
É sabido que o grau de inteligência 
emocional que o indivíduo possui é 
determinante para a sua adaptação ao 
meio em que vive, o que lhe permite 
selecionar entre seus mecanismos 
cognitivos aquele mais apropriado 
para regular os estados emocionais que 
vivencia na sua vida cotidiana. O sistema 
nervoso contém várias redes funcionais 
que podem produzir um amplo 
repertório de respostas a estímulos de 
natureza emocional.  O acionamento 
do canal cognitivo adequado para um 
contexto emocional 
específico depende 
da inteligência 
emocional do 
indivíduo.  Enquanto 
estes conceitos 
sobre inteligência 
emocional estão 
associados à 
condição humana é fácil notar 
que os animais em geral possuem 
inteligência emocional em algum grau 
consonante com a sua posição na 
escala evolutiva, sobretudo em função 
do desenvolvimento filogenético de 
seu córtex cerebral.  Entretanto, um 
outro conceito que surge na esteira 
do binômio cognição x emoção é o 
ressurgimento dos traços de memória 
do que estavam trancafiados nos 
recônditos neurais de difícil acesso 
no seu encéfalo, nas estruturas mais 
primitivas dos animais em geral. Não se 
trata simplesmente da aprendizagem 
em contextos emocionais aversivos. 
O interesse agora vai além das 
chamadas memórias emocionais que 
armazenamos no contexto de que 
quanto mais aversiva é a informação que 
recebemos mais intenso é o processo 
mnemônico. Ali estão os mecanismos 
neurais da aversão e do medo intenso 
que devem ser contidos a todo custo 
por processos inibitórios tônicos e 
permanentes (na realidade mediados 
por vários neurotransmissores, com 
destaque para o GABA). Quando estes 
mecanismos inibitórios são afrouxados 
por alterações de parâmetros 

fisiológicos associadas ao estresse pode 
sobrevir o pânico, as fobias. Assim, uma 
rede neuronal, formada por neurônios 
de projeção e por interneurônios com 
seus mediadores inibitórios, atuam 
sobre essa área na regulação do 
comportamento emocional alterado 
que resulta da ativação dos substratos 
do medo ou do pavor nessa região. 
Drogas que aumentam os níveis de 
serotonina possuem ação anti-pânico 
nessa área. Um novo conceito agregado 
a este surge a partir de trabalhos 

recentes de pesquisa 
sobre os mecanismos de 
transferência do que está 
confinado nos escaninhos 
do tronco encefálico, 
mais precisamente 
no mesencéfalo para 
estruturas cerebrais 
superiores.  Estão 

sendo identificados os mecanismos 
que impedem a passagem dessas 
informações de cunho aversivo do 
mesencéfalo para estruturas localizadas 
mais acima no cérebro, como 
a amígdala, que vão servir de relês 
para outras áreas de armazenamento 
de informações aversivas como o 
hipocampo e o córtex cerebral. Não 
surpreende que estes mecanismos 
inibitórios dessa área atuem tão 
fortemente para impedir a transferência 
dessas informações aversivas para o 
campo neural da cognição. Prejuízo no 
funcionamento desse filtro pode ser 
a base do que conhecemos como o 
transtorno do estresse pós-traumático 
(TEPT).  Quando essa rede de contenção 
se mostra inoperante ou disfuncional 
é necessário procurar ferramentas 
farmacológicas que interrompam esse 
processo de transferência subjacente 
ao desenvolvimento do TEPT. Drogas 
dopaminérgicas têm sido propostas 
como ativadoras do freio desse vetor 
que transporta para o presente a 
experiência dos traumas vivenciados 
no passado, às vezes tão longínquos 
como na infância. O próximo editorial 
vai tratar mais deste tópico tão atual.
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Estudos avançados de Ribeirão Preto (IeA-RP) 

 

PROGRAMA PRELIMINAR  
 
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MARÇO  
09:00 - 12:00 Neurociências e arte 

A confirmar 
TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO  
09:00 - 12:00 O cérebro e a psicofarmacologia. 
 Fernando Eduardo Padovan Neto 
 Laboratório de Neuropsicofarmacologia dos Distúrbios do Movimento (FFCLRP-USP) 

Instituto de Neurociências e Comportamento (INeC) 
 O cérebro e suas relações com o mundo. 
 Fábio C. Zuccolotto 
 Cientista social e Psicanalista 
QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO  
09:00 - 11:00 Por que comemos o que comemos? Determinantes das 

práticas alimentares e princípios para uma alimentação 
adequada e saudável.

 Maria Fernanda Laus, Alessandra Costa Pereira Junqueira, Tatiane 
Possani, Giovana Pellegrina, Maria Carolina Cunha, Camila Barillari 
Secaf e Sebastião de Sousa Almeida 

 Laboratório de Nutrição e Comportamento, Departamento de Psicologia, FFCLRP/USP 
QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO  
09:00 - 12:00 Aguardando propostas 
 
SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO  
09:00 - 10:30 O que é Mindfulness? Da ciência a prática. 
 Maria Claudia Rodrigues 

Psicóloga pela FFCLRP- USP/RP - CRP:06/110038 
Formação em Mindfulness (Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness - MBCT) pela 
University of Oxford e Unifesp 

10:30 – 12:00 Lançamento da 4a edição do livro PSICOFISIOLOGIA.
 Prof. Dr. Marcus Lira Brandão 
 Diretor do Instituto de Neurociências e Comportamento (INeC)

 


