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20% das pessoas que 
vivem em São Paulo 
convivem com ou tive
ram algum transtorno 
ansioso nos últimos 12 
meses. "Foram analisa
das cidades de 24 países. 
Em São Paulo, encon
tramos o índice mais 
elevado", diz Laura An
drade, do Instituto de 
Psiquiatria da Universi
dade de São Paulo 
(USP). Mas um esforço 
monumental da medici
na para buscar as ori
gens da doença e criar 
novas opções de tratamento promete dar 
alívio a quem sofre desse pesadelo. 

A ansiedade fazia parte das reações 
que nossos ancestrais manifestavam 
diante de ameaças como a possibilidade 
de um ataque animal ou a morte por frio 
extremo. Preocupar-se com esses even
tos mantinha o corpo em alerta: mais 
tenso, pressão elevada, maior bombea
mento de sangue. Se o perigo se concre
tizasse, o corpo estava pronto para rea
gir. Se não, o sistema era desligado. Esse 
esquema ficou gravado no cérebro e até 
hoje entra em ação diante de situações 
interpretadas como risco. Essas circuns
tâncias podem ser reais ou fictícias, re
sultado de mecanismos psíquicos não 

totalmente esclarecidos. 0 problema é 

que, se esse estado de preocupação se 
torna crônico, caso da ansiedade genera
lizada, ou leva a crises espontâneas, como 
os ataques de pânico, deixa de ser uma 
reação natural. Causa prejuízos à saúde 
e à vida social, afetiva e profissional. 
Transforma-se em doença. 

Atualmente, há catalogados oito tipos 
da enfermidade (leia mais detalhes no 
quadro à pág.84). Como ocorre com a 
maioria das enfermidades mentais, há 
dificuldade na detecção do problema. 
"Um estudo feito em Londres, pelo 
psiquiatra Paul Bebbington, mostrou 
que apenas 14% dos pacientes tinham 
sido diagnosticados e tratados no ano 

anterior ao trabalho", contou Márcio 
Bernik, coordenador do Programa de 
Ansiedade (Amban) do Instituto de 
Psiquiatria da USP. O diagnóstico é 
feito por psicólogos ou psiquiatras, que 
recorrem a perguntas definidas para 
identificar a alteração, como ela se inse
re na vida do indivíduo e sua gravidade. 
"Uma das primeiras perguntas é se a 
pessoa sente que teve prejuízo em algum 
campo ou momento da vida por causa 
da doença", diz o psiquiatra Bernik. 

O tratamento varia de acordo com o 
transtorno especifico e a intensidade da 
enfermidade. Nos casos mais leves, in
dicam-se apenas medicamentos ou ses
sões de terapia cognitivo-comportamen-
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o paciente a evitar expressões faciais 
hostis - para quem tem fobia social isso 
detona crises - e a interpretar as reações 
de interlocutores de forma otimista. 

Começa também a ser testada a efi
cácia da estimulação magnética trans-
craniana. A técnica submete o paciente 
a aplicações de ondas eletromagnéticas. 
O objetivo é regularizar a atividade elé
trica nas regiões cerebrais associadas à 
doença (leia mais no quadro à pág. 82). 
O médico Marco Marcolin, do Instituto 
de Psiquiatria da USP, iniciará até o fim 
do ano testes com 30 pacientes com fo
bia social. Por enquanto, não há nada 
conclusivo. Estudos com o método para 
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ção das estruturas cerebrais vinculadas 
à enfermidade ter sido feita há algum 
tempo, dezenas de pesquisas estão reve
lando detalhes sobre a interação entre 
elas. Cientistas da Columbia University 
(EUA), por exemplo, descreveram a 
maneira pela qual operam o hipocampo 
e o córtex pré-frontal medial. "Vimos 
que o hipocampo envia muita informa
ção para esta área do córtex, fazendo 
com que ela reconheça o ambiente co
mo uma ameaça", explicou Joshua 
Gordon, autor da pesquisa. 

Por aqui, o psiquiatra Luiz Vicente 
Mello, de São Paulo, participa de um 
esforço internacional para entender 
melhor a relação entre comportamen
tos ansiosos e mecanismos de defesa 
legados pela evolução. "Muitas das 

nossas reações são anacrônicas. Ao 
mesmo tempo, não temos defesas para 
situações recentes, como o medo de 
carros, que precisa ser ensinado", diz. 

Ainda na USP, cientistas investigam 
a relação da enfermidade com o sistema 
serotonérgico do cérebro. Recentemen
te, o psiquiatra Felipe Corchs, em estudo 
feito no Amban com universidades da 
Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, 
observou que as diferenças na quantida
de de serotonina (substância que faz a 
comunicação entre neurônios) interfe
rem na sensibilidade aos estímulos que 
iniciam crises. Para chegar a essa con
clusão, os cientistas deixaram sem comer 

proteínas um dia inteiro voluntários que 
já haviam sido tratados de transtornos 
ansiosos. Não ingerir proteína prejudica 
o aporte de triptofano, aminoácido es
sencial para a formação da serotonina. 

O resultado foi surpreendente: pa
cientes com pânico, estresse pós-trau
mático e fobia social ficaram mais sen
síveis aos gatilhos de crise, sugerindo que 
a serotonina tem papel na modulação 
dessa resposta. "E pessoas que tinham 
melhorado com o tratamento pioraram 
quando os níveis da substância diminu
íram", explicou Felipe. A redução do 
composto não causou o mesmo impac
to em pacientes com ansiedade genera-
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lizada e transtorno obsessivo-compul-
sivo (TOC). Para estes, o que parece é 
que o contrário, o aumento na concen
tração da serotonina, faz diferença. Um 
outro estudo, feito pelo psicólogo Thia-
go Sampaio, também do Amban, indi
cou que portadores de TOC que pos
suem maior concentração de serotoni
na respondem mais rápido à terapia. 

Intervir nas situações em que a ansie
dade pode prejudicar o tratamento é 
hoje uma atitude incorporada por al
guns hospitais. No Albert Einstein, em 
São Paulo, psicólogos entram em ação 
para atender pacientes internados que 
apresentam sintomas da doença. "Uma 
das formas de reduzi-los é ajudar os 
doentes a esclarecer suas dúvidas", diz 
Ana Kernkraut, coordenadora do servi
ço de psicologia do hospital. 

Nos EUA, médicos usaram a terapia 
com animais para diminuir o sentimen
to em indivíduos que se submeteriam a 
exames de imagem, situação que desen
cadeia temor. No Monmouth Medicai 
Center, 28 pacientes que fariam resso
nância magnética foram selecionados 
para brincar com cães por 15 minutos, 
meia hora antes de fazer o exame. 

Comparados a doentes que não tive
ram esse tempo com os animais, eles 
manifestaram muito menos ansiedade. 
"A terapia mostrou potencial para subs
tituir os remédios contra crises às vezes 
dados aos pacientes", disse Richard 
Ruchman, autor do estudo. 

No Brasil, nos centros de equoterapia 
é possível aliviar os sintomas com o au
xílio dos cavalos. A empresária Adriana 
Mazzagardi experimentou esses efeitos 
durante as aulas de equitação que teve 
na infância e decidiu expandir o benefí
cio. "Os cavalos me ensinaram a contro
lar a minha ansiedade, que era muito 
intensa", diz Adriana, que está à frente 
do Centro Equestre Equovita, em Jun-
diaí (SP). O local 
é f requentado 
por muitas pes
soas em busca de 
alívio das ten
sões. "Se você 
está ansioso e 
sem concentra-

para outras doenças. Na semana passa
da, pesquisadores da Stanf ord University 
(EUA) divulgaram os resultados de um 
estudo com animais, indicando que o sen
timento contribui para o surgimento de 
tumores. A explicação é a de que a ansie
dade costuma vir acompanhada de es
tresse. Juntas, as condições enfraquecem 
o sistema de defesa do organismo. "Eles 
podem acelerar a progressão do câncer", 
afirmou o imunologista Firdaus Dha-
bhar, autor do experimento. 

A conexão com a depressão também 
está sendo investigada. Um trabalho 
patrocinado pelo Canadian Institutes of 
Health Research apontou uma molécu
la (CRFR1) como a responsável pela 
interação entre a ansiedade, o estresse e 
a doença. Um primeiro passo já foi 
dado para quebrar a associação: em 
cobaias, a inibição da produção dessa 
molécula atenuou a ansiedade. 

Mais conhecida, a relação da enfermi
dade com os males cardiovasculares 
exige também atenção. Tanto que médi
cos do Montreal Heart Institute, também 
no Canadá, fizeram um trabalho para 
provar que pacientes em risco para doen
ças do gênero e que apresentem traços de 
ansiedade devem ser submetidos a uma 
tomografia do coração, e não apenas a um 
eletrocardiograma. "O exame de imagem 
é mais efetivo para identificar doença 
cardíaca nesses indivíduos", afirmou Si
mon Bacon, coautor do experimento. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2217, p. 80-86, 9 maio 2012.




