
O GLOBO ● ● PÁGINA 34 - Edição: 25/12/2011 - Impresso: 23/12/2011 — 22: 01 h

34

S A Ú D E
Domingo, 25 de dezembro de 2011O GLOBO

.

& bem-estar

AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

Tálamo

Amígdala

Hipocampo

Hipotálamo

TTTTTálamoamál

tttHipotHipotHiHipoHipotpotpopotpotHi álálál

OQUEOSPESQUISADORES INVESTIGAM

NEURÔNIO
TRANSMISSOR

NEURÔNIO
RECEPTOR

IO
OR

Sinapse
Espaço de
conexão entre
as células
nervosas

Aparentemente, ao sentir uma emoção benéfica, a pessoa
produz mais hormônio oxitocina nas estruturas do
sistema límbico (relacionado à emoção)

A ativação dos
receptores de
oxitocina no cérebro
estimularia o sistema
de recompensa,
desencadeando
a produção de
dopamina

Dopamina

1 2 3 A regulação desse
sistema seria feita
pela serotonina,
neurotransmissor
ligado à sensação de
prazer. Há evidências
de que a estimulação
dos receptores de
oxitocina melhoraria a
resposta ao estresse.
O aumento da
produção de cortisol,
que ocorre sempre
que uma pessoa está
exposta a uma
situação de estresse
e é necessário para
que ela a enfrente,
seria menor

Caminho da serotonina
Caminho da dopamina

O poder das emoções positivas
Neurociência confirma que nutrir bons sentimentos faz bem: resta entender o processo

Ana Branco

A BUDISTA
americana

Carolyn

Pasternak:

gostar de

si próprio,

defende, é o

primeiro passo

para a saúde

física e mental

Lilian Fernandes
lilian@oglobo.com.br

G enerosidade, solidariedade, gratidão
pelo que foi conquistado, alegria por
estar perto da família e dos amigos. Da
próxima vez em que você for aconse-

lhado a preservar, o ano inteiro, os sentimen-
tos que afloram na época do Natal, procure se-
guir o conselho. Pesquisas vêm comprovando
que emoções positivas fazem bem à saúde fí-
sica e mental. E, depois da psicologia, é a neu-
rociência que busca entender como isso acon-
tece. O caminho, que já levava aos neurotrans-
missores serotonina e dopamina, agora aponta
para uma nova estrela: o hormônio oxitocina,
que também atua como neutransmissor.

— Os cientistas começam a se voltar para es-
tas questões neuropsicológicas e a se interessar
pelas vias relacionadas ao bem-estar, importan-
tes para que, num futuro próximo, seja possível
desenvolver novas drogas que melhorem a vida
das pessoas — diz a cientista Denise Pires de
Carvalho, professora titular do Instituto de Bio-
física Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e especia-
lista na fisiologia do sistema endocrinológico.
— Novas técnicas, como a ressonância magné-
tica nuclear funcional, estão nos ajudando a es-
tudar áreas do cérebro ligadas às emoções.

Um artigo publicado pela Universidade de
Harvard cita diversos estudos ligando explosões
de fúria recorrentes à atividade anormal da se-
rotonina, responsável pela sensação de prazer. E
pesquisas recentes relacionam sentimentos po-
sitivos à maior produção de oxitocina, também
conhecida como o hormônio do amor e liberada
em grandes quantidades nas relações sexuais e
durante o parto e a amamentação. Em outra
frente, um trabalho divulgado este mês pela Uni-
versidade da Concordia, no Canadá, constatou
que a oxitocina torna a pessoa mais confiante.
Sabe-se ainda que ela pode ser a encarregada de
ativar o sistema de recompensa do corpo, esti-
mulando a produção de dopamina, atrelada à
sensação de motivação, e diminuindo o nível de

estresse. A serotonina regularia todo este meca-
nismo. O resultado final da equação bons sen-
timentos mais produção de neurotransmissores
ligados ao bem-estar é um indivíduo mais feliz e
menos propenso a doenças como depressão e
problemas cardiovasculares.

Na UFRJ, a bióloga Rafaela Campagnoli,
doutora em neurofisiologia, acaba de con-
cluir o trabalho "Interação social: modula-
ção neural e comportamental por estímulos
pro-sociais", sobre como o cérebro processa
imagens de interações sociais positivas. Na
pesquisa, um grupo formado por 36 univer-
sitários saudáveis, e que não tomavam remé-
dios capazes de afetar o sistema nervoso
central, observou 60 fotos, sendo 30 de adul-
tos e crianças interagindo e 30 de pessoas
alheias umas às outras, embora estivessem

próximas. Enquanto o faziam, suas reações
eram medidas por eletroencefalograma e
eletromiograma (teste que mede a atividade
elétrica dos músculos).

— É fato que os cérebros dos voluntários
reagiram diferentemente às imagens de cada
grupo. Diante das fotografias com interações
sociais positivas, ocorreu aumento da ativida-
de elétrica do cérebro, relacionada às emo-
ções, e do músculo do sorriso espontâneo (zi-
gomático). Isso quer dizer que elas impacta-
ram mais os voluntários, foram mais relevan-
tes emocionalmente — explica Rafaela.

Enquanto a ciência busca documentar que
emoções positivas são sinônimo de mais saú-
de, o senso comum já tem esta convicção há
muito tempo. Pessoas como a dona de casa
Ana Lúcia Fraga de 54 anos, que há 11 anos

se veste de Papai Noel para alegrar e presen-
tear as crianças da creche Novo Palmares,
em Vargem Pequena, dizem se sentir bem ao
fazer uma boa ação.

— É sempre uma emoção muito grande,
uma energia muito boa. Gosto de ir à creche,
ver as crianças brincando, conversar com a
presidente da associação local — conta Ana
Lúcia. — Continuarei fazendo este trabalho
enquanto estiver viva.

Gilberto Ururahy, diretor-médico da Med Rio
Check Up, especializado em medicina preventi-
va, está prestes a lançar um trabalho intitulado
“Emoções e doenças", baseado no que observa
na clínica, que já realizou 60 mil check ups. Para
ele, não há dúvidas de que quem encontra mais
motivos para experimentar sensações positivas
em sua rotina goza de melhor saúde.

— A prática demonstra isso: um quadro de
emoções negativas conduz à depressão e a ou-
tros males — diz ele. — Um dos grandes avanços
da psiquiatria foi identificar que o cortisol (hor-
mônio relacionado ao estresse) elevado e crôni-
co é um caminho natural para a morte. Por outro
lado, a emoção positiva é a mola da vida.

Estudos americanos, a maioria feitos por
psicólogos, comprovam a relação de senti-
mentos como gratidão, reconhecimento e sa-
tisfação com o que se tem à maior sensação
de bem-estar. A budista americana Carolyn
Pasternak, que esteve no Brasil para ministrar
cursos no Instituto Nyingma, também afirma
que uma atitude positiva, inclusive para con-
sigo mesmo, é a chave da saúde.

— Costumamos tentar encontrar a felicida-
de nas coisas que temos ou podemos ter, nas
outras pessoas, em livros. Mas parece que al-
go continua faltando. É porque procuramos
nos lugares errados; temos que aprender a
olhar para dentro de nós — diz Carolyn. ■
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Um brinde a 2012
sem preocupação
Espumante pode ajudar a manter a boa
forma e a saúde na festa de fim de ano

Guito Moreto
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CARA ALWILL (detalhe): duas taças de espumante por dia para emagrecer

Juliana Câmara
juliana.camara@oglobo.com.br

● Se as festas de fim de ano
são uma preocupação para
sua dieta e sua saúde, você fi-
cará feliz em saber que o brin-
de a 2012 regado a espumante
pode, na verdade, ser um bom
aliado. Pesquisas mostram
que a bebida traz benefícios
para os pulmões e o coração,
ajudando a controlar a pres-
são, se ingerida sem exageros.
Além disso, 100ml do tipo mais
consumido no país, o brut,
têm pouco menos de cem ca-
lorias. Ou seja, se balanceada
com alimentos mais leves, a
festa de ano-novo não precisa
se transformar num pesadelo
estendido até janeiro.

Um estudo realizado na Di-
namarca mostra que as pes-
soas que tomam vinho tendem
a se alimentar melhor. A pes-
quisa catalogou os hábitos de
consumo de quem comprava
vinho e de quem adquiria cer-
veja em supermercados. Os
apreciadores da uva optavam

por azeitonas, frutas, vegetais,
queijos e carnes magras. Já
quem escolhia cerveja prefe-
ria pratos prontos, manteiga
ou margarina, salsichas, cor-
deiro e refrigerantes.

Esta é a lógica da escritora
Cara Alwill Leyba, de 31 anos,
que afirma ter mudado de vida
após adotar a Dieta do Cham-
panhe, há alguns anos. Cara,
que tem um blog e está termi-
nando um livro sobre o assun-
to, explica que não se trata de
um programa fechado. A ideia
é glamorizar o cardápio e, con-
sequentemente, consumir ali-
mentos mais leves.

— Se tiver que escolher en-
tre um hambúrguer com refri-
gerante e um salmão com
champanhe, você escolherá a
segunda opção — defende.

Além de duas taças de espu-
mante, Cara diz ter seguido
cardápios de 1.200 a 1.400 ca-
lorias por dia. Na opinião da
nutricionista Mariana Del Bos-
co, da Associação Brasileira
para o Estudo da Obesidade e
da Síndrome Metabólica, a fór-

mula para perder peso não
tem qualquer mistério:

— Não vejo comprovação
científica no uso do espuman-
te para emagrecer. Para per-
der peso, é preciso ter déficit
calórico, havendo álcool ou
não na dieta. Mas a indicação
para esse consumo tem que
ser cuidadosa.

Ela lembra que a Organiza-
ção Mundial da Saúde reco-
menda que mulheres bebam
até uma dose diária de álcool e
homens, duas. Se com mode-
ração é possível manter a boa
forma, o consumo de espu-
mante pode ainda proteger o
coração, mostra uma pesquisa
da Universidade de Reading,
no Reino Unido.

— Os espumantes e vinhos
tintos têm antioxidantes, os
polifenóis, que ajudam na libe-
ração do óxido nítrico. Este
promove o relaxamento dos

vasos, evitando a aterosclero-
se — explica o médico Serafim
Borges, da Sociedade de Car-
diologia do Estado do Rio.

O cardiologista Jairo Mon-
son de Souza Filho, há 20 anos
um estudioso dos vinhos, lem-
bra que os tintos têm mais po-
lifenóis que os demais e, por
isso, seus benefícios são mais
reconhecidos. Mas, para al-
guns efeitos, a quantidade de
polifenol não é importante.
Além disso, vinhos são diuré-
ticos e ajudam na função pul-
monar, segundo o especialis-
ta. Outra característica é que
o espumante é rico em potás-
sio, magnésio e gás carbônico,
o que melhora a digestão e,
em certas condições, ajuda no
combate à pressão alta. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 dez. 2011, Economia, p. 34.




