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Desde os tempos mais remotos o homem tem perscrutado o cérebro humano,

sonhando desvendar processos complexos e misteriosos como a construção dos

pensamentos, a preservação da memória, o desenvolvimento das habilidades

cognitivas e a ebulição das emoções. De alguma forma, sempre esteve presente

também a preocupação em aliviar desconfortes e encontrar a cura para patologias.

Há mais de 10 mil anos a trepanação (procedimento cirúrgico que consiste na

retirada de uma parte do osso do crânio) já era praticada por diversos povos com

objetivos não apenas terapêuticos, mas também de investigar o funcionamento

cerebral. Nunca, porém, estivemos realmente tão próximo de "ler pensamentos"

com a ajuda de sofisticados equipamentos de neuroimagem, quanto hoje. Nas

páginas a seguir, você acompanha o que há de mais recente nessa área. Pesqui-

sadores já descobriram, por exemplo, que computadores podem prever (com

segundos de antecedência) o que uma pessoa fará a seguir - antes que ela mesma

saiba conscientemente qual será seu próximo passo, gesto ou palavra. Guardadas

as devidas proporções, qualquer semelhança com o enredo de Minority repori, de

Steven Spielberg, talvez não seja mera coincidência. De fato, muito do que tem

sido descoberto parece ser fruto da imaginação fértil de um roteirista ou escritor.

Mas acredite, é neurociência.
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jem vai ao cinema de Uri Hasson e Rafael Malach senta-se em uma pol-
trona bastante dura. Ou melhor, deita-se dentro de um cilindro estreito e

fica proibido de se mexer. Mas a entrada é grátis e, além disso, quem vai lá presta
um serviço à ciência. Em 2004, os dois pesquisadores do Instituto Weizmann,
em Rehovot, Israel, desenvolveram um experimento que, tendo em vista as con-
dições típicas de um laboratório, consegue ser extraordinariamente realista. As
pessoas assistiam a trechos do clássico de faroeste Três homens em conflito ("II buono,
íl brutto, il cattivo"), com Clint Eastwood no papel principal e, simultaneamente,
os neurocientistas escaneavam o cérebro delas. Enquanto o tomógrafo de spin
nuclear zumbia e desenhava a atividade neural dos voluntários, eles deviam apenas
relaxar e assistir ao filme.

Diante de um estímulo tão complexo como um filme, a atenção de um es-
pectador pode dirigir-se para uma variedade de coisas e ser estimulada a fazer
associações bastante diversas. Mas, para grande surpresa dos cientistas, foi possível
constatar que o registro da atividade cerebral dos vários voluntários era coinci-
dente em aproximadamente 30%, Mais ainda: Hasson e seus colegas puderam
comprovar que certas cenas estimulavam regiões bem específicas. Imagens que
mostram o protagonista muito de perto fazem funcionar, por exemplo, o giro
fusiforme posterior, que tem papel fundamental para o reconhecimento de rostos.
O hábil manuseio do revólver, por sua vez, causou agitação dos neurônios do
sulco pós-central, região responsável pela percepção corporal.

Há pouco tempo, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, Pensilvânia,
inverteram a ordem dos termos: se sabemos que a exposição a uma situação pode

CONCEITOS-CHAVE

• Avanços das pesquisas em neurociências têm permitido o uso de sinais neurais
para identificar com segurança se uma pessoa está imaginando um rosto ou
uma casa em determinado momento. Apesar das conquistas no mapeamento
das áreas neurais utilizadas quando pensamos, especialistas querem ir além: a
proposta é chegar, com a ajuda do spin nuclear, ao registro das intenções muitas
vezes desconhecidas pelo próprio indivíduo.

• Um concurso com a participação de pesquisadores de várias áreas, proposto
por estudiosos americanos, porém, tentou encontrar padrões de pensamento,
divididos em categorias, no cérebro de voluntários enquanto assistiam a um
seriado de televisão. Curiosamente, os neurocientistas alcançaram resultados
bem mais modestos que físicos e especialistas em computação, talvez porque
tenham se preocupado menos com as estatísticas e mais com o processamento
neural. Os ganhadores da competição, ao contrário, recorreram de imediato a
complicados procedimentos matemáticos, sem quebrar a cabeça questionando
o funcionamento cerebral.
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CLÁSSICO DO FAROESTE, Três homens em conflito foi utilizado em pesquisa; quando o protagonista aparecia de perto, o giro fusiforme era
acionado; ver atores manipulando armas causou agitação neural naqueles que assistiam

ativar determinadas áreas do cérebro,
então, no sentido inverso, não seria pos-
sível determinar se alguém está ouvindo
sobre algum assunto específico, se está
alegre ou triste - apenas examinando seu
cérebro? E, numa proposta mais ousada,
chegar até a ler pensamentos?

QUESTÃO MATEMÁTICA
Em lugar de um faroeste, cientistas
americanos escolheram como estí-
mulo a comédia de televisão Home
improvement (Melhorias no lar), sobre
trabalho doméstico. Eles
exibiram três seqüências de
25 minutos cada de vários
episódios da série de gran-
de audiência nos Estados
Unidos a três voluntários,
enquanto o tomógrafo de
ressonância magnética regis-
trava sua atividade cerebral.
Em seguida, os participantes
da pesquisa responderam a
perguntas sobre aquilo a que tinham
assistido. Houve diálogos nessa cena?
Você se divertiu com isso? Havia
música de fundo? Os pesquisadores
reuniram dados sobre o que as pessoas
conscientemente haviam percebido e
classificaram essas informações em \1

categorias diferentes, que englobavam
de música até o fator diversão.

O banco de dados que eles monta-
ram criou o ponto de partida para um
concurso: grupos de cientistas de todo
o mundo foram convidados a descobrir
o que havia se passado na cabeça dos
voluntários. Tendo por base os scans do
cérebro das duas primeiras seqüências,
e as respostas correspondentes, o ob-
jetivo era tentar decifrar as percepções
durante a terceira seqüência de cenas.
Ao todo, 44 times de pesquisadores

enviaram suas respostas
ao teste.

Em junho de 2006, du-
rante uma conferência em
Florença, foram anunciados
os ganhadores. O primeiro
lugar foi atribuído ao gru-
po liderado por Emanuele
Olivetti, um especialista em
infonnácica da Universidade
de Trento, que recebeu um

prêmio de US$ 10 mil. Olivetti e seus
colegas, que haviam recebido a notícia
do concurso por meio de um amigo,
são especialistas em análise compu-
tacional e trabalham quantidades
excepcionalmente grandes de dados.
Até essa data não haviam tido nenhum

contato com pesquisas sobre o cérebro.
Depois de um mês de trabalho de

programação, eles desenvolveram um
algoritmo que revelou - com um quo-
ciente de acerto de até 84 % - o que os
voluntários em Pittsburgh, meses an-
tes, haviam percebido. Essa estratégia
foi especialmente bem-sucedida nos
itens referentes à música e à linguagem.
Um pouco mais difícil foi identificar os
sentimentos dos espectadores e o seu
grau de concentração. O curioso foi
que os cientistas foram absolutamente
incapazes de averiguar se, durante a
cena, havia alguém comendo.

Já a estratégia adotada pelo físico
Greg Stephery;, da Universidade de
Princeton, Nova Jersey, que ficou em
segundo lugar no concurso, não tinha
nenhum vínculo com a neurofisio-
logia. "Nós reduzimos o problema a
uma questão matemática, ou seja, à
pergunta sobre qual seria o meio mais
eficiente para traçar uma reta por vá-

STEPHAN SCHLEIM estudou filosofia
e é doutorando no Laboratório de
Neurociência Sociocognítíva e Afetiva
da Clínica Universitária de Bonn.
- Tradução de Karín Volobuef
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Programa de
reconhecimento
de padrões
visuais atingiu
90% de acerto
em experimento

rios pontos", conta Stephens, "Assim
que o modelo ficou pronto, pudemos,
em uma fração de segundos, chegar a
uma suposição bastante satisfatória."

E onde ficaram os pesquisadores
de cérebro, que, afinal, deveriam ser
os indicados para esse tipo de tarefa?
Curiosamente, seus resultados alcan-
çaram colocações bem mais modestas
- talvez porque todos eles se preocu-
param menos com as estatísticas e mais
com o processamento neuronal. Os
ganhadores do concurso, ao contrário,
recorreram de imediato a complicados
procedimentos matemáticos, sem
quebrar a cabeça questionando o fun-
cionamento cerebral.

Será que o saber reunido ao longo
de 20 anos de estudos sobre imagens
neurológicas não oferece, então, alguma
vantagem em relação ao mero reconhe-
cimento de padrões de cálculos? "Até
agora os pesquisadores da área têm se
limitado principalmente a objetos expe-
rimentais muito restritos, como a visão
de rostos ou a audição de sons. Para
seqüências complexas, nas quais surgem
ao mesmo tempo muitas informações,
ainda não temos um modelo eficaz",
reconhece o pesquisador Fabrizio Espó-
sito, da Universidade de Nápoles.

De acordo com Walter Schneider,
da Universidade de Píttsburgh, que, em
cooperação com a Agência de Pesquisa
do Ministério de Defesa dos Estados
Unidos (Darpa), doou recursos para o

evento, o objetivo do empreendimento
era justamente conhecer mais a fundo o
cérebro: "O concurso deverá aperfeiçoar
nosso entendimento sobre como as
ações cerebrais podem ser monitoradas e
sobre como as experiências conscientes
são representadas". No.entanto, o pes-
quisador premiado, Olivetti, tem suas
dúvidas: "Nós não chegamos a nenhuma

interpretação neurofisiológica dos da-
dos". Para e!e, o salto da estatística para
a anatomia cerebral é grande demais.

Hoje é cada vez maior o número de
especialistas que desenvolvem méto-
dos capazes de fornecer indícios sobre
o que as pessoas estão vendo ou pen-
sando. O que contribuiu para isso foi
o avanço conseguido na interpretação
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IENTREVISTA

EM BUSCA DO IMPOSSÍVEL

O especialista em cogníção John-Dylan Haynes*, de Lepzig, fala sobre as possibilidades e limites da "leitura do
cérebro". Para ele, a principal inovação chegou há apenas dois ou três anos: em vez de investigar segmentos

isolados da atividade cerebral, os novos equipamentos agora permitem que os cientistas trabalhem com padrões
complexos para codificar conteúdos e informações mentais.

MENTE&CEREBRO: Desde que surgiram procedimentos
capazes de medir a atividade cerebral enquanto o
cérebro avalia, decide e executa uma série de outras
funções, os pesquisadores sonham em utilizar esses
recursos para ler pensamentos. Por que isso parece
ser tão difícil?
JOHN-DYLAN HAYNES - Isso foi, durante muito tempo,
um problema de método: até agora examinavam-se, por

intermédio da produção funcional de imagens, regiões
específicas do cérebro, observando o quanto elas ficavam

ativas diante de certas tarefas. Mas uma idéia ou um propó-

sito não pode se limitara uma única região no cérebro. Hoje
em dia também conseguimos examinar padrões ampliados

de atividade neural, em tempo real de ocorrência. Essa foi

a inovação decisiva nos últimos dois ou três anos: em vez
de investigar segmentos isolados, agora chegou a vez dos

padrões complexos, nos quais conteúdos e informações

mentais estão codificados.

M&C - No recente concurso de leitura de cérebro, da

Universidade de Pittsburgh, o objetivo era entender
como se dava a percepção de voluntários durante um
experimento. Especialistas em informática se saíram
melhor que os neurocientistas. Será tudo uma questão
de estatística e de capacidade de fazer cálculos?
JOHN-DYLAN HAYNES - Não, por trás disso estão pontos

de interesse diversos: para desenvolver seus modelos, os

técnicos lançam mão de todo tipo de dados refletidos no

scan - não importa se as informações têm relação direta
com a atividade neuronal ou não. Elas podem trazer da-

dos sobre piscadelas, movimentos da cabeça ou sinais de
mímica, por exemplo. Em vez disso, nós, os pesquisadores

do cérebro, queremos entender como um pensamento é

originado e como ele é armazenado.

M&C - Mas a identificação daquilo que um voluntário
estava justamente vendo ou sentindo, pelo menos apa-
rentemente, pode ser alcançada com maior precisão
no primeiro caso.
JOHN-DYLAN HAYNES - Se quisermos descobrir se uma

pessoa gosta ou não de uma peça musical ou de um quadro
podemos obter essa informação observando contrações

dos músculos faciais ou os movimentos de seus olhos. Mas

essas pistas não nos dizem nada sobre o processamento

neuronal e sobre o valor emocional da experiência.

M&C - Nas tentativas de ler o cérebro os especialistas
costumam investigar percepções bastante elemen-
tares. O caminho a ser percorrido até chegarmos
à decodificarão de idéias e conhecimentos ainda é
muito longo?
JOHN-DYLAN HAYNES -Aquilo que parece muito compli-
cado pode ser bem mais simples quando examinamos a

situação do ponto de vista neuronal. Se alguém está se sen-
tindo bem, por exemplo, é uma questão bastante simples

e neurologicamente "unidimensional". Muito mais com-
plicado é desvendar um determinado pensamento - algo

como: "Hoje à tarde vou fazer compras!". Afinal, existem

pensamentos em quantidade e complexidade infinitas.
E certo que atualmente podemos criar um programa de

reconhecimento de padrões que identifique um conteúdo
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DISPOSITIVOS QUE
"lêem pensamentos" foram

destaque no cult
Blade Runner

de percepção anteriormente

especificado. Ele pode distin-
guir, com base na atividade

do cérebro, a cor de um ponto,

por exemplo; mas isso não se
aplica, sem mais nem menos, a

idéias "superiores". ' '

M&C - E será que um pensamento ocorre com idên-
tica atividade cerebral em pessoas diferentes, de
culturas diversas?
JOHN DYLAN HAYNES - Dentro de alguns limites, sim.

Certas coisas são processadas em áreas claramente dis-

JOHN DYLAN HAYNES - Nos próximos anos, a mais

importante utilidade da pesquisa de brain readíng possi-

velmente será, de fato, a detecção de mentiras por meio

da tomografia de spin nuclear. Acredito que, futuramente,
indicadores confiáveis sobre a fisiologia do cérebro, que

possam identificar se uma pessoa está mentindo ou não.

"Em um de nossos experimentos mais curiosos
tentamos verificar o que uma pessoa fará - antes que
ela mesma saiba qual será seu próximo passo"
cerníveis, a exemplo da idéia de uma casa em oposição à
de um rosto. Contudo, ler um determinado pensamento

utilizando para isso os dados de atividade cerebral de uma

certa pessoa ainda é algo impossível.

M&C -Já é possível distinguir entre processos conscien-
tes e Inconscientes por melo do scan cerebral?
JOHN DYLAN HAYNES- Estamos trabalhando nisso neste

momento. Há coisas que podem ser comprovadas muito
rapidamente no cérebro, antes mesmo de o voluntário ter

consciência daquela informação. Isso significa que, utili-
zando modernos equipamentos de neuroimagem, temos

condições de saber o que uma pessoa está vendo antes de

ela própria estar ciente da informação visual. Em um de
nossos experimentos mais curiosos, por exemplo, tentamos

verificar o que uma pessoa fará em seguida - antes que ela
mesma o saiba.

M&C - O senhor acredita que os scans possam ser
empregados em um futuro próximo pela polícia ou
em julgamentos?

também deverão ser autorizados nos tribunais. Afinal, com
esses dados um acusado poderia comprovar sua inocência.

M&C - Chegará um dia em que os candidatos a um
emprego também terão de se submeter a uma es-
pécie de "teste de caráter" realizado por meio de
um tomógrafo?
JOHN DYLAN HAYNES - Hoje em dia, nos Estados Unidos,
quem se candidata a um emprego na área de segurança

militar já é submetido a esse tipo de procedimento. Essa

prática, porém, é realizada sem critérios claros ou proto-
colos. Eu penso que, nesse campo, é indispensável criar

algum tipo de proteção da esfera mental privada. Afinal,

como seria viver em um mundo em que nenhuma mentira
pudesse passar sem ser descoberta?

Steve Ayan é jornalista.

* O pesquisador inglês John-Dylan Haynes é doutor em
psicologia e filosofia; atualmente coordena uma equipe

de pesquisadores no Instituto Max Planck de Ciências
Cognitivas e Neurológicas, em Leipzig
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COMPUTADORES DE DNA

Quando o matemático britânico Alan Turing concebeu a

noção de uma máquina de computação programável uni-

versal, a palavra "computador" tipicamente se refe-ria não

a um objeto, mas a seres humanos. Era 1936, pessoas que

tinham o trabalho de computar, em termos modernos,

trituravam números. Turing projetou uma máquina capaz

de realizar o trabalho deles-calcular qualquer problema

computável - e armou o cenário para o estudo teórico da

computação que permanece como base para a ciência da

computação. Mas ele nunca especificou quais materiais

deveriam ser usados para construí-la.

A máquina puramente conceituai de Turing não

tinha fios elétricos, transistores ou portões lógicos. Na

verdade, ele imaginava-a como uma pessoa com uma

folha de papei infinitamente longa, um lápis e um sim-

ples manual de instruções. Seu computador incansável

tando símbolos de acordo com um conjunto de regras.

Esses paralelos inspiraram a idéia de que moléculas

biológicas poderiam, um dia, virar a matéria-prima de

uma espécie nova de computador. Ele não teria necessa-

riamente um desempenho maior nas tarefas tradicionais

de computação - a velocidade de máquinas moleculares

naturais, como o ribossomo, é de apenas centenas de

operações por segundo, comparada aos bilhões de ope-

rações por segundo em alguns dispositivos eletrônicos.

Mas as moléculas têm uma capacidade singular: falam a

língua das células vivas, e possivelmente poderiam "ler"

o cérebro com maior eficiência.

A vantagem dos computadores constituídos de

moléculas biológicas vem de seu potencial de funciona-

rem em um ambiente bioquímico (até mesmo dentro

de um organismo vivo) e interagir com ele através

leria um símbolo, o modificaria e depois passaria para o

símbolo seguinte, de acordo com regras programadas, e

continuaria agindo assim até que nenhuma regra mais

se aplicasse. Portanto, apesar de a maioria das pessoas

só ter visto até hoje máquinas eletrônicas de metal,

válvulas e peças de silício, essas não são a única forma

possível que um computador pode assumir.

Também os organismos vivos realizam processos

físicos complexos sob o comando de informações di-

gitais. As reações bioquímicas e, em última análise, o

funcionamento de um organismo inteiro são regidos

por instruções armazenadas em seu genoma, codifi-

cado em seqüências de ácidos nucléicos. Quando o

mecanismo das máquinas biomoleculares no interior

das células que processam DNA e RNA é comparado

à máquina de Turing, surgem semelhanças impres-

sionantes: os dois sistemas processam informações

armazenadas em uma seqüência de símbolos tomados

de um alfabeto fixo, e ambos avançam passo a passo

ao longo dessas seqüências, modificando ou acrescen-

de entradas e saídas em forma de outras moléculas

biológicas. Um computador biomolecular poderia agir

como um "médico" autônomo dentro de uma célula,

por exemplo. Ele poderia perceber sinais do ambiente

indicando doença, processá-los usando seu conheci-

mento médico pré-programado e gerar um sinal ou

um remédio terapêutico como saída.

Nos últimos sete anos, cientistas têm trabalhado

para concretizar essa promessa. Já conseguimos criar

um autômato biológico, constituído de DNA e proteínas,

capaz de diagnosticar num tubo de ensaio sintomas

moleculares de certos tipos de câncer e "tratar" a doença

com a liberação de uma molécula terapêutica.

Um desdobramento dessa linha de investigação

poderá permitir o combate a doenças neurológicas.

EHUD SHAPIRO é professor do departamento de ciência da com-
putação e química biológica do Instituto de Ciência Weizmann, em
Rehovot, Israel. YAAKOV BENENSON é pesquisador do Centro Bauer
para Pesquisa Genômica da Universidade de Harvard onde desenvol-
ve ferramentas moleculares para sondar e afetar células vivas.
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Neurocientistas
buscam agora
identificar
área neurais
estimuladas por
idéias abstratas

NA FICÇÃO CIENTÍFICA de Steven Spielberg é possível prever atos antes que aconteçam e evitar crimes

de dados oriundos de imagens: novas
conquistas têm servido para decifrar
padrões complexos nas fotografias
instantâneas da atividade cerebral. Em
2000, Kathleen OCraven, do Hospi-
tal Geral de Massachusetts, e Nancy
Kanwisher, do Instituto de Tecnologia
de Massachusetts, em Cambridge,
conseguiram utilizar sinais cerebrais
para identificar com segurança se um
voluntário estava imaginando um rosto
ou uma casa. O padrão neuronal de
atividades já era suficiente para que
avaliadores não treinados pudessem fa-
zer essa distinção em 85% dos casos.

Esse tipo de análise também pode
detectar conteúdos de percepção em
dados de spin nuclear que estejam rela-
tivamente "fora de tonalidade" ou sem
resolução muito alta. Em um estudo,
John-Dylan Haynes, do Instituto Max
Planck de Ciências Cognitivas e Neu-
rológicas, em Leipzig, e Geraint Rees,
da University College de Londres,
conseguiram abstrair do monitor que
apresentava a atividade cerebral de seus
voluntários a orientação de um padrão
quadriculado, Em um experimento reali-
zado em 2005, eles tomaram uma grade
com linhas inicialmente verticais, e a
inclinaram 45 graus ora para a esquerda,
ora para a direita.

Com os scans cerebrais do córtex
visual primário eles alimentaram
um programa de computador que

forneceu oito respostas corretas em
cada dez. O quodente de acertos
manteve-se em 60% -ultrapassando
ainda a incidência do acaso - mesmo
quando o voluntário não havia per-
cebido as imagens conscientemente,
porque elas haviam sido sobrepostas
por novos estímulos que se seguiram
muito rapidamente.

Ainda mais surpreendente é o
resultado de uma outra investigação
realizada pelo mesmo cientista. Desta
vez os voluntários tiveram de olhar
através de um aparelho que os fazia
ver um círculo vermelho com um dos
olhos e um círculo azul com o outro.
Essa "rivalidade binocular" é resolvida
pelo aparelho visual na medida em
que ele "irradia" ora uma cor, ora outra
-mas nunca as duas ao mesmo tempo
ou misturadas. A maioria das pessoas
consegue identificar claramente o que
está vendo. Mais uma vez Haynes e
Rees alimentaram seu programa de
reconhecimento de padrões com os
sinais das regiões visuais do cérebro
- e estipularam a percepção com um
quociente de acerto de até 90%.

Mas a expressão "ler os pensamen-

Neurociências - Desvendando o sistema nervoso. Mark F. Bear e outros.
Artmed, 2002.

Neuropsicologia e as interfaces com as neurociênclas. Elíane Corrêa Miotto,
Mara Cristina Souza de Lúcia e Milberto Scaff. Casa do Psicólogo, 2006.

tos" não será um tanto exagerada para
resultados como esses? Estudos mais
antigos de O'Craven e Kanwisher já
forneciam indicações confiáveis para
identificar quando alguém pensava num
rosto ou numa construção. Entretanto,
as informações de qeum era o rosto ou
de qual prédio estava sendo imaginado
ficavam totalmente em aberto.

Walter Schneider também vê aqui
uma escorregadela do concurso; "Nós
sempre soubemos o que havíamos
mostrado para os voluntários". Essa
objeção, no entanto, não vale para a
pesquisa de Haynes com os círculos
azuis e vermelhos, pois o coordena-
dor do experimento não fazia idéia
de qual tinha sido o tipo de estímulo
que os voluntários haviam recebido.
Todas as informações tinham de ser
conseguidas exclusivamente do cé-
rebro dos voluntários. Mas círculos
coloridos certamente estão longe de
expressar ou traduzir pensamentos
amplos ou profundos. Ainda assim,
pesquisadores trabalham hoje com
afinco para também poder decifrar,
com a ajuda do spin nuclear, intenções
e conhecimentos escondidos.
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magine um mundo em que pudéssemos confiar em tudo o que é dito, em
_que a verdade fosse transparente e em que tribunais, policiais e colunistas
de fofocas fossem desnecessários. O resultado seria uma sociedade ordenada,
enfadonha - e estranha. Esta é a promessa e a ameaça de uma máquina que
poderia ler mentes, uma espécie de desdobramento do polígrafo, já que o velho
aparelho nunca satisfez as expectativas. A máquina não "mede" os pensamentos,
apenas as conseqüências fisiológicas indiretas deles - como pressão sangüínea
e respiração -, indicando que uma pessoa pode estar mentindo. O resultado,
afirmam os críticos, é que as indicações do aparelho, tanto a positiva quanto
a negativa podem ser falsas: uma resposta honesta pode ser considerada men-
tirosa e uma mentirosa, erroneamente, tomada como verdadeira. Justamente
por isso, os tribunais decidiram há muito que as indicações do polígrafo são
inadmissíveis como evidência. Recentemente, o National Research Council
condenou o instrumento como "grosseiro" e de pouca utilidade para interrogar
criminosos, espiões e terroristas.

A preocupação com a busca pela sinceridade remonta à Antigüidade.O
filósofo grego Diógenes {413-327 a.C.) caminhava com uma lanterna, pro-
curando um homem honesto. Mas por que iluminar a face de uma pessoa se
hoje podemos olhar em seu cérebro? Se isso for possível, poderemos fazer
mais que simplesmente distinguir a verdade da mentira. Poderemos também
"conversar" com mentes aprisionadas em corpos paralisados, analisar temores
e desejos reprimidos de inconscientes atormentados e observar a dinâmica

CONCEITOS-CHAVE
• Cientistas trabalham no desenvolvimento de equipamentos que permitam, por
meio de técnicas de imageamento cerebral, a distinção de categorias de pensamentos.
Esse tipo de máquina - uma espécie de evolução dos antigos polígrafos - poderia
não apenas ajudar policiais a solucionar crimes, mas também auxiliar médicos e
pskoterapeutas a se comunicar com pessoas que, por algum motivo, como um AVC
ou alguma doença neurodegenerativa, não conseguem falar ou escrever e vivem
aprisionadas dentro de seu próprio corpo.

• A imagem cerebral é mais precisa porque em vez de acompanhar a pulsação, a
condutividade da pele e a freqüência respiratória (que podem ser alteradas não
apenas pelo fato de a pessoa estar mentindo, mas também pela tensão que a situação
de teste provoca), registra a dinâmica neural, medindo a atividade metabólica a
intervalos de dois segundos. Essa observação é útil, principalmente porque já se sabe
que, quando uma pessoa mente, áreas cerebrais específicas são ativadas, É o caso
do córtex cingulado e da região esquerda do córtex pré-frontal, que estão associados

à escolha e à inibição de respostas.
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mental de um estudante durante a
resolução de um problema.

A idéia de observar a atividade
cerebral para distinguir a verdade da
mentira data de mais que 20 anos,
quando J. Peter Rosenfeld, da Uni-
versidade Northwestern, registrou
uma interessante característica na
eletroencefalografia (EEG), grafico
dos sinais elétricos detectados na
superfície do crânio. Já se sabia
que a onda P300 é provocada por
sugestões como ouvir o próprio
nome em meio a uma lista de outras
palavras. Rosenfeld descobriu que
mentir também provoca essa onda.
Agora, ele está mapeando a onda
P300, para conseguir uma resolução
espacial suficiente para aperfeiçoar a
sensibilidade do teste.

O passo seguinte parece ter sido
articulado pela primeira vez pelo
profético colunista de ciência David
Jones, também conhecido como
Daedalus, que em 1996 escreveu que
"um moderno scanner de ressonân-
cia magnética do cérebro seria um
perfeito detector de mentiras. Falar a
verdade deve ativar apenas um local
do cérebro... Mentir deve ativar dois
locais: o que contém a mentira e o que
contém a verdade ocultada".

Cinco anos depois, Daniel Langle-
ben e seus colegas da Universidade
da Pennsylvania usaram o ímagea-
mento por ressonância magnética
funcional (fMRl) para escrutinar o
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TRAÇADO do polígrafo:
eficácia duvidosa

comportamento do cérebro de pes-
soas enquanto reproduzem uma série
de perguntas e respostas. Sob certas
condições, elas teriam de dizer uma
série de falsidades que imitavam o
ato de mentir,- em outras condições,
deveriam pronunciar enunciados ver-
dadeiros. As duas imagens de cada um
desses cérebros tiveram suas médias
extraídas e comparadas.

Verificou-se que todas as áreas
ativadas quando se dizia a verdade
foram também acionadas no caso de
mentira. Mas algumas áreas foram
ativadas somente quando se mentia.
Langleben comenta que "isso sugere
que a posição básica está relacionada
à verdade e que o logro é um tipo de
processo realizado sobre a verdade".
Ele observa ainda que várias áreas
ativadas somente durante a mentira
- incluindo o córtex cingulado an-

REPRESENTAÇAO GRAFICA de uma fatia do cérebro

destaca duas áreas mais ativas quando uma pessoa mente:
a que contém ave rdadee a que formula a informação falsa

terior e parte do córtex pré-frontal
esquerdo - estão associadas à iníbicão
de respostas, como ocorre quando o
cérebro, ao decidir entre duas respos-
tas, reprime uma delas (ver ilustração).

Há alguns anos, o ator Sean Con-
nery, quando indagado sobre o seu
nome durante uma filmagem do filme
em que interpretava o agente 007, não
pôde evitar dizer as palavras "Sean
Connery". Foi graças a um pequeno
esforço cognitivo que diversas outras
vezes ele reprimiu esta resposta e
disse, "Bond. James Bond".

MENTIRA OU VERDADE?
Até agora dois outros grupos que
usaram a fMRI publicaram pesquisas
similares,- outros, ainda, escreveram
artigos que estão sendo preparados
para publicação. Nenhum dos pesqui-
sadores que publicaram artigos sobre
o uso da fMRI considera ter alcançado
até agora sucesso em apanhar uma
testemunha particularmente hostil em
uma mentira determinada.

Langleben admite que, "como
método prático, isso não está nem
no estágio de avaliação conceituai".
Seu objetivo é determinar com exa-

tidão a magnitude do efeito
"mentira versus verdade" em
um determinado ponto do
cérebro. Ele espera usar
uma amostra maior, de
60 a 90 pessoas, e criar
situações mais próximas da
realidade cotidiana de uma
mentira - talvez um jogo
de pó quer.

O cientista acredita, em
princípio, que a imagem do
cérebro é melhor que um
polígrafo, por duas razões.
Primeiro, porque ao contrá-
rio dos aparelhos, ela nada
tem a ver com a ansiedade
em geral. De fato, os po-
lígrafos são, com freqüên-
cia, tão usados para induzir

temores quanto para detectá-los.
Segundo, porque a imagem cerebral
acompanha um fenômeno que está
muito mais próximo do pensamento
na cadeia de eventos que a pulsação,
a condutividade da pele, a freqüência
respiratória etc. "Output que está dez
vezes distante do que ocorre no cé-
rebro", afirma Langleben.

Mas nem mesmo a fMRI registra
os próprios neurônios, apenas o
oxigênio na corrente sangüínea pró-
xima. Mais precisamente, ela mede
a razão entre o sangue oxigenado e
o sangue desoxigenado. A máquina
pode registrar a atividade metabólica
de boa resolução, com cerca de 4 mm
de diâmetro, mas é relativamente
lenta, rastreando a atividade que
ocorre a cada dois segundos. Isto não
é suficientemente rápido para captar
um pensamento.

Para detectar esse nível de com-
plexidade seria preciso registrar um
sinal que durasse apenas milésimos
de segundo, fornecendo um ins-
tantâneo de, por exemplo, íons de
cálcio nos próprios neurônios. Para
detectar isso, entretanto, seria ne-
cessário ímãs muito mais poderosos
que a unidade Tesla-4 usada por
Langleben. Não existem, para os
seres humanos, ímãs suficientemente
grandes e, por razões de segurança,
nenhum deles seria aprovado para os
propósitos em quçstão. "Garanto que
não serão feitas pesquisas com huma-
nos em máquinas Tesla-20", afirma
Marcus E. Raichle, da Washington
University. "Um equipamento desses
pode estimular o sistema vestibular,
fazendo a pessoa se sentir atordoada,
pode aquecer o cérebro, inferindo no
próprio objeto que estamos, supôs
tamente, estudando." ©

PHILIP ROSS é jornalista, especializado
em ciência e tecnologia.

54 MENTEStCÉREBRO OUTUBRO 2008



A fMRI pode
determinar com
precisão de até
9O%, em qual
tema uma pessoa
está pensando

DIÓGENES, de Jean Leon Cerome (1824-1994): em busca da verdade

Outra abordagem para uma boa
resolução no espaço e no tempo pode
ser obtida combinando a fMRI com
a EEG. É possível medir as duas ao
mesmo tempo, ou um componente
detector de mentiras da fMRI pode
ser correlacionado a um determinado
aspecto da EEC. "Se fizermos isso", fir-
ma Langleben, "poderemos descartar
a fMRI e usar o sinal da EEG, o que
seria 10 vezes mais barato/'

Embora possa ser difícil, para os
atuais scanners de cérebro, surpre-
ender uma testemunha hostil ou um
cônjuge enganador, esses equipa-
mentos podem ser suficientes para
captar certos pensamentos simples
de um informante condescendente,
levando assim a uma forma mais geral
de leitura da mente.

MACACOS E ROBÔS
Diversamente do que ocorre no caso
da detecção de mentira, a tarefa se
torna, obviamente, mais simples
quando a pessoa coopera com o teste.
Macacos com eletrodos implantados
em áreas de controle motor do cé-
rebro já foram ensinados, mediante
técnicas de biofeedback, a transmitir
impulsos neurais a uma conexão de
internet, para manipular o braço de
um robô. Niels Birbaumer, da Uni-
versidade de Tübingen, na Alemanha,
obteve um relativo êxito no uso de

técnicas de biofeedback para treinar
pacientes paralisados por lesões nos
nervos a variar suas ondas cerebrais e,
assim, escrever sentenças em uma tela
de computador.

Mas a verdadeira leitura da mente
deve fazer mais que isso, captando
uma palavra ou um conceito no mo-
mento em que se forma no cérebro.
Mareei A. Just, da Universidade
Carnegie Mellon, afirma ter feito
exatamente isso com a fMRI, de-
limitando um pequeno número de
conceitos simples - ferramentas de
carpintaria, por exemplo, ou espécies
de moradia. "Fixamos 12 noções e
pudemos determinar, com 80% a 90%
de exatidão, em qual delas as pessoas
estavam pensando", conta. Seu êxito
foi ainda maior ao distinguir cérebros
que estavam lendo uma sentença clara
dos que liam uma mensagem ambígua,
ou que imaginavam um verbo em
oposição a um nome.

Tom Mítchell, colega de Just e
cientista da computação, elaborou
um meio de classificar as complexas
imagens do cérebro produzidas por
seus experimentos. Ele as analisou
por meio de redes neurais, uma es-
pécie de software que pode ajustar-
se para aperfeiçoar sua capacidade
de distinguir padrões. Segundo
Mitchell, "se palavras isoladas po-
dem ser identificadas com algum

grau de precisão, deve ser possível
identif icar, com precisão ainda
maior, sentenças inteiras". Isso por-
que a estrutura da sentença limita
as possibilidades que a rede neural
deve levar em conta. "Se sabemos
que uma sentença tem dois termos,
então um deles deve ser um verbo e
o outro um nome. Eu adoraria fazer
um experimento para encontrar as
palavras que produzem a atividade
cerebral mais caracterizada."

Se esse sistema de reconhecimen-
to de conceitos funcionar de forma
minimamente confiável, ele poderá
ser associado ao software fMRI
detector de mentiras para produzir
um instrumento mais sofisticado. Em
princípio, os funcionários que aplicam
a lei podem usar essa tecnologia com-
binada para determinar não apenas se
um ladrão de banco está mentindo,
mas se o produto do roubo está es-
condido em determinado local,

E preciso considerar que um
decodificador que funcionasse em
todos os cérebros, porém, ainda não
permitiria a tradução universal. Uma
sentença em inglês dirigida a uma
pessoa que não dominasse o idioma
pode parecer um ruído inarticulado.
E dificilmente uma máquina identi-
ficaria idiossincrasias, abreviações
e associações emocionais que uma
pessoa evoca ao pensar.
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diagnóstico preciso é a base da medicina. Determinar a natureza da doença é

o primeiro passo para um tratamento bem-sucedido. Na maioria dos ramos,

os médicos podem basear seus diagnósticos em testes objetivos, Para saber se um
osso está quebrado, observam em raios X ou, para descobrir células alteradas pelo
câncer, extraem amostras de tecidos. Mas, quando se trata de avaliar psicopatologias

as coisas não são tão simples. Para alguns transtornos psiquiátricos comuns e graves,

os diagnósticos ainda são inteiramente baseados em relatos do paciente envolvendo

seus sintomas e em observações do médico. A imensa complexidade do cérebro hu-
mano tem impedido pesquisadores de estabelecer testes conclusivos para diagnosticar

doenças como esquizofrenia, autismo, transtorno bipolar ou depressão maior.
Por se valerem de avaliações subjetivas, psicólogos e psiquiatras enfrentam o

problema da confiabilidade: como assegurar que dois profissionais cheguem a um

único diagnóstico para o mesmo paciente? Para tratar desse assunto, a Associação
Americana de Psiquiatria publicou o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Trans-

tornos Mentais (conhecido como "DSM-IV", do inglês Diagnostic and Statistical Manual
ojMental Disorders}. Ao contrário dos manuais de diagnóstico anteriores, o DSM-III,

de 1990, e seus volumes sucessores, descrevem quais sintomas devem estar presentes

e em que duração para que seja feito o diagnóstico de um transtorno. Esses critérios
são baseados no histórico do paciente e no contato clínico. Impossibilitados de

aplicar testes objetivos, os médicos podem deixar de diagnosticar transtornos e tomar

erroneamente o sintoma de uma doença por outro. Além disso, alguns distúrbios
psiquiátricos, como a esquizofrenia, podem estar inseridos em grupos de várias

doenças com sintomas similares, mas que exigem tratamentos diferenciados.
Em anos recentes, avanços na genética, no imageamento do cérebro e na neuro-

ciência básica vêm acenando com mudanças no diagnóstico de transtornos cerebrais.

Correlacionando variações no DNA com riscos de doença, os pesquisadores poderão
um dia determinar as pequenas diferenças na seqüência genética de um paciente que o

CONCEITOS-CHAVE

• Como os psiquiatras carecem de testes objetivos para detectar os transtornos
cerebrais, eles às vezes deixam de diagnosticar certas doenças ou tomam
erroneamente os sintomas de um transtorno por outro.

• Os cientistas descobriram recentemente variações de genes que parecem
aumentar a suscetibilídade a transtornos como a esquizofrenia e o autismo. Os
médicos poderão um dia determinar o risco de o
paciente desenvolver essas doenças analisando seu DNA.

• Além disso, avanços no neuroimageamento poderão permitir que médicos
examinem as sutis anomalias cerebrais causadas pelos transtornos mentais e
utilizem a tecnologia para diagnosticar doenças psiquiátricas e acompanhar os
resultados da terapia.
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Certos distúrbios
costumam
apresentar sintomas
similares, mas
exigem tratamentos
diferenciados

A CASA DOS LOUCOS, de Goya

tornam mais vulnerável à esquizofrenia,
ao autismo ou a outras doenças.

Além disso, os rápidos desenvol-
vimentos no neuroimageamento, que
possibilita a observação não invasiva
de um cérebro vivo, devem permitir
que pesquisadores reconheçam os
aspectos estruturais ou os padrões de
atividade cerebral característicos de
certas patologias. Diagnósticos mais
aperfeiçoados levarão a um melhor tra-
tamento: após determinar o transtorno
cerebral do paciente, o médico será
capaz de prescrever o tratamento mais
adequado. Além disso, um diagnóstico
antecipado pode permitir que os médi-
cos detenham ou retardem a evolução
de um transtorno.

A primeira tentativa moderna de
identificar transtornos psiquiátricos
individuais foi feita no século 19 pelo
cientista alemão Emil Kraepelin, que
distinguiu duas das mais graves doenças
mentais: a esquizofrenia, que ele cha-
mou de demência, e a doença manía-
co-depressiva, conhecida hoje como
transtorno bipolar. Grande parte de
seu cuidadoso trabalho de observação
consistia em seguir a evolução da doença
durante a vida dos pacientes. Ele definiu

a esquizofrenia como uma doença com
sintomas psicóticos (alucinações e
delírios) que apresentavam um começo
insidioso, com sintomas iniciais difíceis
de detectar, e uma evolução crônica,
marcada pela deterioração psíquica. A
doença maníaco-depressiva, era carac-
terizada por manifestações distintas de
patologias alternadas com períodos de
atividade relativamente saudável.

CIRCUITOS CEREBRAIS

No início do século 20, entretanto, o
trabalho de diagnóstico psiquiátrico
foi influenciado pelas teorias psica-
nalíticas desenvolvidas por Sigmund
Freud e seus discípulos. Segundo essa
concepção, os sintomas surgem do
fracasso da transição pelos estágios de
desenvolvimento psicológico. As ma-
nifestações de cada doença indicariam
o ponto no desenvolvimento em que
o problema surgiu. Diferente do que
acontece hoje, a teoria psicanalítica
desse período não admitia a possibi-
lidade de que diferentes doenças psi-
quiátricas pudessem ter causas com-
pletamente diferentes e, menos ainda,
aceitava a idéia moderna de que os
transtornos mentais pudessem surgir

STEVEN E. HYMAN é formado em filosofia da ciência, pós-graduado pela Universidade
Harvard, especializado em psiquiatria e neurobiologia molecular. Professor de
neurobiología na Escola de Medicina de Harvard.

das anomalias nos circuitos cerebrais.
O diagnóstico voltou a ocupar uma

posição central na psiquiatria nos anos
50, com a descoberta de drogas para
o tratamento de transtornos psiquiá-
tricos. Os pesquisadores descobriram
que a clorpromazina pode controlar os
sintomas psicóticos da esquizofrenia,
e que os sais de lítio estabilizam os
humores dos pacientes com transtorno
bipolar. Em 1960, foram introduzidas
as primeiras drogas antidepressivas e
ansiolíticas. Os novos antidepressivos
não funcionavam para os casos de
esquizofrenia e podiam precipitar um
período de mania em uma pessoa com
transtorno bipolar. O lítio é notavel-
mente eficaz para tratar o transtorno
bipolar, mas não a esquizofrenia.

Nos anos 80, a publicação do
DSM-III e de manuais subseqüentes
permitiu aos psiquiatras usar entrevistas
padronizadas e listas de sintomas para
a elaboração de diagnósticos. Embora
o método de listas seja imperfeito, per-
mitiu um enorme avanço no tratamen-
to clínico e na pesquisa. Por exemplo,
antes do advento do DSM-III parecia
que a incidência da esquizofrenia era
duas vezes maior nos Estados Unidos
que na Grã-Bretanha. Revelou-se então
que essa discrepância era um resultado
artificial dos diferentes métodos de
diagnóstico. De fato, a incidência da
patologia afeta em torno de l % da
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população mundial. A padronização
do diagnóstico evidenciou que os
transtornos mentais são comuns e fre-
qüentemente incapacitam as pessoas.
Segundo os dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) sobre o ônus
global representado pelas doenças, a
depressão maior é a principal causa
de incapacidade nos Estados Unidos
e em outros países economicamente
avançados. No total, os transtornos
mentais estão em segundo lugar, atrás
apenas das doenças cardiovasculares,
no ranking dos custos econômicos e
sociais das doenças nesses países.

Enquanto isso, avanços na neu-
rociência revelaram que algumas
doenças neurológicas deixam marcas
inequívocas no cérebro. A doença de
Parkinson, por exemplo, caracteriza-
se pela morte das células neurais no
mesencéfalo que produz o neurotrans-
missor dopamina. Os sinais definidos
do Alzheimer são os depósitos de uma
proteína anômala chamada de ami-
lóide e emaranhados de proteína nas
células do córtex cerebral, a camada
mais externa do cérebro. (Como é
preciso um microscópio para obser-
var essas anomalias, um diagnóstico
conclusivo só pode ser feito após
a morte do paciente.) Mas quando
se trata de transtornos psiquiátricos
como a esquizofrenia e a depressão, as
anomalias do cérebro são muito mais
sutis e difíceis de descobrir. Por isso,
muitos pesquisadores começaram a
procurar indicadores dos transtornos
cerebrais no genoma humano.

Se esse esforço de busca pelos
genes for bem-sucedido, os médicos
poderão um dia analisar a seqüência
genética de um paciente para ver se
ela se encaixa na matriz de riscos. A
exatidão dessa matriz seria bastante
aperfeiçoada se os médicos tivessem
mais informação sobre os fatores de
risco ambientais. Provavelmente, ne-
nhuma dessas influências ambientais
exerce um efeito dominante sobre o

risco de doença e, portanto, os epi-
demiologistas precisarão estudar um
grande número de pessoas para separar
todas as pequenas contribuições dessas
influências. Levando em conta tanto os
fatores genéticos como os ambientais,
esse método poderá determinar se uma
pessoa corre risco significativo de ad-
quirir um transtorno cerebral particular
Os pacientes com alto risco poderiam
então ser submetidos a um exame mais
detido em observações subseqüentes e,
se surgirem os sintonias do transtorno,

os médicos deveriam iniciar o trata-
mento mais cedo.

Para os pacientes que já revelam
sintomas de um transtorno, a informa-
ção genética seria útil para restringir o
âmbito das alternativas abertas ao diag-
nóstico. E, quando os pesquisadores
souberem como as variações genéticas
afetam a reação às drogas, o conhe-
cimento do perfil genômico poderá
ajudar o médico a escolher o melhor
tratamento. Mas há um aspecto nega-
tivo neste progresso médico: em uma
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Amostras de DNA
podem ajudar a
descobrir como
as proteínas são
metabolizadas no
interior das células

GENÉTICA DOS TRANSTORNOS

Assim como os traços de comportamento normal são trans-
mitidos de pais para filhos, certos transtornos mentais são

comuns a famílias. Para determinar se a semelhança resulta
dos genes ou do ambiente, os pesquisadores compararam o

risco de doença em gêmeos univitetinos (que compartilham

100% do DNA) com o risco em gêmeos bivitelinos que têm
em comum, em média, 50% do DNA. Outro tipo de estudo,

mais complexo, busca determinar se uma doença presente
em filhos adotados ainda pequenos é mais compartilhada

com os pais biológicos ou com as famílias adotivas.

Esses estudos revelam que os genes desempenham um
papel substancial na transmissão dos transtornos mentais,

mas que outros fatores também estão em jogo. Se, por

exemplo, um gêmeo idêntico tem esquizofrenia, o risco de
que o outro também tenha é de 45%. Se um gêmeo idên-
tico tem autismo, o outro gêmeo tem 60% de chance de

receber o mesmo diagnóstico. Esses riscos são muito mais

elevados que aqueles para a população em geral (1% para

esquizofrenia e 0,2% para autismo), mas o ponto crucial é
que alguns gêmeos não desenvolvem os transtornos, ainda
que possuam os mesmos genes dos irmãos.

Portanto, fatores não genéticos devem contribuir para

o rísco de doença. Esses fatores podem incluir influências
ambientais (como infecções e lesões cerebrais produzidas

no início da vida) e as idiossincrasias casuais do desenvol-
vimento cerebral. Mesmo entre gêmeos idênticos criados

no mesmo meio, não ocorre o desenvolvimento, igual

de cérebros com 100 trilhões de sinapses. Para todos os
transtornos mentais ~ e, de fato, para todos os padrões

normais de comportamento que foram estudados - os
genes são importantes, mas não decidem o destino. Nos-

so cérebro, e não os nossos genes, regula diretamente o
nosso comportamento, e mesmo o cérebro é o produto

dos genes, do meio e do acaso que agem durante a vida.

Além disso, pesquisas recentes indicam que a forte influên-
cia genética sobre o risco de desenvolver um transtorno como

a esquizofrenia não é obra de um único gene. O aumento do
risco parece ser, sim, um efeito agregado de muitos genes

interativos e fatores ambientais. Estudando as seqüências de
DNA de pessoas esquizofrênicas e seus familiares, os pesquisa-

dores descobriram diversas variações genéticas que parecem
aumentar a suscetibilidade ao transtorno. Essas variações

ocorrem em genes que codificam as proteínas envolvidas na

transmissão de sinais entre neurônios no cérebro, e, assim, é
possível que elas interrompam esse processo. Estudos similares

identificaram variações genéticas que parecem aumentar o
risco de desenvolver a depressão maior e o transtorno bipofar.

Além disso, uma variação do Hoxaf, um gene relacionado
ao desenvolvimento inicial do cérebro, parece aumentar a

suscetibilidade ao autismo. A variação do gene está presente

em aproximadamente 20% da população geral, mas em torno
de 40% nas pessoas com autismo.

Embora a presença da variação do Hoxal praticamente
duplique o risco de desenvolver autismo, mais de 99,5% da

população que possui essa variação do gene não adquire o
transtorno, e em torno de 60% das pessoas com autismo

não a possuem. Como muitas outras doenças, não é prova-

velmente um único conjunto de genes que constitui uma
causa necessária e suficiente para produzir a esquizofrenia

ou o autismo. Essas doenças podem surgir de diversas ma-
neiras. Essa situação, chamada de complexidade genética,

parece aplicar-se também à depressão maior e ao transtorno

bipolar. Cada um desses transtornos pode de fato represen-
tar um grupo de doenças intimamente relacionadas que

compartilham aspectos cruciais de fisiologia e de sintomas
anômalos, mas que podem diferir em detalhes amplos e res-
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sociedade em que as pessoas podem
manter suas seqüências de DNA em um
chip de memória, a Justiça deve decidir
quem terá acesso a esses dados. Ainda
que uma seqüência genética não possa,
por si só, prever de forma conclusiva se
uma pessoa cairá em depressão ou terá
uma psicose, pode-se imaginar facil-
mente o uso ou o abuso que os patrões,
as instituições educacionais e as compa-
nhias de seguro farão dessa informação.

A sociedade como um todo deverá se
tornar muito mais sofisticada em sua
interpretação do código genético.

Paralelamente à revolução genô-
mica, os neurocientistas aperfeiçoaram
dramaticamente nossa capacidade de
captar, de forma não mvasiva, imagens
do cérebro vivo. Ha três tipos princi-
pais de estudos de neuroimagens. O
primeiro é a análise morfométrica, que
se baseia, em geral, em imagens de

tritos, incluindo a gravidade e a sensibilidade ao tratamento.

Quais são as implicações para o diagnóstico? Suponha

que as variações em 10 genes distintos possam aumentar o

risco de desenvolvimento de uma doença mental, mas que

nenhuma das variações genéticas seja, por si só, necessária

ou suficiente para produzir o transtorno (algo que está pró-

ximo de um modelo corrente para o autismo). Combinações

diferentes dos genes variantes podem induzir a riscos de

formas de doenças similares, mas não idênticas. Seria uma

tarefa imensamente complexa correlacionar todas as com-

binações genéticas possíveis com todas as conseqüências

clínicas. Os recursos para essa tarefa, entretanto, já estão

disponíveis. Graças às tecnologias desenvolvidas para o Pro-

jeto do Cenoma Humano, os cientistas podem determinar

rapidamente as variações que estão presentes no DNA de

uma pessoa. Usando chips de gene - pequenas lâminas de

vidro contendo arranjos de milhares de amostras de refe-

rência de DNA - os pesquisadores podem descobrir também

quais genes estão codificando ativamente as proteínas em

uma determinada célula ou tecido.

MESMO ENTRE
GÊMEOS
idênticos criados
no mesmo meio,
não ocorre o
desenvolvimento,
igual de cérebros
com 100 trilhões
de sinapses

ressonância magnética de alta resolu-
ção (MRI) para gerar medidas precisas
das estruturas do cérebro. O segundo
é a neuroimagem funcional, que gera
mapas da atividade cerebral ao detectar
sinais correlacionados com o estímulo
das células cerebrais. A neuroimagem
funcional envolve, usualmente, a apli-
cação da MRI ou tomografia de emissão
de pósitron (PET). O terceiro tipo de
neuroimagem, que tipicamente empre-
ga a PET, utiliza traçadores radioativos
para localizar e quantificar moléculas
específicas no cérebro. Em situações de
pesquisa, os instrumentos para captar
imagens podem ajudar a explicar o que
está errado no cérebro para que certas
doenças mentais se manifestem, e essas
descobertas podem ajudar a definir os
perfis dos transtornos cerebrais. Em
situações clínicas, os instrumentos de
neuroimagem podem desempenhar um
papel no diagnóstico e no controle da
eficácia do tratamento.

DEPRESSÃO E ALCOOLISMO
A utilidade de um teste baseado em
neuroimagem para o diagnóstico psiqui-
átrico depende de sua disponibilidade e
facilidade de aplicação. Ele deve também
ser sensível o bastante para detectar os
aspectos sutis de um transtorno cerebral
particular, mas específico o suficiente
para excluir outras condições. Alguns ín-
dices anatômicos de transtornos mentais
não são específicos: os esquizofrênicos
têm, em geral, ventrículos cerebrais (os
grandes espaços cheios de líquido no
cérebro) ampliados, mas essa anomalia
também pode estar presente em alcoó-
latras e pessoas com o mal de Alzheimer.

Em pacientes com depressão grave
e crônica, o hipocampo (uma estrutura
do cérebro crucialmente vinculada à
memória) pode estar atrofiado, mas
essa anomalia também foi observada no
transtorno de estresse pós-traumático e
é característica dos últimos estágios do
mal de Alzheimer. A utilidade do ima-
geamento para os diagnósticos depende
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Genes não
"decidem" destinos;
nosso cérebro
é produto não
só deles, mas
também do meio

NA DOENÇA DE ALZHEIMER, a perda de função cerebral pode preceder a atrofia de estruturas do cérebro

da descoberta de anomalias que sejam
específicas a uma certa doença ou, tal-
vez, de um complexo de sintomas que
pode ocorrer como um componente de
uma ou mais doenças.

Além disso, a análise morfométrica
do cérebro humano é um desafio. Os
pesquisadores devem empregar com-
plexos algoritmos para definir os valores
normais para as várias populações e
comparar o cérebro das pessoas com
esses valores. Além disso, as fronteiras
entre as estruturas do cérebro podem
ser muito sutis. Mapas MRI mostrando
a anatomia do cérebro humano normal,
a infância e a adolescência, estão apenas
começando a estar disponíveis.

Apesar disso, os cientistas estão
conseguindo usar o neuroimageamento
para lançar alguma luz sobre doenças
psiquiátricas. Em 2001, equipes li-
deradas por Judith L. Rapoport, do
Instituto Nacional de Saúde Mental,
Paul Thompson e Arthur W. Toga, da
Escola de Medicina David Geffen (Uni-
versidade da Califórnia), realizaram
um estudo que revelou surpreendentes
alterações anatômicas em cérebros de
adolescentes com esquizofrenia. Os
pesquisadores concentraram-se em uma
forma relativamente rara de esquizofre-
nia. Os primeiros sinais aparecem, em
geral, no final da adolescência, ou no

s início dos 20 anos.
l As imagens MRI de cérebros

de crianças afetadas revelaram uma
notável perda de substância cinzenta
no córtex cerebral - responsável pelo
pensamento mais elaborado - entre
os 13 e os 18 anos. Conforme a do-
ença progredia, a perda de substância
cinzenta intensificou-se, alcançando
regiões corticais que auxiliam o pen-
samento associativo, a percepção
sensorial e o movimento muscular.
As anomalias anatômicas refletiam os
sintomas psicóticos.

Esses estudos apontam o caminho
para um teste de diagnóstico. É pos-
sível que alguns índices de medida da
espessura do córtex e do tamanho das
estruturas que, reconhecidamente, são
afetadas na esquizofrenia sejam usados
para discernir se um jovem sofre do
transtorno. A detecção precoce da
esquizofrenia pode beneficiar o trata-
mento. Os pesquisadores investigam
se a intervenção imediata, por meio de
drogas antipsicótícas e terapia de con-
trole do estresse, pode retardar o início
dos sintomas e reduzir sua gravidade.

O neuroimageamento funcional
também é capaz de oferecer importantes

aplicações no diagnóstico. Na doença
de Alzheimer, a perda de função cerebral
pode preceder a atrofia macroscópica de
estruturas do cérebro. Os pesquisadores
tentam refinar o diagnóstico da patolo-
gia associando o teste cognitivo com a
imagem funcional da MRI ou PET. Uma
estratégia similar poderia ser aplicada à
esquizofrenia, que é caracterizada por
deficiências na memória de trabalho
(a habilidade de reter informação na
mente e manipulá-la). É concebível que
a combinação dos testes cognitivos com
a imagem funcional do córtex pré-fron-
tal - possa contribuir para o diagnóstico
da esquizofrenia e, para acompanhar os
resultados da terapia.

Combinando o neuroimageamento
com os estudos genéticos, os médicos
poderão, posteriormente, deslocar os
diagnósticos psiquiátricos do campo das
listas de sintomas para o domínio dos
testes médicos objetivos. O teste genéti-
co deverá revelar quais pacientes correm
o risco de desenvolver transtornos como
a esquizofrenia ou a depressão. O ritmo
atual do desenvolvimento tecnológico
traz bons prognósticos.
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