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Cientistas esquadrinham 
o córtex em busca 
dos sinais de emoção, 
sentimentos 
e julgamento moral 
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moral e a faculdade 
flB humana de fazer julga- 
I mentos  morais  ou 
H emitir juízos de valor 

^^M historicamente têm 
1 sido consideradas te- 

H mas próprios dos filó- 
sofos, a ponto de te- 
rem constituído desde 
a Ética a Nicômaco, de 

Aristóteles, um campo quase autôno- 
mo da filosofia. Foi mais ou menos isso 
que um jovem neurocientista brasileiro 
ouviu dos revisores de uma respeitada 
publicação científica internacional 
quando tentou emplacar seu primeiro 
artigo com resultados sugestivos, cons- 
tatados por ressonância magnética fun- 
cional, de que os córtex frontopolar e 
temporal anterior do cérebro eram ati- 
vados enquanto voluntários saudáveis 
desenvolviam determinada tarefa que 
envolvia julgamento moral. Recomen- 
daram-lhe que melhor seria deixar a 
neurociência fora desses complicados 
meandros da ética para os quais só os fi- 
lósofos demonstraram sempre a mais 
inequívoca aptidão. 

Àquela altura beirando os 30 anos e 
confiante no que fazia, o jovem pesqui- 
sador não seguiu, claro, a sugestão. Em 
vez disso, reencaminhou o artigo cuja 
autoria dividia com um colega brasilei- 
ro e um norte-americano para o respei- 
tado periódico Arquivos de Neuropsi- 
quiatria, editado no Brasil, mas com 
circulação internacional garantida atra- 
vés da SciELO, a Scientific Electronic Li- 
brary Online. E foi assim que as con- 
clusões do estudo conduzido por Jorge 
Moll - é este o nome de nosso persona- 
gem -, apresentadas pioneiramente em 
2000 na Sociedade Americana de Neu- 
rociência, apareceram nos Arquivos em 
um artigo assinado por ele, mais Paul J. 
Eslinger e Ricardo de Oliveira-Souza, 
sob o título "Frontopolar and anterior 
temporal cortex activation in a moral 
judgmente task", em julho de 2001. 
Coincidentemente, a publicação ocor- 
ria no mesmo mês em que saía pela re- 
vista internacional que ele originalmen- 
te procurara o artigo de um grupo da 
Princeton University liderado pelo filó- 
sofo Joshua Greene, sobre o envolvi- 
mento direto das emoções nas decisões 
que implicam grandes dilemas morais. 

A estratégia de Moll de não poster- 
gar a publicação do artigo ligado a um 
tema que sabia que tinha muito appeal, 
e encaminhá-lo logo para um periódico 
teoricamente de menor alcance, mos- 
trou-se acertada para inseri-lo formal- 
mente e sem mais delongas na cena in- 
ternacional de seu campo de pesquisa: 
em 2000 ele via publicado na Neurology 
o primeiro trabalho no qual, entre 1997 
e 1999, utilizara mais a fundo imagens 
do cérebro obtidas por meio da resso- 
nância magnética funcional, técnica 
que, em termos simples e sintéticos, fla- 
gra imagens do cérebro em atividade. 
Vários outros se seguiram em diferen- 
tes publicações, como a Neurolmage e 
The Journal of Neuroscience, até o im- 
portante artigo de revisão dos funda- 
mentos neurológicos do julgamento 
moral," The neural basis ofhuman moral 
cognition\ assinado por ele e mais Ro- 
land Zahn, Ricardo de Oliveira-Souza, 
Frank Krueger e Jordan Grafman, na 
Nature Reviews Neuroscience em outu- 
bro do ano passado. 

Cérebro moral - Nesses poucos anos 
de afirmação consistente de seu traba- 
lho de pesquisador sempre a partir das 
neuroimagens funcionais, Moll chegou 
a várias conclusões com grande poten- 
cial para produzir polêmicas. Por exem- 
plo, a de que o lobo frontal do cérebro, 
sede por excelência das funções executi- 
vas segundo as mais respeitadas teorias 
vigentes, e que o manteriam firmemen- 
te engajado na solução de problemas di- 
fíceis e complexos por meio do raciocí- 
nio lógico, está também envolvido nas 
tarefas mais simples e rotineiras. "E 
aquilo que nesse lobo pode ser identifi- 
cado como nosso cérebro moral é na 
verdade um sensor ativo o tempo intei- 
ro, incansável, envolvido com as esco- 
lhas mais comezinhas, como, por exem- 
plo, decidir se vou dormir mais um 
pouquinho ou não, e não somente com 
o julgamento de grandes questões, 
como o lançamento de uma bomba atô- 
mica sobre Hiroshima", diz. Aliás, a ca- 
pacidade de armazenar um grande re- 
pertório de situações e percebê-las em 
suas múltiplas interconexões permiti- 
ria a esse cérebro moral, entre outras 
coisas, antecipar que caminhos tomar 
muito antes de agir. 

Outra conclusão do pesquisador, 
cujo artigo científico correlato está em 
fase de publicação, indica que uma mes- 
míssima área do sistema mesolímbico 
frontal é ativada quando uma pessoa 
toma uma decisão visando só sua re- 
compensa financeira ou visando uma 
recompensa moral ainda que à custa de 
prejuízo financeiro. No estudo que pro- 
duziu esse resultado, feito com apoio de 
imagens funcionais de altíssimo campo 
e no qual pessoas sadias tinham que to- 
mar decisões reais com ganho ou perda 
de dinheiro real (até US$ 128), os vo- 
luntários recebiam uma lista de orga- 
nizações filantrópicas de todos os mati- 
zes ideológicos, entre as quais estavam 
algumas em que tanto a organização es- 
colhida quanto o aplicador ganhavam 
alguma coisa, outras em que só o aplica- 
dor ganhava e outras em que, caso apli- 
casse ali o seu dinheiro, ele perderia o 
valor correspondente. 

O exemplo de Moll, hoje com 35 
anos e pesquisador vinculado à Unida- 
de de Neurociência Cognitiva e Com- 
portamental da Rede D'Or, instituição 
privada do Rio de Janeiro - mas no mo- 
mento baseado nos Estados Unidos, 
onde faz um pós-doc nos National Ins- 
titutes of Neurological Disorders and 
Stroke, ligado aos Institutos Nacionais 
de Saúde (NIH) -, é altamente ilustrati- 
vo do que vem ocorrendo no país no 
âmbito dos estudos de neurociência 
fundados nas tecnologias da neuroima- 
gem, em especial aquelas produzidas 
pela ressonância magnética funcional. 
Com auxílio destas imagens que forne- 
cem algumas indicações temporais 
muito precisas do cérebro em funcio- 
namento, pesquisadores buscam encon- 
trar, entre outros achados, pari passu 
com seus colegas dos países mais desen- 
volvidos, a correspondência fisiológica 
nos neurônios de atos de linguagem, 
movimentos, julgamentos morais, emo- 
ções, sentimentos, comportamentos so- 
ciais etc, levados a efeito por pessoas 
saudáveis. E certamente têm contribuí- 
do para fazer avançar o conhecimento 
atual sobre o cérebro, ao mesmo tempo 
que indiretamente propõem novas vias 
para as abordagens clínicas de impor- 
tantes doenças neurológicas. 

No entanto, em terreno tão vasto e 
pantanoso quanto é a expressividade do 
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propriamente humano em cada ho- 
mem ou mulher, há críticas, óbvio, ao 
que seriam os estreitos limites e o cará- 
ter bastante relativo das informações e 
conclusões que visam elucidá-la basea- 
das nas neuroimagens funcionais. E es- 
sas críticas começam no próprio meio 
dos neurocientistas para só depois es- 
tender-se a estudiosos das humanida- 
des de variados matizes. "Essa maneira 
elegante, porque não invasiva, de tentar 
flagrar o funcionamento do cérebro 
tem alguns problemas, e tudo começa 
porque ela se passa ao modo de blocos 
de castelos", diz o neurologista Fernan- 
do Cendes, chefe do Laboratório de 
Neuroimagem da Faculdade de Ciên- 
cias Médicas da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

"Há sempre uma condição on e uma 
condição off", prossegue Cendes, "que 
são investigadas com o indivíduo den- 
tro da máquina de ressonância magné- 
tica, e depois subtrai-se uma situação da 
outra para verificar o que a mais foi ati- 
vado no cérebro na situação on." Ou 
seja, a tarefa de mexer os dedos das 
mãos seria uma situação on e, em segui- 
da, ficar parado, seria a situação off. 
"Ora, quanto mais fino e complexo o 
que se quer investigar, por exemplo, o 
processo cognitivo ou o processo do 
pensamento, tanto mais difícil é propor 
a condição off. Não é possível propor se- 
riamente a um voluntário, por exemplo, 
que ele não pense", comenta. Um outro 
problema é que normalmente o volun- 
tário dentro do tubo de ressonância 
magnética não pode falar (ele responde 
usualmente sim ou não manejando um 
joystick) e quase não pode se mover para 
além dos limitados movimentos que é 
instruído a fazer. 

Atividade redundante - Cendes, um 
estudioso das epilepsias, observa tam- 
bém que há muita redundância na ativi- 
dade cerebral, daí que determinado pro- 
cesso, o cognitivo, por exemplo, ativa 
áreas de modo muito semelhante a um 
outro, como o da atenção. E é precisa- 
mente por conta dessa redundância 
que, em determinadas circunstâncias 
patológicas, pode-se tirar grandes áreas 
do lobo frontal sem muitas seqüelas, 
porque outra área assume as funções li- 
gadas àquelas que foram perdidas. 
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"Constatar aquilo que é ativado duran- 
te a execução de uma tarefa está ok, mas 
não se pode assegurar que é só e exclu- 
sivamente aquela área que está ativada 
nesse momento", observa. Por isso há 
que se tomar todos os estudos baseados 
em ressonância funcional com certa 
cautela, porque, diz, ante o cérebro "ain- 
da se está frente a um quebra-cabeça 
cheio de desafios, no qual nada é tão 
simples quanto pode parecer." De qual- 
quer sorte, as pesquisas baseadas em 
imagens funcionais têm, sim, vantagens, 
ele acrescenta. "São interessantes, im- 
portantes e têm acrescentado conheci- 
mento ao funcionamento do cérebro." 

Atlas cerebral - Uma contribuição 
nesse sentido vem sendo oferecida por 
um grupo de pesquisadores originários 
de diferentes instituições e agora reuni- 
dos no Instituto Israelita de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein (IIEP), sob a di- 
reção de Carlos Alberto Moreira Filho. 
Vale lembrar aqui que o IIEP, vinculado 
ao Hospital Israelita Albert Einstein, é o 
parceiro privado de duas universidades 
estaduais e uma federal sediadas no es- 
tado - a Universidade de São Paulo 
(USP), a Unicamp e a Universidade Fe- 
deral de São Paulo (Unifesp) - no pro- 
grama CinAPCe, sigla que, fazendo uma 
alusão às sinapses cerebrais, nomeia a 
Cooperação Insterinstitucional de Apoio 
à Pesquisa sobre o Cérebro. Essa iniciati- 
va, que tem o suporte da FAPESP e deve 
entrar efetivamente em funcionamento 
até o começo de 2007 (veja Pesquisa FA- 
PESP, edição 124), pode impulsionar os 
avanços nessa área de pesquisa que nos 
últimos anos vem claramente se consti- 
tuindo com uma certa força no país. 

A essa altura o IIEP, por conta de sua 
participação no CinAPCe, já adquiriu 
com recursos próprios um dos quatro 
equipamentos de ressonância magnéti- 
ca de alto campo com que essa rede de 
pesquisa do cérebro, cujo primeiro foco 
de investigação são as epilepsias, vai con- 
tar. São aparelhos com campo mag- 
nético de 3 Teslas, que permitem obter 
imagens cerebrais com definição e reso- 
lução espacial muito maiores do que as 
oferecidas pelas máquinas hoje em uso, 
de até 1,5 Tesla, e em menos tempo do 
que os pacientes teriam de gastar nas 
máquinas atuais. 

Mas, antes mesmo que a nova má- 
quina seja instalada, o IIEP vem traba- 
lhando com os equipamentos disponí- 
veis em uma série de projetos de pesquisa 
que se valem tanto da ressonância fun- 
cional quanto de sua combinação com 
outras técnicas de obtenção de imagens 
cerebrais. E, em alguns casos, há até 
uma estreita articulação do interesse da 
pesquisa com objetivos clínicos imedia- 
tos. Um exemplo é a obtenção de ima- 
gens que permitem reduzir o risco de 
atingir áreas ligadas a funções nobres 
durante uma cirurgia para a ressecção 
de tumores cerebrais. "Em breve as 
equipes do IIEP e do Hospital Albert 
Einstein iniciarão um protocolo em 
que a imagem da ressonância funcional 
será integrada a com um navegador no 
campo cirúrgico, permitindo assim a 
realização de cirurgias de altíssima pre- 
cisão", diz Moreira. 

O sonho é livre e ilimitado, mas, 
para ficar em terreno mais concreto, um 
dos projetos relevantes do IIEP basea- 
dos em ressonância funcional é a mon- 
tagem de um banco de dados visando à 
criação de uma espécie de atlas cerebral 

Saber fundado 
na doença 

A pesquisa com neuroimagens 
tomou corpo no começo dos anos 
1990. Mas quando se inclui entre as 
tecnologias fundamentais para o 
avanço recente do conhecimento do 
cérebro a tomografia por emissão de 
pósitrons (PET) pode-se recuar seu 
marco inicial para a década anterior. 
Vale a pena, no entanto, ir ainda 
mais longe, chegar ali pelos anos 20 
do século passado, para perceber 
como na verdade os estudos do cé- 
rebro saudável, com o suporte de 
técnicas como a ressonância magné- 
tica funcional, se enraízam na pes- 
quisa de lesões e, especialmente, no 
conhecimento gerado durante as ci- 
rurgias que tentavam domar formas 
mais ou menos graves de epilepsia. 
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da população que procura o hospital, 
uma base normativa funcional que per- 
mita um sem-número de estudos com- 
parativos da condição cerebral saudável 
com condições patológicas. Para come- 
çar esse banco, que deve ser compatível 
com os de vários países, até o 
momento 50 voluntários saudá- 
veis, homens e mulheres com 
idades entre 18 e 54 anos, previa- 
mente submetidos a uma bate- 
ria de questionários psicológi- 
cos, se dispuseram a ficar por 
quase uma hora no equipamen- 
to de ressonância magnética 
realizando tarefas simples capa- 
zes de ativar áreas do cérebro li- 
gadas a atividades motora, vi- 
sual, de fluência verbal, 
sensibilidade táctil e linguagem específi- 
ca (rimas, semântica, entre outras). 

Dado que cada tarefa realizada no 
aparelho gera quase 3 mil imagens, 
como explicam o coordenador desse 
banco de imagens, o radiologista Edson 
Amaro Júnior, professor da Faculdade 
de Medicina da USP e pesquisador do 
IIEP, e a biomédica Maria Ângela Bar- 

reiros, que trabalha com ele, com os 50 
voluntários que se apresentaram até 
aqui o banco já tem um total de 750 mil 
imagens obtidas por ressonância mag- 
nética funcional, que permitiram pro- 
duzir 720 mapas de função cerebral. 

sso significa um material abun- 
dante para ser trabalhado na 
chamada pós-imagem, fase em 
que se refinam com ferramentas 
computacionais as informações 
muito borradas, digamos assim, 
captadas no equipamento de 
ressonância magnética e basea- 
das na diferença de oxigenação 
das áreas cerebrais sob exame 
antes de uma tarefa e durante 
ela - aquela história do offe do 

on. Nesse âmbito há um trabalho im- 
portante desenvolvido no IIEP sob a co- 
ordenação da cientista da computação 
Griselda Jara Garrido, que em diferentes 
projetos atua no desenvolvimento de 
metodologias que permitam a interpre- 
tação mais precisa das imagens cere- 
brais, para as articulações entre bancos 
de dados e outras fontes de informação. 

Um desses projetos é a montagem 
de um laboratório de neuroinformática 
com uma estratégia de gerenciamento 
de conhecimento baseada na web e na 
computação de alta performance. "Es- 
tamos aproveitando a disponibilidade 
de ferramentas free (de uso livre) para 
montar um laboratório que, até o final 
de 2007, terá um cluster de 8 nós para 
processamento paralelo de imagens", 
diz Griselda. Em termos simples, ela ex- 
plica que todo o esforço da parte em 
que trabalha destina-se a explicitar o 
que diz a imagem gerada pelo equipa- 
mento de ressonância para que esse da- 
dos possa ser interpretado pelos neu- 
rologistas. Digamos que se trata de um 
meio de campo fundamental entre o 
radiologista e o neurologista. 

A jovem pesquisadora participa com 
colegas da Universidade de Western Aus- 
trália de um estudo que demonstra que 
há efeitos estruturais sensíveis no cére- 
bro decorrentes do uso continuado de 
cigarro, trabalho enviado para publi- 
cação na Neurobiology ofAging. Com o 
suporte da bolsa de jovem pesquisador 
concedida pela FAPESP, é também uma 

Juando ia para uma cirurgia de 
epilepsia o paciente tinha o cérebro esti- 
mulado por uma corrente elétrica de 
baixa amperagem porque era preciso 
verificar qual área estava ligada à fala, 
ao movimento etc. Era uma situação em 
que esse estímulo era absolutamente ne- 
cessário, já que o cirurgião ia retirar 
uma grande área do cérebro e procura- 
va preservar suas funções mais nobres", 
diz Fernando Cendes, chefe do Labora- 
tório de Neurologia da Unicamp e um 
respeitado especialista em epilepsia. Dé- 
cadas de experiências com essa circuns- 
tância complicada terminaram produ- 
zindo um mapeamento cerebral 
extremamente confiável. E ainda hoje, 
numa cirurgia, ou numa colocação de 
uma placa de eletrodos, a estimulação 
elétrica é o meio mais seguro para essa 
necessária preservação de funções. 

Uma outra via, mais adiante, que 
conduziu ao maior conhecimento do 
cérebro foi a observação das seqüelas de 

intarto ou acidente vascular cerebral 
(AVC, o conhecido derrame) e as corre- 
lações estabelecidas entre os déficits 
funcionais que o paciente apresentava e 
aquilo que se percebia nas imagens, ob- 
serva Cendes. 

O pesquisador não tem dúvida, 
contudo, que foi a investigação da epi- 
lepsia, uma condição que pode ser cau- 
sada por um número enorme de dife- 
rentes fatores, de um AVC a causas 
genéticas, passando por tumores, a 
maior responsável pelo avanço da pes- 
quisa de cérebro no Brasil. "E não é só 
no país. Isso é tradicional no mundo 
todo: os centros que lidam com epilep- 
sia sempre têm gente muito boa traba- 
lhando também com funções cogniti- 
vas, porque pela necessidade clínica vai 
se esbarrando, no melhor sentido, com 
o avanço da pesquisa." 

Fernando Cendes observa que o 
Brasil é um país avançado, está no esta- 
do da arte, como se diz no meio, relati- 

^ vãmente aos grupos de ciru 
epilepsia. "Sem falsa modéstia, temos 
uma boa inserção em termos inter- 
nacionais e não devemos nada aos 
países mais desenvolvidos", diz. As 
condições tecnocientíficas dos vários 
grupos de pesquisa de cérebro tam- 
bém são muito boas. Mas, como em 
quase tudo no país, a contrapartida 
disso é um enorme despreparo dos 
médicos no sistema de saúde e pro- 
blemas dramáticos como a incidên- 
cia de doenças altamente evitáveis, 
como a neurocisticercose. 

"Temos limitações que chegam a 
ser éticas, do gênero como fazer para 
usar um equipamento para os estu- 
dos, se ele é o mesmo para o diag- 
nóstico dos pacientes? E aí o pesqui- 
sador trabalha no fim de semana, à 
noite." Mesmo assim, o diagnóstico 
é: a área de neurociência é forte no 
país e tende a avançar bastante com 
programas como o CInAPCe. 
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0 cérebro em ação 
As respostas podem 
variar entre as pessoas 

u -: \    Mm 

Brincando com as palavras... 
Ver se pão e pedra rimam ativa áreas concentradas 
do córtex (acima à esq.); criar palavras a partir de 
uma letra qualquer aciona áreas mais dispersas 

... e com os movimentos 
Mexer os dedos das mãos esquerda e 
direita mobiliza os neurônios de 
diferentes áreas do córtex cerebral 

das autoras de um estudo sobre com- 
portamento anti-social em desenvolvi- 
mento na Unidade de Neurociência 
Cognitiva e Comportamental (UNCC) 
do Labs-Hospitais D'Or, sob co- 
ordenação de Jorge Moll. Grisel- 
da observa que os chamados 
comportamentos anti-sociais só 
merecem atenção médica e psi- 
cológica quando se tornam re- 
correntes, crônicos, "e causam 
problemas em múltiplas esferas 
da vida". E é aí que se aplica a ex- 
pressão "desordem de compor- 
tamento anti-social", ou ASBD. 

O estudo de que ela partici- 
pou acompanhou 15 pessoas 
com ASBD, com um grupo de controle 
de pessoas saudáveis da mesma faixa 
etária, gênero e grau de instrução, e va- 
leu-se de um método que permite obter 
medidas de densidade e volume de 
substância cinzenta (morfometria ba- 
seada em voxel). Claro que as análises 
por região de interesse, fundamentadas 
na ressonância funcional, também fo- 
ram utilizadas. E o que se achou, se- 
gundo Griselda, foi que "os resultados 
corroboraram a hipótese de que uma 
rede de regiões cerebrais envolvidas nos 
mecanismos de cognição moral e emo- 
ções morais está intimamente relacio- 
nada à gênese dos comportamentos 

anti-sociais na personalidade psicopáti- 
ca". Imagens tridimensionais de cére- 
bros mostram que houve ativação coin- 
cidente dessas áreas. 

Instituto do Cérebro do IIEP é 
na verdade, a despeito de seu 
ainda curto tempo de vida (foi 
criado em 2003), sede de vários 
outros projetos de pesquisa, en- 
volvendo combinações variadas 
de técnicas de obtenção de ima- 
gens cerebrais. Se há uma preo- 
cupação em criar uma base nor- 
mativa referencial de pessoas 
saudáveis, por outro lado cân- 
ceres, mal de Parkinson, Trans- 

torno Obsessivo-Compulsivo (TOC) 
são algumas doenças no foco de pesqui- 
sadores do instituto. E se a ressonância 
funcional é uma ferramenta importan- 
te, a ressonância magnética estrutural, o 
eletroencefalograma, a combinação en- 
tre essas técnicas, e coisas novíssimas 
como diffusion tensor imaging, também 
têm um grande peso nos esforços do 
IIEP para ser incluído entre os centros 
de referência de pesquisa avançada de 
cérebro no país nos próximos anos. 

Ainda que São Paulo seja o centro 
mais avançado dos estudos de cérebro 
no país e tenha a melhor infra-estrutu- 
ra para esse tipo de pesquisa -"há mais 

ressonância magnética na avenida Pau- 
lista e arredores do que no conjunto dos 
países da América Latina", como diz 
Fernando Cendes -, núcleos de pesqui- 
sa consistentes nesse campo distribuem- 
se por Porto Alegre, Curitiba e Rio de 
Janeiro, embora a Universidade Fede- 
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) não tenha 
uma só máquina de ressonância magné- 
tica apropriada para pesquisa. Mesmo 
com tamanha limitação, é em laborató- 
rios dessa universidade, mais precisa- 
mente no Departamento de Neurobio- 
logia do Instituto de Biofísica, onde é 
professora adjunta, que Claudia Vargas 
trabalha com mapas de atividade cere- 
bral, valendo-se da ressonância magné- 
tica funcional, de eletroencefalogramas 
e de estimulação magnética transcra- 
niana. Interessam-lhe muito as peque- 
nas variações de excitabilidade dos neu- 
rônios do córtex cerebral, conseguidas 
aplicando-se um campo magnético 
breve no escalpo de voluntários. E o que 
ela quer verificar com isso? 

Com a aplicação desses pulsos mag- 
néticos no chamado córtex motor pri- 
mário, região do cérebro que atua no 
controle dos movimentos corporais, 
Claudia consegue mapear alterações no 
nível de atividade cerebral associadas ao 
movimento de determinados músculos 
e identificar nesses mapas mudanças 
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provocadas por problemas como am- 
putações de membros. "Há uma repre- 
sentação dos movimentos dos membros 
no córtex motor. E se uma pessoa perde 
a mão, por exemplo, a representação do 
braço se expande para ocupar aquele es- 
paço que era da mão", explica. 

Plasticidade neuronal - O que parece 
extraordinário é que, quando ocorre 
um transplante de mão, os músculos do 
doador progressivamente ganham uma 
representação no córtex motor. Claudia 
pôde verificar isso trabalhando desde 
2002 com um grupo de pesquisa de 
Lyon, França, coordenado por Ângela 
Sirigu, que acompanhou os dois trans- 
plantes de mão realizados no Hospital 
Edouard Harriot sob o comando do ci- 
rurgião Jean Michel Dubernard. Os re- 
sultados obtidos por ressonância fun- 
cional por esse grupo de pesquisadores 
no primeiro paciente transplantado 
foram publicados em 2001 na Nature 
Neuroscience. "Fiz vários testes com os 
pacientes, e o que pensamos é que as 
reorganizações observadas no córtex 
cerebral após o transplante são possi- 
velmente derivadas da mudança da ati- 
vidade elétrica dos neurônios. Essa mu- 
dança, por sua vez, ocorre graças à 
reconexão dos nervos periféricos e ao 
uso do novo membro, resultados que 
reforçam a idéia de que existe plastici- 
dade no cérebro adulto", comenta Clau- 
dia, depois de informar que o grupo 
está fechando o artigo sobre essa parte 
da experiência. 

No mesmo departamento da UFRJ, 
a professora adjunta Eliane Volchan 
vem trabalhando numa linha de pesqui- 
sa batizada de regulação da emoção, em 
que se tenta verificar quando e como 
conseguimos controlar nossas emoções. 
De novo, é a ressonância funcional que 
é a ferramenta básica para os estudos, 
portanto, cuida-se de verificar a ativação 
de determinadas áreas no córtex. Nos 
experimentos que mais recentemente 
ela realizou em colaboração com Jorge 
Moll, Letícia de Oliveira, da Universi- 
dade Federal Fluminense, e Luiz Pessoa, 
atualmente na Brown University, Esta- 
dos Unidos, voluntários dentro do tubo 
de ressonância magnética desempenha- 
vam a tarefa simplíssima de responder 
se duas barrinhas brancas sobre fundo 

preto na tela do computador tinham a 
mesma orientação ou não, o mais rapi- 
damente possível. Simultaneamente, 
ora fotografias neutras, ora fotografias 
com conteúdo emocional forte (pes- 
soas com o corpo danificado) eram 
mostradas rapidamente enquanto os 
voluntários desempenhavam a tarefa 
das barrinhas, e a instrução era para que 
cuidassem dessa tarefa, sem se importar 
com as fotos. Quando a foto aversiva 
aparecia, os voluntários demoravam 
mais para identificar a orientação das 
barras, uma indicação de que a emoção 
interfere no desempenho da tarefa. Em 
uma situação de controle, explicou-se 
que as fotos de mutilação eram resulta- 
do do trabalho de maquiagem em cine- 
ma. "Verificou-se que a interferência da 
emoção na realização da tarefa desapa- 
recia quando as pessoas eram informa- 
das de que as fotos aversivas eram fictí- 
cias", conta Eliane. Em suas pesquisas 
Eliane tem trabalhado também com ou- 
tros parâmetros, com as pessoas sendo 
experimentadas fora da máquina de res- 
sonância. Indicativos de pressão, bati- 
mento cardíaco etc. são usados de for- 
ma complementar às imagens. 

Os estudos com ressonância funcio- 
nal têm sido feitos, até aqui, sempre 
com indivíduos saudáveis, no entanto 
eles parecem poder dizer alguma coisa 
sobre determinadas doenças também. E 
é importante ressaltar, ao mesmo tem- 
po, que a primeira base para os estudos 
com indivíduos saudáveis foi fornecida 
pela pesquisa das doenças, em especial a 
epilepsia (veja quadro na página 43). 
"Quando trabalhamos com a diferença 
entre julgamentos factuais e julgamen- 
tos morais, vimos que duas regiões do 
lobo temporal, uma anterior e outra 
posterior, a chamada STS, famosas nos 
estudos com macacos e relacionadas 
nos humanos aos estímulos perceptuais 
complexos, estavam ativadas. Ora, essa 
região está envolvida de forma hipoati- 
va em doenças como o autismo, em que 
a pessoa lida com os outros como obje- 
to", pondera Moll. Tudo bem, interações 
possíveis entre saúde e doença, senso 
moral e emoção à parte, o que parece 
improvável é que algum dia os filósofos 
acreditem que a noção de certo ou erra- 
do está fisiologicamente inscrita no cé- 
rebro humano. • 
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