
// por Fabrício Pamplona absolutamente normal sentir medo. Ele faz parte de um sistema natural de 
defesa, que vem evoluindo conosco já faz alguns milhares de anos e surge nas 
situações mais diversas e imprevistas. É paralisante, irracional e incontrolável. 
Desperta reações subconscientes e nos remete ao ancestral selvagem que habita 
em nossa mente - e ainda move (ou faz estancar) nosso corpo. 

Diferentemente do que acontecia com nossos "ancestrais selvagens" ou ocorre com 
outros animais, no entanto, os motivos dos medos que experimentamos raramente se 
materializam, permanecendo mais em nosso imaginário do que na vida real. Essa "expec
tativa" de uma ameaça que nunca se concretiza pode se tornar patológica, dando vazão 
a transtornos cognitivo-emocionais. Explico: imagine a "pane" que acontece quando um 
fabuloso sistema biológico preparado para reagir lutando até a morte ou fugindo até esgo
tar sua energia muscular é continuamente ativado, mas não chega a se tornar necessário 
de fato. É mais ou menos como se um piloto estivesse parado com seu carro no sinal 
vermelho, o sinal de vez em quando desse "alerta" amarelo, ele se preparasse para sair 
do lugar, começasse a acelerar, esquentasse o motor e... nada, o sinal voltasse a ficar ver
melho novamente. Repetidas ativações do sistema de defesa (sinal amarelo), sem nunca 
requerer a resposta motora (sinal verde) e sempre retornando ao ponto de partida (sinal 
vermelho), com imobilidade e muita expectativa: assim é o ciclo deflagrado no organismo 
numa situação de estresse crônico em contexto urbano moderno. 

Esses ciclos de carga emocional acontecem de forma bastante semelhante à situação 
do piloto numa largada descrita acima. As pupilas se dilatam, a atenção aumenta, os 
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batimentos cardíacos se aceleram, o corpo mobiliza energia, 
os músculos ficam tensos - e tudo absolutamente em vão. A 
expectativa do medo provoca estresse e dá vazão a sintomas 
somáticos, incluindo, por exemplo, a hipertensão. 

Neste momento você poderia se perguntar: "Mas temos 
um sistema de defesa em nosso cérebro que serve para nos dei
xar estressados e doentes?". Na verdade, não é bem assim. O 
que ocorre é um processo que chamamos de má adaptação. O 
mundo está mudando rapidamente à nossa volta, a população 
cresce exponencialmente, tudo a uma velocidade de renovação 
tecnológica sem precedentes, e você, no fundo (e no cérebro), 
continua sendo um homem (ou mulher) das cavernas! 

Esse ancestral, que tinha o cérebro muito parecido com o seu, 
vivia em constante confronto com perigos reais e corria risco de 
vida em várias situações; se "desse bobeira", era devorado por 
algum grande predador ou tomava um bocado de pancadas de 
um rival ou competidor. Nesse caso, toda essa resposta emo
cional, o coração batendo tão rápido que parece querer sair pela 
boca, a preparação para a fuga ou para o combate iminente, era 
puramente justificada! Assim, extravasando a energia mobiliza
da, o homem primitivo não sofria de úlcera nervosa... 

Se você não vive em um país em guerra, não tem profis
são de risco nem come com frequência o X-tudo com bacon 
duplo da lanchonete da esquina, a probabilidade de deparar 
com uma ameaça potencialmente fatal é bastante pequena. 
Nosso inimigo inerente seria muito mais como uma sombra 
ou uma espécie de ameaça fantasma. Conforme apontou um 
estudo recente conduzido pelo neuropsicólogo Steven Pinker, 
pesquisador da Universidade Harvard, nunca vivemos em 
uma sociedade tão pacífica quanto a atual (considerando a 
taxa de mortalidade como principal índice). Os milhões de 
mortos nas duas guerras mundiais foram uma triste exceção 
no século passado, segundo a pesquisa. Mas se o mundo 
está tão pacífico, por que temos notícias de tanta desgraça? 
É só ligar o rádio, o computador, a TV ou abrir um jornal que 
vemos as mais diversas formas de violência, de causas naturais 
(enchentes, terremotos, erupções etc), provocadas intencional
mente pelo homem (brigas, assaltos, estupros, por exemplo) 
ou por descuido (como balas perdidas e acidentes aéreos). Os 
exemplos são inúmeros. Mesmo nas conversas, percebe-se que 
as "desgraças" são tema recorrente: fulano bateu o carro, um 
avião caiu, sicrano foi assaltado, beltrana foi assediada. Fala-se 
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tanto do infortúnio alheio que parece haver nesse 
comportamento um reconfortante egoísmo, 
como se uma ideia ficasse implícita: "Aconteceu, 
mas ainda bem que não foi comigo". 

Mas qual é o efeito psicológico de ser exposto 
a tanta notícia ruim? Certamente a expectativa de 
que algo ruim aconteça a qualquer momento. 
Somando-se a isso as pressões a que estamos 
submetidos pelo estilo de vida moderno, é quase 
certa a manifestação psicossomática de sinto
mas de estresse. O mecanismo neurobiológico 
pelo qual isso acontece é chamado "sensibiliza
ção emocional", que nesse contexto específico 
pode ser deflagrada pela exposição crônica a 
estressores ou pela simples passagem de tem
po após um evento de alta carga emocional. A 
consequência mais grave e saliente da sensibi
lização emocional é a instalação do transtorno 
do estresse pós-traumático (TEPT), considerado 
um trauma psicológico. Trata-se de 
um distúrbio de ansiedade incapa
citante, de grande prejuízo para o 
indivíduo e a família, com sintomas 
que vão desde intensa revivência 
do fato traumático e constante 
hipervigilância até evitação cog
nitiva e física dos elementos que 
lembram a situação dolorosa. 

Em contexto experimental, 
sabe-se que há basicamente dois 
mecanismos psicológi
cos que podem levar à 
formação de um trauma: 
a sensibilização por es
tresse e a dependente de 
tempo (veja imagens ao 
lado). Enquanto a sim
ples exposição a agentes 
estressores pode desenca
dear uma resposta aguda 
e passageira, a exposição 
repetida e particularmente 
a ocorrência de algum evento de maior carga 
emocional podem levará instalação do trauma. 
O mesmo acontece com a simples passagem 
do tempo - é o que chamamos de "incubação 
do medo". Cerca de 30% das pessoas que 
passam por uma situação emocionalmente 
impactante desenvolvem sintomas após al
guns meses. Interessante é que se o motivo 
do trauma não for enfrentado, a tendência é de 

agravamento do problema ao longo dos meses. 
O comportamento de evitação acaba causando 
uma "retroalimentação" da patologia, tornando-
-a resistente à abordagem terapêutica. Com a 
instalação do TEPT, a ameaça fantasma se torna 
um inimigo real. 

Durante o período em que fui pesquisador 
visitante do Instituto Max Planck de Psiquiatria, 
em Munique, e atualmente com um projeto de 
pesquisa no Brasil, tive a oportunidade de abor
dar essa questão experimentalmente. O objetivo 
do meu estudo foi desvendar a melhor maneira 
de aliviar os sintomas de medo relacionados a 
um trauma. As possibilidades abordadas foram: 
1) induzir a extinção da memória traumática 
por um processo semelhante a uma terapia 
comportamental de exposição, ou 2) procurar 
reverter o processo de sensibilização compor
tamental, propondo algo como uma terapia 
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de relaxamento. Os dados do estudo 
publicado na Journal ofPsychiatric Rese
arch demonstraram algo interessante: 
a memória da situação traumatizante 
é formada em pouco tempo, enquanto 
a sensibilização comportamental vai 
se estabelecendo de maneira quase 
imperceptível, "cozinhando em fogo 
baixo", até o aparecimento dos sinto
mas clássicos do TEPT meses depois. 
A formação da memória aversiva é 
normal, adaptativa, já que a lembrança 
de situações perigosas nos ajuda a 
evitá-las no futuro. Já a sensibilização 
comportamental tende a ser patológica, mal 
adaptativa, gerando respostas exageradas e 
generalizadas de medo que suplantam aspectos 
mais cognitivos da doença. Em última instância, 
a sensibilização do medo deflagra sintomas que 
se assemelham à depressão, em que o indivíduo 
não consegue nem mesmo sair de casa de tanto 
medo do mundo lá fora. 

Nosso estudo aponta que a esperança reside 
justamente em não deixar a situação tomar tais 
proporções. E, para isso, é fundamental encarar 
o medo de frente. Creio que a generalização do 
pavor ocorre porque o estímulo emocional foi tão 
impactante que as sinapses das regiões cerebrais 
associadas a esse sentimento passam a "rever
berar" cada vez mais intensamente, estimulando 
sinapses vizinhas que não estavam originalmente 
associadas ao trauma, gerando uma expansão 
da rede sináptica que sinaliza o medo por meio 
de um fenômeno conhecido como neuroplastici-
dade. Com o passar do tempo, é como se uma 
"marolinha" se tornasse um verdadeiro "tsunami 
emocional" no cérebro. Dados sugerem que essa 
resposta emocional exagerada se sobrepõe às 
memórias específicas do trauma, dificultando ou 
mesmo impedindo a racionalização e ressigni-
ficação emocional da situação. Nesses casos, a 
pessoa fica tão sensibilizada que não consegue 
pensar friamente. A saída, então, seria provocar 
uma redução da carga emocional, uma espécie de 
relaxamento geral, antes que seja possível tratar o 
medo em um nível mais cognitivo. O problema é 
que esse estado de alta carga emocional gera um 
estado tal de desequilíbrio no cérebro que o torna 
refratário ao tratamento com benzodiazepínicos-
os calmantes mais conhecidos e usados. 

Nossa alternativa foi usar antidepressivos 

como a fluoxetina, que, se não resolvem 
completamente, pelo menos ajudam. 
Uma vez realizada a redução da carga 
emocional, aí sim é possível modificar 
a memória do trauma, atribuindo a ela 
uma nova valência emocional, mais 
branda que o fato ocorrido. Em termos 
práticos, acredito que esse estado de 
relaxamento possa ser conseguido com 
a persistência no enfrentamento das 
situações temidas. "Comendo pelas 
beiradas" pode-se lentamente fami
liarizar o indivíduo com as situações 
que passaram a gerar uma resposta de 

medo generalizado, tornando-o habituado àquele 
contexto. As exposições sucessivas e o tempo de 
cada uma serão fatores bastante importantes no 
processo de habituação e relaxamento, que pro
picia a terapia cognitiva. 

Em resumo, parece bastante claro que é fun
damental enfrentar nossos medos e aprender a 
lidar com nosso cérebro de homem das cavernas 
que vive na selva urbana. Nem toda fumaça indi
ca incêndio, e precisamos ficar alertas para não 
sermos ludibriados pelos bugs de nosso sistema 
operacional que já vem desatualizado de fábrica. 
A reprogramação mental - e emocional - é pos
sível e bem-vinda. Em tempos de crise e quebra 
de paradigmas como o que vivemos atualmente, 
com o planeta se tornando um grande formiguei
ro, a mudança de nossa mente e nossas atitudes 
se faz extremamente necessária, incluindo aí o 
enfrentamento de fantasmas, angústias e incer
tezas que todos temos, em alguma medida. E 
não podemos nos dar ao luxo de alimentá-los, 
pois o medo é paralisante e nos faz desperdiçar 
muita energia. Melhor enxergar essas emoções 
como um sinal que aponta em direção a fraque
zas e proporciona oportunidades de amadure
cimento. Afinal, "não há coragem sem medo" 
(em inglês, "There cannot be courage without 
fear"), frase atribuída ao piloto de Fórmula Indy 
e designer de automóveis Eddie Rickenbacker.Ás 
da aviação americana durante a Primeira Guerra 
Mundial, ele foi consultor militar, empreendedor 
e sobrevivente de desastre aéreo, encarou seus 
medos e não os deixou impedi-lo de realizar seus 
sonhos. (Leia mais sobre medo e seus efeitos na 
mente e no corpo no especial Estresse e ansiedade, 
terceiro volume da coleção Doenças do cérebro, este 
mês nas bancas.) 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 232, p. 50-53, maio 2012.




