variado de comportamentos normais e desviantes. A partir deste ponto, já não era mais necessário que o corpo fosse aberto para que se retirasse
alguma de suas estruturas, nem que só se estudassem em cadáveres seus órgãos, tecidos, etc. Da mesma forma, uma prática sem teoria é nula, é absurda11. Divisão Funcional do Sistema Nervoso.A partir desta última divisão, há outro modelo didático que faz uma divisão entre o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) e o SNP. O sujeito com conflitos que
se recusava a tomar medicamentos ou passar por psicoterapia, agora aceita a informação veiculada por esses profissionais em alguma revista.Da mesma forma que a Psicanálise ajudou a unir a Psicologia e a Psiquiatria, hoje, a Neurociência une ambas as disciplinas, com algumas adições extras teóricas e técnicas. Por exemplo, o termo melancolia,
que significa bile negra em grego, é um dos quatro humores corporais encontrados por Hipócrates. Entretanto, a correlação entre Transtorno Mental e Participante é feita em nível cerebral e a Neuroimagem Funcional e ainda não é capaz de averiguar o lado subjetivo citado no subcapítulo anterior. Além, há a investigação qualitativa, devido a
Neuropsicologia se utilizar da validade ecológica, que é aquela que se dirige com exclusividade às atividades (ou comprometimento delas) do seu alvo de pesquisa. A figura abaixo (fig. Além, ele terá de estar, constantemente, atualizado para a database que versa sobre as formas mais corretas de tratar seus pacientes.34 O site do fórum está disponível
em Carvalho & Soares, 2000. Disponível em: < . 126 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ......................................................................................... Para alguns isso é um ganho. Ser fruto, como dito, da historicidade de alguma disciplina..11 Thagard, 1998.12 Provavelmente, após o bem elaborado livro “O Erro de Descartes”, Damasio se tornou o mais
famoso Neurocientista. Ele não é criado do nada. 11Atenas, foi o berço da Filosofia Ocidental e hoje continua sendo largamente citada em artigos científicos para a explicação de comportamentos, condutas, pensamento, etc9.Engana-se aquele que acha que a Filosofia não é importante. Plasticidade Neuronal, funcionamento complexo neural, LTP
(long-term potentiation) e equipotencialidade da função cerebral foram alguns dos primeiros dados levantados por esses gênios da Neuropsicologia que conseguiram delimitar um campo totalmente científico de pesquisa do comportamento146. Seu exemplo é bem esclarecedor: se em uma guerra, um grupo de refugiados resolve se abrigar em uma
casa e, durante o silêncio, o bebê de alguma dessas pessoas começa a chorar, a decisão racional é assassinar a criança e preservar a vida coletiva. Mas é um preconceito dos sábios acreditar que hoje o sabem melhor que em qualquer outra época.NietzscheEscrever uma monografia sobre Neurociências é uma tarefa árdua e perigosa. 91 Machado,
1986, p. H.; ALMEIDA, R. Segundo o autor, quanto maior o uso de determinado órgão ou membro, maior será sua representação cortical. Vide explicação na nota 37.109 Cukiert et al, 2000. Disponível em: < . Um estudo recente, feito pelo neurocientista Antonio Damásio ajudou a contribuir para a relação que a parte anterior do córtex frontal,
chamada de pré-frontal, tem no julgamento social e relacionamento afetivo. Isto quer dizer que por mais distante que um membro inferior66, como a perna, possa estar da cintura ou da cabeça, interiormente eles estão ligados por redes de comunicação que podem se denominar, como exemplos, neurônios, plexos e nervos. Algumas teorias antes
puramente filosóficas deram lugar às ciências hoje, outras viraram mitos, folclore ou crendices. A competência de um neuropsicólogo só tem 167 Wilkes, 1988, p. Não era necessário que a prova passasse por critérios de validação. Se não fosse isso, estaria tudo ótimo, onde, novamente, o maior beneficiário seria o paciente. Na obra em questão, o
filósofo Behaviorista se dedica a explicar a religião sob um viés biológico.164 Chalmers, 1995.165 Vidal, 2005.166 Wilkes, 1988. No caso, a consciência.A lógica dessas escolas Clássicas era que: sendo possível decompor os elementos da consciência, poder-se-ia, enfim, reproduzi-la. 54o ponto de vista embriológico. Os aspectos éticos dos testes são
freqüentemente negligenciados. New York: Oxford University Press, 1995.MACHADO, A. Acesso em 2 de fevereiro de 2008.MARX, M. 102partir de uma análise cerebral minuciosa é possível descobrir os significados idiossincrásicos que essa partida de futebol possui162.Nesta medida, os eventos subjetivos possuiriam um aporte explicativo basal para
que sua característica fosse atribuída. 106 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... É uma relação de nexo causal. J. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. Não é questão de excluir, radicalmente, que a Neurologia e a Neuroanatomia são essenciais para o organismo, mas alertar que a experiência,
além de ter papel de modelador neural, é condição essencial para uma pessoa se dizer pessoa.Uma estimulação elétrica na Hipófise deixará o estimulado com atitudes agressivas. É condição sine qua non do neuropsicólogo saber as regiões encefálicas envolvidas nos aspectos comportamentais e nas funções executivas para que, com isso, consiga se
elevar à meta desta disciplina: a relação entre SNC e o comportamento.Sem que este estudo básico seja realizado, é possível e facilmente imaginável que os erros aflorem das duas partes durante os exames clínicos e psíquicos. O SNC apresenta estruturas tais como o encéfalo e a medula espinhal. O primeiro postula que toda teoria deve ter uma
explicação Neurocientífica e a inserção radical neuro em seu nome e o segundo que toda forma de comportamento, pensamento, sentimento, etc possui um correlato anatômico, funcional e, também, explicativo. Sistemas e Teorias em Psicologia. Sua metodologia é fraca e este fato foi um importante aspecto para as inúmeras críticas feitas em relação
à validade da teoria, da clínica e de alguns pontos de relação com outras abordagens. No outro, tem o psicanalista, o sábio mágico do insight”27. Acesso em: 7 de janeiro de 2008. Elas são frutos da aprendizagem, das relações sociais, da linguagem, das memórias, etc. 55FIGURA 10. 83Apelo a todos os funcionários públicos e aos cidadãos dos Estados
Unidos para observarem a década com programas apropriados, cerimônias, e atividades133.Após o feito, já era de se esperar o acumulo de investimento em pesquisas para melhorar a tecnologia de Neuroimagem fosse realizado sem muitas delongas. O pressuposto básico dos modelos científicos é alertar que qualquer teoria pode ser criticada e

contestada a fim de que ela seja melhorada e possua maior correlação com, agora sim, a verdade. Acesso em: 19 de dezembro de 2007.PINEL, H.; COLODETE, P. Assim, chegou-se a uma fórmula que chamou de ‘Lei de Stevens’60: Deste modo, a ligação entre Psicologia e outra área do conhecimento não se inaugura com a Neuropsicologia. N. O
campo fenomenológico, a redução fenomenológica, etc são áreas repletas de sentido e lógica. A posição de saber tem glória, peso e renome. Para tanto, as figuras abaixo (fig. 43CAPÍTULO 2NEUROANATOMIA: DA DESCRIÇÃO À FUNÇÃO 44Os subcapítulos que se seguirão têm como objetivo discorrer sobre algumas questões básicas de
Neuroanatomia, principalmente a restringindo em seu arcabouço técnico e teórico ao SNC. 99O argumento type-token é, invariavelmente, recurso de explicação de terceiros para algo. A Psicofísica, área do conhecimento que estuda a relação entre magnitude entre um estímulo físico e seu correlato na percepção sensorial, tem estudos iniciais
apontando à data de 1860. Logo, a Psicologia era uma ciência que poderia ter o status teórico da Física, Química, Fisiologia, etc. The Creation of Psychopharmacology. 19)F IGURA 19.
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