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RESUMO 

 

A neurociência cada vez mais tem-se revelado uma área extensa de estudos, 

envolvendo muitos campos de análise, no contexto do sistema nervoso central e 

periférico, tão mais acessíveis quanto mais se evidencia o desenvolvimento 

tecnológico. A fim de conhecer sobre a neurociência e utilização dos seus 

equipamentos neurotecnológicos, esta dissertação tem por propósito, apresentar as 

tecnologias de neuroimageamento cerebral utilizadas no município de Montes Claros 

em termos da operacionalidade, empregabilidade e condições de mercado vigentes, 

segundo opinião dos médicos radiologistas e neurologistas. O arcabouço teórico do 

estudo foi constituído a partir artigos, dissertações, teses e sites nacionais e 

internacionais.Nesse sentido, são abordados vários conceitos relacionados à 

neurociência e suas tecnologias para a observação e a análise de eventos do 

sistema nervoso central através de diversas técnicas, como a eletromiografia, a 

eletroneuromiografia, a eletrooculografia, a resposta galvânica da pele e técnicas de 

Imageamento, a Ressonância Magnética funcional, o Eletroencefalograma, o 

Magneto-encefalograma e a Tomografia por Emissão de Pósitrons. A pesquisa tem 

sua natureza apoiada sob a abordagem qualitativa.O instrumento é a entrevista 

semiestruturada, constituída de 25 questões direcionadas aos profissionais clínicos 

radiologistas e neurologistas. O primeiro objetivo específico busca-se apresentar as 

tecnologias de neuroimageamento cerebral. O segundo objetivo específico descreve 

as tecnologias de neuroimageamento utilizadas no município de Montes Claros, em 

termos da diversidade, operacionalidade e empregabilidade, já o terceiro objetivo 

específico busca identificar as condições de mercado vigentes no ramo de 

neuroimageamento no município de Montes Claros segundo opinião de médicos 

radiologistas e neurologistas. O quarto objetivo específico descreve como esses 

profissionais interagem com novas neurotecnologias. O quinto objetivo específico 

busca a percepção dos profissionais sobre a convergência tecnológica e o sexto 

objetivo específico procura identificar como esses profissionais lidam com a 

manutenção dos equipamentos neurológicos em suas clínicas. 

 

 

Palavras-chave: Neurociências, Neuroimageamento, Sistema Nervoso Central. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Increasingly neuroscience has proved an area of studies involving many fields of 

analysis, in the context of the central and peripheral nervous system, so much the 

more accessible if it highlights the technological development.In order to know about 

neuroscience and use of its equipment, this dissertation neurotech has for purpose to 

present the brain neuroimageamento technologies used in the municipality of Montes 

Claros in terms of operational readiness, employability, current market conditions, 

according to the opinion of the radiologists and neurologists.The theoretical 

framework of the study was constituted from articles, dissertations, theses and 

national and international sites, in this sense, are discussed various concepts related 

to neuroscience and their technologies for the observation and analysis of central 

nervous system events through various techniques like electromyography, 

electroneuromyography, eletrooculografia, Galvanic Skin response and imaging 

techniques , functional magnetic resonance imaging, EEG, Magneto-encephalogram, 

Positron Emission Tomography.Research has supported nature under the qualitative 

approach, the instrument is the semi-structured interview, consisting of 25 questions 

directed to the clinical professional’s radiologists and neurologists.The first specific 

objective seeks to introduce neuroimageamento technologies. The second specific 

objective describes the neuroimageamento technologies used in the municipality of 

Montes Claros, in terms of diversity, operational readiness and employability, already 

the third specific objective seeks to identify the market conditions prevailing in the 

field of neuroimageamento in the municipality of Montes Claros second opinion of 

radiologists and neurologists.The fourth specific objective describes how these 

professionals interact with new Neurotechnology. The fifth specific objective 

perception of search professionals on technological convergence and the sixth 

specific objective seeks to identify how these professionals deal with the 

maintenance of the equipment in their neurological clinics 

 

 

Keywords: Neurosciences, Neuroimaging, Central Nervous System. 
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1INTRODUÇÃO: A contextualização da Pesquisa 

 

1.1Apresentação do tema 
 

O desenvolvimento da tecnologia, associado ao progresso das pesquisas, tem 

revelado descobertas fundamentais relacionadas à mente humana (Almeida, 2010). 

Corroborama esta assertiva, os eventos científicos datados no final do século XX, 

quando os estudos neurocientíficos apresentaram desenvolvimento de novas 

técnicas para observação dos eventos neuronais in vivo, o que permite mensurar a 

reação no momento do estímulo.  

 

A neurociênciacada vez mais, tem-se revelado uma área extensa de estudos, 

envolvendo muitos campos de análise no contexto do sistema nervoso central e 

periférico, tão mais acessíveis quanto mais se evidencia o desenvolvimento 

tecnológico. A partir de 1960, com a perspectiva epistemológica das possibilidades 

das cognições, evidenciaram-se muitos elementos que caracterizam 

complementações científicas importantes no século no século XX (Pereira Júnior, 

2010). 

 

As neurociências, termo pluralizado,constituem-se a partir daí, por um significativo 

grupo de estudos,cujas vertentes exploram a dinâmica funcional do cérebro e seus 

componentes, utilizando-se de conceitos derivados da anatomia, da fisiologia, da 

genética, da patologia, da psicologia, da química e da tecnologia,em contextos que 

envolvem  todos os instrumentos de diagnósticos por imageamento cerebral, por 

exemplo(Lent, 2010). 

 

Lent (2010) amplia o termo tratando a neurociência como “neurociências” 

justificando o envolvimento dos estudos relacionados da neurociência molecular, 

com finalidade de analisar as diversas moléculas de importância funcional e suas 

relações no sistema nervoso. A neurociência celular, abordando em estrutura e 

função, o menor componente funcional, o neurônio. A neurociência a nível sistêmico, 

quando estuda o sistema nervoso integrado em todo o organismo, constituídos de 

sistemas como o visual, o auditivo, o motor etc. A neurociência a nível anatômico, 
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quando diferencia a sua composição, levando em conta ações e reações humanas a 

diferentes estímulos. A neurociência comportamental destina-se a analisar as 

estruturas neurais que proporcionam comportamentos e fenômenos psicológicos 

como o sono, os comportamentos sexuais e emocionais.  Por último, a neurociência 

a nível cognitivo, que se refere às capacidades mais complexas que 

fundamentalmente diferenciam os seres humanos dos demais participantes do reino 

animal. 

 

Na última década Lent (2010) pluralizou o termo, tratando-o como 

“neurociências”,para justificar o envolvimento dos estudos moleculares com vistas às 

interações de nível químico celular, funcional, anatômico e cognitivo, abordando em 

estrutura e função, o menor componente funcional nervoso - o neurônio;no funcional, 

quando se estuda o sistema nervoso integrado em todo o organismo; no anatômico, 

quando se diferencia a sua composição, levando-se em conta as ações e reações 

humanas a diferentes estímulos e, por último, no cognitivo,em que se refere às 

capacidades mais complexas que fundamentalmente diferenciam os seres humanos 

dos demais participantes do reino animal.O termo “cognitivo” em neurociências é 

empregado quando se busca revelar a interação entre sistema nervoso central e o 

processo da cognição (Oliver, 2006). 

 

Silva (2012) se refere à neurociência como o estudo do processo da geração e da 

evocação da informação no sistema nervoso e, para tanto,entre os métodos mais 

conhecidos, utiliza-sede eletrodos para causar o estímulo e obter a reação das 

células nervosas micro ou macroscopicamente (no nível bioquímico e reacional, 

respectivamente) e assim, separam as leituras das conexões nervosas para obter os 

resultados. Este emprego constitui fundamentalmente e, em síntese,o imageamento 

funcional cerebral. 

 

A tendência contemporânea para o século XXl aponta para a utilização das 

neurociências em pesquisas para o conhecimento do comportamento humano e 

adição às descobertas antropológicas. Acrescenta-se, então,a esta orquestra de 

ciências, a neurotecnologia,que contribui com conjunto de recursos tecnológicos 

responsáveis pelo diagnóstico, estímulo, leitura e monitoramento não invasivo do 

sistema nervoso (Lynch, 2004). 
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Neste cenário de contribuições multidisciplinares, a neurotecnologia desempenha 

seu papel no desenvolvimento neurocientífico, e sua abrangência, quando fornece 

métodos não invasivos ou com o avanço em processamento de imagens.O emprego 

desta gama de tecnologias se estendeu a várias áreas durante a história, servindo a 

instituições diversas que se valiam ou valem da cognição e do comportamento 

humano e animal para pesquisas. Por exemplo, o emprego nas áreas militares e de 

segurança está relacionado à capacidade de resiliência (oriundo do latim resiliens, 

resiliência significa voltar ao estado normal). 

 

No domínio da farmacologia, os avanços forneceram o conhecimento das 

concentrações químicas de compostos causadores ou inibidores,ou ainda 

sinalizadores relacionados a reações e comportamentos. Como exemplo, citam-se 

drogas para estimular a sexualidade, controlar período de vigília e sono, retardar 

doenças progressivas neurológicas, reduzir a ansiedade e a fadiga, ou drogas que 

potencializam capacidades, como as aplicadas para aumentar a concentração.A 

área de segurança ainda se beneficia quando utiliza, por exemplo,o dispositivo para 

a detecção de mentiras e engodos (Farah, 2011). 

 

A neurotecnologia, nesse cenário, utiliza suas técnicas para a observação e a 

análise de eventos como a aversão a riscos,a relação reforço e inibição de 

comportamento,às respostas a recompensas monetárias, o vício em consumo, a 

confiança e cooperação,os efeitos da propaganda e os modelos de escolha 

(Camerer et al., 2005; Pirouz, 2010). 

 

Zaltman (2003), por exemplo,utilizou a neurotecnologia na Universidade de Harvard 

– Cambridge, Massachusetts - EUA.O pesquisador abrangendo seus estudos na 

área de neuromarketing colocou um voluntario em um equipamento de ressonância 

magnética funcional, com o objetivo de identificar seus produtos e marcas 

preferidos. O método desenvolvido pelo autor baseia-se no uso de metáforas para 

interpretar as escolhas do consumidor, que, acredita-se que elas são realizadas 

inconscientemente. 

 

Lee, Broderick e Chamberlain (2007) utilizaram em sua pesquisa, a neurotecnologia 

para desvendar o comportamento humano na relação entre mecanismos de 
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mercado e de marketing, conhecendo de forma mais profunda, o consumidor e 

adotando as técnicas de neuroimageamento como processo de pesquisa. 

 

Neste sentido, o campo do desenvolvimento de marketing, que se constitui no 

estudo das respostas cerebrais a propagandas e a todas as mensagens e imagens 

veiculadas para conduzir o comportamento do consumidor, vêm empregando 

técnicas de Imageamento por Ressonância Magnética Funcional, assumindo que o 

cérebro humano tem áreas funcionais distintas, sendo o comportamento do 

consumo presente no subconsciente humano (Conejo et al., 2007). 

 

Em outro contexto para entender o comportamento do consumidor de automóveis a 

partir da integração de metodologias aplicadas em neurociências e ciências 

sociais,Sousa (2012)utilizou as neurotecnologias na captação de dados em 

neurofisiologia periférica, por meio do rastreamento ocular, um experimento de 

captação de dados em neurofisiologia central e periférica, envolvendo o 

eletroencefalograma (EEG), a medição da taxa de variabilidade cardíaca (HRV) e a 

resposta galvânica da pele (RPG). 

 

 A gama de pesquisas experimentais, replicáveis na análise da relação entre 

funções do cérebro e o comportamento humano, emergem com maior 

aprofundamento e potencialidade de generalização do avanço da tecnologia, no 

campo de imageamento funcional cerebral,como a tomografia de emissão 

positrônica (Canli & Amin, 2002). 

 

A parceria entre o neuroimageamento, através de diversas técnicas como 

Imageamento por Ressonância Magnética funcional (fMRI), Eletroencefalograma 

(EEG), Magneto-encefalograma (MEG), Tomografia por Emissão de Pósitrons 

(PET), entre outros, e os pesquisadores nas áreas médicas,sociais e da 

administração,como de marketing, pode conduzir avanços substanciais do 

conhecimento em diversas áreas que são pertinentes, não apenas ao consumo, mas 

também aos fatores de interação, relacionamento e comportamento, dentro dos 

contextos mercadológico e social, desvendando os padrões de comportamento já 

vistos em  observações de outros campos de pesquisa (Lee, Broderick e 

Chamberlain, 2007). 
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Além das neurotecnologias citadas,verifica-se o avanço desta área da neurociência 

na medicina nuclear. Esta neurotecnologia tem objetivos terapêuticos e novos 

diagnósticos na medicina, já que ela esforça-se em empregar imagens,explorando o 

estado fisiológico dos tecidos ou dos órgãos de forma não invasiva, através da 

marcação de moléculas participantes desses processos fisiológicos, com isótopos 

radioativos intitulados radiofármacos. Esta diferencia das outras neurotecnologias 

que visualizam de forma não invasiva a anatomia dos órgãos. Tal especialidade 

desenvolveu-se não só como procedimento clínico, mas também como disciplina de 

pesquisa, para a avaliação não invasiva da função fisiológica e molecular de tecidos 

normais ou doentes (Gambhir et al., 2009). 

 

Desta forma, a neurotecnologia apresentada pela câmara Anger ou câmara 

cintiladora, equipamento utilizado na medicina nuclear, emprega um grande cristal 

de iodeto de sódio, volumosos tubos fotomultiplicadores e um aparato eletrônico 

para detectar os raios Y e/ou partículas, emitidos durante o decaimento do 

radiofármaco, reproduzindo no final uma imagem de altíssima resolução (Esteves et 

al., 2009). 

 

Harperet al (1965), da Universidade de Chicago foram os primeiros pesquisadores a 

explorar a utilização da câmara Anger para obtenção de imagens tomográficas, 

criando uma nova modalidade de câmara cintilográfica denominada SPECT (Single 

Fóton Emission Computed Tomography). Dessa maneira a Câmara Cintiladora ou 

Gama Câmara é um sistema de tomografia computadorizada de emissão 

pretendida,com a finalidade de detectar a localização e distribuição de 

radionuclídeos de raios gama no corpo. O sistema gera imagens de seção 

transversal através da reconstrução de dados por computador(Manual da SIEMENS, 

2005). 

 

A Eletromiografia (EMG) consiste em uma neurotecnologia que supervisiona as 

atividades elétricas das membranas excitáveis medindo os potenciais de ação do 

conjunto de miócitos, como produto de voltagem em função do tempo. O 

equipamento eletromiógrafo realiza a soma dos sinais identificados em certa área, 

podendo ser instigado por propriedades musculares, anatómicas, fisiológicas e pelo 

sistema nervoso periférico (Enoka, 2000).A eletromiografia (EMG) conta com sinais 
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elétricos gerados no músculo que eventualmente encaminham para o fenômeno da 

contração muscular, este potencial de ação é o gatilho que libera íons de cálcio do 

retículo sarcoplasmático (organela típica da célula muscular) para dentro do 

citoplasma muscular (Kumar e Mital, 1996). Esta neurotecnologia é muito utilizada 

pela medicina,especialmente para diagnosticar patologias de natureza ergonômica 

(Añes, 2000). 

 

A eletroneuromiografia é, mais precisamente, uma neurotecnologia de avaliação da 

condução nervosa motora e sensorial utilizada para diagnosticar lesões do sistema 

nervoso periférico. O diagnostico eletrofisiológico do potencial de ação sensorial, 

amplitude do potencial composto de ação muscular, velocidade de condução 

sensorial e motora, auxilia a evidenciar e avaliar as funções sensitivas e motoras nas 

fibras mielinizadas dos nervos periféricos. Desta forma, os resultados obtidos são 

utilizados para informar os limites de funcionamento normal e diagnosticar a 

presença de alguma forma de neuropatia (Dorfman & Robinson, 1997).Esta 

neurotecnologia é utilizada também para estruturar a desordem funcional dos 

nervos, diagnosticando os sinais clínicos e sintomas da lesão do nervo em 

hanseníase, uma das principais causas da neuropatia não traumática, manifestada 

como lesões de pele e nervos periféricos (Kar, et al., 2013). 

 

A eletrooculografia (EOG), entretanto, é uma neurotecnologia (eletrooculograma) 

que capta o potencial elétrico entre a córnea e a retina, reproduzindo sinais 

proporcionais ao ângulo ou a posição dos olhos em relação à cabeça. Esta 

neurotecnologia é utilizada para diagnosticar indivíduos com controle insuficiente 

dos seus movimentos, pois o computador realiza a interface entre o movimento 

ocular usando um sistema de detecção para codificar e interpretar as mensagens do 

movimento dos olhos (Barea et al., 2011). 

 

A resposta galvânica da pele (RGP) ou Galvanic Skin Response é uma 

neurotecnologia que utiliza um circuito que mede a impedância da pele por meio de 

um amplificador. No transcorrer dos estados de excitação, o sistema nervoso central 

influencia no desempenho de glândulas sudoríparas e na circulação sanguínea, 

diminuindo a resistência elétrica da pele, em vista disso há um aumento da sua 

condutibilidade elétrica. Desta maneira, o medidor galvânico tem a capacidade de 
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detectar este processo e apresentá-lo, nas formas visual ou auditiva, informando as 

condições de excitabilidade do paciente (Campregher et al., 2006). 

 

Neste contexto, as neurociências têm apresentado grandes contribuições à ciência, 

e, por conseguinte, às diversas clínicas. Nos últimos vinte anos, constata-se uma 

significativa variedade de novos conhecimentos sobre o sistema nervoso, permitindo 

o diagnóstico e auxiliando no tratamento de diversas patologias. No ramo da 

neuroantropologia esta ciência explora a cultura do envelhecimento em relação ao 

sistema nervoso central (Costa, 2013). A neurocultura já apresenta uma visão crítica 

em relação ao olhar para os padrões de normalidade e anormalidade, valores de 

saúde e doença, praticas de terapia e as linhas que delimitam a terceira idade 

(Williams & Hiqqs & Katz, 2012). 

 

No ramo da neurofarmacologia, as neurociências vêm contribuindo 

consideravelmente para se desenvolver pesquisas relacionadas à utilização de 

drogas para tratamento de doenças neurológicas como medicações antidepressivas 

e ansiolíticas, com menos efeitos colaterais (Kipper,2011). Precisamente, no âmbito 

da neurofarmacologia, as neurociências auxiliam no desenvolvimento de drogas 

para estimular a sexualidade, controlar o período de vigília e sono, retardar doenças 

progressivas neurológicas, reduzir a fadiga e drogas para aumentar a concentração 

mental (Farah, 2011). 

 

Aliado à neurotecnologia, moderniza-se a neurorrobótica, que abrange a robótica 

adequada aos fins neurocientíficos. A neurorrobótica expressa a implementação dos 

modelos de sistemas híbridos (mente e máquina) e biônicos (HBS) aos quais, a 

comunidade neurociêntifica utiliza-se destas tecnologias robóticas para validar suas 

pesquisas (Liansola, 2006).  

 

No campo do marketing vem surgindo e consolidando o neuromarketing, uma área 

em significativo desenvolvimento, que agrega estudos interdisciplinares da 

psicologia e neurociência, com a economia, com a finalidade de analisar de que 

forma o cérebro é fisiologicamente afetado por propagandas e estratégias de 

marketing (Madan, 2010).  
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Atualmente este campo de estudos tem-se apresentado como fronteiras de 

pesquisas, pois analisa as respostas cerebrais a propagandas, a mensagens e à 

produtos, embalagens, design, atmosfera de varejo, entre outros elementos, por 

meio do uso de neurotecnologias (Conejo et al., 2007). 

 

A utilização das tecnologias de neuroimageamento contribui para explicar de que 

maneira a apresentação de mensagens compostas por textos e imagens associadas 

a áudio, geram em um indivíduo interesse, preferência, compra e recompra de 

determinados produtos. Esse interesse é realçado pela ativação de determinadas 

áreas do encéfalo, que são apresentadas nos exames neurológicos de imageamento 

(Astolfi et al., 2009). 

 

Zaltman,(2003)realizou na Harvard Business School sua pesquisa utilizando 

pioneiramente a neurotecnologia de Ressonância Magnética Funcional (fMRI), para 

analisar a utilização de metáforas e propagandas, como forma de identificação de 

emoções, processos de memorização e ativação do cérebro humano.  

 

Lindstrom, (2008) por sua vez, utilizou a neurotecnologia fMRI para, analisar as 

ações do sistema nervoso central, quando os indivíduos são expostos a imagens 

sensuais e a mensagens relacionadas ao antitabagismo, nas embalagens de 

cigarro. Em 2002, Young publicou seu trabalho de análise de propagandas, 

apontando os momentos específicos responsáveis pelo desenvolvimento e 

conhecimento da marca, utilizando a neurotecnologia de Eletroencefalograma 

(EEG).  

 

A colaboração do neuroimageamento através das neurotecnologias como, 

imageamento por ressonância magnética funcional (fMRI), Eletroencefalograma 

(EEG), Magnetoencefalograma (MEG), Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) 

e pesquisadores de neuromarketing,apresentam e apresentarão conhecimentos de 

diversas áreas que são relevantes, não apenas ao comportamento do consumidor, 

mas aos fatores de comunicação, dentro do âmbito do mercado e da organização 

(Lee, Broderick, Chamberlain, 2007). 
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Neste nicho científico clinico e laboratorial citam-se com maior frequência de 

utilização, ou relevância, as neurotecnologias de mapeamento cerebral, o 

eletroencefalograma (EEG), a tomografia de emissão positrônica (PET), a 

ressonância magnética funcional (fMRI) e a estimulação magnética transcraniana 

(EMT) (Camerer et al., 2005; Feldman, 2011). 

 

Assim como várias formas de avanços tecnológicos e científicos que já levantaram 

questões polêmicas de cunho social, ético e legal, o campo das neurociências, com 

a utilização das várias neurotecnologias utilizadas por ela, gera diversas discussões 

sobre a implicação dessas práticas nessa nova área de pesquisa de mercado 

(Tovino, 2005). 

 

Para vários neurocientistas, a ética nos estudos do sistema nervoso central 

(neuroética) pode desenvolver-se bastante, relacionando suas respectivas 

discussões éticas com os conhecimentos apresentados nas neurociências para 

vários aspectos diferentes, até mesmo no contexto de desenvolvimento e éticas de 

aplicação de suas técnicas (Doucet, 2005). 

 

O problema ético mais discutido no campo do neuroimageamento e 

consequentemente, do neuromarketing está relacionado às questões de invasão de 

privacidade e da livre escolha, devido à obtenção de informações individuais 

naturalmente muito sublimes (Burns, 2007). 

 

Tal tipo de discussão poderá desmistificar crenças disseminadas no meio publico e 

até mesmo no meio cientifico, como, por exemplo, a crença de que os equipamentos 

de fMRI possuem a capacidade de ler a mente das pessoas. É importante salientar 

que, tais equipamentos não possuem a capacidade de ler os desejos e a mente das 

pessoas, mas de forma alguma isso os torna inúteis (Logothetis, 2008). 

 

Para Abi-Rached(2008) a utilização das neurotecnologias, precisa ser mais discutida 

e estudada, não somente com relação à busca por equipamentos com resoluções 

cada vez mais acuradas, mas também com relação à forma de interpretação dos 

dados obtidos para análises neurais. Conforme o autor, a utilização desses 

equipamentos para detecção de “verdades escondidas” pode ser algo bastante 
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perigoso, principalmente quando esse tipo de interpretação poderá decidir se uma 

pessoa poderá ser julgada como culpada ou não de crimes aos quais é julgada pela 

lei. Portanto, assim como julgar uma pessoa utilizando o imageamento cerebral é 

uma tarefa que necessita cautela, talvez também seja necessária uma maior 

reflexão sobre as afirmações de empresas de neuromarketing que clamam encontrar 

os desejos mais intrínsecos dos consumidores. 

 

Uma das principais preocupações da Ética nas Neurociências remete aos princípios 

morais associados à utilização dos equipamentos de neuroimageamento, ou seja, as 

preocupações sobre a privacidade inerente aos dados com neuroimagens e sobre a 

incerteza acerca da objetividade e a curácia das tecnologias de neuroimagem 

(Farah, 2011). 

 

Este estudo se desenvolveu no município de Montes Claros, região norte do estado 

de Minas Gerais, que além de ambiente profissional e residencial do pesquisador 

ainda tem grande representatividade econômica, social, demográfica, acadêmica e 

política para os demais municípios constituintes da região. 

Na década de 1970, o governo federal, por meio de políticas públicas de 

ordenamento territorial, começou a incentivar a criação de pólos de desenvolvimento 

em regiões periféricas em relação às capitais, objetivando minimizar a migração 

rumo às metrópoles e incentivar o desenvolvimento de cidades de porte médio, 

descentralizando a população. Atividades econômicas, industriais e sociais visavam 

o desenvolvimento e regionalização do país, como meios para proporcionar 

melhorias das condições de vida às populações habitantes de regiões distantes das 

grandes concentrações demográficas.  

 

O então denominado Programa Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de Porte 

Médio – o PNCCPM - era parte integrante do II PND (Plano Nacional de 

Desenvolvimento), por meio da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e 

Política Urbana do Ministério de Planejamento (CNPU) da época. Dentre as cidades 

beneficiadas pelo PNCCPM (1970) em implantação, Montes Claros/MG foi a única 

cidade no Norte do estado a ser contemplada com tais investimentos. Como parte 

das ações desse programa, na década de 1980, Montes Claros, que hoje apresenta 
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cerca de 395.000 habitantes, segundo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), recebeu Projeto Cidade de Porte Médio (1980) (IBGE, 2010).  

 

No âmbito da saúde, Montes Claros dispõe de cerca de 920 leitos de internação 

hospitalar, contanto com 220 estabelecimentos de saúde entre clínicas, hospitais, 

postos de saúde e Estratégia Saúde da Família. No que se refere a imageamento, o 

município já contava em 2010 com 40 equipamentos de Raio X de diferentes 

capacidades, dois equipamentos de ressonância magnética, oito tomógrafos e 39 

equipamentos de ultrassom Doppler coloridos (IBGE, 2010). 

 

Observa-se na cidade grande movimentação estudantil, como objetivo de suprir as 

necessidades do município em relação aos profissionais da área de saúde. Citam-se 

entre estas a Universidade Estadual de Montes Claros, as Faculdades Integradas 

Pitágoras, as Faculdades de Saúde Ibituruna, as Faculdades Santo Agostinho e as 

Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais que, disponibilizam para o mercado de 

trabalho semestralmente, profissionais das diversas áreas da saúde, inclusive 

medicina. A cidade dispõe ainda da Liga Norte Mineira de Neurologia e 

Neurocirurgia – NEUROLIGA, que propicia o acesso a conhecimentos científicos e o 

desenvolvimento de atividades teórico-práticas nas áreas de neurologia e 

neurocirurgia, (Unimontes, 2016). 

 

 

1.2 Problematização 
 

Diante deste contexto e problemática,este estudo se propõe a responder quais as 

neurotecnologias de imageamento e como estas neurotecnologias estão sendo 

utilizadas pelos profissionais médicos no município de Montes Claros, região norte 

de Minas Gerais. Para o desenvolvimento deste estudo, e em consonância com a 

problemática aqui apresentada, foram assumidos os objetivos apresentados a 

seguir. 
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1.3Objetivo geral  
 

Apresentaras tecnologias de neuroimageamento cerebral utilizadas no município de 

Montes Claros em termos da operacionalidade, empregabilidade, condições de 

mercado vigentes, segundo opinião dos médicos radiologistas e neurologistas.Para 

o cumprimento do objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos específicos 

explicitados abaixo: 

 

1) Apresentar as tecnologias de neuroimageamento cerebral destinadas ao 

estudo neurocientífico; 

 

2) Descrever as tecnologias de neuroimageamento cerebral utilizadas em 

termos da diversidade, da operacionalidade e da empregabilidade; 

 

3) Identificar as condições de mercado vigentes atualmente no ramo de 

neuroimageamento; 

 

4) Descrever como os profissionais médicos radiologistas e neurologistas 

interagem com novas tecnologias de neuroimageamento; 

 
5) Identificar a percepção dos médicos sobre a convergência tecnológica na 

neurotecnologia; 

 

6) Identificar como os profissionais médicos lidam com a manutenção dos 

equipamentos neurotecnológicos em suas clínicas e hospitais; 
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1.4Justificativa 

 
No plano pessoal, a graduação em Engenharia Mecânica concedeu a este 

pesquisador, um significativo conhecimento a cerca das tecnologias que se 

empregam para conhecer fenômenos naturais e biológicos constituintes da vida. 

Vislumbrar e perseguir campos novos e interdisciplinares de atuação foi a 

perspectiva do pesquisador. Com a trajetória profissional, com o envolvimento em 

equipes multiprofissionais, o tema se revelou instigante quanto ao processo de 

formação e desenvolvimento das cognições, conhecimento e assimilação (memória, 

percepção, avaliação e aprendizado) no desenvolvimento pessoal do ser humano, 

como um todo. 

 

Assim, para o pesquisador, que por vários anos esteve atuando em indústrias 

metalúrgicas e farmacêuticas, esta pesquisa se justifica, na lógica do 

desenvolvimento profissional, pelo fato da formação em Engenharia Mecânica 

constitui-se em um complexo de conhecimentos fundamentais no desenvolvimento 

do projeto de próteses artificiais para deficientes físicos, ou mesmo para portadores 

de doenças cardíacas entre outras aplicações no campo da saúde. O projeto de 

desenvolvimento do coração artificial humano é obra do engenheiro mecânico Aron 

de Andrade, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP). Inventado em 2000, 

o órgão artificial é ligado ao natural e alimentado por um motor elétrico. 

 

O desenvolvimento neurocientífico requer o incentivo e interesse multidisciplinares 

para gerar aplicabilidade de conceitos e teorias sobre o ramo da neurociência. Esta 

situação promove a ampliação do contemplar no pensamento humano, que leva em 

conta a pluralidade, a complexidade e a concretude humana, a que se destinam tais 

conhecimentos científicos e tecnológicos.Decorre a importância do apoio gerencial e 

mercadológico em associação a disponibilidade física e de mercado destas 

tecnologias (Almeida, 2012).  

 

Em respostas a tais observações, as neurociências se apresentam um campo 

científico fundamental para a compreensão plena de questões cognitivas, 

econômicas e afetivas através da multidisciplinaridade teórico mercadológica. 

Precisamente, e compondo o objeto de estudo deste importante espectro de 
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conhecimentos as neurociências, inclui-se a neurotecnologia, que aplica entre outras 

técnicas, o imageamento e seus derivados como instrumento de análise, estímulo e 

leitura das reações cerebrais. Nesse sentido, este pesquisador se sente motivado a 

tornar conhecidas as potencialidades e as barreiras ao aprofundamento das 

pesquisas, a partir das tecnologias disponíveis no município de Montes Claros, 

região norte de Minas Gerais. 

 

A expansão das possibilidades das neurociências convida a estudar o tema, devido 

ao setor de equipamentos médicos hospitalares caracterizarem como o setor 

propulsor de desenvolvimento tecnológico, sendo este, o indutor da inovação na 

medida em que a demanda aumenta em diversas áreas do conhecimento, 

principalmente em ciências médicas, biomédicas e engenharias para pesquisas, 

desenvolvimento e inovações. 

 

Mulqueen (2008) identificou e descreveu significativo aumento do crescimento do 

setor de equipamentos médicos hospitalares em termos mundiais, favorecendo 

grande equilíbrio financeiro ao setor, mesmo em ambiente de crise. Em um trabalho 

realizado com 100 executivos de 48 indústrias do setor estabelecidas na Europa, 

19% sinalizou uma repercussão negativa significativa decorrente da crise de 2008. 

Por outro lado, 62% dos executivos indicaram baixo impacto pela crise 

caracterizando um cenário de robustez do setor de neurotecnologias, com baixo 

impacto direto na estrutura financeira das empresas. Esta situação permitiu a 

manutenção dos investimentos em inovação e crescimento,tornando o setor de 

saúde uma das maiores indústrias em termos de criação de trabalho e inovação nos 

países que a integram, com grande dinâmica dos negócios(MCKINSEY & 

COMPANY, 2009).  

 

Apesar da pertinência e abrangência, Souza et al (2016), revela a escassez de 

publicações sobre o tema, sendo ainda mais raras as pesquisas de abordagem 

empírica. A maior parte dos trabalhos é de natureza teórica. Geograficamente, a 

maior parte das pesquisas se concentra nos Estados Unidos. Referente às áreas do 

conhecimento, as Ciências Comportamentais, a Psiquiatria e a Psicologia retêm a 

maior parte das pesquisas. Em segundo lugar encontram-se as áreas Sociais, 
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Administração e Economia e em terceiro lugar, as Engenharias, Ciências da 

Computação e Matemática (Souza et al 2016). 

 

Este tema vem sendo estudado, devido ao fato de que o entendimento da mente e 

da consciência ser um dos projetos mais estimulantes e desafiadores na busca 

humana pela compreensão de nós mesmos. Neste aspecto a questão essencial é, 

qual é a natureza da mente e sua relação com o cérebro. Descobertas em 

neurociências e neurotecnologia têm proporcionado conhecimentos que permitem 

examinar minuciosamente o intrincado trabalho do sistema nervoso humano, 

principalmente a partir da década de 1990.  

 

Observa-se atualmente a significativa contribuição das descobertas destinadas ao 

desenvolvimento de modernas metodologias dos diagnósticos por imagem, tanto de 

equipamentos quanto de suas técnicas de manuseio. Este arcabouço de 

conhecimentos trouxe suposições importantes na abordagem de patologias como os 

tumores renais, por exemplo. Além de aumentar a detecção precoce destes 

tumores, com a utilização da tecnologia adequada, aumentou-se também a detecção 

de massas benignas que não eram identificadas, com consequências diretas 

positivas para a conduta terapêutica. As novas metodologias de diagnóstico por 

imagem também trouxeram os benefícios de detectar, e de diferenciar lesões 

presumivelmente benignas das malignas (Ribeiroet al., 2004). 

 

A partir do início da década passada, 2000, constata-se a ocorrência de grande 

evolução no desenvolvimento, tanto de aparelhos quanto de outras técnicas em 

neurociências e neurotecnologias, proporcionando diversas janelas através das 

quais pode-se investigar o complexo trabalho do sistema nervoso humano, 

notadamente o cérebro. Salienta-se que as tecnologias no setor desenvolveram-se 

muito, elas também têm mostrado suas limitações, que ainda persistem na 

compreensão da mente humana por investigadores (Chalmers, 1995). 

 

Sendo assim, esta pesquisa se justifica também pelo fato de incentivar o 

desenvolvimento de conhecimentos multidisciplinares como, forma de possibilitar 

novos caminhos para a evolução das Neurociências e da gestão consistindo-se não 

apenas na simples aproximação de áreas com significativo desenvolvimento 
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epistemológico, teórico, morfológico e tecnológico.Aborda-se assim a geração de um 

conjunto de conhecimentos pertinentes a dispositivos completamente integrados, 

que descrevem de maneira analítica o contexto em que se desenvolve a 

neurotecnologia e os meios pelos quais ela se concretiza.Esta pesquisa se insere no 

projeto-eixo do curso de mestrado da Fundação Pedro Leopoldo, intitulado: 

Neurociência, Aplicações à Economia e aos Negócios.  
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2FUNDAMENTOS CONCEITUAIS, TAXONÔMICOS E TEÓRICOS DO ESTUDO 

 

 2.1 Cérebro e sistema nervoso 

 

A elucidação do sistema nervoso acontece por meio através de várias classificações 

proporcionadas pela literatura pertinente. Porém a mais usada compreende: a) 

sistema nervoso central (SNC), contido no interior do chamado “estojo axial” (canal 

vertebral e crânio), ou seja, o encéfalo e a medula espinhal; b) sistema nervoso 

periférico (SNP), que é encontrado fora deste estojo ósseo, que se relaciona com o 

esqueleto, sendo os nervos (axônios) e gânglios (formações de corpos neuronais 

ganglionares dispersas em regiões do corpo ou dispostas ao longo da coluna 

vertebral, como os gânglios sensitivos) (Diaz e Schneider, 2015).  

 

Referente à função neural há duas denominações: somática ou de vida de relação, 

que lembra o sistema nervoso que atua em todas as relações que são percebidas 

por nossa consciência; e visceral, ou vegetativa, responsável pela interação 

inconsciente, no controle e na percepção do meio interno e vísceras. Tanto o 

somático quanto o vegetativo, possuem componentes aferentes (sensitivos) e 

eferentes (motores) (Dias e Schneider, 2015).   

 

O SNC divide-se em encéfalo e medula. O encéfalo corresponde ao telencéfalo 

(hemisférios cerebrais), diencéfalo (tálamo e hipotálamo), cerebelo, e tronco cefálico 

(que se divide em: bulbo, situado caudalmente; mesencéfalo, situado cranialmente; 

e ponte, situada entre ambos) (Dias e Schneider, 2015).   

 

Aborda Lent (2010), que os dois sistemas são compostos por células que são os 

neurônios e os gliócitos.Mais objetivamente o SNC (sistema nervoso central) recebe, 

analisa e integra informações. É o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio 

de ordens. O SNP (sistema nervoso periférico) realiza o translado de informações 

dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central 

para os órgãos efetores (músculos e glândulas)conforme figura 1.  
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Figura 1:Sistema Nervoso Central e Periférico 

Fonte: Brandão, 2004 

 

Conforme reforça Carter (2002), compondo fundamentalmente o sistema nervoso 

central, encontra-se o cérebro. O mapeamento, através do imageamento permitiu à 

ciência evoluir num quebra-cabeças a respeito da composição e função das partes 

cerebrais. Tornou possível descrever como estas partes se comunicam às 

respectivas áreas do corpo a determinados estímulos.  

 

Compõe-se de um tecido cinza-róseo, que no interior se divide em massa branca, 

ocupando o centro, assim descrita pela presença de mielina, substância de origem 

lipídica que envolve o axônio em algumas partes sendo responsável, sobretudo, pela 

velocidade da condução nervosa; e outra massa de cor cinza, localizada no córtex 

cerebral e assim descrito pela presença de corpos celulares, os neurônios. O córtex, 

por sua vez, se divide em mais 40 áreas responsáveis por funções diferentes, sendo 

este encarregado pela memória, consciência,linguagem e pensamento abstrato 

(Carter, 2002).  
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Às áreas que mais evoluíram são tanto no organismo, quanto nas investigações 

sobre o tema relacionadas ao pensamento, o planejamento, a organização e a 

comunicação. Ainda no córtex, encontra-se o sistema límbico, composto de corpo 

caloso, hipocampo, tálamo, hipotálamo, cerebelo, amígdalas e bulbos olfativos, 

regiões responsáveis pelo processamento emocional (Andraus, 2008). 

 

Corrobora Lent (2010),que nem só de nervos é formado o sistema nervoso 

periférico.Há células nervosas reunidas em gânglios (grupos periféricos de 

neurônios capsulado ou embutido na parede das vísceras, com finalidade sensitiva 

ou motora visceral) localizadas próximo do sistema nervoso central. 

 

 
Figura 2:Córtex sensorial humano 

Fonte: Silverthorn,2009. 

 

Anatômica e fisiologicamente, faz-se necessário compreender as modalidades 

sensoriais do sistema nervoso humano. Elas incluem os sentidos, classificados 

como ambientais, tais como a visão, audição, olfato e paladar, e os corporais, tais 

como tato, vestibular e a propriocepção. Os sentidos e, por conseguinte, as 
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percepções se processam por meio de órgãos ou receptores sensoriais que captam 

estímulos sensoriais do ambiente (interno/externo) e os transmitem ao cérebro para 

serem processados, organizados e interpretados.  

 

 

Figura 3: Cérebro Humano e Funções 

Fonte: Barbosa et al., 2006 

 

Esses receptores podem ser classificados em extereoceptivos (relacionados a 

estímulos produzidos fora dos organismos) e interoceptivos (relacionados a 

estímulos produzidos dentro do organismo). Os extereoceptivos também se 

classificam conforme os sentidos: distais (visão, audição e olfato) e os proximais 

(tato e paladar). Citam-se as modalidades sensoriais: sistema olfativo; sistema 

visual; auditivo; gustativo; tátil; vestibular (coordena os movimentos dos olhos, 

cabeça e corpo no espaço) e o sistema proprioceptivo (permite perceber estímulos 

produzidos pelo organismo, através de informações inconscientes dos músculos e 

articulações, principalmente aqueles relacionados aposição e ao movimento do 

corpo). 
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Dentre algumas propriedades do sistema nervoso, destacam-se a plasticidade 

neuronal, que é a propriedade do sistema nervoso que permite o desenvolvimento 

de alterações estruturais em resposta à experiência, e como adaptação a condições 

mutantes e a estímulos repetidos. A plasticidade se evidencia principalmente nos 

organismos em desenvolvimento. As conexões neurais de um adulto não se formam 

todo a um só tempo.Pelo contrário, em muitas partes do sistema nervoso central e 

periférico, as conexões são formadas de forma mais abundante e difusa no início do 

que as que são, por fim, necessárias. Durante o desenvolvimento, essas conexões, 

de certa forma, se redistribuem e se especificam, e se modulam como resposta às 

experiências às quais foram submetidas(Santos, 2002). 

 

A plasticidade neural também é evidente em alguns exemplos de regeneração 

neural; é provável que modificações ou rearranjos organizacionais semelhantes e a 

tendência para formar conexões estejam subjacentes fenômenos naturais do tipo 

aprendizagem e memória. Esta propriedade ou característica permite às 

neurociências instrumentalizadas pelas neurotecnologias, a leitura das capacidades 

de grupos de indivíduos sob determinados estímulos ou vivências (Santos, 2002). 

 

Percepção, do ponto de vista neurocientífico, refere-se à capacidade humana de 

associar automaticamente as informações sensoriais (estímulos externos e internos) 

à memória e à cognição, de modo a transformar informações a preceitos de 

comportamento, orientação temporal e espacial (Lent, 2010). Dessa forma, a 

percepção é dependente dos sentidos, mas diferente deles, o que a torna uma 

experiência mental particular dotada de capacidade julgadora, exatamente porque 

ela envolve processos complexos ligados à memória, à cognição e ao 

comportamento. A informação sensorial e as cognições são organizadas por 

conjuntos específicos de relações espaciais e temporais entre partes elementares ou 

características (Oliveira,2012).Apresenta Lent (2010) uma divisão do sistema 

nervoso central de uma forma metodológica unicamente anatômica com grandes 

estruturas que cumprem uma escala ascendente de complexidade, de acordo com a 

tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação Hierárquica das Grandes Estruturas Neuroanatômicas.  

Sistema Nervoso Central 

Encéfalo  

 

Medula 

Espinhal 

Cérebro Cerebelo Tronco Encefálico 

Telencéfalo  

Diencéfalo 
Cortex 

Cerebelar 

Núcleos 

Profundos 

 

Mesencéfalo 

 

Ponte 

 

Bulbo Córtex 

Cerebral 

Núcleos 

da Base 

 

Fonte: Lent, 2010 

 

A neurociência se inicia com o pioneiro da ciência médica experimental: o médico 

britânico Thomas Wilis cuja publicação, em 1664, tratou de uma obra muito 

importante para a medicina a qual descreveu a anatomia macroscópica do cérebro. 

Thomas Wilis, muito influenciado pelos escritos do filósofo René Descartes, 

interessou-se na compreensão dos transtornos mentais, pesquisando áreas 

específicas do cérebro.Portanto o seu trabalho estruturou a fundação da descrição 

neuroanatômica (Giménez-Amaya, 2010). 

 

As neurociências apresentam-se como um grupo de estudos cujas vertentes 

exploram a dinâmica funcional do cérebro e seus componentes, utilizando-se de 

conceitos derivados da farmacologia, da anatomia, da fisiologia, da genética, da 

patologia, da psicologia, da química e da tecnologia, quando envolve todos os 

instrumentos de diagnósticos por traços e imageamento cerebral (Lent, 2010).  

 

Acrescenta Fernández etal., (2009)que a neurociência, sendo um estudo 

multidisciplinar com foco no sistema nervoso central, ajuda a entender a origem e a 

inter-relação das funções principais que é o pensamento, as emoções e 

comportamentos humanos. Ela identifica, como uma das principais descobertas, que 

95% dos processos mentais do ser humano ocorrem em seu inconsciente, sendo ali 

onde residem os mecanismos que condicionam suas decisões. Uma das teorias de 

investigação neurocientífica refere-se aos papeis complementares do pensamento 

emocional e racional de uma pessoa no processo de tomada de decisão. 

 

Para Brandão (2004) as neurociências têm mostrado um grande desenvolvimento no 

conhecimento do funcionamento do cérebro e, embora, grande parte destes estudos 
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tenha sido realizada em animais, as evidências têm contribuído para o nosso 

entendimento das bases neuro-humorais do comportamento humano. 

 

Sintetiza Casales et al., (2010) que na neurociência há o enfoque  interdisciplinar a 

partir de duas perspectivas: por um lado temos a abordagem  que promove o diálogo 

entre as disciplinas puramente científico experimental, a qual os estudos genéticos, 

moleculares, do tecido nervoso central se equiparam conceitualmente a outros 

sistemas orgânicos, por outro lado, esta interdisciplinaridade relaciona a 

neurociência com conhecimentos éticos, morais e antropológicos. 

 

Acrescenta-se a esta análise, o conceito derivado da abordagem reducionista de 

Bear (2006), que divide os estudos neurocientíficos em partes para análise 

experimental sistemática, pois o tamanho da unidade de estudo define que são 

frequentemente chamados de nível de análise em ordem crescente de 

complexidade. Estes níveis de análise podem incluir a neurociência molecular, que é 

o estudo do cérebro a um nível mais elementar, pois o cérebro deve ser considerado 

a parte da matéria mais complexa do universo.  

 

A massa encefálica consiste de uma variedade de moléculas com funções diferentes 

que são cruciais para a função cerebral, moléculas que se comportam como 

mensageiros que permitem a comunicação entre os neurônios e, por sua vez, 

moléculas que se comportam como sentinelas controlando o que entra e sai dos 

neurônios e moléculas que monitoram o crescimento e o metabolismo do neurônio 

(Bear, 2006). 

 

O neurônio é a unidade morfofuncional fundamental do sistema nervoso. Verifica-se 

que o neurônio, ou célula nervosa, produz e veicula sinais elétricos que são como 

“bits” de informação que codificados reproduzem tudo o que é comunicado ao 

organismo e pelo organismo, percebido e o que representa em resposta ao estímulo. 

Através destas células o organismo emite respostas como movimentos, reações e o 

próprio controle metabólico sinteticamente falando. 
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Figura 4:Neurônio 

Fonte: Universidade Federal do ABC (UFABC), 2015. 

 

Sendo unidades funcionais de informação, os neurônios operam em grandes 

conjuntos, e não isoladamente. Há um consenso geral entre biólogos e 

evolucionistas sobre quão mais adaptados são os animais com cérebros maiores, 

dotados de um número maior de neurônios. Esses conjuntos de neurônios 

associados formam os chamados circuitos ou redes neurais (Lent, 2010). 

 

Os neurônios se comunicam através de eventos denominados sinapses nervosas. A 

comunicação entre os neurônios motor e as células musculares, por exemplo, ocorre 

por meio da junção neuromuscular. As sinapses nervosas podem ser de natureza 

química ou elétrica. A primeira se refere à comunicação dos neurônios com outros 

neurônios ou com as células efetuadoras por meio de mediadores químicos ou 

substâncias denominadas neurotransmissores - NT. 

 

Os neurônios são responsáveis pela produção e armazenamento dos 

neurotransmissores em vesículas. Essas vesículas concentram-se no terminal 

axônico e quando os impulsos nervosos chegam a esses terminais, os NT são 

liberados. A membrana do terminal que libera os NT denomina-se membrana pré-

sináptica e a subsequente, membrana pós-sináptica. O espaço entre estas 

membranas é chamado fenda sináptica(Lent, 2010). 



41 

 

A interação dos NT com a membrana pós-sináptica é realizada por meio de 

receptores altamente específicos. Além dos NT, os neurônios sintetizam mediadores 

conhecidos como neuromoduladores cujo efeito é o modular (controlar, regular) a 

transmissão sináptica. Por sua vez, na sinapse de natureza elétrica a 

neurotransmissâo é estabelecida através da passagem direta de íons por meio das 

junções abertas ou comunicantes (gap junctions). A transmissão da informação é 

muito rápida, mas oferece quase nenhuma versatilidade quanto ao controle da 

neurotransmissâo. São particularmente úteis nas vias reflexas rápidas e nas 

respostas sincrônicas de alguns neurônios do SNC. Durante a fase de 

desenvolvimento ontogenético do SN - sistema nervoso –humano, os neurônios 

possuem ambos os tipos de sinapses, mas depois predominam as 

neurotransmissões químicas(Lent, 2010). 

 

Lent (2010) agrega a essa gama de conceitos,que os profissionais que analisam o 

sistema nervoso são os neurocientistas (profissionais de saúde especialmente 

neurologistas, neurocirurgiões, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros 

e fisioterapeutas). No caso dos neurocientistas a atividade principal é o estudo 

cientifico em neurociência com o propósito de conservar e restabelecer o 

desempenho funcional do sistema nervoso. Os engenheiros, especialmente os 

voltados para a área de informática devido aos computadores e robôs modernos 

com a arquitetura projetada conforme os conceitos originados das neurociências.  

 

Notadamente os campos das engenharias principalmente a Engenharia 

Computacional, Elétrica e Mecânica, tem-se desenvolvido significativamente com a 

inclusão de novos contextos teóricos e metodológicos, proporcionados pelas 

contribuições clássicas pertinentes a estas áreas de conhecimento e de praticas 

executivas.  

 

A Engenharia Elétrica pode proporcionar recursos tecnológicos para desenvolver 

estudos e aplicações de novos equipamentos que permitem a leitura de sinais 

cerebrais. Afinal, o cérebro constitui uma usina de eletricidade, cujos impulsos 

devem ser lidos e interpretados por meio de recursos de captação, os eletrodos. 
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A captação de sinais de atividade neural ou de conjuntos de neurônios constitui uma 

pesquisa de grande importância para a medicina, com a finalidade de analisar e 

identificar patologias, bem como para engenharia elétrica, que se preocupa com o 

bom funcionamento da técnica aplicada à codificação neural. Dentre as diversas 

técnicas encontradas atualmente, uma consiste na utilização de microelétrodos, 

através de dispositivos denominados matriz multieletrodo (MEA) (Rutten, 2002).  

 

Corrobora com este conceito Cockerell (1998), que dentre as diversas patologias 

relacionadas ao sistema nervoso central, destaca-se a epilepsia, cujo tratamento 

atual necessita a utilização de drogas anticonvulsivantes, que se revelam 

ineficientes em 25% dos casos. Assim, faz-se necessária a evolução de novas 

terapias, mais eficientes e custos reduzidos, podendo refletir a utilização de MEAs 

para captação de sinais de atividade elétrica cerebral através de técnicas invasivas. 

 

Já Falomir (2006) exemplifica a interface cérebro/máquina, com a finalidade de 

controlar equipamentos ou neuroproteses, estabelecendo a função motora de 

deficientes físicos. Este faz a utilização do método não invasivo, o 

Eletroencefalograma (EEG), que busca os sinais elétricos do cérebro gravados no 

couro cabeludo por vários eletrodos (de 16 a 256). Este método tem sido utilizado 

para estudos com finalidade de controlar mouse de computadores e cadeira de 

rodas para deficientes físicos, conforme figura 5. 

 

 

Figura 5: Eletrodos utilizados no eletroencefalograma para movimentação de objetos como mouse. 

Fonte: Falomir (2006) 



 

A Engenharia Mecânica 

engenharia elétrica, bem como por proporcionar o armazenamento de grande massa 

de dados, permitem as interfaces cérebro e 

conseguir interações entre programas computacionais com membros

(robóticos) simulando membros

 

De acordo com Wolpaw

sensoriais representando as su

direta entre o cérebro e um atuador artificial

um objeto. Em sua experiência 

de rodas com movimentos do tipo

 

Coma utilização de eletrodos do 

registradas. Estes são 

programa que pode analisar o eletroencefalograma d

emitidas por células nervosas no cérebro). 

 

Figura 6: Interface utilizada para comunicação cérebro

Fonte:Wolpaw et al, (2004). 

Engenharia Mecânica e Computacional, por oferecer recursos tecnológicos à 

engenharia elétrica, bem como por proporcionar o armazenamento de grande massa 

de dados, permitem as interfaces cérebro e máquina tendo como o objetivo de 

conseguir interações entre programas computacionais com membros

(robóticos) simulando membros do corpo humano.  

Wolpawet al.,(2004), o homem, pode perceber informações 

sensoriais representando as suas intenções voluntarias através de uma relação 

direta entre o cérebro e um atuador artificial.Assim este pode andar,

um objeto. Em sua experiência um humano, tem conseguido controlar uma cadeira 

de rodas com movimentos do tipo avançar, girar para a direita e para a esquerda.

de eletrodos do EEG, as ondas cerebrais do couro

 conectados a um computador pessoal, onde inclui um 

programa que pode analisar o eletroencefalograma do paciente (corre

emitidas por células nervosas no cérebro).  

Interface utilizada para comunicação cérebro-máquina para manejar o cursor da tela.
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por oferecer recursos tecnológicos à 

engenharia elétrica, bem como por proporcionar o armazenamento de grande massa 

máquina tendo como o objetivo de 

conseguir interações entre programas computacionais com membros mecânicos 

pode perceber informações 

as intenções voluntarias através de uma relação 

este pode andar,tatear ou pegar 

tem conseguido controlar uma cadeira 

para a direita e para a esquerda. 

, as ondas cerebrais do couro cabeludo são 

a um computador pessoal, onde inclui um 

paciente (correntes elétricas 

 

máquina para manejar o cursor da tela. 
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Para selecionar uma onda de cérebro, o usuário deve imaginar uma atividade, 

mover uma mão, um pé, etc. O computador seleciona a onda cerebral que o 

paciente controla melhor e liga para o movimento de um cursor na tela do 

computador. O paciente gradualmente aprende a controlar a amplitude desta onda 

do cérebro, em particular, controlar o movimento do cursor, mostrado na figura 6. 

 

Assim, conforme Lent (2010), as neurociências se beneficiam muito da interação 

multidisciplinar envolvendo diversos profissionais em suas pesquisas cientificas, uma 

vez que o sistema nervoso central tem vários níveis de existência, sendo que a sua 

compreensão requisita múltiplas abordagens.Desta forma as pesquisas científicas 

modernas em neurociência abrangem a colaboração de diferentes especialistas. 

 

As neurociências, nas últimas décadas, apresentaram uma multiplicidade de 

importantes compreensões do funcionamento do cérebro, facilitando o tratamento de 

diversas patologias, além dos fins científicos. O interesse pelas neurociências em 

resposta à necessidade de compreensão dos problemas humanos ocasiona o 

surgimento de mais aplicações estabelecidas no conceito “Neuro”. Entre estas 

aplicações cita-se, por exemplo, a neuroantropologia, que promove pesquisas 

relacionadas ao comportamento do ser humano e as comunidades através da 

manifestação funcional do sistema nervoso central.  

 

A neurotecnologia é relativamente antiga, porém seus avanços mais expressivos 

ocorreram nas últimas três décadas. Os anos 1990, inclusive, foram intitulados pelo 

governo norte-americano como a “Década do Cérebro”. Grande parte da 

responsabilidade por esse avanço se deve ao advento e popularização das técnicas 

de imagens cerebrais, incluindo Ressonância Magnética, Tomografia 

Computadorizada, o PET (do inglês Positron Emission Tomography), entre outras, 

até então recursos inacessíveis à massa de utilização para população geral em 

países cuja tecnologia ainda não se popularizava. Com tempo e aperfeiçoamento, as 

leituras passaram de morfológicas a funcionais. Excepcionalmente as imagens 

funcionais por Ressonância Magnética (fMRI) se destaca entre as neurotecnologias, 

por permitir que essas informações sobre o funcionamento cerebral sejam obtidas 

de forma completamente não invasiva (Paiva & Paiva,2015). 
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A neurotecnologia inova-se combinado com a neurorrobótica, que envolve a robótica 

combinada aos fins neurocientíficos. A neurorrobótica apresenta implementação dos 

modelos de sistemas híbridos (mente e máquina) e sistemas biônicos (HBS), as 

quais a comunidade neurocientífica utiliza-se destas tecnologias robóticas para 

validar suas pesquisas. A interface cérebro-máquina assegura que as informações 

sensoriais representam intenções do cérebro, as quais são repassadas para um 

algoritmo computacional transformando-as em movimento nos protótipos robóticos, 

simulando movimentos dos humanos como andar e pegar um objeto (Liansola, 

2006). 

 

A neurociência comportamental apresenta estudos relacionados à forma em que os 

sistemas neurais trabalham para produzir comportamentos integrados, entre eles o 

efeito de fármacos alucinógenos, que contribui no nível de sistema nervoso central 

para aumentar o humor, diminuir a ansiedade e até mesmo realizar mudanças no 

comportamento e o fim ou meio cognitivo que constitui o maior desafio da 

neurociência que é compreender os mecanismos responsáveis para um maior nível 

de atividade mental humana, tais como estudos de pesquisa de autoconsciência, 

imageamento mental e linguagem, atividade do cérebro e da mente (Bear,2006). 

 

A Neuroantropologia consistiu em um dos vieses da bioantropologia, o qual 

desenvolveu estudos relativos aos mecanismos da evolução biológica, herança 

genética, adaptabilidade, variabilidade humana e primatologia analisando o processo 

da evolução biológica do cérebro humano por meio de pesquisa de crânios de 

hominídeos (Costa, 2013). 

 

Ainda no ramo da neuroantropologia, encontra-se o estudo da neurocultura como 

ciência que explora entre outras, a cultura do envelhecimento em relação ao sistema 

nervoso central, em especial, a relevância social associada ao envelhecimento ativo 

e saúde cognitiva, os relatos de pesquisas em torno da memória e o envelhecimento 

do cérebro. A neurocultura apresenta uma visão crítica em relação ao olhar para os 

padrões de normalidade e anormalidade, valores de saúde e doença, práticas de 

terapia e realce e as linhas que delimitam a terceira idade “saudável e ativa” – 

“dependente e não autônoma” (Williams & Hiqqs & Katz, 2012). 
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Adentrando no complexo estudo sobre o homem e sua coletividade, cita-se a 

neuroética, que é o estudo dos aspectos éticos, legais e sociais advindos da 

neurociência. Esta ciência desenvolve análises de como os seres humanos podem 

lidar com as questões sociais relacionadas à doença, mortalidade, normalidade, 

estilo de vida e filosofia de vivermos informados por nosso conhecimento dos 

mecanismos cerebrais, pois os avanços da neurociência trazem em seu arcabouço 

de informações, enormes desafios éticos: os desafios de natureza prática - como 

observar e manusear a psique humana, quebrar sua privacidade, melhorar as 

funções motoras e psicológicas e entender as bases físicas da tomada de decisão e 

os de natureza mais filosófica - como o entendimento da relação cérebro-mente, as 

crenças religiosas e a pós-humanidade (Kipper, 2011). 

 

Encontram-se como mediador de estudos no campo neurocientífico, a 

neurofarmacologia, que desenvolve pesquisas relacionadas à utilização de drogas 

para o tratamento de doenças neurológicas como medicações antidepressivas e 

ansiolíticas, com menos efeitos colaterais. Vários tratamentos desenvolvidos nas 

pesquisas neurofarmacológicas também são utilizados com o objetivo de 

melhorarem suas funções corporais e cerebrais, modulando o sistema motor, 

cognitivo e afetivo. Em síntese, independente do fármaco utilizado e de sua função, 

esta ciência trata-se da modulação farmacológica da função neurocognitiva (Kipper, 

2011). 

 

Ainda no domínio da neurofarmacologia, os avanços forneceram o conhecimento 

das concentrações químicas de compostos causadores ou inibidores de reações e 

comportamentos, mediando os exames e os estudos neurocientíficos. Como 

exemplo, citam-se drogas para estimular a sexualidade, controlar período de vigília e 

sono, retardar doenças progressivas neurológicas, reduzir a ansiedade e a fadiga, 

ou drogas que potencializam capacidades como as aplicadas para aumentar a 

concentração. A área de segurança também se beneficia quando utiliza, por 

exemplo, o dispositivo para a detecção de mentiras e engodos (Farah, 2011). 

 

No campo do desenvolvimento social mercadológico,a neurociência organizacional 

desenvolve estudos relacionados ao entendimento dos processos cerebrais para 
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compreender as atitudes e comportamentos dos seres humanos e suas implicações, 

para antever e remodelar estes comportamentos no local de trabalho (Ariely, 2010).  

 

A neurociência organizacional pode esclarecer oportunidades para as organizações 

melhorarem seus desempenhos e resultados com uma nova abordagem de 

mudanças paradigmáticas no campo do comportamento organizacional (Fachinelli, 

2013). 

 

A neuroeconomia, por sua vez, desenvolve estudos relacionados à psique humana, 

com o intuito de explicar como os humanos escolhem e consomem, com principal 

finalidade, trazer objetividade à ciência econômica relacionada ao comportamento, 

demais abstrata. O que a economia tem o hábito de tratar como externalidades e 

erros marginais nos seus modelos seriam acompanhados por neurocientistas com 

certificação absoluta de que seus métodos são inconsistentes com a força da 

biologia humana, com a formação genética e com estrutura cerebral (Giufrida, 2014). 

 

Associado ao estado da arte apresentado, descreve-se o neuromarketing, cuja área 

agrega estudos interdisciplinares entre os conhecimentos da psicologia e 

neurociência com economia e marketing. Tem como objetivo principal pesquisar de 

que forma o cérebro é fisiologicamente sensibilizado por propagandas e estratégias 

do marketing. Dessa forma, o estudo desse conhecimento dimensiona a preferência 

entre produtos em termos de familiaridade de marcas ou preferência de produtos, de 

modo que a utilização de tecnologias avançadas de imageamento cerebral 

possibilita os pesquisadores de marketing avaliar respostas dos indivíduos, tanto 

relacionadas com suas respostas comportamentais como relacionadas com suas 

ativações neurais (Madan, 2010). 

 

A questão central do neuromarketing é a utilização de tecnologias de 

neuroimageamento para explicar como a exibição de mensagens compostas por 

elementos multissensoriais,geram em um indivíduo interesse, preferência, compra e 

recompra de determinados produtos. Esse interesse é evidenciado pela ativação de 

determinadas áreas do encéfalo, que se apresentam nos exames neurológicos de 

imageamento (Astolfi et al., 2009). 
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No campo da neuroeconomia e do neuromarketing, as contribuições das 

neurociências têm sido significativamente profícuas. As contribuições nestes campos 

resultam das condições plenas para a realização de experimento, nas lógicas da 

epistemologia, da morfologia e das condições laboratoriais das pesquisas. Ademais, 

as contribuições técnicas destes campos oferecem às neurociências substratos 

robustos para garantir a pesquisadores os recursos humanos, financeiros, materiais 

e laboratoriais para a busca de evidencias sobre comportamento, suas gêneses e 

consequências manifestados por pessoas cada vez mais predispostas a novas 

experiências. 

 

Como exemplo, pode-se referenciar o professor da Princeton University, Daniel 

Kahneman, que com o tema da tomada de decisões racionais, recebeu o Prêmio 

Nobel de Economia em 2002, sendo ele um Psicólogo. Este autor, efetivamente, 

desenvolve uma viagem pela mente humana, explicando duas formas de pensar: 

uma rápida, intuitiva e emocional; e outra, mais lenta, deliberativa e lógica. Ele 

complementa seus logros na pesquisa, com esclarecimento tais como a aversão à 

perda, o excesso de confiança no momento das escolhas estratégicas, a dificuldade 

de prever o que vai fazer o homem feliz no futuro e os desafios de identificar 

corretamente os riscos no trabalho e em casa. 

 

Conforme Souza et al (2016), o caminho trilhado pela evolução dos estudos 

neurocientíficos, conduziu ao desenvolvimento e ao esclarecimento clínico e social a 

respeito do comportamento humano. As características da tomada de decisão é um 

exemplo de nicho para pesquisas em Neuromarketing e Neuroeconomia. O 

dimensionamento através das métricas constituintes das áreas de pesquisa citadas 

tem por objetivo qualificar e quantificar respostas do SNC e SNP aos diferentes 

estímulos, por exemplo, no ato de consumir.  

 

O consumo pauta-se sob a integração mente-corpo-sociedade e na comunicação 

entre a racionalidade e emoção. As métricas em Neuromarketing e Neuroeconomia 

consolidam o conceito de Neurociências como, a relação entre exploração e 

compreensão dos mecanismos cognitivos e adaptativos do cérebro, revelando 

fisiologicamente o que a racionalidade pode “camuflar” ou suprimir. Os métodos de 

qualificação e quantificação da resposta ao estímulo se dividem em medidas 
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fisiológicas periféricas (condutância cutânea ou resposta galvânica da pele, 

frequência cardíaca, mudanças no fluxo sanguíneo, rastreamento ocular), medidas 

fisiológicas centrais ou imageamento cerebral (ressonância magnética funcional) 

(Souza et al 2016). 

 

Outra contribuição significativa à Neuroeconomia é proporcionada pelo 

recentemente laureado com o Premio Nobel de Economia, o professor Angus 

Deaton, em 2015. Suas contribuições consistem nos estudos do comportamento de 

consumo e como se situam seus impactos na economia, no emprego e no estado de 

bem estar de uma sociedade. Este autor fez várias contribuições fundamentais e 

interligadas que relatam diretamente para a medição, teoria,e a análise empírica do 

consumo. Suas principais conquistas são em primeiro lugar, o estudo quantitativo de 

opções de consumo, através de diferentes commodities para um novo nível de 

sofisticação e generalidade.   

 

Em segundo lugar, o professor Angus Deaton analisa o comportamento dinâmico do 

consumo individual e restrições de liquidez, desenvolvendo métodos e tornando 

possível estudar o comportamento individual ao longo do tempo. Em terceiro, 

Deaton usou os dados sobre o consumo, para medir a qualidade de vida e pobreza 

nos países em desenvolvimento. Ele mostrou o valor de utilizar dados de consumo e 

as despesas, para analisar o bem-estar dos pobres e identificar suas deficiências, ao 

comparar a qualidade de vida através do tempo e lugar. Assim, a pesquisa de 

Deaton abordou questões de grande importância prática, e suas contribuições 

influenciaram a formulação de políticas em desenvolvimento. 

 

Por último a Neuroergonomia,cujo desenvolvimento aborda os estudos do cérebro 

relacionado ao comportamento humano no trabalho com foco na observação das 

bases neurais das funções mentais e desempenho físico em relação à tecnologia, 

trabalho, lazer, transporte, cuidados da saúde. Enfim, os objetivos mais importantes 

da Neuroergonomia – usar o conhecimento da função cerebral para desenvolver 

tecnologias e ambientes para operações de trabalho mais eficientes e seguras, 

alcançar a compreensão da função cerebral relacionada à realidade (Parasuraman, 

2010). 
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No estudo do efeito visual apresenta-se a neurocinemática, que aborda pesquisas 

relacionadas à observação da ativação de áreas cerebrais em que se centralizam a 

maior atividade neural, perante um estímulo visual associado ou não a recursos 

auditivos que geram uma cena da qual se espera uma determinada reação. Utiliza-

se pata tanto, recursos audiovisuais apresentando a relação entre um filme e a 

neurociência cognitiva. A principal atividade da neurocinemática é a medição da 

atividade cerebral das pessoas através de escaneamento de impressões cerebrais 

enquanto assistem aos filmes para o entendimento da forma como o espectador 

responde às engenhosidades cinematográficas utilizadas, como a edição, as 

imagens e a trilha sonora, bem como efeitos cinematográficos (Lima. 2010). 

 

Ainda no ramo da neurocinemática envolve conceitos de neuropsicologia, campo da 

neurociência que estuda as relações entre o funcionamento do sistema nervoso 

central (SNC), e comportamento, tanto em indivíduos normais como aqueles que 

sofreram alguma patologia relacionada ao cérebro. A neuropsicologia aplica os 

conhecimentos para a avaliação e tratamento de patologias dos indivíduos que 

estão envolvidas em deficiências, dano ou lesão nos mecanismos cerebrais 

subjacentes a um ou mais comportamentos. Atualmente estudos referidos a 

neuropsicologia tem um amplo campo de aplicações na área de pesquisa quanto na 

área clínica, assim sendo o neuropsicólogo pode intervir principalmente, na 

determinação (exame neuropsicológico) e no tratamento (reabilitação 

neuropsicológica) das lesões ou descontroles do sistema nervoso central (Fuentes 

et al, 2008). 

 

Como métrica destas, cita-se a neuropsicometria. Esta ciência pode ser definida 

como o campo dos estudos relacionados aos mecanismos ou avaliações que 

apontam a dimensão das variáveis psicológicas, visto que os propósitos da 

neuropsicometria clássica é a observação do desempenho e aptidão em domínios 

adaptativos (escola, trabalho, sociedade em geral), a exploração teórica dos fatores 

que explicam as características humanas como inteligência ou personalidade. Enfim 

dentre os testes neuropsicométricos temos: o de inteligência de Binet-Simon, que 

possibilitam sumarizar as habilidades cognitivas em uma medida única, 

dimensionada com base em 30 itens padronizados chamado Quociente de 

Inteligência (QI) e avaliação da personalidade 16 PF, apresentado por Cattel nos 
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anos de 1940, que definiam 16 fatores que dimensionados mostravam as 

diversidades da personalidade humana (Diniz et al. 2010). 

 

No complexo campo da autovisualização e autoreconhecimento, ainda dentro da 

neuropsicologia, encontra-se a neuroestética, pois apresenta uma abordagem 

adentrando o campo da estética, que desenvolve os procedimentos metodológicos 

das neurociências para o estudo das experiências estéticas, substituindo as 

aproximações filosóficas ou modelos psicológicos. Os pesquisadores envolvidos em 

neuroestética desenvolveram pesquisas relacionando o estudo dos processos 

neurais do comportamento estético a um arcabouço de atividades de um circuito 

neural. Este trabalho pode ser visto de duas formas: mencionar as funções estéticas 

assumindo como os processos e esquemas cognitivos evocados na interação com 

os objetos artísticos e pesquisar as causas neurobiológicas com foco nas bases 

neurofisiológicas envolvidas no processo de aperfeiçoamento estético (Aranha, 

2011). 

 

Instrumentalizando os ramos das neurociências, a neurotecnologia engloba meios 

não invasivos juntamente com o avanço em processamento de imagens.A área 

denominada neurotecnologia envolve todo o meio e instrumento tecnológico que 

visa o desenvolvimento do conhecimento sobre a função e potencialidade do 

cérebro humano. A neurotecnologia está altamente infiltrada no cotidiano social. De 

medicamentos à realização de exames de imageamento, a neurotecnologia afeta 

praticamente todas as pessoas e a coletividade de maneira expressiva, direta e 

indiretamente, muito embora nem sempre se tenha consciência dos seus efeitos e 

impactos (Paiva & Paiva,2015). 

 

A neurociência como uma área de estudos multidisciplinares, desenvolve o 

entendimento relacionado à psique humana como pensamento, emoções e 

comportamentos. Suporta a explicação do funcionamento da rede neuronal 

permitindo compreensão da produção da percepção individual do mundo externo. 

(Cayela et al., 2007). 
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2.2 – Neurotecnologia e neurofisiologia periférica e central: principais 
medições 

 
Esta unidade temo propósito de apresentar os principais recursos e instrumentos 

que se destinam às avaliações e mensurações fundamentais das atividades 

neurocientíficas, que são denominadas como neurotecnologias. 

 

2.2.1 – Eletrocardiograma 
 

A introdução do eletrocardiograma (ECG) por Einthoven (1902), vem ao encontro da 

possibilidade de se realizara diretriz de interpretação do eletrocardiograma de 

repouso. O registro da atividade elétrica cardíaca na superfície do tórax é uma 

qualidade do método que não é obtida por outras técnicas e esse é, sem dúvidas, o 

procedimento mais utilizado para auxiliar o diagnóstico das doenças cardíacas. Este 

método é de simples realização, seguro, reprodutível, podendo ser usado em 

grandes estudos devido ao seu baixo custo. A metodologia foi favorecida pelo 

desenvolvimento de aparelhos mais sofisticados, computadorizados e menores, o 

que facilitou a sua utilização nas situações de emergência e nas rotinas 

ambulatoriais e hospitalares.  

 

Existem numerosas formas de utilização do eletrocardiograma de 12 derivações na 

prática clínica, pois o método é capaz de refletir alterações primárias ou secundárias 

aos processos do miocárdio, como nos casos de doenças das artérias coronárias, 

hipertensão arterial, cardiomiopatias, doenças metabólicas e alterações eletrolíticas, 

além dos efeitos tóxicos ou terapêuticos das drogas e próteses. O eletrocardiograma 

é considerado padrão ouro para o diagnóstico não invasivo das arritmias e distúrbios 

de condução, além de ser muito importante nos quadros isquêmicos coronarianos, 

constituindo-se em um marcador de cardiopatias. Sua sensibilidade e sua 

especificidade são maiores para o diagnóstico das arritmias e distúrbios de 

condução, do que para as alterações estruturais ou metabólicas(Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 2003). 

 

 A tecnologia dos computadores, inclusive dos pessoais, trouxe poderosos sistemas 

de captação de sinais e de avaliação de algoritmos, aumentando a dimensão do uso 



53 

 

do eletrocardiograma. As análises de variabilidade da frequência, potenciais tardios, 

dispersão da onda QT e alternância da onda T constituem novos marcadores de 

doença cardíaca (Ondas PQRST que constituem a onda produzida pelo 

eletrocardiograma na leitura cardíaca do potencial de ação). Os eletrocardiogramas 

devem ser interpretados por cardiologistas, clínicos gerais e médicos que trabalham 

com urgências. Os profissionais devem ter a habilidade de definir, reconhecer e 

compreender as bases fisiopatológicas de algumas anormalidades 

eletrocardiográficas (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2003). 

 

O eletrocardiograma (ECG) registra a atividade elétrica cardíaca de forma não 

invasiva e permite obter uma avaliação rápida do ritmo cardíaco, muito útil na 

definição da conduta terapêutica imediata em pacientes com suspeita de síndrome 

coronariana aguda (SCA), entidade clínica que engloba a angina instável e os 

infartos agudos do miocárdio com e sem supra-desnível do segmento da onda ST. 

Atualmente, eletrocardiógrafos de diversos fabricantes são capazes de fornecer 

diagnósticos automáticos dos ECGs, mas, apesar disso, existem poucos estudos 

publicados acerca do desempenho desses equipamentos (Junior, 2012). 

 

O eletrocardiograma (ECG) de admissão tem um grande impacto no diagnóstico e 

tratamento de cardiopatias. O objetivo é avaliar o impacto do ECG de admissão no 

prognóstico de cardiopatias; sendo um estudo prospectivo, contínuo, observacional, 

conforme estudo com 802 pacientes com cardiopatias (Teixeira, et al., 2010). 

 

Pesquisas envolvendo sinais eletro-biológicos são base de vários trabalhos, 

especialmente os relacionados à neurociência. Assim Neto et al., (2005) utilizou em 

seu trabalho de desenvolvimento de um sistema  de baixo custo para aquisição de 

sinais eletro-biológicos, o eletrocardiograma (ECG) de uma pessoa para identificar o 

padrão encontrado no batimento cardíaco e o eletroencefalograma (EEG) para 

captar sinais elétricos oriundos do córtex. O sistema tem a finalidade para controlar 

equipamentos móveis como cadeira de rodas ou outros atuadores, permitindo a 

comunicação com um computador utilizando sinais obtidos do eletrocardiograma e 

do eletroencefalograma. 
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2.2.2 – Eletroencefalograma  
 

O descobrimento do eletroencefalograma (EEG), em 1929, foi anunciado pelo 

psiquiatra alemão Hans Berger, que certamente representou um marco significativo 

no conhecimento da fisiologia do encéfalo humano e do sistema nervoso. A técnica 

possibilitou registrar as correntes elétricas geradas no cérebro humano, sem a 

necessidade de abrir o crânio. A descoberta desenvolveu um enorme volume de 

pesquisas desde sua descoberta, algumas de valor inestimável para o diagnóstico 

das epilepsias (Organização Pan-Americana de Saúde, 1984). 

 

A técnica eletroencefalografia (EEG) baseia-se no emprego de eletrodos, capazes 

de captarem sinais elétricos do córtex, que fixados ao couro cabeludo, em 

montagens variadas transferem uma série de códigos matemáticos proporcionando 

medidas de distribuição de frequência relativas ao nível de excitação dos neurônios, 

correlacionando tais eletrodos (Dias, 2012).Ainda afirma este autor sobre o problema 

inverso: o dilema entre proporcionar maior acuidade espacial dos sinais cerebrais 

em detrimento da acuidade temporal pode ser observado por meio da técnica EEG. 

O EEG se diferencia da neuroimagem funcional (como a fMRI), sendo o EEG 

caracterizado por proporcionar maior acuidade temporal, promovendo medidas de 

maior aderência ao tempo de resposta do indivíduo ao estímulo.  

 

O eletroencefalograma (EEG) possui como principais benefícios, a elevada 

resolução temporal – capacidade de relacionar um estímulo à atividade obtida da 

ordem de milissegundos, menor custo de coleta de dados e maior flexibilidade de 

uso, permitindo ao indivíduo exercer atividades motoras ou cognitivas mais próximas 

à realidade com maior liberdade.  

 

Há duas formas principais de análise do EEG (eletroencefalograma) que auxiliam as 

pesquisas em neurociência. A primeira é por meio da investigação espectral, isto é, 

pela avaliação dos acontecimentos das diferentes bandas de frequência em 

determinadas regiões do córtex. A segunda forma empregada nas pesquisas com 

EEG é através dos potencias relacionados a eventos (ERPs – event relalted 

potentials), que se fundamenta em uma média das respostas obtidas da atividade 

neural resultante de um evento apresentado ao indivíduo (Klimesh, 1998). 
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O eletroencefalograma é considerado um recurso importante para o diagnóstico da 

epilepsia, uma patologia que atua no sistema nervoso central, cujo resultado é uma 

disfunção elétrica nas células neurais acarretando uma produção anormal de sinais 

pelos neurônios. Esta patologia afeta milhões de pessoas em todo o mundo. 

Atualmente não se conhece detalhadamente o mecanismo desencadeador das 

crises epilépticas, que podem dar início de forma inesperada. Assim sendo, a partir 

da extração de padrões característicos do eletroencefalograma através do 

processamento de sinais existe a possibilidade de antecipar a ocorrência de crises 

iminentes(Staveren et al., 2002). 

 

O eletroencefalograma (EEG) também é uma das tecnologias mais indicadas para 

se correlacionar à apresentação de um estímulo, (logotipo, símbolo, anúncio 

impresso, campanha audiovisual) pelo fato de o EEG apresentar uma alta resolução 

temporal, pois é possível saber o exato ponto que um comercial exibido na televisão 

gerou maior nível de atenção no telespectador. Assim, o EEG é útil para agências de 

publicidade, pois permite uma reestruturação de um comercial exibido realizando 

mudanças em trechos específicos do vídeo que possam potencializar determinadas 

informações e retirar informações irrelevantes(Vecchiato et al., 2011). 

 

O eletroencefalograma registra os seus resultados utilizando apenas equipamentos 

analógicos.Nos últimos anos o registro digital do eletroencefalograma (DEEG – 

registro sem papel) vem se desenvolvendo e trazendo grande vantagen que é a 

flexibilidade na análise através da possibilidade de mudança de montagens, filtros, 

sensibilidade e base de tempo (Luccas, 1999). 

 

O uso do eletroencefalograma o mesmo apresenta como limitações, a sua menor 

resolução espacial que é de décimos de milímetros e a dificuldade de medir 

atividades de origem subcortical. Outro ponto negativo que pode ocorrer, são 

limitações no seu uso, requerendo grande experiência por parte do profissional que 

processa os dados estatísticos dos sinais e interpreta os resultados.Somando a isto, 

o profissional deve possuir um conhecimento profundo de neurofisiologia e 

neuroanatomia (Azevedo, 2010). 
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Conforme Sobral (2009), o eletroencefalograma (EEG) é o método mais adequado 

para definir padrões epileptogênicos com boa a curácia diagnostica, pois auxilia nas 

decisões terapêuticas e na avaliação prognóstica. Os seus padrões espelham a 

dinâmica fisiopatológica do sistema nervoso central e o exame é utilizado como 

ponto específico e confiável para o diagnóstico de variações de crises convulsivas 

nos pacientes sintomáticos.  

 

A sensibilidade e a especialidade da metodologia de eletroencefalografia dependem 

de vários fatores como a idade do indivíduo, métodos de registros, estágios do sono, 

utilização de medicações, etc. O exame reflete uma avaliação momentânea do 

funcionamento cerebral, variando ao longo dos dias, conforme a influência de fatores 

externos fisiológicos(Sobral, 2009). 

 

Enfim, a utilização do eletroencefalograma (EEG), juntamente com a neurociência, 

tem se destacado no desenvolvimento de equipamentos de interface cérebro-

máquina. A utilização destes equipamentos concentra-se especialmente em pessoas 

com problemas neuromotores, como a esclerose lateral amiotrófica (ELA), a distrofia 

muscular, o tumor na medula espinhal e outros tipos de disfunções que 

impossibilitam estas pessoas de desempenhar qualquer atividade muscular; porém 

suas competências cognitivas permanecem perfeitas. Este é o propósito da 

utilização de sinais cerebrais gerarem comandos de controle de dispositivos, 

aumentando a interação entre pessoas portadoras dessas disfunções e o meio que 

as envolve (Wolpaw, 2004). 

 

López e Rocío (2015) realizaram o seu trabalho, apresentando próteses robóticas 

para melhorar a reabilitação de paciente utilizando um projeto com articulações, 

chamado exoesqueleto. O exoesqueleto utiliza motores elétricos e estruturas 

mecânicas, que geram movimentos repetitivos de acordo com a intenção do usuário. 

Este exoesqueleto foi projetado para melhorar os passos em pacientes com paralisia 

consequente de um acidente vascular cerebral, conforme figura7. 
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Figura 7: Prótese robótica móvel 

Fonte: López e Rocío (2015) 

 

Nicolelis(2003) utilizou o Eletroencefalograma (EEG) para desenvolver um 

exoesqueleto, que ajuda o paraplégico voltar a andar, conforme figura 8.  

 

 

Figura 8: O exoesqueleto robótico 

Fonte:Nicodelis (2003) 
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Os pacientes fazem uso de uma touca que possui 32 eletrodos instalados sobre o 

couro cabeludo funcionando com o eletroencefalograma (EEG), que permite ler 

sinais do cérebro enviando os sinais para um computador localizado no 

exoesqueleto. O computador converte estes sinais em ordens que serão executadas 

pelo robô (exoesqueleto). 

 

A utilização do eletroencefalograma, associado à neurociência e os avanços 

tecnológicos,também têm promovido alternativas para a explicação e compreensão 

dos aspectos profundos e complexos que se localizam no inconsciente da mente 

humana. Uma destas alternativas, por exemplo, é a utilização do 

eletroencefalograma no neuromarketing, originário da relação entre as disciplinas da 

psicologia, da neurociência e do marketing. 

 

Vecchiato (2009) aplica a neurociência em seu estudo utilizando o 

eletroencefalograma (EEG) no neuromarketing, para mapear a capacidade de 

acompanhamento de atividade cerebral dos indivíduos. Este mapeamento acontece 

durante a observação de pontos comerciais de TV, com a utilização de técnicas 

estatísticas avançadas e alta resolução do EEG nos domínios, tempo e frequência. 

Em específico, o autor analisou a atividade de potência espectral estatisticamente 

significativa, nas bandas de frequências diferentes durante a observação de uma 

propaganda comercial. 

 

Esta propaganda está relacionada com a utilização de uma cerveja em um grupo de 

13 indivíduos normais. Resultados sugeriram que a atividade cortical durante a 

observação de pontos comerciais pode variar consistentemente em todo o lugar. 

Este fato sugere a possibilidade de remover a parte da mancha que não é 

particularmente atraente usando esses índices cerebrais. Assim a neurociência 

utiliza o eletroencefalograma (EEG) de alta resolução provando que este 

equipamento pode ser capaz de gerar insights úteis sobre a fruição particular de 

mensagens Televisivas, relacionados aos campos tanto comerciais como políticos 

(Vecchiato, 2009). 

 

Assim, é crescente a necessidade de compreender o cérebro humano.Cada vez 

mais os neurocientistas utilizam o eletroencefalograma (EEG) para diagnosticar e 
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acompanhar o desenvolvimento de patologias e desvendar atividades neurológicas 

dos trabalhadores e consumidores, etc. Como exemplo, tem-se também, Rossiter et 

al., (2001) que utiliza em seu estudo de neuromarketing, o eletroencefalograma 

(EEG), com o intuito de analisar a influência de determinadas cenas de comerciais 

de TV na memória longo-termo.Já Young (2002), utiliza o eletroencefalograma 

(EEG) em seu trabalho, analisando se em alguns momentos específicos de 

propagandas são especificamente responsáveis pelo desenvolvimento e 

conhecimento da marca. 

 

2.2.3 – Magnetoencefalograma 
 

No final da década de 1960, David Cohen atuava como coordenador do Francis 

Bitter Magnetic Laboratory, integrado ao Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) e realizou a medição da atividade magnética cerebral utilizando indutores 

magnéticos alojados em uma câmara magnética blindada (Cohen, 1968). Um ano 

após foram apresentados por James Zimmerman os detectores de fluxo magnético 

sensível, mediante a utilização dos materiais supercondutores.Estes foram 

apresentados como Superconducting Quantum Interference Devices (SQUIDs). 

(Zimmermanet al., 1970) Em 1972, o doutor Cohen apresentou um trabalho 

utilizando a tecnologia SQUIDs, para mapear a atividade espontânea alfa cerebral 

em humanos, desde então o magnetoencefalograma (MEG) vem sendo utilizado na 

detecção de sinais cerebrais (Cohen, 1972). 

 

Magnetoencefalografia é um método não invasivo de neuroimageamento com a 

finalidade para detectar, analisar e interpretar o campo magnético gerado pela 

atividade elétrica no sistema nervoso central. Um hardware captura o sinal do 

magnetoencefalograma (MEG) em centenas de pontos ao redor da cabeça de uma 

forma instantânea que dura apenas uma fração de um milissegundo. A sensibilidade 

do hardware é alta o suficiente que possibilita a extração de um sinal específico 

gerado pelo sistema nervoso central.  

 

As imagens obtidas por magnetoencefalografia tem o propósito de apresentar algum 

tipo de função desenvolvida pelo sistema nervoso central.As variações que são 

registradas pelo equipamento magnetoencefalograma registram, por exemplo, 



 

momentos de pensamento do ser humano, momentos de leitura, se o indivíduo está 

realizando determinado movimento

central pode ser registrada

 

Uma das aplicações do magnetoencefalograma (MEG) é no diag

confiável da localização espaço

patologia focal que precisa de uma sincronização de um grande número de 

neurônios, com a utilização do magnetoencefalograma que torna possível a 

identificação dos campos magnéticos

 

A atividade elétrica dentro e entre os neurônios do cérebro gera perturbações 

eletromagnéticas que propaga

fornece a medida complementar desta perturbação eletr

do campo magnético fora da cabeça
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Figura 9:Amostra das posições dos sensores e ferramentas que devem ser combinadas em uma 
Magnetoencefalografia 

Fonte: Andreas (2006) 

s de pensamento do ser humano, momentos de leitura, se o indivíduo está 

realizando determinado movimento. Qualquer tipo de atividade do sistema nerv

central pode ser registrada (Carrión, 2002). 

Uma das aplicações do magnetoencefalograma (MEG) é no diag

confiável da localização espaço-temporal dos focos epilépticos. O fato de tratar uma 

patologia focal que precisa de uma sincronização de um grande número de 

neurônios, com a utilização do magnetoencefalograma que torna possível a 

icação dos campos magnéticos (Pastoret al.,2003). 

A atividade elétrica dentro e entre os neurônios do cérebro gera perturbações 

eletromagnéticas que propagam na velocidade da luz. O magneto

fornece a medida complementar desta perturbação eletromagnética, ou seja, o

campo magnético fora da cabeça. Sendo assim, a função cerebral normal é vista 

como uma cascata de eventos extremamente rápidos

especializados, separados no espaço e no tempo e organizados em etapas bem 

as de processamento, conforme figura 9(Andreas, 2006). 

Amostra das posições dos sensores e ferramentas que devem ser combinadas em uma 
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s de pensamento do ser humano, momentos de leitura, se o indivíduo está 

ualquer tipo de atividade do sistema nervoso 

Uma das aplicações do magnetoencefalograma (MEG) é no diagnóstico de maneira 

temporal dos focos epilépticos. O fato de tratar uma 

patologia focal que precisa de uma sincronização de um grande número de 

neurônios, com a utilização do magnetoencefalograma que torna possível a 

A atividade elétrica dentro e entre os neurônios do cérebro gera perturbações 

magnetoencefalograma 

omagnética, ou seja, o sinal 

a função cerebral normal é vista 

como uma cascata de eventos extremamente rápidos, com processos 

especializados, separados no espaço e no tempo e organizados em etapas bem 

 

 

Amostra das posições dos sensores e ferramentas que devem ser combinadas em uma 



61 

 

A Magnetoencefalografia é bastante similar a eletroencefalografia, pois registram as 

atividades geradas pelo sistema nervoso central, uma grande diferença entre as 

duas tecnologias de estudo cerebral é que, a eletroencefalografia registra as 

variações de voltagem na superfície da cabeça e a Magnetoencefalografia registram 

os campos magnéticos associados a essas correntes. 

 

Acrescenta Carrión,et al.,(2002), que amagnetoencefalografia é uma técnica que 

tem a capacidade de detectar uma grande quantidade de mudanças instantâneas e 

súbitas que ocorrem no sistema nervoso central. Estas mudanças são desde um 

simples ataque epiléptico que tem a duração de alguns milissegundos até o 

mapeamento de regiões do córtex que são essenciais para executarem as funções 

superiores, tais como a compreensão da linguagem oral, leitura e tratamento de 

crianças com transtorno do desenvolvimento, tais como dislexia.  

 

Como se pode observar no trabalho de Carrión et al., (2002), ele apresenta imagens 

das vistas tridimensionais do hemisfério esquerdo de um menino disléxico (figura 10) 

e um menino não disléxico (figura 11).Assim para o autor, a magnetoencefalografia 

constitui uma das formas mais interessantes de conhecer o sistema nervoso central 

e suas correlações cognitivas e comportamentais, diagnosticando e desenvolvendo 

tratamentos de neurohabilitação para os pacientes neurológicos. 

 

 

Figura 10: Imagens de ativação do sistema nervoso central através de leitura de palavras de um 
menino disléxico 

Fonte: Carriónet al.,(2002). 
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Figura 11: Imagens de ativação do sistema nervoso central através de leitura de palavras de um 
menino não disléxico 

Fonte:Carriónet al. (2002). 

 

2.2.4 – Eletromiografia 
 

A eletromiografia (EMG) é uma tecnologia de monitoramento da atividade elétrica 

das membranas excitáveis, apresentando as medidas dos potenciais de ação do 

agrupamento de miócitos, como produto de voltagem em função do tempo. O sinal 

eletromiográfico (EMG) é a somatória algébrica de todos os sinais identificados em 

certa área, podendo ser influenciado por propriedades musculares, anatómicas e 

fisiológicas ou ainda pelo sistema nervoso periférico ou referida tecnologia de 

estimulação (Enoka, 2000). 

 

Conforme Kumar e Mital (1996), a contração muscular e a produção de força são 

provocadas por mudanças no interior do arranjo muscular. Esses eventos são 

produtos de um fenômeno elétrico conhecido como potencial de ação, que consiste 

em transformação elétrica que envolve íons sódio, potássio na membrana existente 

entre o interior e o exterior da célula muscular. O registro dos padrões de potenciais 

de ação é denominado eletromiografia eé utilizado para o registro o equipamento 

eletromiograma (EMG). A técnica da eletromiografia utiliza sinais elétricos gerados 

no músculo que eventualmente conduzem ao fenômeno da contração muscular, 

estes potenciais de ação são o gatilho que libera íons de cálcio do retículo 
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sarcoplasmático (organela típica da célula muscular) para dentro do citoplasma 

muscular.  

 

A eletromiografia é utilizada como ferramenta ergonômica principalmente para 

identificar e determinar a ativação de determinados grupos musculares durante as 

diversas fases de uma tarefa motora. A eletromiografia pode responder algumas 

perguntas que geralmente geram dúvidas para o ergonomista. Este precisa 

conhecer quando o músculo em questão está ativo ou inativo em uma determinada 

tarefa (Añez, 2000). 

 

Loss (2007), em sua pesquisa para avaliar as cargas impostas ao tronco e com 

reabilitação do paciente, aplicar ginástica laboral, cinesioterapia, reabilitação 

desportiva e treinamento desportivo utilizou eletromiógrafo de 16 canais 

conformefigura 12.  

 

 

Figura 12: Aquisição de dados utilizando eletromiografia na UFRGS. 

Fonnte:Loss (2007) 
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O autor acrescenta ainda, que a técnica de eletromiografia é um excelente 

instrumento para monitorar a ativação dos músculos mais superficiais. Assim, esta 

fornece informações que podem e devem ser utilizadas em diversas situações para 

tratamentos musculares(Loss, 2007). 

 

 

2.2.5 – Eletroneuromiografia 
 

A Eletroneuromiografia é uma forma de avaliação da condução nervosa motora e 

sensorial,usada para diagnosticar de lesões do nervo periférico. As análises 

eletrofisiológica do potencial de ação sensorial, da amplitude do potencial composto 

de ação muscular, da velocidade de condução sensorial e motora ajudam a 

evidenciar e a avaliar as funções sensitivas e motoras nas fibras mielinizadas dos 

nervos periféricos. Assim, os dados de referência são usados para esclarecer os 

limites de funcionamento normal e diagnosticar a presença de alguma forma de 

neuropatia (Dorfman& Robinson, 1997). 

 

Conforme Kar et al.,(2013), a desordem funcional dos nervos pode ser apresentada 

pela técnica de eletroneuromiografia, antes da manifestação dos sinais clínicos e 

sintomas da lesão do nervo em hanseníase, que é uma das principais causas de 

neuropatia não-traumática manifestada como lesões de pele e nervos periféricos. O 

envolvimento neural pode manifestar-se como o alargamento dos nervos superficiais 

tais como grande auricular, ulnar, mediano, radial superficial cutânea, fibular, sural e 

posterior da tíbia.  

 

A deficiência sensorial sobre as lesões de pele é avaliada pela perda da sensação 

de temperatura, toque ou dor. Desta maneira, a eletroneuromiografia é utilizada para 

análise eletrofisiológica da função nervosa no diagnóstico de várias neuropatias. 

Como se pode observar na figura13, Karet al., (2013) utilizam a eletroneuromiografia 

para realizar uma avaliação de condução nervo eletrofisiológica. 
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Figura 13: Condução nervosa, sendo realizada em um paciente com hanseníase. 

Fonte:Kar,et al., (2013). 

2.2.6 – Eletrooculografia 
 

A eletrooculografia (EOG) desenvolve o estudo que possibilita captar o potencial 

elétrico entre a córnea e a retina, reproduzindo sinais proporcionais 

(eletrooculograma) ao ângulo ou a posição dos olhos em relação à cabeça. Assim a 

eletrooculografia pode ser usada para indivíduos com controle insuficiente dos seus 

movimentos, pois um computador realiza a interface entre o movimento ocular 

usando um sistema de detecção para codificar e interpretar as mensagens do 

movimento dos olhos (Barea et al., 2011). 

 

Conforme Rayner (1998), quando fixamos o nosso olho em uma cena, o nosso 

sistema nervoso central está procurando por algum objeto. Assim, nós realizamos o 

que os neurocientistas chamam de movimentos oculares sacádicos,ou seja, 

movimentos oculares realizados quando as pessoas olham para uma cena, leem ou 

procuram por algum objeto. Entre um movimento sacádico e outro, os olhos 

permanecem parados durante as fixações. Exatamente nestas pausas, há uma 
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programação da orientação e da direção do próximo movimento sacádico, o que 

indica a presença de atenção e processamento cognitivo. 

 

Em sua pesquisa,Bulling et al.,(2009) utilizam um sistema integrado - olho humano-

computador fundamentado na eletrooculografia chamado eye-tracking (em 

português “olho de monitoramento”. É um sistema computacional de rastreamento 

dos movimentos oculares), incorporado para reconhecimento de contexto e 

atividades. Trata-se dos óculos composto de eletrodos integrados com um potente 

microcontrolador para o processamento do sinal (EOG).  

 

Usando este sistema as sequências de movimentos oculares denominados “gestos 

do olho”, o sistema é capaz de identificam-se eficientemente os gestos do olho em 

tempo real,autentificando uma atividade. O sistema apresentado por Andreas Bulling 

pode ser observado na Figura14. 

 

 
Figura 14: Óculos captores de sinais de EOG. 

Fonte: Bulling et al., (2009) 



67 

 

O sistema apresentado pelo autor é os óculos contendo o sensor captor de sinais 

EOG e um circuito de amplificação analógico destes sinais. Todo este aparato é 

integrado a um computador(Bulling et al., 2009). 

 

2.2.7 – Resposta Galvânica da Pele 
 

A resposta galvânica da pele (RGP), ou Galvanic Skin Response, é uma tecnologia 

que utiliza um circuito que mede a impedância da pele por meio de um amplificador, 

cujo ganho varia por uma relação entre uma resistência pré-definida e a resistência 

captada através de eletrodos colocados nos dedos das mãos ou na palma da mão 

do paciente, pois são superfícies de maior concentração de glândulas sudoríparas. 

No decorrer dos estados de excitação, o sistema nervoso central influencia no 

desempenho de glândulas sudoríparas e na circulação sanguínea, diminuindo a 

resistência elétrica da pele.Em vista disso há um aumento da sua condutibilidade 

elétrica. Assim, o medidor galvânico tem a capacidade de detectar este processo e 

apresentá-lo nas formas visual (painel luminoso) ou auditiva informando as 

condições de excitabilidade do paciente (Campregheret al., 2006). 

 

A quantidade de suor secretada pelas glândulas sudoríparas é crinas encontradas 

nas regiões da palma da mão é conhecida como suor palmar, suor emocional ou 

suor mental. A condutância da pele pode ser apresentada de duas formas: tônicas 

de longa duração e fásicas (resposta eletrodérmica, resposta galvânica da pele ou 

resposta psicogalvânica) expelidas por estímulos e atividades do indivíduo. Sendo 

assim, Furtado (2011) em sua pesquisa utiliza um aparelho de biofeedback para 

avaliar a resposta galvânica da pele.Este é conectado na palma da mão do paciente 

para medir as alterações na condutância da pele que ocorrem durante estados 

emocionais de estresse psicológico, conforme figura 15.  
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Figura 15: Análise da resposta Galvânica da Pele. 

Fonte:Furtado (2011). 

 

 

2.3 – Técnicas de Neuroimagem 
 

2.3.1 – Evolução 
 

Desde os anos 1980 a perspectiva fisicalista – que visa sublimar aspectos humanos 

subjetivos e de difícil mensuração como comportamento e emoção para as leis 

físicas, defendidas no positivismo como único meio de observação real de um 

fenômeno – é usada no entendimento de diagnósticos mentais, na formulação de 

documentos científicos e na formação de psiquiatras e psicólogos popularizando e 

tornando o comportamento humano palpável para a comunidade médica e extra 

científica, o que justifica sua perenidade mesmo diante da evolução neurociêntifica 

(Bezerra, 2001). 

 

O pressuposto ontológico básico da psiquiatria biológica é o de que o cérebro é o 

lócus da mente(Guze, 1990).A inovação no desenvolvimento, de novas técnicas e 

tecnologias de visualização biológica que constituem no neuroimageamento, que 

quando, aplicadas a tal órgão, objetiva-se correlacionar às variações metabólicas e 

elétricas de determinadas regiões cerebrais,aos diversos estados mentais e 

comportamentais humanos. 

 

As técnicas de neuroimageamento viabilizaram a proximidade visual de locais 

cerebrais relativos a qualquer aspecto imaginável da experiência humana, como a 



69 

 

região cortical da espiritualidade ou circuito cerebral das decisões éticas e do 

sentimento de justiça(Ratey e Johnson, 1997). 

 

Somado a este refinamento científico à difusão da neurotecnologia de imageamento 

são citadas a todo instante em experimentos cujo foco é a visualização das mais 

diversas categorias nosográficas (representação escrita, exposição, descrição ou 

classificação das doenças) construídas no campo psiquiátrico(Andreasen, 2001). 

 

Através deste histórico de exposição do interior do corpo à luminosidade do olhar, 

estão às tecnologias de imageamento. Inauguradas pela descoberta dos raios-X, 

pelo físico alemão Wilhelm Roentgen (1845-1923), estas tecnologias deram ao 

interior do organismo vivo uma visibilidade sem precedentes na história, cujos 

efeitos vão além do corpo físico (Ortega, 2005). 

 

O enfoque das tecnologias de neuroimageamento extrapola cada vez mais os 

contextos de debate estritamente científico e invade o cotidiano das pessoas, seja 

nos telejornais mais popularizados, seja nos cadernos de ciência, ou nas revistas de 

grande circulação, tornando o assunto palpável a todos os interessados e inclusive 

aos seguimentos do mercado extra clínico. Estes dados espantam a comunidade 

científica, ou extra científica quando na retrospectiva de poucos anos o cérebro era 

um objeto presente apenas na vida de uns poucos anatomistas, neurologistas e 

neurocirurgiões, voltados ao simples fim diagnóstico. Porque se manteve num 

período obscuro que constituiu “desaparecimento fenomenológico abissal” e 

refratário ao imageamento por raios-X convencionais, só se tinha acesso a este 

órgão em situações extremas, cirúrgicas, ou então nas dissecações post 

mortem(Leder, 1990). 

 

Em meados do século XX, desenvolve-se a pioneira técnica não invasiva a 

pneumoencefalografia, (drenagem do fluido cérebro-espinhal em torno do cérebro, e 

substituição por ar, o que alterava a densidade relativa do tecido cerebral e do seu 

entorno, permitindo assim imagens de raios-X),porém logo se tornou inviável devido 

à série de efeitos colaterais letais, como hemorragias, infecções e alterações na 

pressão intracraniana, não sendo esta tecnologia levada adiante.No mesmo século, 

outras técnicas de visualização do cérebro surgiram, entre elas cita-se a angiografia 
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sendo utilizada para avaliação de anomalias e complicações vasculares e alguns 

estudos por imageamento nuclear(Kevles, 1997). 

 

O engenheiro inglês Hounsfield e o físico norte-americano Comark, obtiveram o 

prêmio Nobel de Medicina de 1979 com a grande evolução do imageamento através 

da tomografia computadorizada. O primeiro equipamento de TC (Tomografia 

Computadorizada)funcionava no Hospital Atkinson Morley, em Londres, acomodava 

somente a cabeça do paciente e levava cerca de 5 minutos para escanear um 

hemisfério e mais 1,5 minutos para reconstruir a imagem no computador(Garib et 

al.,2007). 

 

Aumentando as contribuições no campo biomédico, propósitos diagnósticos e de 

pesquisa ainda no século XX, mais precisamente em 1970, posteriores tecnologias 

como a Tomografia Computadorizada (TC), contribuíram e contribuem com imagens 

anatômicas da estrutura do cérebro in vivo. A base do desenvolvimento desta 

tecnologia de imageamento, que fundou todo um campo de visibilidade até então 

inédito, foi o aprimoramento do computador. Nas primeiras versões da TC, o scanner 

enviava feixes de raios-X através de partes do organismo, em direção a um conjunto 

de detectores, os quais mandavam os sinais para um computador, onde eram 

processados matematicamente e transformados em pixels, na tela de um monitor. 

Durante este processo, a imagem podia ser “melhorada”, colorida, retocada, 

ampliada ou diminuída, apesar destes recursos, as imagens inicialmente produzidas 

com esta tecnologia eram extremamente enigmáticas (Kevles, 1997). 

 

Em meados da década de 1980,foram realizados os primeiros diagnósticos por 

ressonância magnética no campo da psiquiatria, como a confirmação do 

alargamento dos ventrículos cerebrais e alegação que o córtex pré-frontal de 

pacientes com esquizofrenia era menor do que os de integrantes de grupos controle 

formados por pessoas sem esta patologia. Além do pioneirismo do 

neuroimageamento acerca da esquizofrenia, passaram a ser estudados através 

desta técnica o transtorno de humor, o alcoolismo, a anorexia, o autismo e os 

transtornos de ansiedade com o intuito de que encontrassem anormalidades na 

anatomia cerebral relacionadas a tais perturbações (Andreasen, 2001). 
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Referente à tomografia por ressonância magnética,que se fundamenta em três 

etapas:alinhamento, excitação e detecção de radiofrequência.A primeira etapa se 

refere à propriedade magnética de núcleos de alguns átomos, que tendem a se 

orientar paralelamente a um campo magnético. Na segunda etapa,sabe-se que o 

hidrogênio vibra numa frequência proporcional ao campo magnético, o aparelho 

emite então uma onda eletromagnética de mesma frequência, assim uma 

transferência de energia da onda é emitida pelo equipamento para os átomos de 

hidrogênio, este fenômeno conhecido como ressonância. Por último, a detecção de 

radiofrequência; gera uma intensidade de sinal dependente da forma e do tempo em 

que excitamos os átomos Esse processo explica como as imagens podem ser mais 

sensíveis a diferentes propriedades dos tecidos(Junior& Yamashita,2001). 

 

Desde o surgimento da tomografia computadorizada e a tomografia por ressonância 

magnética, as pesquisas aumentaram suas contribuições em quantidade e 

qualidade para a compreensão anatômica e fisiológica cerebral, principalmente 

estudando e contribuindo no diagnóstico diferencial de demências; para o 

diagnóstico e manejo de doenças neurológicas que comumente cursam com 

sintomas psiquiátricos, como epilepsias e acidentes vasculares cerebrais; e para a 

investigação do possível acometimento central em condições médicas, como lúpus 

eritematoso sistêmico e a síndrome de imunodeficiência adquirida, entre tantas 

patologias neurológicas ou relacionadas ao sistema nervoso que já foram melhor 

compreendidas devido aos avanços tecnológicos(Rocha et al., 2001). 

 

Ainda que a tomografia computadorizada e por ressonância magnética tenham se 

revelado importantes ferramentas de visualização médica para o campo psiquiátrico 

nas décadas de 1970 e 1980 e grande evolução tecnológica biomédica e científica, 

estes meios ainda forneciam imagens estáticas do cérebro. Consequentemente,seus 

experimentos permaneciam limitados ao modelo lesional das funções mentais, o que 

também limitava as expectativas e potenciais descobertas dos pesquisadores da 

área naquele tempo. Ainda não era possível, como se desejava, contemplar o 

cérebro e libertar-se da fronteira entre estímulo e reação, assim concomitante à 

sofisticação dos computadores,as pesquisas passaram a empregar e construir 

imagens referentes ao fluxo sanguíneo e a processos metabólicos do organismo que 
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eram a tomografia por emissão de fóton único e a tomografia por emissão de 

pósitrons (PET scan)(Ratey& Johnson 1997). 

 

2.3.2 – Tomografia por Emissão Positrônica (PET) e Tomografia por 
Emissão de Fóton Único (SPECT) 
 

A tomografia por emissão de pósitrons (Positron Emission Tomography; PET) 

iniciou-se na década de 1940, com George de Hevesy e sua descoberta de 

rastreamento de moléculas de glicose radioativas. Em 1973, na Universidade de St. 

Louis foi criado o primeiro aparelho PET scanner.Nesta técnica átomos de 

determinados isótopos emissores de pósitrons são usados para identificar as 

moléculas de interesse, sendo injetados na corrente sanguínea do organismo para 

rastrear tanto o metabolismo como o fluxo sanguíneo(Tovino, 2007). 

 

No caso do metabolismo, aplica-se a substância radioativa chamada de F–

desoxiglicose, de forma que esta se comporta como desoxiglicose (substância 

metabólica), fazendo com que o organismo a absorva rapidamente, levando-a ao 

cérebro onde serão consumidas pelos neurônios ativos. A outra forma de medição 

que é a medida do fluxo sanguíneo cerebral, atualmente mais utilizada que a medida 

metabólica, esta forma utiliza radiofármacos que possuem meia vida (média de 123 

segundos) estes possibilitam medir o fluxo cerebral rapidamente (menos de 1 

minuto) e cada indivíduo pode ser estudado varias vezes, possibilitando medidas 

cognitivas complexas(Saper, 2000). 

 

Assim, durante o processo de imageamento utilizando o PET, tem-se as duas 

formas de medida, utilizando-se as substâncias (desoxiglicose ou radiofármacos), 

estas emitem elétrons carregados positivamente (pósitrons), esses pósitrons irão 

colidir com elétrons de forma que as partículas se cancelam reciprocamente, 

expelindo dois raios gamas em posições contrárias. O equipamento de PET contém 

um detector de raios gama, o qual detectará os raios provenientes do cancelamento 

do choque entre o elétron e o pósitron (Gazzaniga et al., 2006). 

 

Os métodos de neuroimagem funcional mais utilizado até o final do século XX eram 

as técnicas de tomografia por emissão de pósitrons (Positron Emission Tomography; 
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PET) e a tomografia por emissão de fóton único (Single Photon Computed 

Tomography; SPECT), sendo estas técnicas agrupadas ao campo da medicina 

nuclear permitindo o desenvolvimento dos mapas tridimensionais da atividade do 

sistema nervoso central fundamentado no reconhecimento dos raios gama emitido 

por traçadores marcados com isótopos radioativos, que são rapidamente captados 

pelo cérebro após administração venosa ou inalação (Busatto et al., 1994). 

 

Com o passar do tempo, as técnicas de PET e SPECT começaram a ser utilizadas 

para obter imagens durante a execução de paradigmas de ativação com estimulação 

sensorial, motora ou cognitiva, tipicamente contrastadas com imagens obtidas 

durante uma tarefa de base na mesma sessão experimental. Desta forma, 

apresentou-se uma abordagem mais ampla para a investigação dos circuitos 

cerebrais implicados na execução de inúmeros processos mentais em seres 

humanos saudáveis. Além disso, estas pesquisas forneceram dados sobre os 

padrões de funcionamento cerebral, associados a tarefas relevantes para a 

fisiopatologia de transtornos mentais específicos. Desde então, foram realizados 

inúmeros estudos de PET e SPECT durante a execução de tarefas 

neuropsicológicas clássicas adaptadas para o contexto dos exames de 

neuroimagem, abrangendo memória, atenção, linguagem e outras operações 

mentais (Weinbergeret al., 1986). 

 

2.3.3 – Ressonância Magnética Funcional (fMRI) 
 

A área de estudos de neuroimagem funcional teve o seu inicio a partir da década de 

1990, com o desenvolvimento de técnicas que permitem a avaliação da atividade do 

sistema nervoso central utilizando os princípios básicos de aquisição de imagens de 

ressonância magnética. O inicio do desenvolvimento nesta área veio com o uso de 

injeções em bolo de contrastes paramagnéticos como gadolínio para o imageamento 

da vasculatura cerebral (Belliveu et al., 1991). 

 

A técnica de ressonância magnética consiste na oxigenação sanguínea em áreas 

com a maior atividade neuronal.Existe uma demanda maior de oxigênio nestas 

áreas causando um aumento da concentração regional de hemoglobina saturada de 

oxigênio (oxi-hemoglobina). Essa molécula possui características magnéticas 
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diferentes da hemoglobina não saturada (desoxi–hemoglobina). Enfim, com a 

utilização de técnicas especiais, podem-se detectar pequenas variações da 

intensidade do sinal devidas à ativação cerebral (Amaro & Yamashita, 2001). 

 

Desta forma, esta técnica tem a possibilidade de apresentar estímulos visuais, 

auditivos, sensitivos e até mesmo olfativos e gustativos, tendo como sua principal 

vantagem, a oportunidade de repetição dos estudos várias vezes, de forma que não 

há radiação ionizante ou obrigatoriedade de injeção de contraste. A execução do 

exame é realizada de forma a obter imagens do sistema nervoso central durante a 

execução da atividade que se quer avaliar e outras imagens controle, onde esta 

tarefa não é executada. Deste modo, o indivíduo realiza uma série de atividades 

enquanto o equipamento proporciona as imagens, as quais serão analisadas. Como 

se pode observar na figura 16 tem-se o resultado da imagem de ressonância 

magnética funcional (Amaro & Yamashita, 2001). 

 

 

 

Figura 16: Ativação de áreas em córtex fronto-temporal durante tarefa de fluência verbal. 

Fonte:Amaro &Yamashita(2001) 

 

A Ressonância Magnética funcional, atualmente é a técnica de imageamento 

cerebral mais popular nas pesquisas dos neurocientistas cognitivos, tem seu 

funcionamento fundamentado nas descobertas químicas de Linus Pauling, de forma 

que a quantidade de oxigênio carregada pela hemoglobina muda o grau pelo qual a 

hemoglobina perturba o campo magnético (Gazzaniga, 2006) 
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2.3.4 – Comparação entre Ressonância Magnética Funcional e métodos 
como o PET e o SPECT. 
 

As vantagens da ressonância magnética funcional (fMRI) sobre os métodos como o 

e PET e o SPECT são muitas, principalmente pelo fato de se tratar de uma técnica 

totalmente não invasiva, a qual permite um número amplo de experimentos por 

indivíduo, dentro da mesma sessão ou em períodos diferentes ao longo de horas, 

dias ou meses. Outro fator, é a resolução temporal da técnica de (fMRI) que é muito 

superior ás técnicas de medicina nuclear (PET e SPECT), sendo suas imagens com 

considerável resolução espacial, trazendo ainda a possibilidade de co-registro de 

RM – ressonância magnética - estrutural de altíssima resolução, sem mudar o 

posicionamento do indivíduo (Senaha et al., 2005). 

 

As técnicas fMRI e a PET possuem a diferença do fato de que um corte transversal 

no cérebro pode ser escaneado pelo  fMRI em menos de dois segundos, o que 

permite o mapeamento da maior parte do cérebro em um ou dois minutos. Além do 

que, a fMRI possui uma capacidade de resolução mais acurada, de 1 a 5 mm, na 

prática voxels (união da medida de volume e pixel), enquanto que o método PET a 

resolução é de 3 a 5 mm (Perrachione, 2008). 

 

A importante vantagem da ressonância magnética funcional sobre a tomografia por 

emissão positrônica é a não obrigatoriedade de ingestão de uma substancia 

radioativa (obrigatória no PET) para a realização do exame de fMRI (Dobbs, 2009). 

  

2.4 – Aspectos Específicos da Neurotecnologia 

 

2.4.1 – Cooperação universidade empresa, fatores comerciais e 
viabilidade comercial. 
  

Atualmente observa-se uma maior flutuação de mercado de ações e resultados em 

todos os mercados, comparada com poucos anos atrás. Empresas são 

constantemente forçadas a criar novas ideias e novos produtos para se conservarem 

competitivas.Os avanços tecnológicos na ultima década também têm influenciado as 

mudanças significativas nas indústrias de projeto e de engenharia em geral em uma 
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escala global. Os sistemas de desenvolvimento colaborativo do produto são 

abordagens cada vez mais adotadas pelas indústrias, e vistos como núcleos de 

gestão do ciclo de vida dos produtos(Lower e Heller, 2014). 

 

Assim sendo, as indústrias são forçadas a inovar. No entanto, o termo 'inovação' tem 

sido uma das palavras mais usadas durante os últimos anos, principalmente quando 

se trata de desenvolvimento estratégico de produto. Entretanto a inovação é mais do 

que uma real invenção, pois esta precisa corresponder ao mercado, em outras 

palavras requer um lançamento bem sucedido do mercado; Existem várias 

abordagens para transformar ideias em produtos, apresentadas como gestão da 

inovação. Apesar da gestão da inovação ser implementada por empresas maiores 

no processo de negócios, não é realizada uma integração sustentável de dados, 

informações e processos. Além disso, no caso das PMEs (pequenas e médias 

empresas), normalmente faltam recursos financeiros para definir posições explícitas, 

pessoal e introduzir abordagens amplas e abrangentes (Lower e Heller, 2014). 

 

Produtos relacionados à neurotecnologia devem-se alinhar com pesquisas de 

neurociência básica e clínica; certamente, deve-se comemorar o fato da 

neurociência estar cumprindo a promessa de inovadoras tecnologias que impactarão 

a maneira de diagnosticar e de tratar uma patologia do sistema nervoso central. No 

entanto, os usuários destas neurotecnologias devem ser cautelosos com as 

promessas dos fornecedores sobre seus avanços, pois há casos em que as 

promessas realizadas pelos fornecedores sobre seus equipamentos devem ser 

vistas com ceticismo (Lynch, 2009). 

 

Os neurocientistas acreditam que idealmente o valor do conhecimento é fazer 

avançar a nossa compreensão sobre o sistema nervoso central.Assim, o valor social 

é adicionado quando esse conhecimento é traduzido em diagnósticos precisos com 

equipamentos e terapias eficazes; por outro lado, o valor comercial é adicionado 

quando estas neurotecnologias são vendidas em um mercado aberto. Enfim, 

começa com o princípio de que as neurotecnologias de diagnostico e intervenções 

terapêuticas do SNC devem obedecer a padrões profissionais de cuidados, sendo 

idealmente suportados pelos testes clínicos e científicos(Chancellor e Chatterjee, 

2011). 
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Produtos vendidos em violação deste princípio são suspeitos e devem ser vistos 

com ceticismo, pois tais violações espertam três tipos de preocupação que consiste 

simplesmente na indefinição ou entrada das indústrias nas universidades e a 

indústria podendo comprometer padrões clínicos e científicos. A este respeito, outra 

preocupação é que o marketing pode chegar à frente da ciência, ou seja, 

neurociências são usadas prematuramente como ferramenta de marketing para 

vender produtos; a terceira preocupação é que os produtos podem ser vendidos 

para utilização indevida de neurociência (Chancellor e Chatterjee, 2011). 

 

Conforme Dorsey et al., (2006) o financiamento dos estudos em neurociência nas 

industrias aumentaram de 52 para 58% entre 1995 e 2005.Acrescenta Bekelman, Li 

e Gross (2003) que a partir de 2003, um quarto dos investigadores acadêmicos 

foram patrocinados pela indústria, e um terço tinha laços financeiros pessoais com 

elas. 

 

A cooperação entre as universidades e as empresas estabelece relações de forma 

que as incumbências impetradas promovam uma sinergia entre as organizações, 

tornando-as mais competitivas em seus respectivos campos de ação.Dessa forma a 

cooperação entre as universidades e as empresas se faz significativo para as 

empresas que enfrentam algum tipo de dificuldade tecnológica, pois o potencial de 

desenvolvimento a ser conquistado com a adoção de tecnologias já governadas ou 

ainda tecnologias a ser desenvolvidas pelas universidades e institutos de pesquisa é 

grande e com custos consideravelmente menores para as empresas (Plonski, 1992). 

 

De acordo com as formas de trabalho entre a cooperação universidade e empresa, 

um destaque especial nesse trabalho é a licença na ação de transferência de 

tecnologia da universidade para a empresa.A licença “é a concessão aprovação ou 

direitos de fazer, usar e/ou vender certo produto ou projeto”. Ainda assim, necessita 

ser alertado que antes da transferência da tecnologia, esta teve os seus direitos de 

criação resguardados pelos seus desenvolvedores, neste caso a universidade, 

gerando uma propriedade intelectual (Rogers et al., 2001). 

 

Para Santana e Porto,(2009) o setor de tecnologias, como equipamentos médicos, 

manifestam estímulos significativos para os pesquisadores universitários que 
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desejam compreendê-lo e cooperar para a sua expansão. Poucos trabalhos 

acadêmicos relacionados a esta área, foram desenvolvidos no Brasil; por isso existe 

a necessidade de estudos que alcancem a compreensão da dinâmica dos 

equipamentos médicos, principalmente no que se refere à transferência de 

tecnologia da universidade para a empresa, pois há uma lacuna a ser preenchida 

nesse aspecto. 

 

O segmento associado às práticas médicas, considerando as tecnologias, 

procedimentos para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças é de grande 

heterogeneidade tecnológica, incorporando segmentos bastante diversificados, 

desde materiais de consumo de uso habitual até bens de capital de alta 

complexidade como os diagnósticos por imagem. Assim, a indústria de 

equipamentos médicos se define como um oligopólio muito fechado fundamentado 

na diferenciação de produtos e no fornecimento de bens, em grande parte altamente 

especializados, com grande quantidade de produtos sendo desenvolvidos 

ininterruptamente, com opções atualizadas de tratamento e diagnóstico, com ciclos 

tecnológicos curtos (duração de menos de dois anos) e que são comercializados em 

associação com serviços e outros produtos (Leão et al., 2008). 

 

As empresas produtoras de equipamentos e materiais médicos que potencializaram 

esforços de inovação são a empresas americanas como a Meditronic, Boston 

Scientific, Baxter International, Saint Jude Medical, Becton, Stryker, Thermo Fischer 

Scientific, Beckman Coulter, Zimmer, GE, Nicolet, Siemens e NIKON, pois além dos 

investimentos altíssimos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), estas empresas 

desenvolvem estratégias de propriedade de conhecimento, quer no formato de 

acordo de cooperação, quer em desenvolvimento interativos com outros agentes 

socioeconômicos como fusões e aquisições, alianças (joint ventures, acordos de 

P&D, acordos de marketing) e acordos de financiamento(Pammolli et al., 2005). 

 

Conforme Leão et al., (2008), a ascensão das empresas norte-americanas é 

resultado da centralização de fatores como ambiente institucional e empresarial no 

qual as empresas estão inseridas, a extensão do mercado privado dos serviços de 

saúde com ampla capacidade de absorção de uma oferta crescente de novas 
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tecnologias, firme atuação do governo na abertura e acesso a novos mercados e o 

engajamento das empresas em P&D.  

 

No Brasil, a indústria de equipamentos e materiais médicos se constituiu no período 

de 1950-1980 no auxílio à substituição de importações, proporcionando instrumentos 

médicos, materiais de consumo e equipamentos eletrônicos de maior densidade 

tecnológica. Entretanto, a década de 1990 foi caracterizada por transformações 

estruturais no funcionamento desta indústria, em decorrência do processo de 

abertura comercial, resultando em uma ascendente dependência do país em relação 

às importações de equipamentos médicos de maior capacidade tecnológica. Assim 

sendo,equipamentos médicos que estavam sendo produzidos no Brasil como, por 

exemplo, marca-passos implantáveis, aparelhos de laboratório mais complexos e até 

mesmo equipamentos radiológicos tiveram sua produção desativada pelas 

multinacionais (Manfredini, 2006). 

 

O mercado nacional de empresas de equipamentos médicos é organizadopor 

empresas de porte pequeno, médio porte e grandes multinacionais com atividades 

produtivas no país. Este mercado é ainda abastecido por importações diretas. Como 

se pode observar, a tabela 2 apresenta a distribuição percentual de empresas de 

equipamentos médicos, recursos humanos, vendas e investimentos relacionados ao 

seu porte. 

 

Tabela 2 – Recursos humanos, vendas e investimentos em função da posição das empresas no 
Brasil.  

Classificação 

das empresas 

Empresas 

(%) 

Mão de Obra 

(%) 

Vendas 

(%) 

Investimentos 

(%) 

Micro 4,7 0,3 0,01 0,03 

Pequena 21 6,7 0,6 0,6 

Média 52,2 30,4 16,5 19,8 

Méd./Grande 11,8 21,8 17,9 11,9 

Grande 10,3 40,7 64,9 67,7 

Total 100 100 100 100 

Fonte: IEMI, (2010) 
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A indústria de equipamentos de uso médico destaca-se com nível crescente de sua 

base tecnológica. A situação atual mostra a presença prevalecente de pequenas e 

médias empresas nacionais, de estrutura familiar e com necessidades específicas 

de suporte.Há um significativo esforço das empresas nacionais em investimentos na 

qualidade e certificação, não somente para atender às exigências da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, como também para superar barreiras 

técnicas à exportação (ANPEI, 2000). 

 

Desta maneira, as empresas que desenvolvem sua produção de equipamentos 

médicos no Brasil estão localizadas principalmente, nas regiões de São Paulo, com 

75,9% (capital 40,2% e interior 35,7%), em seguida, o Rio de Janeiro com 6%, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul com 3,6%, Santa Catarina com 2,7% e o restante do 

país com 11,8% das empresas (IEMI, 2010). 

 

2.4.2 – Gerenciamento do ciclo de vida de novas tecnologias, e 
transferência de tecnologia. 

 

O gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM – Product Lifecycle Management) 

começou a surgir em 1980, como uma abordagem integrada para a gestão de 

projeto dos produtos desenvolvidos por indústrias aeroespaciais e automotivas. A 

complexidade destes produtos, bem como a crescente competição causada por 

mercados globais representava a necessidade de uma melhoria no sistema de 

gerenciamento do produto. Para permanecerem-se competitivas, reduzindo a 

duração do ciclo de vida de produto, a principal preocupação era fornecer a 

informação exata, no contexto certo e na hora certa entre o fluxo global de 

informações em todo o ciclo de vida do produto (Allanic et al., 2014).  

 

O gerenciamento do ciclo de vida do produto pode ser definido como um "produto 

centralizado no ciclo de vida orientado para o modelo do negócio, no qual todos os 

dados referentes ao produto são compartilhados entre todos os envolvidos, 

processos e organizações em diferentes fases do ciclo de vida desse produto" 

(Allanicet al., 2014). 
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A PLM integraliza modelagem, engenharia, fabricação e software de gerenciamento 

dos projetos em uma plataforma colaborativa entre todos os departamentos e 

empresas envolvidas. Quando os conceitos PLM desenvolvem-se do gerenciamento 

dos dados do produto (PDM – Product Data Management), as empresas de 

fabricação evoluem para o gerenciamento dos documentos e para a gestão dos 

conceitos de empresa.  

 

De fato, os envolvidos em diferentes fases ao longo do ciclo de vida do produto 

necessitam de acesso às várias informações, e sistemas para o gerenciamento dos 

dados do produto em vários níveis de desenvolvimento do mesmo. Enfim, o 

gerenciamento do ciclo de vida do produto é uma tecnologia que proporciona 

aumentar a produtividade, maximizar o valor do produto e reduzir custos nas 

organizações(Allanicet al., 2014). 

 

O gerenciamento de ciclo de vida de uma nova tecnologia oferece todos os meios 

para fornecer um suporte integrado para o sucesso da tecnologia no mercado 

competitivo. Por definição, PLM (Management of Lifecycle – Gerenciamento do Ciclo 

de Vida) abrange todas as fases dos ciclos de vida produtos. Do ponto de vista do 

autor, este entendimento comum de PLM tem suas limitações, desde a fase 'zero'. 

Portanto, informações sobre as circunstâncias que levaram ao início da ideia do 

desenvolvimento da nova tecnologia não são arquivados e associados com o futuro 

do produto(Lower e Heller, 2014).  

 

A falha destas informações incluem principalmente necessidades internas ou 

externas e considerações estratégicas que estão sujeitas a alteração rapidamente 

da nova tecnologia. Além disso, geralmente necessita de um grande número de 

ideias para o sucesso no lançamento de um produto único. Isto não significa 

necessariamente que a maioria das ideias retiradas no processo não tenha nenhum 

potencial econômico(Lower e Heller, 2014). 

 

Simultaneamente com a sistematização de todas as informações sobre os produtos, 

outras duas formas de uma organização obter tecnologia de ponta é o 

autodesenvolvimento, de forma que a empresa desenvolve sua própria tecnologia ou 

a aquisição de uma tecnologia que precisa, adquirindo de um suposto fornecedor. 
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Assim, qualquer uma das formas de adquirir a nova tecnologia é o conceito de 

transferência de tecnologia(Natal e Vivés, 1998). 

 

A transferência de tecnologia é um caso particular de transferência de conhecimento 

e existe desde o início, pois se apresentava nas formas de imitação, gesticulação e 

comunicação verbal. A transferência tecnológica nos dias atuais começa a ocorrer 

com o envio dos técnicos habilitados junto com o produto ou equipamento 

(tecnologia embutida no produto). Passa a acontecer o treinamento do pessoal do 

cliente na operação do equipamento ou na montagem do produto. Exemplo deste 

movimento no Brasil foi a meados da década de 1980 com os kits de automóveis – 

CKDs (Completely Knocked-Down), em que os veículos desmontados, em partes 

prontas para serem acopladas, eram montados por empresas automobilísticas 

estrangeiras estabelecidas no Brasil (Bedê, 1990). 

 

A transferência de tecnologia não é conceituada como um simples procedimento de 

compra e venda de tecnologia ou conhecimento. O processo de transferência de 

tecnologia envolve uma vasta metodologia em que os conhecimentos, custos, riscos 

e benefícios são partilhados entre várias entidades, por exemplo, pesquisadores ou 

inventores, proprietários legais das invenções (empregados, criadores, ou 

patrocinadores das pesquisas), produtores e distribuidores comerciais (responsáveis 

pela transformação da invenção em produtos tangíveis), e usuários das invenções 

(governo, organizações privadas ou consumidores individuais)(Song e 

Balamuralikrishana, 2001). 

 

O movimento da estrutura física, conhecimentos, habilidades, organização, valores e 

capital do local da geração da tecnologia para o local do recebimento desta 

tecnologia é considerado como transferência de tecnologia. Os aspectos invisíveis 

da tecnologia tais como, conhecimentos, competências e organização, podem ser 

muito mais críticos que os aspectos físicos para a que a transferência de tecnologia 

seja bem sucedida.  

 

O caso da “Revolução verde”, na Índia, mostra que a tecnologia é uma forma de 

conhecimento criado por seres humanos, e transferência de conhecimento ocorre 

como resultado de um conjunto de aprendizados. Assim certifica-se que a educação 
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e a formação também desempenham um papel importante em facilitar a circulação 

dos aspectos invisíveis da tecnologia.Em outras palavras, a capacidade de assimilar, 

adaptar, modificar e gerar tecnologia poderia ser obtida através da educação e da 

formação profissional (Mittelman Pasha, 1997). 

 

Para Kruglianskas e Fonseca (1996), a transferência de tecnologia só ocorre por 

meio de transação econômica, quando se trata de um processo que acontece em 

organizações distintas.Apesar disto, o conceito apresentado por alguns autores não 

leva em consideração o fato de que a transferência de tecnologia pode ser realizada 

dentro de uma mesma organização, por exemplo, entre departamentos. 

 

Muitas vezes a transferência de tecnologia entre os departamentos da mesma 

organização não se dá por meio de transação econômica, mesmo que todo o 

processo de transferência da tecnologia possa ter custos econômicos. Assim um 

conceito vasto é aquele que considera a transferência de tecnologia como o 

movimento de conhecimento e tecnologia de um indivíduo ou organização para 

outros, por intermédio de algum canal oficial ou do relacionamentoformal, esse 

processo pode ocorrer entre pessoas de um mesmo departamento, entre 

departamentos de uma mesma organização ou entre organizações diferentes 

(Kruglianskas e Fonseca, 1996). 

 

Há três aspectos da prática de transferência de tecnologia que são os técnicos, os 

culturais e os aspectos organizacionais, pois estes devem ser considerados para se 

obter uma transferência bem sucedida. No entanto, a maioria das empresas tende a 

considerar apenas os aspectos técnicos, tais como conhecimentos, habilidades, 

técnicas, máquinas e recursos, no processo de transferência de tecnologia. Esta 

falta de visão pode ser um dos maiores obstáculos para fazer uma transferência de 

tecnologia bem sucedida. Assim, a falta de uma análise aprofundada das questões 

organizacionais e culturais convergem para uma transferência de tecnologia mal 

sucedida(Pacey, 1986).  

 

Lower e Heller (2014)retratam em sua pesquisa e experiência prática que em 

matéria de transferência de novas tecnologias nas empresas,deve-se considerar a 

fase inicial de gestão e planejamento. Como algumas das empresas de hoje já 
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operam PDMS (Product Data Management Systems), existem excelentes bases 

para uma gestão da inovação de novas tecnologias.  

 

A pesquisa relata que em uma extensa análise,algumas empresas apresentaram a 

gestão de novas tecnologias em formas de bancos de dados os quais estes dados 

não são mesclados de forma consistente com dados já existentes. Assim, a gestão 

de uma nova tecnologia fica dispersada devido a interrupções no fluxo de 

informações. Principalmente, grupos de marketing e grupos estratégicos, pois não 

tem acesso direto aos dados relevantes do desenvolvimento e falta-lhes feedback 

dos clientes e estímulos para novas tecnologias estratégicas (Lower e Heller, 2014).  

 

A infraestrutura educacional para desenvolver o capital humano é o componente 

básico para uma transferência de tecnologia bem sucedida. Após acumular uma alta 

qualidade do capital humano, um destinatário de tecnologia deve desenvolver um 

plano elaborado para aumentar a vontade do receptador e o concessor de 

transferência de tecnologia. Este plano poderia facilitar a transferência de tecnologia 

reforçando a colaboração entre o receptador e concessor. Assim o receptador deve 

ser capaz de gerar novas inovações com base na bem sucedida transferência de 

tecnologia(kolfer Meshkati, 1987). 

 

Choi, (2009)apresenta um modelo de transferência de tecnologia realizando uma 

comparação entre a transferência de tecnologia e o crescimento de uma árvore que 

irá gerar frutos (inovações). Este modelo retrata como os receptores de uma nova 

tecnologia poderão se transformar em concessores do futuro desta mesma 

tecnologia. Como se pode observar na figura17, as condições de transferência de 

tecnologia bem sucedida permitem que os receptores se desenvolvam e inovem. O 

pesquisador compara os receptores como uma fruta que amadure em uma árvore. 
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Figura 17: Fluxograma do modelo de transferência de tecnologia. 

Fonte:Choi (2009) 

 

As condições de algumas empresas permitem inovações com um nível elevado de 

educação continuada e os treinamentos realizam o papel de fertilizantes. 

Consequentemente, os agricultores são os concessores da tecnologia mais nova 

com os seus planejamentos elaborados que serão capazes de produzir, com 

abundancia, frutas (inovações) no futuro. Enfim, a elaboração de planos de 

colaboração entre receptores e concessores ajuda a alcançar a transferência de 

tecnologia bem sucedida Choi, (2009). 

 

O fluxograma do processo de transferência de tecnologia de pesquisas e inovações 

que é utilizado pelo Centro de Pesquisa de Inovações da Northeastern University 

pode ser apresentado pela figura 18. A utilização deste fluxograma tem o objetivo 

principal de manter a competitividade dos EUA no mercado global. O foco do centro 

de pesquisa desta universidade é a criação de empregos de alta tecnologia, o que 

torna muito oportuno para destacar as iniciativas de transferência de tecnologia das 

universidades para o setor privado (Centro de Pesquisa de Inovações da 

Northeastern University, 2015).  
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Figura 18: Fluxograma do processo de transferência de tecnologia da Northeastern University 

Fonte:Centro de Pesquisa de Inovações da Northeastern University (2015) 
 

Uma estratégia que os pesquisadores da Northeastern University utilizam é a 

consulta minuciosa das empresas para concentrar oportunidades realizando um link 

entre os investigadores com a base industrial e os clientes do governo. A 

Northeastern University, em particular, estende essa cultura para todos os outros 

departamentos da universidade, formando um grande centro de inovações, cujas 

principais metas são apoiar as oportunidades de transferência de tecnologia, criando 

laços estreitos com o governo e a indústria e criar um ambiente onde a transferência 

de tecnologia seja onipresente, resultando uma vitória para ambos (Centro de 

Pesquisa de Inovações da Northeastern University, 2015). 

 

Allamneni (2010) apresenta o fluxograma do processo de transferência de tecnologia 

em uma indústria farmacêutica como demonstrado na figura 19. O autor considera a 

transferência de tecnologia como um processo para transferir todas as informações 

e tecnologias necessárias para fabricar um medicamento de qualidade 

consistentemente e como um processo que desenvolve produtos para ensaios 

clínicos, para comercialização em grande escala que é o processo pelo qual um 

pesquisador disponibiliza sua tecnologia ao parceiro comercial que irá explorar a 

tecnologia desenvolvida. 
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Figura 19: Fluxograma do processo de transferência de tecnologia em uma empresa farmacêutica. 

Fonte: Allamneni, 2010. 

 

A transferência de tecnologia é parte integrante e fundamental para o processo de 

descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos, as etapas de 

desenvolvimento analítico, formulação e da embalagem acontecem 

simultaneamente, assim o controle de documentos e o departamento de engenharia 

funcionam como uma via de mão dupla coletando e agrupando informações sobre o 

novo produto. A partir deste ponto o produto é produzido, qualificado pelo controle 

da qualidade e logo depois embalado.  

 

A decisão de transferência de produtos entre os locais de fabricação é 

frequentemente conduzida pela economia. As principais etapas do processo incluem 

desde a coleta detalhada dos dados, análise dos dados coletados, impacto 

regulamentar com ênfase particular em qualquer mudança ou aprovações, validação 

analítica, lote piloto ou em grande escala do processo (Allamneni, 2010). 

 

O laboratório de pesquisa naval Naval Research Laboratory – NRL (2015) utiliza a 

transferência de tecnologia para facilitar a aplicação das tecnologias inovadoras em 

seus produtos e serviços, melhorar a competitividade da indústria naval dos EUA, 
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criar alianças com a indústria e a academia e beneficiar o público facilitando a 

comercialização de tecnologias inovadoras.  

 

O NRL utiliza a transferência de tecnologia para um extenso portfólio de projetos e 

patentes cobrindo importantes desenvolvimentos tecnológicos em uma ampla 

variedade de disciplinas científicas e de engenharia, este é autorizado pela Marinha 

dos EUA a negociar as licenças para o uso comercial de tecnologias patenteadas. O 

fluxograma de transferência de novas tecnologias utilizado pelo laboratório de 

pesquisa pode ser observado pela figura 20 (Naval Research Laboratory – NRL, 

2015). 

 

 

Figura 20: Processo de transferência e comercialização de novas tecnologias. 

Fonte:Naval Research Laboratory – NRL 
 
Enfim o Naval Research Laboratory – NRL concentra-se em adotar a transferência 

de tecnologia utilizando o fluxograma apresentado pela figura 20 para garantir que a 

transferência de tecnologia seja bem sucedida, de forma que as principais formas 
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pelos quais o NRL transfere suas tecnologias são os contratos de licença de 

patente, pesquisa cooperativa e acordos para o desenvolvimento de novas 

tecnologias. (Naval Research Laboratory – NRL, 2015). 

 

2.5 – Modelo Analítico da PesquisaTecnológica. 

 
Conforme Takahashi (2002), um processo de transferência de tecnologia alcança 

um alto desempenho seguindo um conjunto de passos,iniciando no conhecimento da 

tecnologia a ser transferida. Seguindo, a cooperação de pesquisa e documentos de 

licenciamentos. O próximo passo compreende em treinamentos, softwares, 

informações técnicas, quanto ao uso e manutenção da nova tecnologia. Por último 

ocorre a completa implementação, assimilação e aperfeiçoamento dos 

conhecimentos tecnológicos adquiridos. 

 

Os três modelos de transferência de tecnologia mais conhecidos são, o modelo da 

Apropriabilidade (Appropriability Model), que evidencia a importância da qualidade 

da pesquisa e a pressão competitiva do mercado no alcance da transferência de 

tecnologia, assumindo que a boa tecnologia vende a si mesma. O modelo da 

disseminação (Dissemination Model), que se concentra na difusão da inovação, 

sendo seu principal objetivo, disseminar as inovações para usuários individuais e por 

último o modelo da utilização do conhecimento (Knowledge Utilization Model), que é 

o mais praticado enfatizando a importância da comunicação interpessoal de 

pesquisadores, usuários e facilitadores organizacionais de transferência (Sung e 

Gibson, 2005). 

 

Burgelman et al., (2001), sintetiza os conhecimentos práticos e teóricos, habilidades 

e ferramentas que podem ser utilizados para desenvolvimento de serviços e 

sistemas de produção. Este expressa ou codifica partes importantes da tecnologia 

na forma de manuais, rotinas, procedimentos e regras de manuseio sendo os fatores 

de sucesso a questão técnica; o trabalho pode ser feito? E a questão comercial; o 

trabalho pode ser feito com rentabilidade? 

 

Conforme Sung e Gibson (2005) a dificuldade do processo de transferência de 

tecnologia, faz com que as limitações na compreensão de todo o processo de alguns 
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modelos de transferência sejam superadas pela utilização do modelo proposto por 

Gibson e Smilor (1991). Este modelo apresenta a transferência de tecnologia em 

quatro níveis, a criação, o compartilhamento, a implementação e a comercialização.  

 

O primeiro nível se evidencia sendo, o nível de criação da tecnologia, de forma que, 

os indivíduos desenvolvem pesquisas de ponta e melhores práticas no 

conhecimento da tecnologia. O nível de compartilhamento se caracteriza da divisão 

de responsabilidades, entre os que desenvolvem o conhecimento, a tecnologia e os 

usuários. Sendo o sucesso deste nível quando o conhecimento e a tecnologia são 

transferidos através de fronteiras pessoais, funcionais ou organizacionais. O terceiro 

nível é marcado pela implementação do conhecimento e da tecnologia.  

 

A implementação pode ocorrer na organização em termos de produção ou em 

termos de serviços e melhores práticas. O quarto nível está centrado na 

comercialização do conhecimento e da tecnologia. Este nível é alcançado em função 

do sucesso dos três outros níveis, de forma cumulativa e por esforços de mercado. 

O sucesso é medido em termos de retorno sobre o investimento ou participação de 

mercado (Gibson e Smilor, 1991). 

 

A transferência de tecnologia parece ser um processo de comunicação simples, 

entretanto, análises profundas relacionadas ao tema revelam um padrão previsível 

de aprendizagem, de forma que, a compreensão da tecnologia, é alcançada. Logo 

em seguida, a interpretação de como esta tecnologia poderá ser utilizada para 

resolver um problema, e finalmente, a aplicação real da tecnologia para resolver o 

problema. 

 

O modelo analítico da pesquisa desenvolvido neste trabalho foi apresentado em 

nove construtos, sendo, o conhecimento tecnológico,o pessoal, a estrutura 

operacional, a atuação em redes, a convergência tecnológica, os aspectos 

financeiros, a comercialização e as questões éticas, vide figura 21.  
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Figura 21: Modelo Analítico da Pesquisa 

Fonte:Próprio autor 
 
 

Desta forma, para estabelecer o processo de transferência das neurotecnologias 

apresentadas, foi desenvolvido neste trabalho, os seus construtos com suas 

variáveis, vide tabela3. 

 

Tabela 3: Construto com as suas variáveis em função da fundamentação teórica. 

CONSTRUTO 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

CONHECIMENTO 

TECNOLÓGICO. 

Pacey, (1986) 

Mittelman Pasha, 

(1997) 

Takahashi,(2002) 

Sung e Gibson (2005) 

Allamneni, (2010) 

Lower e Heller, (2014) 

 

Obtenção dos softwares para up 

grade da neurotecnologia. 

Aquisição do conhecimento da nova 

neurotecnologia.  

Manutenção da neurotecnologia em 

geral. 

Custo da mão de obra operacional. 

Durabilidade da neurotecnologia. 

PESSOAL 

Pacey, (1986)  

kolfer Meshkati, (1987) 

Takahashi, (2002) 

Formação do profissional na 

neurotecnologia. 

Treinamento dos profissionais na 
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Camerer et al., (2005) 

Sung e Gibson, (2005) 

Lynch, (2009) 

Pirouz, (2010) 

 

neurotecnologia. 

Reciclagem dos profissionais na 

neurotecnologia.  

Retenção dos profissionais. 

ESTRUTURA 

OPERACIONAL 

kolfer Meshkati, (1987) 

Camerer et al., (2005) 

Sung e Gibson, (2005) 

Lynch, (2009) 

Allamneni, (2010) 

Lower e Heller (2014) 

 

Construção civil para acomodação e 

aclimatação da neurotecnologia. 

Estruturas elétricas para adaptação e 

ajustamento da neurotecnologia. 

Estruturas de suporte ao sistema de 

informatização da neurotecnologia. 

 

 

 

ATUAÇÃO EM REDES 

 

 

 

Mittelman Pasha, 

(1997) 

Song e 

Balamuralikrishana, 

(2001) 

Conejo et al., (2007) 

(Astolfi et al., 2009) 

Sousa, (2012) 

Parceria necessária para promover a 

divulgação da neurotecnologia, 

convênios. 

MARKETING 

Zaltman, (2003)Conejo 

et al., (2007) 

Astolfi et al., (2009) 

Allamneni, (2010) 

Madan, (2010) 

Sousa, (2012)  

 

Venda do serviço oferecido utilizando 

a neurotecnologia. 

Propagação da neurotecnologia. 

Divulgação da neurotecnologia 

CONVERGÊNCIA 

TECNOLÓGICA 

Kruglianskas e 

Fonseca, (1996) 

Zaltman, (2003) 

Sung e Gibson 

(2005).Choi, (2009).  

Allanic et al, (2014) 

Lower e Heller, (2014). 

 

Disseminação da neurotecnologia. 

Multiplicidade de diagnósticos 

utilizando somente um equipamento 

neurotecnológico, sendo a unificação 

dos equipamentos. 

Participação das universidades no 

desenvolvimento das novas 

neurotecnologias. 

Acessibilidade dos equipamentos. 
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ASPECTOS 

FINANCEIROS 

Pacey, (1986). 

Fonseca, (1996). 

Sung e Gibson (2005). 

Kruglianskas e  

Custo na compra de uma nova 

neurotecnologia. 

Lucratividade desta neurotecnologia. 

Revenda desta neurotecnologia. 

COMERCIALIZAÇÃO 

Pacey, (1986) 

Mittelman Pasha, 

(1997) 

Natal e Vivés, (1998) 

Allamneni, (2010) 

Lower e Heller, (2014) 

Clientes dos planos de saúde. 

Clientes particulares. 

QUESTÕES ÉTICAS 

Doucet, (2005). 

Tovino, (2005).  

Cayela et al., (2007). 

Abi-Rached(2008).  

Logothetis, 

2008).Aranha, (2011). 

Paiva & Paiva, (2015). 

Trabalhos desenvolvidos utilizando as 

neurotecnologias. 

Utilização dos equipamentos 

neurotecnológicos para outros fins, 

uso não clinico. 

Fonte:Próprio autor 
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3 – NEUROTECNOLOGIA EMPÍRICA: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
ANALÍTICO. 

 

Para Lakatos e Marconi (2007) a pesquisa caracteriza-se pela sistematização, 

reflexão e crítica para apurar ou conhecer um fenômeno ou objeto e, para tanto, 

constrói um caminho metodológico para que, dispondo de instrumentos adequados 

aos objetivos, confronte as hipóteses (afirmando ou refutando). Assim pode alcançar 

sua finalidade “acumulação e compreensão”(Bunge, 1972). 

 

O fim máximo da elaboração e exploração de uma teoria se sintetiza em 

compreender e explicar os fenômenos. Como uma bifurcação conceitual e 

epistemológica, a compreensão e a explicação estabelecem as condições iniciais de 

um fenômeno enquanto proporcionam a derivação, como condições do fenômeno e 

assim, possibilitam a previsão da existência ou do comportamento, objetos de 

estudo (Marconi e Lakatos, 2006). 

 

3.1 – Posicionamento Epistemológico 
 

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, 

não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a 

conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 

basearam. Uma característica que não pode deixar de ser assinalada é que o 

argumento indutivo, da mesma forma que o dedutivo, fundamenta-se em premissas. 

Contudo se nos dedutivos, premissas verdadeiras levam inevitavelmente à 

conclusão verdadeira, nos indutivos conduzem apenas a conclusões prováveis e, 

portanto, tem por objetivo ampliar o alcance dos conhecimentos (Marconi & Lakatos, 

2006) 

 

Dentro desta expectativa,esta pesquisa tem sua natureza apoiada sob a abordagem 

qualitativa, cuja importância repousa sobre o desenvolvimento do senso de visão, no 

qual o analista quer seguir junto com a pesquisa(Strauss, 2008). 
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Conforme o mesmo autor, ao utilizar a proposta qualitativa, faz-se referência aos 

objetivos que gerarão resultados inalcançáveis através de procedimentos 

estatísticos e quantificação. Este tipo comporta estudos que revelam o impalpável, 

porém contemplado na realidade a partir das vivências e as relações que ela propõe 

como:a vida das pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e 

sentimentos, funcionamento organizacional,movimentos sociais (mercado, política, 

economia), fenômenos culturais,interação entre nações. 

 

Nesse sentido, corrobora Minayo (2002), quando em ciências sociais, preocupa-se 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado, pois se assim, fosse, 

transmitiria conclusões insatisfatórias ou incompletas, visto que esta abordagem 

contempla um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, 

atitudes, dos processos e dos fenômenos que não podem se reduzir a 

operacionalização de variáveis. 

 

Três componentes principais constroem em característica e função, a pesquisa 

qualitativa: os dados que podem vir de várias fontes, tais como entrevistas 

(instrumento desta pesquisa), observações, documentos, registros e filmes; os 

procedimentos, que os pesquisadores podem usar para interpretar e organizar os 

dados (geralmente consistem em reduzir os dados, elaborar categorias em termos 

de suas propriedades e dimensões) e relacioná-los por meio de categorização e em 

terceiro lugar a conclusão que busca a relação entre fenômeno e abstração obtida 

ou revelação subjetiva da realidade por meio da qual se codificam os fatos (Strauss, 

2008). 

 

A transformação social acelerada e a consequente diversificação de esferas de vida 

e seus relacionamentos antropológicos (sociedade, mercado, tecnologia, linguagem, 

etc.) fazem com que os pesquisadores sociais defrontem-se, cada vez mais, com 

novos contextos ou releituras por transformações virtuais e perspectivas sociais 

aumentando em complexidade o grau de relacionamento de fatores que interagem 

diretamente e indiretamente em um dado fenômeno que por sua vez não pode ser 

observado em parcela da realidade, visto que altera e é alterado ao constituir ou não 

a mesma (Flick, 2004). 
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3.2–Instrumento da pesquisa 
 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social 

(Marrconi & Lakatos, 2007). Esta pode obter vários tipos de resultados, 

especificamente citam-se: averiguação de fatos, determinação de opinião sobre os 

fatos, determinação de sentimentos, descobertas de planos de ação, conduta e 

motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas (Seltiz, 

1965). 

 

Este instrumento é considerado a técnica por excelência na investigação social, 

metaforicamente, um tubo de ensaio na Química ou microscópio na Microbiologia. 

Por sua flexibilidade, é adotada como técnica fundamental de investigação nos mais 

diversos campos e pode-se afirmar que parte importante do desenvolvimento das 

ciências sociais das últimas décadas se deve à sua aplicação (Gil, 1999). 

 

Utilizando o termo “teoria subjetiva”(por subjetiva, entenda-se referente ao sujeito 

que, na entrevista, representa a fonte da informação), como afirma Uwe Flick, 

(2009), citando o pioneirismo de Scheele e Groeben em 1988, que conferem ao 

neologismo o objetivo da entrevista semiestruturada, visto que o instrumento faz 

emergir do entrevistado uma reserva de conhecimento complexo sobre o assunto 

pesquisado, permitindo que em campo se obtenha o fenômeno relacionado ou 

“beneficiado” pela experiência e abstração da percepção humana. 

 

Completando o conceito, as entrevistas aqui empregadas são consideradas segundo 

Bauer e Gaskell (2000),episódicas. Uma das explicações e a mais empregada para 

tal classificação, deriva do ramo da psicologia, que ressalta o caráter de discussão 

sobre o uso de narrativas dos partícipes para coletar informações de dentro da 

ciência social. Os principais resultados esperados deste tipo de entrevista são: 

narrativas de situação, episódios repetidos, exemplos, definições subjetivas e 

proposições argumentativo-teóricas como ilustrado na figura 22. 
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Figura 22: Tipos de dados na entrevista episódica 

Fonte:(Scheele e Groeben, 1988). 

 

A entrevista empregada se denomina semiestruturada, visto que é controlada em 

suas questões, pela teoria e direcionada para investigação das hipóteses. A 

entrevista é, em suma, orientada segundo a literatura científica sobre o tópico e 

amparo teórico do pesquisador. As suposições nessas questões são vistas como um 

meio ao entrevistado para modular a possibilidade de sua integração entre a 

objetividade e subjetividade do discurso (Scheele e Groeben, 1988). 

 

A entrevista, para alcançar seu fim como o estudo de um tema concreto como se 

caracterizam fenômenos sociais, tecnológicos e mercadológicos, precisa respeitar os 

seguintes critérios:Combinar convites para narrar acontecimentos concretos com 

questões que proporcionem respostas amplas e abrangentes, porém de relevância 

pontual, mencionar situações concretas em que se pode presumir o domínio do 

entrevistado sobre o tema e ser suficientemente aberta para proporcionar ao 

entrevistado a oportunidade de evidenciar os fatos que lhe são importantes acerca 
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de um dado fenômeno, como um ponto de subjetividade para exploração da 

experiência pelo indivíduo (Bauer e Gaskell, 2000). 

 
Optou-se, portanto, por um roteiro de entrevista semiestruturada ou 

semipadronizada, constituída de 25 questões direcionadas ao profissional clínico 

radiologista e neurologista que faz utilização dos equipamentos de diagnóstico por 

imageamento, conforme disponha as instituições pesquisadas.As questões da 

entrevista foram elaboradas pelo pesquisador à luz do levantamento bibliográfico na 

fase exploratória. As perguntas foram separadas em 9 construtos,gerando 25 

perguntas. 

 

3.2.1 – Apresentação do guia de entrevista da pesquisa 

 
A pesquisa foi realizada a partir de dados orais gerados em entrevistas com um 

grupo de partícipes. O grupo é composto por 5médicos radiologistas e neurologistas, 

aos quais serão tratados neste trabalho como entrevistados (E1, E2, E3, E4 e E5) 

para preservação dos nomes. Estes médicos entrevistados são responsáveis pela 

realização dos exames de neuroimageamento ou detentores da tecnologia em 

caráter de empreendedorismo, em instituições privadas de diagnóstico por imagem e 

nos hospitais referenciados da especialidade radiologia que, compõe a rede de 

atendimento do município de Montes Claros, macrorregião norte de Minas Gerais.  

 

A abrangência destes profissionais pela pesquisa se submeteu aos seguintes 

critérios para os profissionais clínicos radiologistas; trabalhar em instituição 

hospitalar referenciada na especialidade radiologia do município de Montes Claros, 

macrorregião norte de Minas Gerais ou empresas privadas de prestação deste 

serviço na mesma região, ser médico radiologista responsável pela instituição 

hospitalar ou clínica privada no setor de diagnóstico por imageamento e mediante o 

primeiro critério se seguiu ao atendimento do pesquisador em até três tentativas de 

contato pessoal e aceitar participar da entrevista após se fazer conhecer, pelo 

pesquisador, todas as informações a respeito do estudo. 
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3.2.2 – Sujeitos da pesquisa 
 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando um roteiro de entrevistas semiestruturado, 

considerando os seguintes construtos, a saber: 

 

O construto,conhecimento tecnológico, foi aplicado, com o intuito de compreender 

de que forma o entrevistado se desenvolve, como ele desenvolve os conhecimentos 

das novas neurotecnologias apresentadas ao mercado, onde ele busca as 

informações sobre as novas neurotecnologias, de que forma o entrevistado obtém 

informações de novos softwares para upgrade da neurotecnologia que ele está 

utilizando, qual é a melhor forma de manutenção dos equipamentos 

neurotecnológicos que ele está utilizando em sua clinica e quem realiza estas 

manutenções; 

 

Já o construto, pessoal tem o propósito de indagar o pesquisador sobre a formação 

do profissional de neurotecnologia, de que forma este adquire o arcabouço de 

conhecimentos sobre os equipamentos, de que forma este é instruído e treinado, 

como se obtém esta formação se ela é interna no próprio laboratório ou clínica ou se 

ele já é contratado com o conhecimento requerido. Outras questões como a 

reciclagem do profissional na neurotecnologia e retenção do profissional na clínica 

ou no laboratório também são consideradas; 

 
A estrutura operacional foi um construto considerado, para esclarecer quais tipos de 

modificações civil, elétricas e estruturas de suportes informatizados foram realizadas 

nas áreas para recebimento dos equipamentos neurotecnológicos, ou se, as 

estruturas das áreas já foram desenvolvidas com o projeto para acomodação e 

aclimatização dos equipamentos neurotecnológicos; 

 
O construto, atuação em redes, foi evidenciado com a intenção de esclarecer para o 

entrevistador, de que forma o entrevistado realiza suas parcerias para promover a 

divulgação da sua neurotecnologia, ou de uma nova neurotecnologia adquirida pela 

sua clinica ou laboratório; 

 
O Marketing foi o construto desenvolvido, com o propósito de saber, de que forma, o 

entrevistado divulgava os seus serviços oferecidos pela na sua clinica ou laboratório, 
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quais as estratégias de comunicação e vendas que ele utilizava para o seu serviço 

neurotecnológico. De que forma o entrevistado propagava a vantagem do seu 

serviço em relação a outras neurotecnologias. Quais eram as pesquisas de mercado 

que o entrevistador utilizava para, entender o perfil do consumidor, de forma a 

realizar um investimento em uma nova neurotecnologia. Enfim, quais os meios de 

comunicação o entrevistador utilizava para propagar e difundir a neurotecnologia 

aplicada em sua clínica e de que forma ele enxergava a concorrência; 

 
A convergência tecnológica foi o construto desenvolvido, com a finalidade de dedicar 

a ampla visão do conhecimento futuro do entrevistado, sobre as neurotecnologias. 

Portanto, questões sobre a forma que o entrevistado disseminava a neurociência e 

os seus equipamentos, qual a maneira que o entrevistador,percebia a possibilidade 

do barateamento dos equipamentos neurotecnológicos. Qual a relação futura entre 

os cursos universitários e os novos equipamentos neurotecnológicos, considerando 

da mesma forma, os novos concorrentes. Qual a percepção do entrevistado, de 

haver um equipamento neurotecnológico, que possibilite aos profissionais que 

trabalham com estes equipamentos, realizar vários diagnósticos utilizando um só 

equipamento; 

 
O construto aspecto financeiro, tem a principal intenção compreender o custo e a 

forma de compra de um novo equipamento neurotecnológico, quais as formas de 

negociação, como é realizada esta negociação. Qual a lucratividade do novo 

equipamento neurotecnológico e por fim, se há alguma possibilidade de revenda de 

um equipamento usado ou compra do mesmo; 

 
A comercialização foi um construto desenvolvido para compreender, qual a forma 

que o entrevistado realiza a venda dos seus serviços neurotecnológicos, para que 

ele realiza esta venda, para clientes dos planos de saúde, para clientes particulares. 

Qual a forma de venda é mais lucrativa para a sua clinica e qual o melhor retorno 

financeiro e o construto, questões éticas, foi aplicado como intuito de entender, se o 

entrevistado tem conhecimento de algum tipo, e quais trabalhos, está sendo 

desenvolvido utilizando as neurotecnologias para outros fins, para fins não clínicos.  

 
Desta forma, foi realizada a entrevista utilizando o roteiro semiestruturado, contendo 

vinte e cinco perguntas abertas (variáveis), combinadas de modo a permitir uma 
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cobertura mais minuciosa sobre o tema, tendo a finalidade de não influenciar as 

respostas dos entrevistados e abrangendo de forma ampla todos os construtos 

apresentados. 

 

Para a análise dos dados gerados pela pesquisa utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo. A importância da análise de conteúdo tem-se demonstrado cada vez 

maior, face à crescente utilização em pesquisas sociais. Esta técnica tem evoluído, 

em virtude da preocupação como rigor científico e a profundidade das pesquisas. No 

entanto, a constituição de novos paradigmas científicos impõe outras dinâmicas 

também à análise dos dados de uma pesquisa científica.A Análise de Conteúdo 

consiste na estruturação de um modelo analítico para se estudar fenômenos 

complexos, tendo sido desenvolvido pioneiramente por Bardin em 1977 (Bardin, 

2011). 

 

A análise de conteúdo é um processo refinado, que exige muita dedicação, 

paciência e tempo do pesquisador, de forma tal que o pesquisador tem que deixar 

prevalecer a intuição, imaginação e criatividade, principalmente na definição das 

categorias de análise. Assim sendo, disciplina, perseverança e rigor são essenciais 

para o sucesso da análise (Freitas et al,1997). 

 

Conforme Flick (2009), a análise de conteúdo pode ser escolhida como 

procedimento de análise mais adequado, como em qualquer técnica de análise de 

dados. No caso da análise de conteúdo, os dados em si constituem apenas dados 

brutos, que só terão sentido, ao serem trabalhados de acordo com uma técnica de 

análise apropriada. Além de realizar a interpretação após a coleta dos dados, 

desenvolve-se por meio de técnicas mais refinadas. 

 

A análise de conteúdo vem se mostrando como, uma das técnicas de analise de 

dados mais utilizada no campo da administração, no Brasil, especialmente nas 

pesquisas qualitativas (Dellagnelo e Silva, 2005). 

 

Para Minayo (2001),a análise de conteúdo, é compreendida como um conjunto de 

técnicas, de forma que, constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada. Esta 
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técnica tem duas funções, a verificação de hipóteses e/ou questões ea descoberta 

do que está por trás dos conteúdos manifestos. Tais funções podem ser 

complementares, com aplicação tanto em pesquisas qualitativas como quantitativas. 

 

Já Chizzotti (2006), desenvolve seu parecer considerando a análise de conteúdo, 

como uma técnica que trabalha os dados coletados, objetivando a identificação do 

que está sendo dito a respeito de determinado tema. Assim há uma necessidade de 

descodificação do que está sendo comunicado. Para esta descodificação de 

documentos, o pesquisador pode utilizar vários procedimentos, por exemplo: 

identificar o mais apropriado material que será analisado como, análise léxica, 

análise de categorias, análise da enunciação e análise de conotações.  

 

Diante do exposto, constata-se que a análise de conteúdo é um conjunto de 

procedimentos de análise de comunicações que, tem como objetivo, ultrapassar as 

incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados. Assim, a análise de conteúdo 

é específica em compreender criticamente o sentido das comunicações, seu 

conteúdo manifesto ou latente e as significações explícitas ou ocultas (Chizzotti, 

2006). 

 

Desta maneira, por mais que vários autores abordem a análise de conteúdo, 

utilizando conceitos diversificados e diferentes terminologias, para as diversas 

etapas desta técnica, neste trabalho científico foi tomada como base para análise 

dos dados coletados através das entrevistas, a conceituação de Bardin (2011), bem 

como as etapas da técnica evidenciadas por ele. Tal opção se deve pelo fato que, o 

autor é uma referência em pesquisas que adotam a análise de conteúdo como 

técnica de análise de dados.  

 

Concluindo, a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que emprega procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta que 

recorre a indicadores quantitativos ou não. Desta forma o desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa apresenta a preparação do guia para a análise de conteúdo 

dos dados, conforme figura 23. 
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Figura 23: Desenvolvimento da análise de conteúdo 

Fonte:Bardin (2011) 

 

 

Vale a pena ressaltar que este trabalho evidenciou apenas a pré-análise e a 

exploração do material, visto não haver necessidade de realização de operações 

estatísticas e provas de validação como definidas no tratamento dos resultados e 

interpretações. Desta forma, a condução deste trabalho, segundo a análise de 

conteúdo é apresentada pela figura 24, adaptada de Bardin (2011). 
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Figura 24: Desenvolvimento da análise de conteúdo 

Fonte:Adaptado de Bardin (2011) 

 

A pré-análise, tem a finalidade de estruturar as ideias iniciais, de forma a nortear um 

esquema do desenvolvimento da análise. Esta parte evidencia a leitura flutuante que 

é o primeiro contato com os documentos a serem analisados, conhecendo o texto, 

escolhendo os documentos que serão analisados (Bardin, 2011).Assim este trabalho 

tem como corpo da pesquisa as entrevistas que foram transcritas e tabuladas. 

 

3.2.3 – Aplicação das entrevistas 
 

O processo da aplicação das entrevistas teve como entrevistador o próprio 

pesquisador, e se desenvolveu no ambiente de trabalho dos pesquisados, clínicas, 

setores hospitalares de manutenção e diagnóstico por imagem ou ainda escritórios, 

possibilitando à entrevista, captar a comunicação visual do entrevistado, em seu 

ambiente profissional.  

 

Foi resguardada a discrição e privacidade, para os participantes da pesquisa, 

quando esta se realizou em ambientes resguardados de preferência dos 

entrevistados. Nestes locais foram dispostos os equipamentos eletrônicos, 
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destinados à gravação das respostas e acompanhamento do roteiro de entrevistas 

por parte do pesquisador. A postura ética e atenta, requisito do processo de 

entrevista, junto ao ambiente propício e a clareza de objetivos diante dos 

entrevistados, proporcionaram momentos ricos em detalhes e clareza nos discursos.    

 

A entrevista teve como introdução, a apresentação do pesquisador, núcleo e tema 

da pesquisa, instituição vinculada e comprometimento de resguardar a identidade 

pessoal e profissional de cada entrevistado que, concordando em participar foi 

submetido a25 perguntas abertas para médicos radiologistas, neurologistas e 

especialistas em imageamento do município de Montes Claros- MG, permitindo o 

discurso não rígido, apenas direcionado pelo pesquisador. As entrevistas duraram 

entre 25 a 30 minutos e foram realizadas entre os meses de setembro, outubro e 

novembro de 2016 nas clínicas ou hospitais onde os entrevistados trabalhavam. 

 

Dentre os pontos facilitadores, citam-se o próprio roteiro de entrevista norteador da 

pesquisa, o ambiente da pesquisa realizada na cidade onde reside o pesquisador, a 

gravação das respostas, o que permite a análise do discurso com maior refinamento 

e atenção.   

 

Uma das dificuldades apresentadas foi o fato dos entrevistados não disporem de 

tempo para responder ao questionário, de forma que as entrevistas foram marcadas 

e quase sempre adiadas. Outro aspecto dificultador foi o acesso aos profissionais 

médicos radiologistas e neurologistas,e isso se justifica, pelo baixo número desses 

profissionais e serviços de diagnóstico por imagem na região norte de Minas Gerais. 

 

Esse aspecto limita a prestação do serviço de diagnóstico por imagem devido à 

saturação das instituições por um número elevado de clientes e demandas de 

regiões circunvizinhas ao município ambiente da pesquisa, como ilustrado na figura 

25 no levantamento realizado peço Conselho Regional de Medicina de São Paulo 

juntamente com o Conselho Federal de Medicina em 2013(CFM, 2013). 
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Figura 25: Distribuição de radiologistas e diagnóstico por imagem no Brasil 

Fonte: CRMSP; CFM; (2013). 

 

3.3 – Cenário da Pesquisa 

 
3.3.1 Neurociências e o município de Montes Claros 

 

A população de Montes Claros, segundo o censo demográfico realizado em 2010 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atingiu o número de 361.915 

habitantes com estimativa de chegar a 394.350 habitantes em 2015. O índice de 

desenvolvimento humano em 2010 atingiu o número de 0,77, um dos maiores do 

estado de Minas Gerais, segundo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento de 2013, conforme indica o mapa abaixo. IDH (Índice de 
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Desenvolvimento Humano) é um índice que serve de comparação, com objetivo de 

medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à 

população das regiões. O relatório anual de IDH é elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU – Organização das 

Nações Unidas (PNUD, 2013).  

  

Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. O IDH vai de 

zero (nenhum desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). 

Quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o local medido. Este índice 

também é usado para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regiões 

(PNUD, 2013).No cálculo do IDH são computados os seguintes fatores: educação 

(anos médios de estudos), longevidade (expectativa de vida da população) e 

Produto Interno Bruto per capita - PIB (PNUD, 2013). 

 

 
Figura 26: Índice De Desenvolvimento Humano por municípios em Minas Gerais 

Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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Estas características fazem deste município a referência para toda a região norte 

nos âmbitos financeiro, comercial e de ampla variedade de serviços, inclusive de 

saúde, visto que dispõe de 920 leitos para internação estabelecimentos de saúde 

públicos e privados. Relacionado especificadamente aos serviços de diagnose e 

terapia públicos ou privados o mapa abaixo demonstra a concentração desta 

atividade no município em relação à região norte de Minas Gerais (IBGE, 2010). 

 

 
Figura 27: Estabelecimentos de saúde públicos e privados em Montes Claros - MG com apoio à 

diagnose e terapia. 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

 

Esta pesquisa se desenvolveu no município de Montes Claros, considerando pólo de 

desenvolvimento do Norte de Minas Gerais, que exerce notória influência sobre as 

demais cidades da região, em virtude do importante papel que desempenha como 

centro urbano comercial e de prestação de serviços, além de parque industrial. Pelo 

Censo 2010, o município tinha uma população de 361.915 mil habitantes com 

estimativa de aumento para 390.212 habitantes até 2014.  
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Estimativa divulgada em agosto/2009 pelo mesmo órgão classifica Montes Claros 

como a 6ª maior cidade mineira em população (363,2 mil habitantes), o que 

representa um crescimento de 1,38% em relação ao ano de 2008 (IBGE, 2015).A 

densidade demográfica é 101,41 habitantes/km². O índice de desenvolvimento 

humano em 2010 alcançou 0,770 (Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento). 

 

As figuras28, 29, 30 e 31 relacionadas abaixo representam mapas extraídos da 

plataforma eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística caracterizam o 

contexto de distribuição de alguns equipamentos e serviços utilizados em exames de 

neuroimagem e neurologia em geral, em relação ao estado de Minas Gerais. Apenas 

três equipamentos (tomógrafo, ressonância magnética e eletroencefalograma) foram 

mencionados na lista de equipamentos discriminados no site do instituto, bem como, 

entre os serviços, especificadamente em neurologia apenas a cirurgia neurológica 

foi discriminada na mesma plataforma(IBGE, 2015). 

 

Estas informações desenham o cenário em que a pesquisa se desenvolveu, tendo 

em vista a importância do município Montes Claros,na macrorregião norte do estado 

de Minas Gerais, bem como pela maior concentração dos recursos tecnológicos de 

que trata esta pesquisa. Além disso, o município representa o campo de trabalho e 

também onde reside o pesquisador, viabilizando e redirecionando o papel de 

cidadania da pesquisa voltada para a região natal do pesquisador. 

 

As instituições hospitalares e clínicas particulares contempladas pela pesquisa, 

assim o foram por possuírem equipamentos de diagnóstico por imagem, serem 

referenciados na cidade como instituições especialistas em radiologia e aceitarem 

disponibilizar seus profissionais clínicos radiologistas e tecnólogos em biotecnologia 

para realização das entrevistas. Participaram da pesquisa cinco instituições 

hospitalares dos ramos público, privado (com planos de saúde) e filantrópicos e três 

clínicas privadas de diagnóstico por imagem.   
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Figura 28: Distribuição de Unidades que atendem a neurocirurgia em Minas Gerais. 

Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015.  

 

 

 

Figura 29: Distribuição de equipamentos de Tomografia em Minas Gerais 

Fonte:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015.  
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Figura 30: Distribuição de equipamentos de Eletroencefalogramas em de Minas Gerais 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015.  

 

 

 

Figura 31: Distribuição de equipamentos de Ressonância Magnética em Minas Gerais 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. 
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4 – NEUROTECNOLOGIA: O CONTEÚDO ANALÍTICO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Objetivando explorar e esclarecer as informações relevantes para os objetivos do 

presente estudo, os dados obtidos pelas entrevistas são analisados e discutidos de 

acordo com as categorias de análise ou construtos que nortearam a investigação. 

Estas categorias de análise são: o conhecimento tecnológico,o pessoal, a estrutura 

operacional, a atuação em redes, a convergência tecnológica, os aspectos 

financeiros, a comercialização e as questões éticas. 

 

4.1 – Categorias de análise 

 

4.1.1 – Conhecimento tecnológico  
 

Em relação ao conhecimento tecnológico,certifica-se que a cidade possui uma 

ampla variedade de equipamentos, como se pode observar pela fala dos 

entrevistados. 

 

“Aqui na clínica temos o Gama Câmara (Detector de raios gama) que é um 

equipamento que, o paciente emite a radiação para o equipamento, diferente das 

outras técnicas que o equipamento emite radiação para o paciente como no Raio 

X e na tomografia computadorizada.” (E1) 

 

“Aqui na clínica temos Ressonância Magnética, Tomografia, PET-CT e 

Ressonância de 3 Tesla que, permite uma imagem mais detalhada do encéfalo e 

do neuroeixo.” (E2) 

 

“Aqui na clínica temos a Ressonância Magnética, Tomografia, Raio-X e 

Ultrassonografia.” (E3, E4 e E5) 

 

Como se pode observar, a cidade de Montes Claros disponibiliza os principais 

equipamentos de neuroimagem sendo utilizados nas suas clínicas e hospitais. Com 

relação ao conhecimento dos entrevistados sobre a procura de novas 

neurotecnologias, novos equipamentos, softwares ou hardwares, alguns relatos 

confirmam de forma quase unânime que, anualmente, os entrevistados procuram o 
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desenvolvimento e conhecimento por parte de novas neurotecnologias, como 

relatado pelo entrevistado E1: 

 

“Procuro adquirir conhecimento através de congressos anuais, revistas da 

sociedade de radiologia e Medicina Nuclear. Através dos fornecedores e 

consultores que sempre estão apresentando novas tecnologias.” (E1) 

 

“Procuro adquirir mais conhecimento nos congressos, duas vezes por ano, e na 

Jornada Paulista de Medicina.” (E2, E3, E4) 

 

Neste caso, o entrevistado E5, desviou dos demais apresentando a seguinte 

resposta: 

 

 “Procuro adquirir conhecimento na medida em que a demanda aparece”. 

 

Em relação ao tempo de uso dos equipamentos, foi consenso entre os entrevistados 

E1, E2, E4, e E5, pois eles relataram que o tempo de utilização dos seus 

equipamentos está na faixa de 5 a 9 anos. O entrevistado E3 não soube responder a 

pergunta, valendo a pena ressaltar que o mesmo mencionou que, os equipamentos 

da sua clínica são novos, comprados no início do ano de 2015. 

 

Quanto ao conhecimento dos entrevistados sobre a manutenção preventiva e 

corretiva dos seus equipamentos, problemas de software e/ou de hardware que 

também se enquadram em planos de manutenção, foi concordância entre os relatos 

que, quem acompanha as manutenções e os planos são os biomédicos. Todos os 

entrevistados possuíam o contrato de manutenção preventiva dos seus 

equipamentos, sendo este, realizado no ato das compras. No caso das 

manutenções corretivas, elas são realizadas com a chamada de um técnico, em 

caráter de urgência. Como pode ser observado pelo relato do entrevistado (E1). 

 

Na verdade nós realizamos as manutenções preventivas da seguinte forma, elas 

são pré-agendadas. De seis em seis meses o técnico fornecedor do equipamento 

vem aqui em Montes Claros e realiza uma geral no equipamento, mas mesmo 

assim o equipamento dá problema, aí neste caso, é uma manutenção corretiva, 

neste caso o técnico fornecedor é chamado com caráter de urgência (E1).  
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No caso do entrevistado E2, além do contrato, que é realizado na compra do 

equipamento, firma-se outro que contempla as manutenções preventivas, corretivas 

e as peças que poderão ser utilizadas pelo equipamento nestas manutenções. 

Entretanto, alega que este tipo de contrato fica muito caro para a clínica.  

 

Todas as nossas máquinas de alta tecnologia tem contrato de manutenção com a 

empresa fornecedora. Nós temos um contrato que tem um valor mensal que não é 

barato, é muito caro.Este contrato contempla qualquer problema com a máquina, 

inclusive peças e os técnicos do fornecedor se dispõem a vir realizar manutenções 

contempladas no contrato com 4 visitas anuais para as preventivas; as corretivas 

é a qualquer dia, pois neste caso não tem quantidade de visitas (E2). 

 

Para o entrevistado E3, ele cercou de todas as partes para que o seu equipamento 

sempre funcione sempre a contento, não tendo a possibilidade do mesmo parar por 

qualquer tipo de falha unindo as garantias dos equipamentos, com garantias 

estendidas e gerente de manutenção (biomédico) que sempre observa e acompanha 

o plano de manutenção. 

 

“Quando compramos o equipamento traçamos um plano de manutenção. Os 

equipamentos vêm com 12 meses de garantia.Como os equipamentos da clínica 

são novos, eles possuem garantia estendida, são 3 anos de garantia nas 

máquinas mais robustas e 2 anos nas menos robustas. Fora isto, existe logo 

depois um contrato de manutenção que prevê pelo menos 1 preventiva anual e 

corretivas sempre que necessário. Com tudo isso nós temos um controle interno 

de controle de manutenção.Tem um gerente de logística, que é responsável por 

fazer este plano de manutenção de cada equipamento catalogado. Existe dentro 

deste catálogo um sistema de alerta quando será a próxima preventiva. Assim, 

tem que ser cobrado, agendado para que naquele dia o equipamento pare, para a 

manutenção e ainda, tem um alerta que informa que o equipamento está saindo 

da garantia, para que este equipamento entre no período do contrato de 

manutenção. O contrato foi realizado no ato da compra, pois conseguimos 

condições melhores.No caso da ressonância e da tomografia, estes possuem 

peças de altos custos e que desgastam naturalmente.Sendo assim, o contrato de 

manutenção foi negociado com peças no ato da compra e com preço pré-

estabelecido para as peças mais caras (E3). 
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Desta maneira, como relatado pelos entrevistados, todos tem um bom conhecimento 

das manutenções que estão sendo realizadas em seus equipamentos em suas 

clínicas e hospitais. 

 

4.1.2 – Pessoal  
 

Na questão de contratação de profissionais, os entrevistados E1, E2, E4, E5 

ressaltaram que eles são treinados na clínica, como pode ser observado pelo relato 

do entrevistado E2 que, afirma que sua clínica foi a pioneira na cidade de Montes 

Claros. 

 

Como nós fomos os pioneiros aqui em Montes Claros, nós tivemos que treinar 

toda a mão de obra, então toda a mão de obra aqui existente é formada pelo 

grupo de pessoas que aqui trabalham, passa pelo grupo, passa pelos biomédicos 

antigos, pelos médicos e a gente vai trabalhando com eles até que eles adquiram 

cada vez mais experiência (E2). 

 

O entrevistado E3 relatou que a sua clínica, normalmente contrata profissionais com 

experiência, mas todos, tanto os sem experiência quanto os com experiência, 

passam por um treinamento corporativo.    

 

Normalmente nós contratamos pessoas com experiência para trabalhar, essa é 

uma das premissas para o trabalho, não que quem seja novato não possa entrar. 

Mas independente de quem seja novato ou quem já trabalhou na área, todos 

passam por um treinamento corporativo, tanto por questões de gerenciamento de 

riscos, gerenciamento de segurança do paciente e comportamento (E3). 

 

Em relação às reciclagens dos profissionais, cursos de atualização, todos os 

entrevistados responderam que os seus profissionais realizam cursos anualmente, 

exceto o entrevistado E5 que, não soube informar sobre as reciclagens ou cursos. 

 

Como se pode observar, o entrevistado E2 utiliza além da solicitação de cursos, as 

reciclagens do seu corpo de profissionais. Na sua clínica há uma forma de repasse 

de conhecimento semanal, de forma que todos estão se desenvolvendo sempre, 

como relatado o entrevistado. 
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No caso dos profissionais médicos, nós temos uma reunião semanal, onde todos 

os casos interessantes que aconteceram na clínica são discutidos na segunda-

feira.Todos os médicos tem o compromisso de ir a congresso pelo menos uma vez 

por ano.Os biomédicos tem o compromisso, duas vezes por ano de participarem 

de um curso de atualização, e a gente muitas vezes reúne, faz reuniões internas 

para melhorar o desempenho de rapidez, enxugar protocolos dos exames, qual a 

sequencia foi melhor, qual iremos utilizar. Sempre em função de termos um exame 

de qualidade (E2). 

 

Quando o entrevistador perguntou aos entrevistados sobre a rotatividade dos 

profissionais da sua clínica, eles responderam que era muito baixa, e os 

entrevistados relataram também a justificativa da baixa rotatividade, conforme 

relatos abaixo. Exceto o entrevistado E5, que não soube informar sobre a 

rotatividade. 

 

Não, a rotatividade é baixa, pois, o principal estímulo é um bom ambiente de 

trabalho.A questão salarial já está estipulada pelos sindicatos, apesar de que 

sempre que a clínica tem um bom ano, nos temos gratificações extras, quando 

temos um ano bom, nós dividimos um pouco do lucro. Mas o principal incentivo é 

um bom ambiente de trabalho (E1). 

 

O entrevistado E2 concorda com o entrevistado anterior, ressaltando que: 

 

Não há alta rotatividade, pouca rotatividade, o que temos é uma série de 

benefícios e pagamos acima do mercado para o nosso pessoal. Além de um 

relacionamento bem próximo com o pessoal (E2). 

 

Como pode observar o entrevistado E3 também está de acordo com a baixa 

rotatividade e completa com outras informações 

 

Geralmente a rotatividade é baixa neste tipo de emprego, primeiro porque a 

remuneração é boa então já é uma vantagem de não haver alta rotatividade, 

segundo porque não há tantos profissionais no mercado. Nós trabalhamos com 

remuneração variável, trabalhamos com estímulo financeiro para formação 

profissional.Existe um organograma de crescimento na empresa, então temos 

neste organograma a atribuições de cada funcionário então isto é uma forma do 

profissional crescer dentro da empresa (E3). 
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O entrevistado E4 concorda com os anteriores e salientou que: 

 

A rotatividade é baixa, tem pessoas que estão trabalhando conosco desde que 

abriu a clínica. Mas nós não mantemos exclusividade de técnicos na empresa 

(E4). 

 

4.1.3 – Aspecto Financeiro 
 

Em relação à compra dos equipamentos de neuroimagem, foi unanimidade, todos os 

entrevistados realizam a compra de equipamentos importados, pois, as marcas que 

realizam a fabricação dos equipamentos dos entrevistados estão entre a GE, a 

SIEMENS, a TOSHIBA e PHILIPS, como se pode observar o relato do entrevistado 

E5. 

 

Todos os equipamentos aqui são importados, nós já temos as empresas que nos 

fornecem que são a GE, PHILIPS e SIEMENS, (E5). 

 

O entrevistado E1, também compra equipamentos importados, e relata que: 

 

Aqui todos os equipamentos são importados, mas a compra é realizada aqui no 

Brasil. Eu não compro equipamento novo porque isso é igual carro, você vai 

comprar um carro por 100 mil um 2016 e você compra um por 70 mil 2014, com 

seis meses de uso, um ano de uso ou um ano e meio de uso. Nesse intervalo de 

tempo as inovações e alterações tecnológicas não se justificam gastar tanto 

dinheiro em um equipamento novo, eu diria até que o mercado de equipamentos 

usados hoje no Brasil é mais forte que os equipamentos novos. Têm muitos 

engenheiros que possuem vários equipamentos e várias peças de reposição, (E1).  

 

Já o entrevistado E2 também compra equipamentos importados e apresenta o 

seguinte relato. 

 

Todos os equipamentos são importados.Quando vai adquirir um aparelho novo a 

gente faz a especificação do aparelho, aí a gente coloca as empresas para 

brigarem, não é bem uma licitação direta, porque nós não ficamos com todos na 

sala não, contatamos a GE, SIEMENS, TOSHIBA e PHILIPS, hoje o nosso pátio 

de aparelhos novos de neuroimagem é todo da PHILIPS, devido ao poder de 
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negociação desta empresa. Nós tínhamos um negócio com a GE, o dólar subiu 

muito e a GE não conseguiu manter o contrato que tinha conosco, (E2). 

 

Como se pode observar pelos relatos, os equipamentos de neuroimagem, ou 

neuromensuração, são importados como relatado pelo entrevistado E1. Ele prefere 

realizar a compra de um equipamento usado, pois ele se esclarece afirmando que 

não se justifica pagar um preço tão alto em um equipamento novo se você poderá 

pagar, por volta de 70 % em um aparelho com o máximo um ano e meio de uso e 

ele ressalta ainda que o mercado de aparelhos usados é maior que o mercado de 

aparelhos novos. O entrevistado E2, já realiza formato de um leilão quando realiza a 

compra de equipamentos novos.  

 

Em relação aos meios de compra e revenda dos equipamentos e quem realiza a 

instalação destes equipamentos quando eles são comprados, os entrevistados 

informaram que: 

 

Nós entramos em contato com os vendedores dos equipamentos, requisitamos o 

modelo e o que precisamos em um equipamento.Outra forma de compra são os 

classificados da revista de Sociedade Brasileira de Radiologia e Revista Brasileira 

de Medicina Nuclear. Como eu compro equipamentos usados, quem realiza a 

instalação são os engenheiros dos fornecedores, (E1). 

 

Compra sempre com capital de terceiros, FME do banco do Brasil, FINAME do 

banco do Brasil, FME banco nordeste. Sempre capital de terceiro com juros 

baixos, pois você tem uma carência e um grande tempo para pagar. Todos os 

equipamentos são instalados pelos técnicos dos fornecedores, (E2). 

 

Para equipamentos novos, a compra é através de um fornecedor e no caso da 

revenda, há vários vendedores que oferecem os equipamentos antigos facilitando 

a troca dos aparelhos antigos por novos, facilitando o contato de pessoas ou 

clínicas que querem adquirir estes equipamentos. Outras máquinas podem sofrer 

upgrade, sendo isto verificado na hora da compra da máquina juntamente com o 

fornecedor. Geralmente o upgrade custa 70 a 80% de uma máquina nova, assim 

você deve pesar o risco em função do benefício disto. Mas na maioria das vezes 

nós não trocamos ou realizamos upgrade, nós compramos outro equipamento 

novo com capital próprio e quem realiza as instalações são os técnicos dos 

fornecedores, (E3). 
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Nós verificamos o que a clínica necessita, verificamos o tipo de exames, assim 

nós chamamos os fornecedores e passamos para eles o que necessitamos e os 

eles fazem a máquina quase que personalizada para o serviço. Sempre pedimos o 

menor preço, porque nós não temos tempo para barganhar com fornecedores, 

então quem chegar com a máquina que necessitamos e com menor preço, esta 

máquina vai ser escolhida. Quem realiza as instalações é a equipe de técnicos 

dos fornecedores, (E4). 

 

Assim como se pode observar os relatos, é unânime que a instalação dos 

equipamentos é realizada pelo corpo técnico dos fornecedores. Com relação à 

maneira de aquisição dos equipamentos e a revenda deles, o entrevistado E1 realiza 

a compra dos seus equipamentos usados com o capital próprio.Geralmente os 

equipamentos são anunciados em classificados de revistas de radiologia. No caso 

do entrevistado E2 ele realiza a compra com capital de terceiros, pois, se justifica 

pelos juros baixos e carência, considerando um tempo longo para pagar. O 

entrevistado E3 considera que a compra dos seus equipamentos é realizada através 

de fornecedores que oferecem upgrade dos equipamentos antigos, troca dos 

equipamentos antigos por equipamentos novos, mas, o entrevistado enfatiza que em 

sua clínica sempre realizam a compra de equipamentos novos.  

 

4.1.4 – Comercialização  
 

Em relação à venda e a maneira que se procede à venda dos serviços de 

neuroimagem, os relatos dos entrevistados foram o seguinte: 

 

O meu cliente principal é o médico solicitante. A forma que vendemos é através de 

médicos que enviam pacientes com pedidos dos exames. Caso o paciente for 

pagar particular, ele acerta aqui na clínica, se caso o paciente possuir convênios o 

mesmo preenche um formulário, SUS, (E1). 

 

Para toda a população de Montes Claros e da Bahia. A venda é por referência de 

médicos que já conhecem o nosso serviço e pelo serviço deCall Center que 

possuímos, (E2). 

 

Geralmente a venda é para especialistas, neurologistas, geriatras e médicos 

emergenciais. A forma que vendemos é através do nosso plano comercial 
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divulgando para médicos especialistas, através de e-mails, eventos científicos, 

(E3). 

 

A venda é para médicos cardiologistas, especialistas, e acontece através de 

propagandas de televisão e rádio, (E4). 

 

Vendemos para planos de saúde, SUS, por exemplo, e muito pouco para 

particulares, e ela e feita pela equipe de marketing do hospital, (E5). 

 

Enfim, todos os entrevistados realizam as vendas dos seus serviços para médicos, 

pessoas físicas, convênios com planos de saúde dentro e fora da cidade de Montes 

Claros, e como se pode constatar, esta venda acontece através de médicos com 

pedidos de exames, divulgação entre o meio, divulgação em eventos científicos, 

propagandas televisivas e Call Center.  

 

4.1.5 – Atuação em Redes  
 

Quando o entrevistador questionou os entrevistados em qual dos públicos se 

concentrava maior vantagem de mercado, foi consentimento de todos os 

entrevistados que, a maior vantagem de mercado se concentrava em pessoas 

físicas com exames particulares e logo depois, os convênios, pois o particular e os 

convênios pagavam melhor. Depois dos exames particulares e dos convênios, tem-

se o SUS; no caso do SUS ganha-se no volume de exames, porque o órgão público 

paga muito pouco, conforme relato do entrevistado (E5). 

 

SUS tem volume alto, mas paga muito pouco, já o particular e o convênio é o que 

compensa. 

 

4.1.6 – Marketing 
 

Na questão da divulgação dos serviços de neuroimagem, os entrevistados E3 e E5 

responderam que os serviços de neuroimagem em suas clínicas, eram divulgados 

através dos médicos que já conheciam os seus serviços. O entrevistado E1 confirma 

e acrescenta: 
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Aqui os serviços são divulgados através dos médicos e propaganda em rádios e 

televisão, (E1). 

 

O entrevistado E2 acrescenta com a seguinte resposta: 

 

Hoje nós temos um setor de marketing que toma conta de tudo isso, nós temos 

propagandas televisivas, temos contrato com rádios, estamos começando um 

trabalho pesado com propagandas na internet, além da divulgação entre os 

colegas (E2). 

 

O entrevistado E5 ressalta que: 

 

O principal meio de divulgação aqui é o médico solicitante.Sendo assim, você 

deve ter um bom networking, com os médicos que, já conhecem o seu serviço, a 

relação com os médicos é extremamente importante, pois se ele está contente 

com o seu serviço, ele mandará mais pacientes para realizar exames, (E5). 

 

Com relação à intensidade da concorrência no ramo do Neuroimageamento na 

cidade de Montes Claros, as respostas dos entrevistados foram da seguinte 

maneira: 

 

Essa pergunta eu não saberei responder, (E1). 

 

De cinco anos para cá a concorrência aumentou muito, como nós somos pioneiros 

no mercado atuantes há 14 anos, notamos que a concorrência aumentou muito, 

(E2). 

 

A concorrência vem aumentando com novos laboratórios, (E3). 

 

Há um equilíbrio, tem um grande campo para todos, (E4). 

 

Há um espaço para o crescimento de outras áreas de radiodiagnósticos, mas 

apesar disso existe a concorrência, (E5). 

 

Como se pode observar os relatos dos entrevistados, a concorrência no ramo do 

neuroimageamento em Montes Claros, vem aumentando ao longo dos anos.Apesar 

deste aumento, há espaço para o crescimento de diversas áreas de 

radiodiagnósticos conforme relato do entrevistado E5. 
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4.1.7 – Estrutura operacional 

 
No caso do ambiente de serviço, quando o entrevistador questionou os 

entrevistados sobre as modificações para instalação dos equipamentos de 

neuroimageamento, as respostas dos entrevistados E1, E2, E4 foi que eles 

realizaram modificações no ambiente de serviço. Eles acrescentaram que:  

 

Na nossa especialidade a estrutura é muito complexa, houve varias modificações, 

(E1).  

 

Sim, houve modificações significativas, principalmente quando trocamos a 

máquina de 1,5 para 3 teslas. Assim realizamos reformas pesadas no ambiente de 

serviço, (E2). 

 

Sim, todas as vezes que colocamos ou trocamos os aparelhos realizamos 

modificações, principalmente, a parte elétrica, pois os equipamentos demandam 

de uma carga muito grande de energia, (E4). 

 

Os entrevistados E3 e E5 não realizaram modificações no ambiente de serviço para 

instalação dos seus equipamentos e ressaltam que: 

 

Não houve modificações, pois construímos o prédio para fazer uma clínica, então, 

o projeto foi pensado para realizar a instalação destes equipamentos, (E3). 

 

Não, o hospital já foi construído para receber os equipamentos, (E5). 

 

4.1.8 – Convergência tecnológica  

 
Em relação ao tipo de vínculo entre o ambiente de trabalho e o meio acadêmico, 

considerando a interação ou colaboração da clínica com faculdades e/ou hospitais-

escolas, os entrevistados responderam o seguinte: 

 

A clínica está de portas abertas para o meio acadêmico, com estagiários, 

professores convidados e palestras que eu sou convidado a ministrar, mas nós 

não temos nada oficializado, (E1). 
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Sim temos vínculos, nós temos professores que, trabalham conosco que, 

ministram aulas nas faculdades da cidade. Além disso, nós temos docência no 6º 

e 7º período do curso de medicina e recebemos o 12º período, estagiários no 

ambiente de serviço, (E2). 

 

Há uma interação, pois os meus sócios são preceptores de residência médica em 

radiologia, eu ajudei a montar a residência médica de radiologia aqui na cidade e 

eu sou professora de um dos cursos de medicina, ministrando aulas de radiologia, 

(E3). 

 

Eu sou professora da faculdade UNIMONTES e sempre temos estagiários na 

clinica, (E4). 

 

Na verdade o hospital tem a residência que é de radiologia que é uma instituição 

de ensino juntamente com a instituição de prestação de serviços. Além disso, 

temos estagiários que acompanham o serviço dos técnicos de radiologia, (E5). 

 

Como se pode observar pelo relato dos entrevistados, há um vínculo muito grande e 

ajuda recíproca entre universidades, faculdades e/ou hospitais escolas com as 

clínicas de neuroimageamento da cidade de Montes Claros. Algumas dessas 

clínicas têm a parceria oficializada, como relatam os entrevistados E2. E3, E4 e E5 

que, são professores universitários, preceptores ministrando aulas na faculdade e 

proprietários e/ou funcionários das clínicas. Já o entrevistado E1 relata que está de 

portas abertas para estagiários e professores e ele ministra algumas palestras sobre 

o tema quando é convidado. 

 

Em relação à questão de ser possível, o compartilhamento de informações entre 

profissionais detentores das tecnologias de neuroimagem e universitários e 

residentes, os entrevistados responderam que sempre estão com universitários 

estagiários e residentes na clínica. Desta forma, eles consideram que, há um 

repasse de informações entre os profissionais mais experientes da clínica, para os 

estagiários ou residentes que estiverem no ambiente de trabalho. O entrevistador E1 

realiza o compartilhamento de informações através de palestras que ele ministra. O 

entrevistado E3 relata que compartilha com o dia a dia em sala de aula. Enfim há um 

compartilhamento de informações, como relatado pelo entrevistado E2. 
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Na docência nós procuramos levar como é a evolução da imagem e como o 

clínico deverá analisar esta imagem. Assim, entre os docentes e discentes há um 

envolvimento de aulas teóricas e práticas com visitas em clínicas, (E2). 

 

O entrevistado E4 atesta que há o compartilhamento de informações e ressalta:  

 

Estamos sempre compartilhando as informações.Por exemplo, agora, nós 

estamos com seis residentes trabalhando com nossa equipe. São credenciados 

pelo MEC e estes aprendem na prática com os profissionais mais experientes da 

clínica, (E4). 

 

O entrevistado E5 considera que há o compartilhamento de informações, entre 

profissionais detentores das tecnologias de neuroimagem e universitários e 

residentes.Ele também acrescenta: 

 

Temos o compartilhamento de informações, temos a maneira expositiva que é 

uma aula teórica e a maneira prática que acompanhamos os estagiários e o 

trabalho deles, (E5). 

 

O entrevistador questiona os entrevistados, sobre a possibilidade de um 

equipamento de neurotecnologia concentrar diversos diagnósticos em um único 

equipamento. Os entrevistados E2, E3 e E5, relataram que não haveria possibilidade 

de um só equipamento concentrar diversos diagnósticos. Apesar disto o entrevistado 

E2, diferente dos outros se justifica a impossibilidade de um equipamento 

neurotecnológico concentrar diversos diagnósticos relatando que: 

 

Não consigo deslumbrar um equipamento realizando diversos exames, pois a 

tomografia e a ressonância, por exemplo, têm princípios de formação de imagem 

totalmente diferentes um do outro. Acho pouco provável que isso aconteça (E2). 

 

O entrevistado E3 complementa relatando que: 

 

Não há possibilidade disto acontecer, há muita tecnologia nestes equipamentos e 

a radiologia desenvolveu muito, mas vários diagnósticos em um só equipamento 

difícil, (E3). 
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Os entrevistados E4 e E1relataram que a possibilidade de um equipamento de 

neurotecnologia, concentrar diversos diagnósticos em um único equipamento é 

possível sim. O entrevistado E4 ainda relata que seria muito bom se isso um dia 

acontecesse, pois seria mais fácil o seu trabalho. Já o entrevistado E1 relata que: 

 

Sim, sistemas híbridos, por exemplo, o PET CT é um equipamento de medição 

nuclear, com um tomógrafo acoplado. Você adquire neste equipamento, tanto as 

imagens funcionais como, as imagens anatômicas e ao mesmo tempo em que o 

equipamento está adquirindo a imagem do radiofármaco que foi administrado em 

você, ele está emitindo a radiação para você, formando outro tipo de imagem, 

(E1).   

 

Em relação à visualização da possibilidade de barateamento dos equipamentos de 

neuroimagem e a forma que afetava o negócio dos entrevistados eles responderam 

que: 

 

Sim, principalmente com o mercado paralelo de equipamentos usados. Porque 

hoje os grandes centros compram os equipamentos novos depois de um tempo de 

5 anos eles vendem estes equipamentos. Então o mercado de equipamentos 

usados está crescendo muito. Afeta na troca de um equipamento, (E1). 

 

Sim, muito espaço para o barateamento dos equipamentos. Eu acho que os 

equipamentos devem ser cedidos em forma de concordata (sic), devido ao alto 

custo do plano de manutenção deles. As empresas no futuro devem ceder os 

equipamentos. Afeta, principalmente o impacto financeiro que é muito grande, 

devido à carga de imposto sobre os empresários, (E2). 

 

Sim, somente se houver algum incentivo fiscal do governo, pois são equipamentos 

caros, importados e envolvem muita tecnologia. Os tributos de importação são 

caríssimos. Afeta muito o negócio, pois eu poderia estar ampliando a clínica, 

empregando mais pessoas e servindo mais a sociedade, (E3). 

 

Não, não acredito que os equipamentos irão baixar o preço, pois os mesmos são 

comprados em dólar e o dólar está muito alto, (E4). 

 

Não, todos os equipamentos são comprados em dólar e nesta crise que vivemos, 

o valor do dólar muito alto, assim eu não vislumbro o barateamento dos 

equipamentos de neuroimagem, (E5). 



126 

 

Em relação ao barateamento dos equipamentos de neuroimagem, os entrevistados 

E1, E2 e E3 visualizam a possibilidade de barateamento dos equipamentos. Como 

relatado pelo entrevistado E1 que só realiza a compra de equipamentos usados dos 

grandes centros, ele se justifica relatando que o mercado para estes equipamentos 

no Brasil está crescendo muito, já o entrevistado E2 corrobora afirmando que os 

equipamentos devem ser entregue em forma de comodato se justificando pelo alto 

custo de manutenção.  

 

O entrevistado E3 relata que se haveria a possibilidade de barateamento com a 

ajuda do governo baixando os impostos, afirma ainda que poderia aumentar a sua 

clínica empregando uma quantidade maior de pessoas e ajudando mais a 

sociedade. Os entrevistados E4 e E5 não acreditam na possibilidade do 

barateamento dos equipamentos de neuroimagem, justificando a sua resposta 

devido, a alta do dólar, pois os equipamentos são importados.   

 

4.1.9 – Questões éticas  
 

Em relação às questões éticas, os entrevistados foram questionados na forma que 

eles consideravam que a pesquisa clínica sobre neuroimagem, poderia contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida das populações.Eles responderam que: 

 

A partir do momento que a informação é compartilhada entre os médicos, esta 

forma acaba melhorando o desempenho dos médicos e o paciente acaba sempre 

ganhando, (E1). 

 

Eu acredito que através dos estudos, pois nos grandes centros acontecem 

grandes pesquisas na área de neuroimagem, principalmente Alzheimer e 

Parkinson. Há drogas importantes sendo avaliadas para atraso de várias outras 

doenças, (E2). 

 

Fazer pesquisas em radiologia é muito complicado, pois os equipamentos são 

caros e a matéria prima é cara também. Nos que somos professores e possuímos 

laboratórios, acabamos por realizar alguns ensaios, mas não conseguimos seguir 

uma metodologia de pesquisa adequada, sendo mais uma observação clínica do 

que uma pesquisa expressamente dita, (E3). 
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Pesquisa nós não realizamos, pois os equipamentos são caros, matéria prima 

cara e temos poucos radiologistas também, (E4). 

 

Toda pesquisa visa o bem da população, e na área de neuroimagem não é 

diferente, estamos sempre melhorando para benefício da população, (E5). 

 

Assim como relatado pelos entrevistados, todos consideram que a pesquisa clínica 

sobre neuroimagem poderia melhorar a qualidade de vida das populações, de uma 

forma ou de outra, por exemplo, com o compartilhamento das informações entre os 

médicos e através de estudos e pesquisas na área de neuroimagem. 

 

Quando o entrevistador perguntou aos entrevistados,como eles avaliariam a relação 

entre risco e benefício, no emprego de seres humanos, em pesquisas e ensaios 

clínicos na área de neuroimagem, segundo os aspectos éticos, os entrevistados E1, 

E4 e E5relataram que não saberiam responder a essa pergunta, já os outros 

entrevistados responderam que: 

 

O benefício compensa o risco, mesmo que o risco for auto, além disso, todo 

trabalho científico deve passar por uma comissão de ética para avaliar todos os 

possíveis riscos, (E2). 

 

Depende do objetivo da pesquisa, todas as pesquisas que preservem a 

integridade do indivíduo não causando o mal à sua saúde, eu acredito que serão 

de benefício para o ser humano, (E3). 

 

Como se pode observar na posição dos entrevistados, o benefício compensa o risco, 

ressaltando que todo o trabalho científico deveria passar por uma comissão de ética, 

avaliando os riscos e preservando a integridade e saúde do indivíduo. 

 

Em relação ao emprego de processos neurotecnológicos para uso extra clínico, os 

entrevistados E1, E4 e E5 não saberiam relatar, já os entrevistados E2 e E3.  

 

Existe em grandes centros a utilização destes equipamentos para uso em animais, 

utilização de equipamentos para indústria de aviação, por exemplo, a tomografia, 

(E2). 
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A questão de prevenção de alguns distúrbios do cérebro no caso da prevenção de 

acidentes em indústrias, (E3). 

 

Em relação aos fatores determinantes da difusão de novas tecnologias em 

neuroimagem, no ambiente clínico e laboratorial os entrevistados responderam que: 

 

Os vendedores são os principais divulgadores das novas tecnologias, os 

congressos e as revistas da sociedade, (E1). 

 

A população com expectativa de vida maior, juntamente com o envelhecimento da 

população o poder socioeconômico melhor e uma preocupação do governo com 

alguns tipos de doenças, (E2). 

 

O equipamento deverá ser bom, com imagens boas, com facilidades de aquisição 

para o médico, (E3). 

 

Eu acredito que está avançando muito, constantemente os fornecedores 

apresentas novas tecnologias, (E4). 

 

A parte do conhecimento científico é muito importante,assim quando mais os 

equipamentos se desenvolvem, melhor para a população, (E5). 

 

Como se pode observar, para alguns dos entrevistados os fatores determinantes 

para a difusão de novas tecnologias em neuroimagens são os fornecedores, os 

congressos. Para o entrevistado E2 o fator determinante da difusão de novas 

tecnologias em neuroimagem é uma população, com a expectativa de vida maior e a 

preocupação do governo com alguns tipos de doenças, já o entrevistado E5 

considera o conhecimento científico como fator determinante da difusão de novas 

tecnologias de neuroimagem de forma que, quanto mais os equipamentos se 

desenvolvem, melhor é para a população. 
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5 – CONSIRAÇÕES FINAIS: A Consolidação Dos Conteúdos Da Pesquisa 

5.1 Resumo e conclusões 
 

O propósito deste capítulo é apresentar ao leitor as conclusões do estudo, as 

limitações inerentes à sua realização, assim como as recomendações para mais 

estudos, estabelecendo assim, a consolidação dos conteúdos da pesquisa, 

conforme a eidética própria de qualquer investigação cientifica.  

 

Esta dissertação teve como objetivo geral apresentar como as tecnologias de 

neuroimageamento cerebral são influenciadas pelas condições de mercado vigentes 

no município de Montes Claros. 

 

Dessa maneira, os objetivos específicos foram estabelecidos de modo a atingir o 

objetivo geral acima. Visou primeiramente apresentar as tecnologias de 

neuroimageamento cerebral destinadas ao estudo neurocientífico, conforme tratado 

no capitulo 2. 

 

Para o embasamento da pesquisa, devido a sua crucial importância no 

conhecimento das neurotecnologias que dizem respeito ao estudo, evidenciou-se 

para melhor entendimento, a elucidação do sistema nervoso, através de várias 

classificações e o seu principal objetivo, que é receber, analisar e integrar 

informações, detalhando cada parte do sistema nervoso central e por fim os 

neurônios.  

 

A investigação apresenta a evolução da neurociência e da aplicação das tecnologias 

de neuroimageamento com o início do trabalho do pioneiro da ciência médica 

experimental que é o médico britânico Thomas Wilis.Além disso, o trabalho aclara a 

neurociência com várias definições de diversos neurocientistas, apresentando a 

operacionalidade e a empregabilidade de tecnologias.Por fim, justificam os estudos 

neurocientíficos com as tecnologias de imageamento empregados à Engenharia 

Elétrica para captar sinais, Engenharia Mecânica e Engenharia Robótica para 

projetar exoesqueletos, neuroproteses e outros equipamentos, estabelecendo a 

função motora de deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. 
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Além das engenharias citadas o trabalho especifica a Neurociência combinando com 

a Neurorrobótica, a Neurociência Comportamental, a Neuroantropologia, a 

Neuroética, a Neurofarmacologia, a Neurociência Organizacional, a Neuroeconomia, 

a Neuropsicometria e o Neuromarketing. 

 

Enfim o trabalho apresenta as tecnologias de neuroimageamento cerebral 

destinadas ao estudo neurocientífico, sendo o eletroencefalograma (EEG) com as 

suas vantagens e desvantagens em relação ao seu uso. Logo depois apresenta-se a 

magnetoencefalografia como um método não invasivo de neuroimageamento, 

apresenta a eletromiografia (EMG) como uma tecnologia de monitoramento da 

atividade elétrica das membranas, sendo utilizada como ferramenta ergonômica 

para determinar a ativação de grupos musculares.  

 

A eletrooculografia (EOG) é apresentada como equipamento que possibilita captar o 

potencial elétrico entre a córnea e a retina, produzindo sinais proporcionais ao 

ângulo ou posição dos olhos em relação à cabeça, já a resposta galvânica da pele 

(RGP) ou Galvanic Skin Response foi apresentada como uma neurotecnologia que 

utiliza um circuito que mede a impedância da pele por meio de um amplificador, 

outras neurotecnologias apresentadas, foi a tomografia por emissão positrônica, a 

ressonância magnética funcional (fMRI) a comparação entre as duas especificando 

as vantagens e desvantagens de cada uma. 

 

Em relação ao segundo objetivo que visa à descrição das tecnologias de 

neuroimageamento cerebral utilizadas na cidade de Montes Claros, em termos da 

diversidade, da operacionalidade e da empregabilidade. Pode-se concluir que, a 

cidade de Montes claros possui alguns dos principais equipamentos de 

neuroimagem, sendo utilizados em clínicas e hospitais. Estes equipamentos são: a 

Gama Câmara (Detector de Raios Gama), a Ressonância Magnética, a Tomografia, 

o PET-CT, a Ressonância Magnética de 3 Tesla, o Raio-X e a Ultrassonografia, 

sendo o tempo de uso médio destes equipamentos na faixa de 5 a 9 anos.  

 

Na cidade de Montes Claros, 80% dos profissionais que geram os exames, 

especificamente na operação dos equipamentos de neuroimageamento são 

profissionais como médicos radiologistas e biomédicos, que são treinados na própria 
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clínica, de maneira que os profissionais mais experientes repassam e dividem o 

conhecimento com profissionais menos experientes, 20 % são treinados fora da 

clínica, ou seja, já entra no corpo de profissionais da clínica com experiência. As 

reciclagens destes profissionais são realizadas todo ano, uma vez por ano, através 

de cursos de atualização e congressos. Em relação à rotatividade dos profissionais 

nas clínicas, a rotatividade é baixa devido, ao bom ambiente de trabalho que há nas 

clínicas, ao pacote de benefícios que a clínica oferece para o profissional, ao bom 

salário que as clínicas pagam para manter o seu corpo de profissionais e um bom 

relacionamento entre os profissionais da clínica. 

 

Em relação ao terceiro objetivo, estudou-se a identificação das condições de 

mercado vigentes, atualmente no ramo de neuroimageamento, na região de Montes 

Claros segundo opinião dos médicos radiologistas e neurologistas. Conclui-se que a 

compra dos equipamentos de neuroimagem na região de Montes Claros foi 

realizada através de empresas que atuam no Brasil com sede em outros países. Nas 

clínicas da cidade os equipamentos são todos importados e as empresas que 

negociam a venda destes equipamentos para as clínicas são a GE, a SIEMENS, a 

TOSHIBA e a PHILIPS, sendo estes equipamentos instalados pelo corpo de técnicos 

da própria empresa que realiza a venda.  

 

Enfim, a forma de aquisição destes equipamentos é realizada da seguinte maneira: 

80% do corpo de médicos radiologistas e neurologistas de Montes Claros realizam a 

aquisição de equipamentos novos e 20% realiza aquisição de equipamentos usados. 

No caso dos 20% que realiza a compra dos equipamentos usados, efetua a compra 

com capital próprio e no caso dos 80% que efetiva a compra de equipamentos 

novos, utiliza capital de terceiros como citado pelo entrevistado 2, que utiliza FME do 

Banco do Brasil, FINAME do Banco do Brasil, FME do Banco do Nordeste para 

realizar a compra dos seus equipamentos.  

 

Assim, a venda dos serviços de neuroimageamento realizada pelos médicos 

radiologistas e neurologistas da cidade de Montes Claros, é realizada, para médicos 

de outras áreas, que pedem este tipo de exame.A venda também é realizada para 

pessoas físicas, para convênios com planos de saúde dentro e fora da cidade. 

Assim, a maior vantagem de mercado na venda dos serviços de neuroimageamento 
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é a venda para as pessoas físicas com exames particulares.Logo depois, situa-se a 

venda para os convênios, pois os exames particulares e os convênios paga-se 

melhor que o SUS, que tem o seu ganho, mas é devido ao grande volume de 

exames realizados, pois,o SUS paga um valor muito baixo por exame. 

 

Em relação ao quarto objetivo específico, que se compromete em descrever de que 

maneira os profissionais médicos radiologistas e neurologistas de Montes Claros, 

estuda-se a interação com novas tecnologias de neuroimageamento.Conclui-se que 

a procura de novas tecnologias de neuroimageamento, novos softwares ou 

hardwares acontece anualmente, de maneira que os médicos se desenvolvem 

participando de congressos anuais de medicina, realizando leituras das revistas da 

Sociedade de Radiologia e Medicina Nuclear, participando da Jornada Paulista de 

Medicina e através dos fornecedores das empresas que lhes informam sobre 

equipamentos com novas tecnologias.  

 

Com relação ao quinto objetivo,que almeja identificar a percepção dos profissionais 

médicos radiologistas e neurologistas sobre a convergência tecnológica na 

neurotecnologia.  Conclui-se que há um vínculo muito grande e ajuda recíproca 

entre as Universidades, Faculdades e/ou hospitais escolas com as clínicas 

particulares de neuroimageamento,tornando a informação de novas 

neurotecnologias o conhecimento de todos os envolvidos, que são professores 

universitários, preceptores, proprietários e/ou funcionários das clínicas e alunos, 

conforme relatado por 100% dos entrevistados.  

 

Em relação à possibilidade de um equipamento de neurotecnologia concentrar 

diversos diagnósticos em um único equipamento, conclui-se que é possível e seria 

muito bom, tornando o trabalho do profissional mais fácil conforme 40% dos 

entrevistados, eles relatam sobre a possibilidade de equipamentos híbridos no futuro 

apresentando o PET CT como exemplo de equipamento híbrido. Para 60% dos 

entrevistados não há possibilidade de equipamentos híbridos, justificando que os 

equipamentos têm princípios de formação de imagens diferentes. 

 

Em relação à visualização da possibilidade de barateamento dos equipamentos de 

neuroimagem, conclui-se que a redução nos preços dos equipamentos é possível do 
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ponto de vista de 60% dos entrevistados, havendo muitas oportunidades para 

incentivos ficais e custos reduzidos dos tributos de importação por parte do governo. 

Os equipamentos de neuroimagem serem cedidos pelas empresas em forma de 

comodato devido ao alto custo dos planos de manutenção e com o crescimento do 

mercado paralelo de equipamentos de neuroimagem usados. Por outro lado 20 % 

dos entrevistados não vislumbram a possibilidade de barateamento destes 

equipamentos justificando o preço alto do dólar e a crise econômica em que o Brasil 

se encontra. 

 

O sexto objetivo, empenha-se em identificar de qual maneira, os profissionais 

médicos radiologistas e neurologistas de Montes Claros, lidam com a manutenção 

dos seus equipamentos neurológicos em suas clínicas/hospitais.Pode-se concluir 

que, as clínicas de Montes Claros possuem um contrato de manutenção preventiva 

e corretiva.No caso das manutenções preventivas, elas são pré-agendadas, com 

sua programação semestral ou trimestral, dependendo do tipo do equipamento, de 

forma que o técnico vem à clínica, realiza a manutenção preventiva, realiza uma 

revisão geral no equipamento, e procede a troca das peças necessárias para este 

tipo de manutenção. Na manutenção preventiva, o contrato contempla as peças que 

serão utilizadas nas manutenções preventivas e quem sempre acompanha a 

realização das manutenções preventivas, como as corretivas, são os biomédicos 

das clínicas. 

 
Na manutenção corretiva, o solicitante da manutenção contata o fabricante do 

equipamento em caráter de emergência.Este envia um técnico com um prazo de 

chegada à clínica de 48 horas.Neste caso de manutenção também contemplada no 

contrato, não há número exato de chamadas e nem programação, pelo fato de ser 

uma manutenção corretiva, e neste tipo de manutenção, caso necessite da utilização 

de peças, estas não estão contempladas no contrato como é realizado na 

manutenção preventiva.  Assim, todos os médicos radiologistas e neurologistas da 

cidade de Montes Claros possuem um bom conhecimento das manutenções que 

estão sendo realizadas em seus equipamentos nas suas clinicas e hospitais. 

 

Os resultados dos objetivos específicos contribuíram para o alcance do objetivo 

geral deste trabalho. Desta maneira, pode-se concluir que os principais 
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equipamentos de neuroimageamento do município de Montes claros são: a Gama 

Câmara (Detector de Raios Gama), a ressonância magnética, a tomografia, o PET-

CT, a ressonância magnética de 3 Tesla, o raio-X e a ultrassonografia, sendo todos 

os equipamentos importados, comprados em forma de financiamento ou capital 

próprio de empresas como a GE, a SIEMENS, a TOSHIBA e a PHILIPS  que, atuam 

no Brasil com sede em outros países.  

 

A instalação dos equipamentos nas clinicas e hospitais é realizada por técnicos das 

próprias empresas fornecedoras, que também fornecem o plano de manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos e quem está diretamente na operação 

destes equipamentos são médicos radiologistas e biomédicos que aperfeiçoam o 

conhecimento participando de congressos anuais de medicina. 

 

Conclui-se também, que a venda dos serviços de neuroimageamento fornecido 

pelas clínicas e hospitais do município de Montes Claros é realizada para pessoas 

físicas, convênios e SUS, de forma que a maior vantagem de mercado é para as 

pessoas físicas com exames particulares.  

 

5.2 Dificuldades da elaboração deste estudo 
 

A principal dificuldade na realização deste trabalho foi a dificuldade de agendar as 

entrevistas com os entrevistados, por não disporem de tempo para atendimento às 

entrevistas, de forma que elas foram marcadas e sempre adiadas. Outro aspecto 

dificultador foi o acesso aos profissionais médicos radiologistas e neurologistas, isso 

se justifica pelo baixo número de médicos radiologistas e neurologistas no município 

de Montes Claros, como confirma o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 

junto ao Conselho Federal de Medicina (2013). 

 

5.3 Contribuições do estudo 
 

Para o autor desta dissertação, contribuiu para a sua capacitação em termos de 

novos conhecimentos e para uma futura aplicação do tema em suas atividades 

profissionais, como por exemplo, empreender na estrutura de um corpo de 
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engenheiros mecânicos aptos a realizar manutenções nos equipamentos de 

neuroimagem do município de Montes Claros. 

 

5.4 Refletindo sobre a evolução da neurotecnologia como campo de 
estudos. 

 
Partindo-se da premissa de que, chegar a possíveis explicações ou soluções para 

um problema, de qualquer natureza, pode significar não apenas a aquisição de 

novos conhecimentos, mas também, fornecer uma determinada intervenção, e, 

adicionalmente, que um problema é sempre uma falta de conhecimentos (Laville e 

Dione, 1999), esta pesquisa buscou explanar um contexto notadamente inexplorado 

consistentemente na literatura científica. Apesar da intensa busca por referências 

sobre o tema, não foram encontradas contribuições que persistissem associações 

de conteúdos conceituais, taxonômicos e teóricos que contribuíssem à associação 

ou contrastes apresentado neste estudo. 

 

Neste contexto, e atendendo aos idôneos cânones da construção do saber científico, 

postula-se que, este estudo, simultaneamente, busca o estrito sentido da eidética 

própria da objetividade requerida para a adequada capacidade de explicação de 

fenômenos, bem como margeia por correlatos contributivos à descrição de 

conteúdos laterais necessários à composição da robustez do fundamento em 

explicação. Assim, é possível constatar, e especialmente prognosticar e identificar, 

que novas contribuições ao saber científico este tema abordou, com consistência, 

elementos essenciais constituintes da estrutura do conhecimento, tais como:  

 

• Na dimensão epistemológica, explorando as potencialidades: da 

dialética própria do tema, em termos da realidade concreta, natural e 

sócio-histórica do estado da artes do Neuroimageamento em contextos 

mais amplos que o município de Montes Claros; da fenomenologia 

requerida nas abordagens plenas da construção do conhecimento, 

identificando, descrevendo e analisando criticamente as possibilidades 

do amplo campo da ciência, da tecnologia e da gestão de recursos no 

âmbito da saúde, especialmente no espaço dos universos do sistema 

nervoso e da mente; na quantificação e na lógica hipotético-dedutiva, 
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explorando as possibilidades de, a partir das induções próprias dos 

estudos exploratórios, chegar aos requerimentos necessários à 

produção de conteúdos dedutivos derivados do estabelecimento de 

novas hipóteses e generalizações legais próprias da temática. 

 

• Nos fundamentos teóricos, indicando, não apenas a evolução do estado 

da arte do tema, mas também, e especialmente, a robustez, a 

pertinência, a assistência e a oportunidade da consolidação, no campo 

da neurotecnologia, em seus fundamentos mais essenciais, quais 

sejam, a ciência, a tecnologia e a gestão. 

 

• Na lógica da morfologia da produção científica, considerando, tal como 

neste estudo e em novas explorações configurativas, as tipologias, os 

sistemas, as estruturas, os processos e os contextos socioeconômicos 

e políticos, o estabelecimento consistente de adensamento de 

conhecimentos a esta pesquisa exploratória.  

 

• No contexto das tecnologias empregadas na produção de saberes 

científicos, postula-se que os novos estudos possam, e devam, explorar 

as possibilidades das novas abordagens metodológicas, tais como: 

estudos de novos casos, estudos comparativos, estudos sobre os 

experimentos, laddering, grounded theory, que apresentem, com 

consistência, competência exploratória o campo da Neurotecnologia. 

 

Com esta abordagem recomendativa, resgata-se a prescrição célebre do 

matemático e filósofo em seu “O discurso do Método”, publicado em 1637: “O 

método são regras precisas e fáceis, a partir da observação exata das quais se terá 

certeza de nunca tomar um erro por uma verdade, e, sem aí desperdiçar inutilmente 

as forças de sua mente, mas aplicando seu saber por meio de um contínuo 

progresso, chegar ao conhecimento verdadeiro de tudo do que se é capaz”.Por outro 

lado, serve-se igualmente a sabedoria de Oscar Wilde, dramaturgo, escritor e poeta 

(1859 – 1900): “A certeza é fatal. O que me encanta é a incerteza. A neblina torna as 

coisas maravilhosas”.  
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ANEXO A – GUIA DE ENTREVISTAS 

Prezado Doutor, 
Estamos realizando uma pesquisa sobre TECNOLOGIAS PARA 

DIAGNÓSTICOS NEUROLÓGICOS, para fins unicamente acadêmicos, 
destinando-se à realização de uma Tese de Mestrado em Administração, na 
Fundação Pedro Leopoldo. As respostas somente serão divulgadas em 
conjunto. Assim, o sigilo das respostas de cada questionário está garantido. 

Estamos solicitando sua importante colaboração, respondendo ao 
questionário abaixo. 

NÃO É NECESSÁRIA SUA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. 
 
QUESTÕES: 
 

1) Por gentileza, quais os tipos de tecnologia em NEUROIMAGEM ou 
NEUROMENSURAÇÃO, você possui em sua clínica? 

 
2) Com qual frequência você adquire conhecimento sobre novas tecnologias de 

HARDWARE e de SOFTWARE para seus equipamentos em 
DIAGNÓSTICOS NEUROLÓGICOS? 

 
3) Qual o tempo médio de utilização dos seus equipamentos? 

 
4) Por favor, predominantemente, como você fica sabendo que o seu 

equipamento necessita de manutenção preventiva e corretiva? Problemas de 
software, hardware ou alertas de fornecedores destes equipamentos? 

 
5) Na maioria das vezes, quem acompanha estas manutenções? O Sr.? 

Funcionário? 

 
6) Você contrata o profissional (técnico do sistema/aparelho) com experiência, 

ou eles são treinados? 

 
7) Como são realizadas as reciclagens, ou cursos de atualizações, dos seus 

profissionais e quem as realiza? 

 
8) Acontece alta rotatividade de pessoal técnico na sua clínica? Sua clínica 

adota estímulos para a retenção de técnicos em equipamentos e sistemas em 
Neuroimagem? 

 
 

9) Onde e como você realiza a compra dos equipamentos de NEUROIMAGEM 
ou NEUROMENSURAÇÃO? Importação, Brasil? 
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10) Por favor, como são as condições de compra e de revenda (se acontece) 
destes equipamentos? 

 
11) Ao comprar o equipamento de NEUROIMAGEM ou NEUROMENSURAÇÃO, 

quem realiza a instalação? Técnicos dos fornecedores? 
 

12) Para quem você vende os seus serviços de Neuroimagem? 

 
13) Por gentileza, como se procede esta venda? 

 
 

14)  Em qual destes públicos se concentra maior vantagem de mercado, SUS, 
pessoas jurídicas ou pessoas físicas? Por quê? 

 
15) De que forma você acredita que são divulgados os seus serviços de imagem? 

Outros médicos, clientes, publicidade? 

 
16)  Qual é a intensidade da concorrência no ramo do Neuroimagem em Montes 

Claros e região? 
 
 

17) Em seu ambiente de serviço, você realizou modificações estruturais no prédio 
ou sala, para instalar os equipamentos de Neuroimagem? Quais? 

 
18) Qual tipo de vínculo entre seu ambiente de trabalho e o meio acadêmico? Há 

interação ou colaboração da clínica com faculdades e/ou hospitais-escolas? 

 
19) Como você acredita ser possível o compartilhamento de informações entre 

profissionais detentores das tecnologias de Neuroimagem e universitários e 
residentes? 

 
 

20) De que forma você considera que a pesquisa clínica sobre Neuroimagem 
pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações? 

 
21) Como você avalia a relação entre risco e benefício no emprego de seres 

humanos em pesquisas e ensaios clínicos na área de Neuroimagem, segundo 
os aspectos éticos? 

 
 

22) Por gentileza, você prevê a possibilidade de um equipamento de 
Neurotecnologia concentrar diversos diagnósticos em um único equipamento? 
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23) Você visualiza a possibilidade de barateamento dos equipamentos de 
neurotecnologia? Como isto afeta seu negócio? 

 
24) Por gentileza, dê sua opinião sobre o emprego de processos 

Neurotecnológicos para uso extra clínico. 
 
 

25) Quais os fatores determinantes da difusão de novas tecnologias em 
Neuroimagem, no ambiente clínico e laboratorial? 

 


