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Nova pesquisa discute a angústia criada
quando alguém põe fim à própria vida

POR CAROL EZZEL

•m 1994, dois dias depois de voltar
de férias com a família, minha mãe,

'com 57 anos, apontou o revólver
para o seio esquerdo e disparou,
abrindo um buraco perfeito e letal

no coração - e, metaforicamente, no cora-
ção da família inteira. Era mais ou menos
meia-noite de um sábado de julho, mês
com o mais elevado índice de suicídios do
hemisfério norte, como fiquei sabendo mais
tarde. Meu padrasto estava em casa, mas
não escutou o único tiro. Quando entrou
no quarto, ela estava caída, quase sem vida.
Tentou lhe dizer alguma coisa, mas ele não
pôde compreender. Meu padrasto também
quase morreu naquela noite depois de uma
oxidação excessiva do sangue devida ao
choque, que sobrecarregou seus pulmões já
comprometidos pelo enfisema.

Enquanto tudo acontecia, eu estava dor-
mindo em meu apartamento a mais de 300
km. Fui acordada às 2 da manhã por uma
chamada pelo interfone. Minha cunhada
estava lá embaixo e queria subir. Minhas pri-
meiras palavras quando abri a porta foram:
"É a mamãe, não é?".

Nossa família tem companhia demais
nessa agonia de perder um ente querido por
suicídio. Anualmente, 30 mil pessoas tiram
a própria vida nos Estados Unidos. Por que
fazem isso?

Como entre 60% e 90% dos suicidas
americanos, minha mãe sofria de uma doença
mental. No seu caso, era depressão maníaca,
também chamada de transtorno bipolar.
Essa doença faz com que as pessoas afetadas
oscilem entre abismos de desespero e picos
de euforia ou agitação. A maioria dos que
põem fim à própria vida tem uma história
de depressão ou depressão maníaca, mas
aqueles com depressão grave diferem em sua
propensão ao suicídio.

Os cientistas estão descobrindo indícios
e explorando pistas que levam a diferenças
anatómicas e químicas entre o cérebro dos
suicidas e o daqueles que morrem por outras
causas. Se essas alterações puderem ser detec-
tadas por escaneamento de imagens, ou atra-
vés de exames de sangue, talvez algum dia se
consiga identificar os que correm o maior risco
de morrer por suicídio - e, também, evitar que
a tragédia aconteça. Infelizmente, esse objetivo
ainda não está à vista: muita gente com ten-
dência suicida vai tirar a própria vida.

O Legado de Minha Mae
A questão do que levou minha mãe a seu ato
desesperado ocupa o segundo lugar entre as
experiências que acho mais difíceis de aceitar.
Desde então, não se passou praticamente um
dia sem que eu não tenha sofrido a angústia de
querer saber o que a levou a se matar, sem falar

na culpa avassaladora em relação ao que eu
poderia ter feito - ao que deveria ter feito, ao
que teria feito - para impedi-la. O mais difícil
de aceitar é que nunca vou saber a resposta.
Mas, no futuro, algumas partes de sua história
deverão tornar-se menos misteriosas. Ao me-
nos aquela velha questão - saber se a tendência
a cometer suicídio é inata ou o resultado de
um acúmulo de experiências infelizes - parece
mais perto de uma resposta.

Embora os debates envolvendo natureza
e ambiente cultural ainda sejam acalorados
entre psiquiatras, a maioria dos pesquisa-
dores que estuda o suicídio acredita que o
resultado seja uma fusão dessas situações.
"Você precisa de várias coisas para enguiçar
de vez", argumenta Victoria Arango, do New
York State Psychiatric Institute, associado ao
Columbia-Presbyterian Medicai Center. "Não
estou dizendo que o suicídio é puramente bio-
lógico, mas ele tem como base um problema
fisiológico." As experiências de vida, estresse
agudo e fatores psicológicos, todos eles de-
sempenham um papel, avalia Arango. Mas,
envolvido com o mistério do suicídio, está um
sistema nervoso cujas linhas de comunicação
se emaranharam em nós de forma insuporta-
velmente dolorosa.

Arango e J. John Mann, seu colega do
Columbia, estão dirigindo o trabalho de de-
sembaraçar esses nós e desvendar a neuropa-



tologia do suicídio. Reuniram o que em geral
é considerado a melhor coleção de exemplares
de cérebros de suicidas nos Estados Unidos.
Vinte e cinco congeladores em seus labora-
tórios guardam mais de 200 desses cérebros,
agora examinados em busca de alterações
neuroanatômicas, químicas ou genéticas que
possam ser específicas daqueles compelidos
a acabar com a própria vida. Todo cérebro é
acompanhado de uma "autópsia psicológica",
um compêndio de entrevistas com familiares
e amigos, que procura investigar o estado de
espírito e o comportamento da pessoa que
passou ao ato final. Um cérebro de suicida é
comparado a um cérebro de controle de uma
pessoa deprimida do mesmo sexo que morreu
com a mesma idade de uma outra causa.

Contidas na massa gelatinosa de cerca de
1,5 kg do cérebro humano estão as células e
moléculas que estiveram inextricavelmente
ligadas ao que aquela pessoa pensou um dia
- ao que ela foi, na verdade. A pesquisa de
Mann e Arango concentra-se em parte no
córtex pré-frontal, a porção do cérebro pro-
tegida pelo osso da testa. O córtex pré-frontal
é a sede das chamadas funções executivas do
cérebro, entre as quais está o censor interno
que impede as pessoas de deixar escapar o
que realmente pensam em situações sociais
delicadas, ou de agir levadas por impulsos
potencialmente perigosos.

O papel de inibição dos impulsos desem-
penhado pelo córtex pré-frontal interessa
particularmente a Mann e Arango. Durante
décadas, os cientistas estudaram a impulsivi-
dade como um indicador de possibilidade de
suicídio. Embora algumas pessoas planejem
meticulosamente a sua morte - deixando
bilhetes, testamentos e até seguro-funeral -,
para muitos, inclusive minha mãe, o suicídio
parece ser espontâneo: uma decisão péssima
num dia péssimo. Por isso, Arango e Mann
procuram nesses cérebros pistas para a base
biológica dessa impulsividade. Um dos focos
concentra-se nas variações da serotonina,
substância química existente no cérebro
(pesquisa prévia com base na impulsividade
indicou escassez dela).

A serotonina é um neurotransmissor,
uma das moléculas que saltam os espaços
minúsculos entre os neurônios, conhecidos
como sinapses, para retransmitir um sinal que
uma dessas células cerebrais envia para outra.
Bolhas membranosas diminutas chamadas
vesículas são expelidas toda vez que um sinal

é enviado de um neurônio (ou neurônio pré-
sináptico), liberando serotonina na sinapse.
Os receptores dos neurônios pós-sinápticos
ligam-se ao neurotransmissor e registram alte-
rações bioquímicas na célula, qúe pode mudar
sua capacidade de reagir a outros estímulos,
ou ativar e desativar genes. Depois de algum
tempo, as células pré-sinápticas reabsorvem
a serotonina usando esponjas moleculares
batizadas de transportadores de serotonina.
De algum modo, a serotonina tem um efeito
calmante sobre o cérebro. Prozac e drogas
antidepressivas semelhantes atuam ligando-se
aos transportadores de serotonina e evitando
que os neurônios pré-sinápticos absorvam
muito rapidamente a serotonina produzida,

permitindo-lhe demorar-se um pouco mais
na sinapse e continuar transmitindo sua
mensagem calmante.

Mais de duas décadas de relatórios liga-
ram níveis baixos de serotonina no cérebro
com depressão, comportamento agressivo e
tendência à impulsividade, mas a evidência
tem sido particularmente confusa em relação
ao suicídio. Vários estudos descobriram re-
duções de serotonina no cérebro de suicidas,
mas outros não, e alguns observaram falta de
serotonina numa parte do cérebro. Outros
ainda descreveram um aumento no número
de receptores de serotonina ou de déficits na
cadeia de eventos químicos que transmitem o
sinal da serotonina daqueles receptores para



um neurônio. Apesar das incongruências, a
maior parte das evidências aponta claramente
para um problema no cérebro dos suicidas
relativo ao sistema da serotonina. Essa linha de
raciocínio foi corroborada pelas descobertas
recentes de Arango e Mann.

Indícios de Sofrimento
Num laboratório em Manhattan, a assistente
de Arango abaixa-se diante de um congelador
aberto para usar uma máquina chamada
micrótomo e cortar uma fatia finíssima de
um cérebro congelado, doado por parentes
de um suicida. Usando uma escovinha, ela
varre a superfície do tecido para uma lâmina
de vidro do tamanho de um bloco de recados
de telefone. Com o calor corporal de suas
mãos enluvadas, ela descongela a fatiazinha
do cérebro no vidro; o processo faz lembrar
uma brilhante luz do sol dissolvendo a geada
que se depositou na vidraça.

Os cientistas que trabalham com a cole-
ção do Columbia dividem os cérebros em he-
misfério esquerdo e direito e depois cortam
cada hemisfério em 10 ou 12 blocos da frente
para trás. Depois de congelados e colocados
no micrótomo, cada bloco fornece cerca de
160 fatias que são mais finas que um fio de
cabelo humano. A principal vantagem desse
procedimento é que os grupos de Arango e
Mann podem realizar vários testes bioquí-
micos diferentes na mesma fatia de cérebro
e saber a localização anatómica exata das
variações que descobrem. Ao juntar outra
vez os pedaços, conseguem montar um
modelo geral de como essas anormalidades
podem trabalhar em conjunto e afetar um
comportamento complexo.

Na conferência do American College
of Neuropsychopharmacology, em 2001,
Arango mostrou que o cérebro de pessoas
deprimidas que morreram por suicídio conti-
nha menos neurônios no córtex pré-frontal,
uma região cerebral situada bem acima dos
olhos. Além disso, no cérebro de suicidas,
essa área tinha um terço do número de trans-
portadores pré-sinápticos de serotonina, mas
aproximadamente 30% mais de receptores
pós-sinápticos de serotonina.

Em conjunto, esses resultados sugerem que
o cérebro dos suicidas está tentando aproveitar
ao máximo cada molécula de serotonina,
aumentando o equipamento molecular para
captar o neurotransmissor, ao mesmo tempo
que diminui o número de transportadores que

o reabsorvem. "Acreditamos que exista uma
deficiência no sistema serotonérgico", conclui
Arango. "Ele pode estar tão mal que o Prozac
não consegue ajudá-lo." Inibir a reabsorção
da serotonina nem sempre basta para evitar
um suicídio: não bastou no caso de minha
mãe, que morreu apesar de tomar 40 mg de
Prozac diariamente.

Mann e seus colaboradores estão tentando
agora criar uma tomografia à base de emissão
de pósitrons (TEP) para ajudar os médicos
a determinar quais, entre seus pacientes de-
primidos, têm o circuito de serotonina mais
problemático - e por isso mesmo correm o
maior risco de cometer suicídio. As varreduras
feitas com a TEP mostram a atividade do cére-
bro, determinando as regiões que consomem
mais glicose do sangue; a administração de
drogas como a fenfluramina, que bloqueiam
o transportador de serotonina, pode ajudar os
cientistas a localizar áreas ativas do cérebro
usando a serotonina.

Na edição de janeiro de 2001 de Archives
of General Psychiatry, Mann e colaboradores
disseram ter encontrado uma relação entre a
atividade do córtex pré-frontal de pessoas que
tentaram suicídio e a eficiência da tentativa.
Aqueles que usaram os meios mais perigosos
- tomando um grande número de comprimi-
dos ou saltando de um ponto elevado - eram
os que tinham menos atividade com base na
serotonina no córtex pré-frontal. "Quanto
mais letal a tentativa de suicídio, tanto maior
a anormalidade", observa Mann.

Ghanshyam N. Pandey, da University of
Illinois, concorda que o sistema de serotoni-
na do cérebro é a chave para compreender
o suicídio. "Há muita evidência sugerindo
insuficiência de serotonina no suicídio, mas
essas condições não se manifestam isoladas,
mas em conjunto com outros déficits", diz ele.
"O sistema todo parece alterado."

A hipótese da serotonina não exclui contri-
buições importantes de outros neurotransmis-
sores. A serotonina é apenas uma molécula da
intrincada rede bioquímica batizada de eixo
hipotálamo-hipófise-suprarrenais (HHSR),
em que o hipotálamo e a hipófise se comuni-
cam com as glândulas suprarrenais. O HHSR
é responsável pela reação de lutar ou fugir,
exemplificada pela aceleração dos batimen-
tos cardíacos e palmas das mãos suadas. Em
particular, a liberação de corticotrofina, que o
hipotálamo segrega em momentos de tensão,
faz com que a hipófise anterior sintetize o hor-





mônio adrenocorticotrópico que produz glico-
corticoides como o cortisol. Essa substância
prepara o corpo para o estresse aumentando a
concentração de açúcar no sangue, acelerando
os batimentos cardíacos e inibindo a reação
exagerada do sistema imunológico.

A serotonina faz parte do eixo HHSR
por modular o início da estimulação.
Charles B. Nemeroff, da Emory University
School of Medicine, e seus colaboradores
estão descobrindo que experiências extre-
mamente adversas nos primeiros anos de
vida, como abuso infantil, podem desequi-
librar o eixo HHSR, deixando literalmente
marcas bioquímicas no cérebro que o
tornam vulnerável à depressão ao reagir
exageradamente à tensão mais tarde.

Em 1995, o grupo de Pandey afirmou ter
encontrado indicações de que as anormali-
dades do circuito de serotonina, presentes
naqueles que correm o risco de se suicidar,
podem ser detectadas por meio de um exame
de sangue simples. Ao compararem o número
de receptores de serotonina nas plaquetas (cé-
lulas coagulantes) do sangue de suicidas com
os de não suicidas, observaram que os indiví-
duos que pensaram em suicídio tinham muito
mais receptores de serotonina (as plaquetas
simplesmente têm receptores de serotonina,
embora não se saiba bem por quê).

Pandey diz que seu grupo concluiu que
o aumento do número de receptores reflete
um aumento semelhante no cérebro de in-

divíduos com tendência ao suicídio - numa
vã tentativa de acumular tanta serotonina
quanto possível. Para provar essa ligação,
Pandey quer saber se essa associação existe
em pessoas que chegam a tirar a própria
vida. "Queremos saber se as plaquetas
podem ser usadas como marcadores para
identificar pacientes suicidas", considera.
"Estamos fazendo progressos, mas num
lento movimento."

Gerações Amaldiçoadas
Até os pesquisadores criarem testes para pre-
ver quem corre o maior risco de suicídio, os
médicos podem concentrar seus esforços nos
parentes biológicos das vítimas de suicídio.
Na edição de setembro de 2002 de Archives
of General Psychiatry, Mann, David A.
Brent do Western Psychiatric Institute and
Clinic, de Pittsburgh, e colaboradores dis-
seram que os filhos de pessoas que tentam
o suicídio têm um risco seis vezes maior de
se matar que os filhos de pais que nunca
tiveram essa intenção. A ligação parece estar
em parte na genética, mas as pesquisas para
detectar genes que indiquem a predisposição
ainda não deram respostas simples. Em
estudos do começo dos anos 90, Alec Roy,
do Departament of Veterans Affairs Medicai
Center, em Nova Jersey, observou que 13%
dos gémeos idênticos de pais que morreram
por suicídio também acabaram tirando a
própria vida, enquanto apenas 0,7% dos gé-

meos fraternos tomaram o mesmo caminho
que seus irmãos suicidas.

Essas estatísticas servem de advertência
para mim e para outros com vínculos bio-
lógicos com o suicídio. Num vasinho em
meu quarto, guardo uma bala da mesma
caixa que continha aquela que matou minha
mãe. A polícia pegou o revólver depois que
ela morreu e eu mesma joguei fora as balas
restantes quando esvaziei seu guarda-roupa.
Mas gosto de pensar que guardo aquela úni-
ca bala fria como lembrete da fragilidade da
vida e de como um ato impulsivo pode ter
enormes consequências e desdobramentos.
Talvez algum dia a ciência venha a compre-
ender melhor a base desses atos pungentes e
famílias como a minha sejam poupadas. sa
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