


POR STEPHEN S. HALL

Diversas drogas que
melhoram a memória e
a cognição estão sendo
testadas. Além de tratar
doenças degenerativas,
a maioria associada
ao envelhecimento,
cientistas acreditam que
elas poderão ser usadas
por qualquer pessoa,
as conseqüências, no
entanto, são imprevisíveis

N uma tarde de inverno, Tim Tully e eu estávamos no
laboratório da Helicon Therapeutics pensando em

como, no futuro, poderiam ser estimuladas a memória e
a cognição humanas. Do lado de fora, uma inesperada
tempestade de neve açoitava a paisagem de Long
Island. O fato de falarmos sobre o futuro nos remetia
ao passado, aos invernos de nossa infância. A força
com que essas lembranças permanecem - os processos
biológicos que permitiram que fossem gravadas e
preservadas em nosso cérebro - se encontra no cerne
de uma revolução incipiente na psicofarmacologia que
hoje se alastra por pequenos laboratórios, relativamente
desconhecidos, como este em Farmingdale, Nova York.

Tully, um neurocientista do Laboratório Cold Spring
Harbor e fundador da Helicon, é um dos principais
protagonistas na corrida para o desenvolvimento
de uma nova classe de medicamentos que pode
melhorar a capacidade mnêmica de pessoas com algum
déficit cognitivo. Estes fármacos surgiram quando
pesquisadores puderam compreender, de forma cada
vez mais detalhada que o fato de podermos, desde
tempestades há mais de 30 anos, até onde colocamos as
chaves do carro meia hora atrás tem vínculo direto com
sofisticadas dinâmicas moleculares.



Assim, lá estávamos nós, olhando
para o vídeo que Tully exibia no seu
laptop, observando um pequeno
camundongo entrar num ambiente fe-
chado e começar a explorar com passi-
nhos rápidos um cenário experimental
que recebe o nome de treinamento de
reconhecimento de objetos. Um dia
antes, o roedor havia sido colocado
nessa mesma caixa contendo dois
objetos estranhos em forma de maça-
neta, cada um com uma identificação
olfativa, tátil ou sonora diferente.
Quando deixamos o animal explorar
um ambiente como esse durante 15
minutos, ele se lembrará de tudo tão
bem, que, no dia seguinte, perceberá
imediatamente qualquer mudança.
Mas, um camundongo que explora um
ambiente durante apenas três minutos
e meio geralmente não tem tempo
suficiente para armazenar detalhes da
cena na memória de longo prazo.

O roedor do filme ao qual assistía-
mos teve apenas três minutos e meio de
treinamento, mas havia recebido uma
ajuda farmacológica. Como um locutor
narrando um evento esportivo, Tully
descrevia a cena quando, de repente, o
bichinho parou, dando atenção exces-
siva a uma nova peça. "Veja, lá vai ele",
disse. "Ele está rodeando o objeto...
Agora está escalando o topo da maçane-
ta, sem se importar com o outro objeto."
De fato, o camundongo farejava, dava
voltas e tornava a subir no equipamento
novo, ignorando o outro, já explorado
no dia anterior.

Para mostrar esse grau de curiosida-
de, o camundongo tinha de se lembrar
do que havia na caixa um dia antes, o que
exige a formação de memória de longo
prazo. Embora anos de experimentos
comportamentais tenham demonstra-
do que os ratos normalmente não se
lembram das mudanças no ambiente

se lembrar dessa tarefa", disse Tully. "E
para fazer disso realidade, não apenas
uma hipótese, precisamos mostrar que
também funciona em humanos."

Camundongos inteligentes e ratos
treinados estão sendo usados como
modelos experimentais de uma nova
farmacologia: drogas que podem me-
lhorar a cognição humana, aperfeiçoar
a memória de idosos ou de pessoas com
doenças neurodegenerativas, e talvez até
reestruturar os circuitos formadores da
memória em vítimas de acidente vascu-
lar cerebral ou pessoas com transtornos
mentais. Obviamente, o mercado po-
tencial para estes produtos é vastíssimo.
Como Tully e qualquer outro grande
executivo do setor farmacêutico sabem,
há 4 milhões de americanos com o mal
de Alzheimer, outros 12 milhões numa
condição chamada de incapacidade
cognitiva leve. Além disso, só nos Es-
tados Unidos há aproximadamente 76
milhões de pessoas com mais de 50 anos
e muitas delas podem se enquadrar no
que vem sendo chamado perda de me-
mória associada à idade. A julgar pelas

depois de uma exposição prévia tão
curta, aquele se recordou. Isso porque
ele havia recebido uma droga estimu-
lante da memória conhecida como
Creb (cydic response element binding), que a
Helicon está testando. "Já sabemos que
vários compostos poderão aumentar a
capacidade de um camundongo normal



vendas de produtos fitoterápicos, como
0 Gínkjo biloba, os consumidores desejam
este tipo de droga. Nos Estados Unidos,
as vendas de Gingko biloba ultrapassam
1 bilhão de dólares por ano, mesmo
sendo controvertidas as evidências
científicas de que este suplemento de
fato melhore a memória. Na Alemanha,
as vendas excedem as de todas as drogas
inibidoras da acetilcolinesterase usadas
para retardar a perda de memória de
pacientes com Alzheimer.

NOVA GERAÇÃO
Apesar do incessante alarde da mídia
sobre a revolução que está por vir,
anunciada como "o Viagra do cérebro",
as pílulas da inteligência ainda não
estão disponíveis. A empresa Cortex,
com sede em Irvine, Califórnia, está
desenvolvendo um fármaco para
melhorar a memória chamado ampa-
quina, que parece estimular a liberação
do neurotransmissor glutamato. Essa e
outras drogas foram aprovadas em testes
clínicos fase I (que avaliam segurança) e
estão sendo submetidas aos ensaios fase
II (testes com poucos pacientes para
comprovar eficácia) contra o Alzheimer,
esquizofrenia e incapacidade cognitiva
leve. Essas avaliações preliminares estão
levando a cabo uma odisséia, iniciada
na metade dos anos 80, mas ainda sem
nenhuma perspectiva definida.

Embora a maior parte dessa nova
geração de medicamentos ainda não
esteja aprovada para uso clínico, seu
impacto social já pode ser sentido. Es-
pecialistas em bioética vêm estudando
os riscos, do ponto de vista social, que
a melhora da memória poderá trazer,
particularmente seu uso potencial como
droga de abuso. O filósofo Leon R.
Kass, chefe do Conselho de Bioética
dos Estados Unidos escreveu: "Nestas
áreas da vida humana, onde a excelência
tem sido obtida pela disciplina e pelo
esforço, a conquista de resultados com
uso de drogas, engenharia genética ou
implantes parece no mínimo 'ardilosa'".

Mas, se pensarmos bem, o uso de
drogas potentes como estimuladores
cognitivos tem acompanhado os há-
bitos humanos desde que as pessoas
começaram a tomar café. Ha cerca de
50 anos essa prática adquiriu contornos
mais farmacológicos quando adultos
saudáveis descobriram que as anfe-
taminas poderiam melhorar o estado
de alerta. Se, como prevêem alguns,
os novos estimuladores da mente se-
guirem o mesmo destino do Viagra e
se tornarem drogas da moda, de que
forma exatamente isso vai se difundir?
Uma resposta possível pode estar numa
geração anterior de drogas já comer-
cializadas, que melhoram a cognição,
como o metilfenidato, indicado para
o déficit de atenção e hiperatividade, o
donepezil para a doença de Alzheimer
e o modafinil para a narcolepsia. Esses
fármacos já são consumidos por adultos
saudáveis que querem melhorar seu
desempenho mental. Eles acreditam na
obtenção desse resultado, embora não
haja evidências que comprovem o efeito.

CAFEÍNA E ANFETAMINAS
A melhoria cognitiva tem sido alvo de
pesquisas das Forças Armadas há muito
tempo. No Instituto de Pesquisa Militar
Walter Reed. a pesquisadora Nancy
Jo Wesensten trabalha com produtos
farmacêuticos que podem melhorar o
estado de alerta (e conseqüentemente
o desempenho nos campos de batalha)
de soldados que sofrem intensa privação
do sono. Em junho de 1998, enquanto
participava de um encontro de pesqui-
sadores do sono, Wesensten parou no
estande da Cephalon, uma empresa de
biotecnologia com sede em West Ches-
ter, Pensilvânia, e começou a conversar
um dos representantes comerciais.

Nessa época a Cephalon estava jus-
tamente prestes receber a aprovação do
FDA para a droga com o nome genérico
de modafinil, é indicada no tratamento
do distúrbio de sono caracterizado por
intensa sonolência diurna e que aflige

cerca de 125 mil americanos. Evidente-
mente, o modafinil seria um candidato a
ser testado pelo exército no tratamento
para a privação do sono. Assim, We-
sensten foi convidada a se reunir com
executivos da empresa para discutir
detalhes de seu trabalho. Finalmente
a Cephalon concordou em fornecer o
modafinil para as pesquisas militares.

Isso foi há mais dez anos. Em
dezembro de 1998 o FDA aprovou a
venda do modafinil nos Estados Unidos
para o tratamento da narcolepsia, e a
Cephalon vende hoje cerca de US$ 200
milhões da droga por ano. Isso é muito,
bem mais do que o que os narcolépticos
americanos poderiam consumir. "Em
muitos casos, a droga é usada para
melhorar o humore e é consumido sem
autorização médica", diz a psiquiatra
Helene Emsellem, que dirige o Centro
de Distúrbios de Sono e Vigília em
Chevy Chase, Maryland.

Na verdade, .o modafinil vem sendo
usado para tratar depressão, esclerose
múltipla e vários outros distúrbios
associados à fadiga. Mas há vários rela-
tos de médicos abordados por pessoas
saudáveis em busca de precrições de
modafinil como estimulante cognitivo
que os faça dormir menos e, em vez



ENVELHECIMENTO da população cria
enorme demanda por drogas para
combater problemas cognitivos

de descansar, trabalhar e se divertir
mais. Um pesquisador do sono muito
conhecido, me confidenciou: "As pes-
soas estão me dizendo que conseguem
se concentrar mais, e isso inclui alguns
dos meus colegas". A Cephalon vem
realizando testes clínicos com o Provigil
no tratamento de distúrbios adicionais
de sonolência excessiva - resultante,
por exemplo, de sono interrompido
(causado por apnéia) ou pelo desajuste
dos ritmos biológicos causado pela
trabalho noturmo ou em turnos.

Isso nos remete de volta aos estudos
de Nancy Wesensten no centro do
sono Walter Reed. "Nós estávamos
particularmente interessados em saber
se o modafinil tem alguma vantagem
sobre a cafeína, que é muito boa para
reverter os efeitos da privação do sono
no desempenho cognitivo. Além de ser
amplamente disponível, não precisa de
receita e tem poucos efeitos colaterais",
disse a pesquisadora. "Será que haveria
então alguma vantagem em usar o mo-

dafinil em vez da cafeína?" Wesensten e
seus colegas realizaram um estudo alea-
tório duplo-cego, no qual 50 voluntários
foram mantidos acordados durante 54
horas consecutivas. Depois de cerca de
40 horas, os indivíduos receberam pla-
cebo ou 600 miligramas de cafeína (uma
dose forte, equivalente a cerca de seis
xícaras de café) ou uma de três possíveis
doses de modafinil (100 miligramas, 200
miligramas, ou 400 miligramas). Depois
foram submetidos a uma bateria de
testes para avaliar as funções cognitivas
e os efeitos colaterais.

A dose mais alta de modafinil, de 400
miligramas, eliminou a fadiga e restaurou
o desempenho cognitivo aos níveis
normais - mas a cafeína também. Os
efeitos colaterais relatados do modafinil
foram muito baixos - bem como os da
cafeína. "O que concluímos foi que não
pareceu haver nenhuma vantagem em
usar o modafinil no lugar da cafeína. As
duas drogas se comportaram de forma
muito similar," disse Wesensten.

DESEMPENHO MILITAR
A Força Aérea americana também tem
realizado experimentos com drogas
que melhoram o estado de alerta de
soldados exaustos, particularmente em
pilotos. Desde a Segunda Guerra já é
permitido que esses profissionais usem
anfetaminas, de acordo com John A.
Caldwell, especialista em distúrbios do
sono que conduziu esses experimentos
nos últimos 20 anos. "Meu objetivo
principal não é aumentar o desempenho
cognitivo, mas manter os excelentes
níveis de desempenho entre os nossos
militares", disse ele numa entrevista.

Caldwell iniciou os testes aleatórios
duplo-cego mostrando que a dex-
troanfetamina eliminava o déficit no
desempenho dos pilotos, homens ou
mulheres, sem dormir durante 40 horas
consecutivas. Alguns dos estudos foram
realizados em simuladores de vôo de
helicóptero e depois replicados em avi-
ões reais. Mais recentemente Caldwell

testou o modafinil em comparação
com a dextroanfetamina em pilotos
privados do sono, mostrando que a
droga da narcolepsia melhorou a fadiga
e manteve o desempenho cognitivo,
embora alguns indivíduos tenham tido
náuseas semelhantes ao enjôo do movi-
mento, dentro do simulador. "Não me
surpreenderia se a droga fosse aprovado
para consumo geral dentro de um ano.
Mas não acredito que ele possa vir a
substituir as anfetaminas", diz Caldwell.

Muitos pesquisadores compartilham
a opinião de que o modafinil é o mais
novo estimulante cognitivo capaz de
criar adeptos entre pessoas saudáveis.
Há uma literatura mínima, para não dizer
até um certo mito, sobre uso do metil-
fenato (conhecido pelo nome comercial
Ritalina) entre estudantes e executivos,
embora a droga seja originalmente
indicada para crianças com transtornos
de hiperatividade e déficit de atenção.

Entre os esparsos resultados sobre os
efeitos desses fármacos na saúde das pes-
soas, pelo menos um estudo sugere que
um tratamento de demência de longa
duração melhore as funções cognitivas
em pessoas saudáveis. Os pesquisadores
Jerome A. Yesavage, da Universidade
Stanford, Peter J. Whitehouse da Uni-
versidade Case Western Reserve vêm
estudando o efeito do donepezil. Essa
é uma das muitas drogas aprovadas pela
FDA para diminuir a perda progressiva
de memória que atinge pacientes com
a doença de Alzheimer.

Os cientistas treinaram dois grupos
de pilotos num simulador de vôo. Um
grupo recebeu placebo enquanto outro
tomou cinco miligramas de donepezil
(menos que as doses dadas aos pacien-
tes) durante 30 dias. Depois testaram os
dois grupos novamente no simulador.
Yesavage e Whitehbuse pediram aos
pilotos que fizessem diversas manobras
complicadas de tráfego aéreo, e que
reagissem a diversas emergências duran-
te o vôo. Um mês depois do início do
treinamento, os pilotos que receberam





donepezil tiveram um desempenho
significativamente melhor que o grupo
de controle, com uma performance
superior nas tarefas de aproximação de
pouso e melhor desempenho durante
situações de emergência. "Se for possível
melhorar cognitivamente indivíduos
intelectualmente saudáveis, fatalmente
surgirão algumas questões relevantes de
ordem legal, regulatória e ética", escre-
veram os autores num artigo publicado
na revista Neurology.

VIAGRA CEREBRAL
Se estas questões surgirem de fato com
relação a drogas como o donepezil, o
modafinil, entre outras, elas também
serão necessárias para a nova geração de
drogas da inteligência, principalmente
porque elas se baseiam na abordagem
mecanicista da memória, que poderia ser
particularmente poderosa - ao contrário
das descobertas casuais que consegui-
mos até agora. Embora todos os execu-
tivos da área de biotecnologia critiquem
a idéia do fármaco da moda, todos têm
conhecimento do que vem acontecen-
do. "A indústria tentou evitar as drogas
estimulantes nos anos 90. Mas acredito
que o Viagra acabou mudando a opinião
das pessoas", disse um neurocientista.

No início de 2003, a Memory Phar-
maceuticals iniciou testes de segurança
da sua primeira droga da inteligência,
um composto chamado MEM 1003,

em voluntários saudáveis em Londres. O
composto regula o fluxo de íons cálcio
nos neurônios e se destina a restabelecer
o equilíbrio desse elemento nas células
do cérebro que foram danificadas pelo
Alzheimer, por incapacidade cognitiva
branda ou por uma condição conhecida
como demência vascular. "Mas talvez
a droga potencial da inteligência mais
visadas pela empresa seja um compos-
to chamado MEM 1414, que poderia
controlar a cadeia molecular respon-
sável pela conversão das experiências
recentes em aprendizado na memória
de longo prazo. Esse processo envolve
uma proteína muito poderosa conhe-
cida como Creb (ver (quadro na pág.45).

Em meados dos anos 90, Tully e
Jerry Yin do Cold Spring Harbor La-
boratory modificaram geneticamente
uma mosca-das-frutas que tem, entre
os insetos, o equivalente da memória
fotográfica humana. Elas aprendem a
memorizar uma tarefa depois de realizar
somente um exercício de treinamento,
enquanto as moscas comuns precisam
de dez sessões. Verificou-se um fantás-
tico aumento de memória apenas com
o silenciamento do gene que expressa a
proteína Creb.

Diversas pesquisas já mostraram que
mesmo animais simples aprendem uma
tarefa e a retêm na memória. As sinapses
utilizadas são remodeladas e intensifica-
das, num processo que exige a ativação

de genes. Na verdade, a formação da
memória libera um mensageiro dentro
da célula conhecida como AMP cíclico.
Essa molécula dispara a formação de
uma proteína que se liga ao DNA do
neurônio, ativando uma seqüência in-
teira de genes para construir as sinapses
que consolidam a formação da memória.
Quanto mais Creb houver circulando
em torno de um neurônio, mais rapida-
mente a memória de longo prazo vai se
consolidar. Este, pelo menos, foi o caso
que se verificou com moluscos, com a
mosca-das-frutas e com camundongos.

Normalmente, outro composto
químico - a fosfodiesterase — rompe
o AMP cíclico celular. Com essa ação
inibidora, a fosfodiesterase torna dis-
ponível mais Creb por períodos mais
longos, intensificando e acelerando
o processo de formação da memória,
pelo menos em tese. No entanto, os
inibidores à base de fosfodiesterase têm
reputação duvidosa no meio farmacoló-
gico: uma versão foi aprovada no Japão
para o tratamento de depressão, mas as
náuseas incomodaram muito os pacien-
tes. Por outro lado, estas drogas têm se
saído muito bem nos testes pré-clínicos
para melhorar a memória, porque eles
permitem que mais Creb permaneça
na célula durante o aprendizado, o que
promove a consolidação da memória.
Por isso, tanto a Memory Pharmaceu-
ticals quanto a Helicon Therapeutics



estão desenvolvendo medicamentos
com base em um tipo de molécula
conhecida como fofodiesterase-4. A
Helicon também está trabalhando com
um composto bastante polêmico e de
efeito ainda duvidoso que promete eli-
minar lembranças, bloqueando ou apa-
gando acontecimentos perturbadores.

A Memory Pharmaceuticals está
particularmente em destaque por causa
da molécula MEM 1414, desenvolvida
em parceria com a Roche. "O que é
interessante é que encontramos, em
macacos e roedores, os mesmos tipos de
incapacidade de memória associados ao
envelhecimento dos humanos", observa
Unterbeck. Cerca de 50% de animais
idosos são incapazes de formar novas
memórias, mas a MEM 1414 conseguiu
restaurar os déficits relacionados ao en-
velhecimento nas lembranças de animais
a níveis próximos dos normais.

EFEITOS COLATERAIS
Mesmo que os testes clínicos progridam
da forma prevista, chegando à apro-
vação pela FDA, o processo pode ser
lento e arriscado. Como Unterbeck já
sabe, a promessa de uma nova droga não
surge de uma hora para outra, porque
muitas vezes os estudos fase III revelam
eficácia não muito satisfatória e efeitos
colaterais maiores que os esperados.
"As empresas no ramo das drogas in-
vestiram US$ 500 milhões", diz ele "e
você acaba falhando na fase III." Larry
Squire, pesquisador da Universidade de
Califórnia em San Diego acrescenta:
"Podemos dizer que toda a história deste
campo de pesquisa tem se concentrado
no controle dos efeitos colaterais".

Além disso, são poucos os pesqui-
sadores que acreditam que a Creb seja
a melhor ou a única via para chegar
a uma droga de impacto para a me-
mória. "Não há uma forte conotação
biológica nas seqüências da Creb, prin-
cipalmente em mamíferos", evidencia
um neurocientista que prefere não ser
identificado. "Os alvos não foram bem

estabelecidos e se começou a falar da
Creb, muito antes do que se deveria."

Outro cientista respeitado me disse
que até um consultor científico da
Memory Pharmaceuticals expressou,
em particular, sua opinião de que as
novas drogas não têm se mostrado
mais eficientes que a cafeína. Ele tem
convicção de que a Creb não é o único
portal para as terapias da memória.
Tsien, o responsável pela criação do
camundongo inteligente de Princeton,
está procurando um caminho diferente
para a memória envolvendo o re-
ceptor do neurotransmissor NMDA,
que está limitado à parte anterior do
cérebro. "Falando francamente, ainda
sabemos muito pouco", reconhece
Tsien. "Não conhecemos os princípios
nem os códigos de funcionamento da
memória. Conhecemos muitos genes,
mas não temos um quadro coerente
e eu acho que esse é o problema que
afeta todo o campo de pesquisa e
do desenvolvimento terapêutico."

Os pesquisadores estão resignados

a continuar o debate bioético sobre as
drogas, não importando se a ciência
é prematura ou se o futuro é incerto.
"Nós já comemoramos por ter mostrado
que as drogas vão funcionar", admite
Tully, que tem estado muito atento às
implicações sociais da pesquisa cien-
tífica. "Depois de dizer isso, será que
eu acredito que a droga vá ser utilizada
indiscriminadamente, se funcionar
clinicamente? Acredito que sim. Em
princípio, esses compostos poderão
melhorar as habilidades motoras neces-
sárias para tocar piano, para aprender um
segundo idioma. O uso de drogas sem
autorização aconteceu com o Viagra e
não parou com nele, não parou com a
Ritalina e nem com as anfetaminas. O
fato é que a prescrição de drogas sem
autorização é perigosa por causa dos
efeitos colaterais. Realmente, por mais
atraentes que pareçam seus efeitos, por
enquanto eles estão no campo da ficção
científica. Precisamos esperar concluir a
conclusão de testes com drogas e ver o
que acontece."



POR ARTHUR L. CAPLAN

Vários setores da
sociedade questionam
atualmente até que
ponto é correto lançar
mão de fármacos para
melhorar o rendimento
intelectual - e o
preço biológico dessa
intervenção. Existe
um limite além do
qual nossa identidade
seria corrompida pela
transformação cerebral?

debates éticos. Mas uma transformação igualmente profunda

na ciência do cérebro está, surpreendentemente, atraindo

pouca atenção. O progresso em muitas áreas das neurociências

promete não só revelar como o sistema cerebral funciona,

mas fornecer dados sobre nossas intenções, pensamentos

e sentimentos, assim como sobre os transtornos mentais.

Sofisticados equipamentos de imageamento já permitem

a identificação das regiões do cérebro em atividade em

determinado momento e a análise dos efeitos causados por

estímulos como drogas ou emoções.

Embora, os neurocientistas disponham atualmente de uma

compreensão limitada a respeito do funcionamento neurológico,

esta situação está mudando rapidamente e a tendência é que as

descobertas ocorram com velocidade cada vez maior.

Sabemos hoje que a estrutura e as atividades do sistema

nervoso influenciam a saúde psíquica e o comportamento de

forma muito mais direta que a exercida pelos genes, e, por isto,

é bastante provável que os avanços na habilidade de rnelhor

compreender as dinâmicas de funcionamento do cérebro sejam

até muito mais explorados que o conhecimento proporcionado

pela genética para finalidades como diagnóstico, tratamento de

doenças e o que vem sendo chamado aprimoramento cerebral.



Muitos
acreditam que o
primoramento
neurológico
pode intensificar
discriminações e
desigualdades

IMPLANTE DE CHIPS neurais em pessoas saudáveis, com o objetivo de conferir alguma vantagem cognitiva, ainda é
ficção, mas pode se tornar realidade em um futuro próximo

Em tribunais americanos advogados
já têm tentado apresentar imagens es-
caneadas do cérebro como indício da
inocência dos seus clientes. Agências
governamentais estão considerando a
possibilidade de escanear áreas cerebrais
de líderes militares, astronautas e agen-
tes secretos para determinar quem está
predisposto a fazer o quê em situações
estressantes. Médicos introduziram
dispositivos na cabeça de pacientes que
sofrem da doença de Parkinson, para
ajudá-los a enfrentar a doença. Fala-se
de pílulas que ajudariam os soldados a
apagar as lembranças dos horrores da
guerra e de implantes para restabelecer
ou aprimorar a memória. E estudantes
sem dificuldades de aprendizado estão
tomando anfetaminas e outras drogas
psicoativas para melhorar ainda mais o
desempenho nos exames escolares.

Toda essa atividade deve acio-
nar o nosso radar ético, suscitando
ponderações sobre quem pode ser
prejudicado e como podemos nos
proteger dessas situações. Por enquan-
to, as questões excedem as respostas,
mas identificar os problemas éticos

cruciais é um primeiro passo essencial.
E difícil sustentar que haja algo fun-

damentalmente errado nas tentativas de
diagnosticar e enfrentar os males do cé-
rebro. Esses esforços, porém, suscitam
questões sérias, similares às colocadas
pela possibilidade de recorremos a tes-
tes e terapias genéticas. Quem decide, e
com base em que fundamentos, se um
procedimento arriscado deve ou não
ser aplicado a determinada pessoa? E
cada um de nós não tem o direito de
insistir que nenhum teste ou interven-
ção seja feito, ou que seus resultados
não sejam divulgados, a menos que
estejamos de acordo?

Mesmo as pessoas que aceitam a
idéia de limitações cerebrais se mostram
reticentes quando se discute a possibi-
lidade de aprimoramentos. Os ameri-
canos, em particular, acreditam que é
preciso "fazer por merecer" aquilo que
se possue. Assim, dispor de um cérebro
capaz de realizar mais graças a uma dro-
ga, um chip ou um implante seria como
obter algo sem dar nada em troca, uma
espécie de "trapaça" biológica e social.
Um exagero? Talvez.

Seria realmente terrível se as técnicas
usadas para tratar a doença de Alzheimer
ou o transtorno de déficit de atenção
possibilitassem modos de aprimorar a
memória normal? Seria mau se alguma
inovação - digamos, um chip cerebral
implantado no hipocampo - permitisse
a uma pessoa aprender francês em mi-
nutos ou ler romances em ritmo mais rá-
pido? Deveríamos recusar um implante
que aprimorasse o desenvolvimento do
cérebro dos recém-nascidos. Ou imoral
alterar o cérebro para aperfeiçoar a sua
performance, dotá-lo de mais e melho-
res capacidades que aquelas herdadas
de nossos pais?

Não vejo grandes problemas na
tentativa de tornar nosso cérebro mais
eficiente. Para elucidar por que penso
dessa forma, consideremos algumas
prováveis objeções. Uma delas sustenta
que ajustar neurônios para favorecer
as habilidades cerebrais pode ameaçar
a igualdade entre os seres humanos,-
pessoas privilegiadas por esse trata-
mento realizariam mais e seriam mais
respeitadas. Mas o direito de ser tratado
com respeito nunca dependeu da seme-
lhança biológica ou do nivelamento
dos comportamentos. Assim como os
incapazes e os doentes não deveriam
ter menos direito ao tratamento justo,
à felicidade e à oportunidade, as pessoas
que não recebem intervenções para



aprimoramento do cérebro não deve-
riam ser privadas desses direitos. Pelo
menos teoricamente.

Muitos acreditam que essa prática
não seria ética porque alguns teriam o
cérebro aprimorado, ao contrário de
outros, o que seria injusto com os pre-
teridos. E provável que, se nada for feito
para assegurar o acesso às tecnologias
que aperfeiçoam o cérebro, surgirão
novas desigualdades. Mas o acesso a
recursos que ampliam o potencial da
mente já é distribuído de forma injusta.
Essa situação não torna a desigualdade
algo correto. A melhor solução é pro-
porcionar acesso justo e não abandonar
a idéia do aprimoramento.

Meu filho, por exemplo, é um
privilegiado, pois estuda em escola
particular, pratica esportes, tem aulas
de línguas e música. Se eu dissesse a
pais e mães moradores de um bairro
pobre sobre a educação dada a meu
filho elas não diriam que eu deveria me
envergonhar por proporcionar-lhe esta
vantagem. Tampouco diriam que uma
educação melhor é imoral. Diriam ape-
nas: "Gostaria de poder fazer o mesmo
pelos meus filhos".

Afastado o problema da igualdade,
seria correto considerar que a engenha-
ria do cérebro seja contrária à natureza?
Se começamos a nos aprimorar, pode-
mos ser capazes de realizar mais, mas
continuamos humanos após termos
obtido melhor rendimento. O principal
defeito deste argumento está no fato
de que é elaborado por pessoas que
usam óculos escuros, insulina, válvulas
cardíacas, beneficiam-se de transplantes,
viajam de avião, tingem o cabelo, falam
ao telefone, usufruem da luz elétrica e
tomam vitaminas. O que de fato elas
querem dizer? Nós nos tornamos menos
humanos se, em vez de caminhar, usa-
mos algum meio de transporte para ir ao
trabalho? Podemos nos tornar por isso
mais sedentários e menos saudáveis, mas
a confiança na tecnologia de transporte
nos torna irreconhecíveis como huma-

nos? Haveria um limite além do qual
nossa natureza seria claramente corrom-
pida pela transformação? Certamente
não. E parte da essência humana tentar
aprimorar o mundo e a si mesma.

LIBERDADE E COERÇÃO
Por fim, pode-se argumentar que o
aperfeiçoamento do cérebro é incorre-
to porque envolverá, inevitavelmente,
coerção. De forma sutil ou não, o
governo e a publicidade nos conven-
cerão de que, a menos que tenhamos
os melhores cérebros possíveis, es-
taremos rebaixando nossas famílias
e os grupos nos quais nos inserimos.
As pessoas também poderão se sentir
coagidas a buscar melhorias já que, se
não se submeterem ao aprimoramento,
serão deixadas para trás na disputa por

empregos e êxito social. Mas a resposta
para isto não é a proibição do aprimo-
ramento. E preciso, sim, assegurar que
essa tecnologia seja acessível e escolhi-
da (ou não) de forma autônoma.

Na realidade, porém, é improvável
que a coerção seja necessária para indu-
zir as pessoas a desejar a otimização de
seus cérebros. As sociedades reguladas
pelo mercado encorajam melhorias.
Culturas religiosas e seculares recom-
pensam os que buscam o aperfeiçoa-
mento,- todas as religiões consideram o
aprimoramento de si e dos filhos como
uma obrigação moral. Tornar o próprio
cérebro mais eficiente exigirá de nós a
formação de instituições legais e morais
que permitam o acesso justo para que
as pessoas possam escolher fazer o que
consideram correto.



O que há alguns anos
era constatado apenas
clinicamente, hoje já
pode ser demonstrado:
modernas técnicas de
neuroimageamento
permitem observar como
a psicoterapia produz
alterações funcionais no
sistema nervoso

POR JÚLIO PERES

As raízes da psicologia remontam à Grécia Antiga,
onde o filósofo Aristóteles (384-322a.C) escreveu o

livro Acerca da alma, citado muitas vezes como o primeiro
manual sobre o tema. A proposta original desta ciência
era compreender o espírito - do latim spiritus, que significa
sopro, respiração. A limitação dos métodos do passado
favoreceu o distanciamento entre a psicologia em relação ao
estudo do "não-palpável", e a medicina, com seus métodos
para investigação do corpo (do latim corpus-. parte essencial).
Assim, a decisão de Freud de confinar suas investigações à
arena mental ocorreu somente depois que ele desistiu de
traduzir as observações clínicas dos processos mentais em
termos neurológicos, convencido de que as ferramentas da
época não permitiam tal realização.

As idéias sobre as relações recíprocas entre as funções e a
anatomia do cérebro eram apenas hipóteses em meados do
século XIX, mas começaram a se fortalecer com as pesquisas
de Paul Broca (1824-1880), John Hughlings Jackson
(1835-1911) e Wider Penfield (l891-1976), que realizaram
trabalhos pioneiros sobre as funções cerebrais. Nessa
época, a maioria das informações sobre o cérebro humano
vinha da observação de indivíduos que apresentavam
lesões ou patologias, com perda da função cerebral ou
comportamentos afetados.



Essa linha histórica acabou fortale-
cendo a tendência de dividir os trans-
tornos neurológicos, psiquiátricos ou
psicológicos em "patologias cerebrais"
em contraposição às "doenças mentais",
o que resultou em condutas terapêuticas
dicotômicas e muitas vezes equivocadas.
Se as doenças são "mentais", deve-se
tratar a mente com psicoterapia,- se são
"cerebrais", é preciso usar terapias que
modifiquem o cérebro fisicamente,
como os medicamentos.

Somente no final anos 70 as neurociên-
cias surgiram com uma abordagem
integrativa, refletindo a necessidade de
convergir as contribuições de diversas
áreas da pesquisa clínica e básica, ante-
riormente isoladas, para a compreensão
holística do funcionamento do sistema
nervoso. A multidisciplinaridade é um
fator intrínseco e fundamental desta
nova disciplina, que reúne pesquisas

que cobrem desde o espectro molecu-
lar até o cognitivo. A confluência das
diversas linhas de investigação promete
a construção de um conhecimento mais
assertivo que o do passado, quando
preponderava a desarticulação entre
resultados independentes. As tecnolo-
gias de neuroimageamento funcional,
que talvez sejam o desenvolvimento
recente mais importante das neuro-
ciências, pretendem corrigir, se não
erradicar, as classificações estanques dos
distúrbios neurológicos, psiquiátricos e
psicológicos. Esta visão neurocientífica
integradora já produziu evidências no
campo da psicoterapia.

Os dados emergentes dos estudos
neurocientíficos revelam que as funções
cognitivas, emocionais, perceptuais e
comportamentais são mediadas por
circuitos cerebrais, e que a não-inte-
gridade destes pode estar associada a

alguns distúrbios mentais. A plasticidade
cerebral, fenômeno diretamente ligado
ao aprendizado e à memória, pode
modificar, compensar e ajustar funções
neurais fundamentais à capacidade
adaptativa. Estudos recentes revelam
que a natureza subjetiva e a volição dos
processos mentais, como pensamentos
e crenças auto-orientadas, influenciam
significativamente a plasticidade neural
em vários níveis.

Pesquisas neurofuncionais em in-
divíduos saudáveis e em pacientes
com algum transtorno demonstram,
por exemplo, que a opinião e as ex-
pectativas podem modular a atividade
neurofisiológica e neuroquímica nas
regiões do cérebro associadas à percep-
ção, à dor e a expressões emocionais.

PLACEBO E DOPAMINA
Alguns estudos com pacientes com do-
ença de Parkinson, mostram que o efeito
placebo, relacionado com a liberação do
neurotransmissor dopamina, numa re-
gião cerebral conhecida como estriado,
resultou em melhora dos sintomas. Em
pessoas com depressão maior, o placebo
produziu alterações metabólicas nas
regiões corticais e paralímbicas do cére-
bro, efeito relativamente semelhante ao
do antidepressivo fluoxetina (princípio
ativo do Prozac), além de atenuar a ati-
vidade neural associada à dor em áreas
como o cíngulo anterior e o tálamo.

Estudos mostram que a utilização
consciente e voluntária da contextuali-
zação dos estímulos emocionais altera
a forma como o cérebro processa as
percepções. A atividade da amígdala,
associada ao processamento de imagens
com significados negativos, modificou-
se de acordo com o objetivo de contex-
tualização proposto, fosse ela positiva,
negativa ou neutra' Em outras palavras,
a auto-regulação emocional ativou
diferentes circuitos neurais conforme
a volição dos participantes. Desejos,
expectativas, crenças e aspirações são
considerados fatores potenciais de supe-



ração que se refletem na atividade neural.
A psicoterapia, em suas diversas

abordagens, se ocupa justamente da
subjetividade — ou das representações
internas - e articula percepções, memó-
rias e sistemas de crenças dos indivíduos
em processo terapêutico. Estudos neu-
rofuncionais mostram que os processos
psicológicos do aprendizado também
podem ocasionar mudanças biológicas
nos arranjos sinápticos e a organização
neurofisiológica. Algumas discussões
sobre o tratamento eficaz do transtorno
de ansiedade por meio da psicoterapia
sugerem que novas percepções, e seus
correspondentes traços de memória, for-
mam-se de forma plástica, substituindo
conexões anteriores responsáveis pelas
reações de ansiedade.

LEMBRANÇAS INDESEJADAS
Pessoas que vivenciaram eventos do-
lorosos freqüentemente reconstroem
e recontextualizam o trauma durante a
psicoterapia, reorganizam, lembranças,
percepções e experiências, atribuindo
novos significados a elas e que atenuado
assim o próprio sofrimento. O princípio
subjacente aos mecanismos de percep-
ção envolve a extração de correlações
estatísticas do mundo para criação de
modelos temporariamente úteis à inter-
relação adaptativa com o meio. Os ban-
cos de memórias, constituídos por meio
de experiências objetivas e subjetivas,
são indispensáveis à capacidade humana

de produzir crenças, predições de futu-
ro e comportamentos respectivos. As
informações que geram memórias po-
dem ser provenientes do meio externo,
interno ou da evocação de lembranças
preexistentes. A maioria das lembran-
ças obedece a processos associativos.

O medo adquirido em situações
. traumáticas está vinculado a vários
transtornos, entre eles as fobias, a
ansiedade generalizada, a depressão e
o transtorno de stress pós-traumático

(TEPT). As psicoterapias destinadas
a esses pacientes buscam dissecar e
trabalhar as associações estabelecidas
e os decorrentes sistemas de crenças.
A identificação de tais processos asso-
ciativos na psicoterapia nem sempre
é imediata, especialmente quando há
memórias complexas que abrangem
outras recordações e, portanto, outras
redes associativas. Tais representações e
diálogos internos "encobertos", que afe-
tam o relacionamento com os episódios

DESENHOS FUNCIONAIS

Deve ser criteriosa a escolha dos métodos de neuroimagem funcional para

estudos sobre os efeitos da psicoterapia. Construir um desenho experimental

eficaz para comparar os substratos neurais antes e depois da intervenção

psicoterápica é um desafio que requer cuidados particulares. Tarefas

emocionais combinadas a estados cognitivos complexos podem envolver

considerável risco e resultar numa interpretação duvidosa dos resultados. A

expectativa do voluntário por um desempenho correto pode "contaminar"

as expressões neurofuncionais. Assim, os pesquisadores devem controlar

diversas variáveis para medir o efeito específico da psicoterapia.

O desenho do modelo de ativação precisa ser simples, objetivo e favorá-

vel ao reflexo genuíno dos estados emocionais investigados nos indivíduos

submetidos à psicoterapia. A escolha do grupo-controle tem de ser caute-

losa, para assegurar que a análise do grupo-alvo seja feita a partir de uma

referência fidedigna. Outro cuidado essencial diz respeito ao intervalo entre

as medições. O ideal é que os protocolos de neuroimagem que avaliam as re-

ciprocidades neurais antes e depois da intervenção psicoterápica intercalem

os registros ao longo de oito semanas. Do contrário, torna-se questionável o

controle de variáveis (novos eventos estressores, apoio familiar, religiosidade

etc.) que influenciam os resultados da psicoterapia.



dolorosos da vida, vêm sendo captadas
por técnicas de neuroimageamento,
utilizada por uma nova geração de psi-
cólogos clínicos neurocientistas.

Na última década, o neuroimagea-
mento tem estimulado pesquisas desafia-
doras sobre sistemas neurais envolvidos
em funções cognitivas complexas em
geral. Flagrar os circuitos neurais media-
dores de respostas positivas, indiferentes
e negativas (respondedores e não-res-
pondedores) aos processos terapêuticos
aplicados é um objetivo recorrente nos
estudos recentes. Estas pesquisas, no en-
tanto, exigem uma cuidadosa pondera-
ção metodológica. O método utilizado,
seu custo e disponibilidade, sua sensibi-
lidade à detecção anatômica funcional
(resolução espacial e temporal), além da
possibilidade de controlar e reproduzir
os ensaios são questões importantes nes-

sa área de pesquisa (ver quadro na acima).
Técnicas como a tomografia por

emissão de fóton único (SPECT), a
tomografia por emissão de pósitrons
(PET) e a ressonância magnética fun-
cional (fMRI) têm sido utilizadas para
avaliar as reciprocidades neurais en-
volvidas na psicoterapia de indivíduos
com transtorno obsessivo-compulsivo,
depressão maior, fobia social, fobia
específica e TEPT Uma recente revi-
são, que será publicada no International
Journal of Psycloology, revela que algumas
abordagens psicoterápicas modificaram
circuitos neurais disfuncionais associa-
dos aos transtornos estudados. A psi-
coterapia promoveu a normalização da
função neurofisiológica, resultando no
equilíbrio psicológico do paciente. De
fato, os resultados dos estudos sobre
psicoterapia por meio de neuroimagem
funcional mostram que a recontextua-
lização cognitiva pode alterar sensi-
velmente a maneira como o cérebro
processa estímulos emocionais e reage
a eles. Em outras palavras, as funções

e os processos mentais mobilizados
nas diversas formas de psicoterapia
exerceram influência significativa na
atividade do cérebro associada à ate-
nuação dos sintomas.

REATIVANDO SINTOMAS
Os resultados são animadores, mas a
localização de circuitos neurais terá
grande valor somente quando houver
dados pertinentes sobre a validação ou
a construção de teorias sobre a função
cognitiva estudada. Só assim essas in-
formações poderão gerar hipóteses que
norteiem intervenções mais assertivas
em relação ao tratamento dos vários
transtornos. Entre os exemplos de boa
interface entre neuroimagem funcional e
psicoterapia destacam-se os estudos rea-
lizados com indivíduos traumatizados.

Componente central do TEPT, a
memória traumática tem sido o princi-
pal alvo dos estudos neurofuncionais.
Os sintomas são induzidos, em caráter
experimental, por roteiros dirigidos
dos quais fazem parte imagens, sons,



realidade virtual, paradigmas cognitivos
de ativação ou drogas que aumentam a
ansiedade. Os paradigmas de provoca-
ção de sintomas são usados para medir
a atividade cerebral em função dos
estados mentais manifestados com mais
freqüência em certas psicopatologias.
Dividem-se basicamente em três grupos,
que utilizam a visão e a audição como
canais sensoriais para a deflagração dos
sintomas: 1) apresentação de figuras
ou filmes, 2) uso de ruídos e sons e 3)
utilização de roteiros gerais ou persona-
lizados. A maioria desses estudos inter-
cala estímulos traumáticos e neutros em
seqüências planejadas, porém aleatórias.

Eu e minha equipe realizamos um
estudo com SPECT para investigar os
substratos neurais relacionados à evo-
cação das memórias traumáticas de 16
indivíduos antes e depois da terapia por
exposição e reestruturação cognitiva.
Utilizamos roteiros personalizados para
evocação da memória traumática duran-
te a realização de dois SPECTs cerebrais.
Observamos, após a psicoterapia, um

aumento significativo da atividade no
córtex pré-frontal esquerdo, hipocampo
esquerdo e parietais, em comparação ao
grupo-controle.

A melhora dos sintomas e da expres-
são narrativa da memória pós-psicotera-
pia se correlacionou significativamente
com o acréscimo da atividade no córtex
pré-frontal esquerdo e a atenuação da
atividade da amígdala. As conectivida-
des entre regiões pré-frontais e comple-
xo límbico são sugestivas de seu papel
mediador na integração de informações
sensoriais da memória, assim como
no processo de controle emocional.
Considerando que as regiões superiores

intermedeiam habilidades cognitivas de
classificação e categorização das expe-
riências, discutimos possíveis estratégias
para ativação do pré-frontal ao longo
da psicoterapia, tal como o resgate de
memórias declarativas (dependentes do
hipocampo e do córtex pré-frontal) de
auto-eficácia, anteriores ao trauma.

Na era integradora em que vive-
mos, quanto maior o entendimento do
significado dos resultados obtidos pelas
neurociências, mais aproveitáveis serão
essas contribuições para a psicoterapia.
Métodos multimodais, que integram
a especificidade de marcadores da
atividade neural em PET e SPECT, a
definição anatômica da ressonância nu-
clear magnética e a resolução temporal
da eletroencefalografia quantitativa
(qEEG), começam a ser utilizados, mas
seus custos ainda são inviáveis para a
produção científica em larga escala.

Estudos futuros examinarão a espe-
cificidade dos substratos funcionais, es-
truturais, neuroquímicos e moleculares
para o entendimento da fisiopatologia
dos transtornos mentais. Contudo,
como a expressão neurofisiológica des-
tes distúrbios pode não ser estática, as
reciprocidades neurais podem se alterar
com o tempo. E certo que os avanços
tecnológicos trarão progressivamente
a identificação mais precisa de circui-
tos neurais associados aos transtornos
estudados. Os achados atuais e futuros
devem considerar as implicações clí-
nicas com a perspectiva de orientar as
intervenções psicoterápicas para tornar
mais saudáveis as atividades neurais
desses pacientes.
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