
// por Detlef B. Linke, professor de neurofisiologia clínica e 
reabilitação neurocirúrgica da Universidade de Bonn, na Alemanha 

ena que vocês me trouxeram 
de volta, o lugar onde eu estava 
era tão bonito!", disse a mu
lher após ser "ressuscitada". 

Pacientes que tiveram parada cardíaca, 
vítimas de afogamento ou pessoas que 
tentaram suicídio e passaram pela ex
periência de chegar ao limiar da morte 
dizem ter se sentido como numa viagem 
para o Além. Embora detalhes desse tipo 
de vivência e emoções despertadas por 
essas experiências variem caso a caso, 
estudos científicos mostram que alguns 
elementos dessas situações sempre se 
repetem: quase que invariavelmente 
pessoas que "retornaram à vida" relatam 
sentimentos de leveza, paz, felicidade. 

T a m b é m se referem à impressão de 
abandonar o próprio corpo e observar a 
si mesmas da perspectiva externa. 

Muitos dos pacientes que se aproxima
ram da morte dizem ter passado por uma 
espécie de zona de transição - quase sem
pre um túnel ou uma espécie de portal. Do 
outro lado, há uma luz clara e quente que 
os atrai de maneira irresistível e provoca 
um turbilhão de sentimentos positivos; 
às vezes também é possível ver paisagens 
paradisíacas. Às vezes, encontram seres 
iluminados ou parentes falecidos com 
os quais é possível uma comunicação 
sem palavras. As fronteiras entre o eu e 
o ambiente parecem se diluir e surge um 
sentimento de unidade com o Universo. 
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No final, porém, a experiência é abruptamen
te interrompida: aqueles que se imaginavam a 
caminho de outro mundo são arrancados de 
lá e percebem, em geral decepcionados, que 
continuam em seu corpo. Aproximadamente 
um terço dos que se aproximaram da morte, 
ou pelo menos acreditaram nisso, se lembra de 
experiências desse tipo. Mas talvez não sejam 
apenas momentos agradáveis que nos esperam 
à soleira da morte. Alguns dos que retornaram 
relatam um sentimento de pânico ou de um vazio 
infinito-e até mesmo a visão do inferno. Mas em 
todos os casos há uma coisa comum: as pessoas 
vivem nesse curto período de tempo muito mais 
do que seria possível na verdade. 

Depois dessas vivências (agradáveis ou não) 
frequentemente as pessoas passam a priorizar 
valores como fraternidade, tolerância e espirituali
dade. Muitos começam a viver mais intensamen
te, perdem o medo da morte e passam a acreditar 
em uma existência posterior. Atualmente, inúme
ros neurocientistas, psicólogos e psicanalistas 
concordam que pessoas psiquicamente saudá
veis podem passar por essa experiência. Acredi
tam também que a manifestação distingue-se de 
alucinações, sonhos e da fantasia de pacientes 
que querem chamar a atenção sobre si. A visão 
dessas imagens de tamanha complexidade já não 
pode ser explicada pela teoria, vigente durante 

vários anos, de que nessas situações o próprio 
nascimento é revivido ou de que os pacientes se 
lembram de percepções subliminares quando 
estão em estado de inconsciência. 

Para algumas pessoas as experiências de 
quase morte só podem ser interpretadas de 
uma maneira: a prova da existência de vida após 
a morte. Há até mesmo aqueles que acreditam 
que a base da religião, no fundo, está nas ima
gens vistas por pessoas prestes a morrer. Para 
os pesquisadores, porém, experiências vividas 
no limiar da morte provavelmente são somente 
resultado de processos biológicos. 

COLISÃO DE TEMPOS 
Estudos realizados nos últimos anos na área de 
neurologia fornecem uma explicação bastante 
diferente: tudo indica que, nesses momentos, 
nosso cérebro não consegue processar o fim de 
sua existência e, como última estratégia de defesa, 
recorre a processos incomuns que nos presen
teiam com essas experiências fora do comum. 

Para interpretarmos corretamente os proces
sos que ocorrem durante uma experiência de 
quase morte é preciso compreender que nosso 
cérebro funciona como uma máquina de previsão 
do futuro. Ele se antecipa para organizar o pre
sente com base em hipóteses sobre o que está 
por vir. Quando esse aparelho é confrontado de 
repente pelo pensamento "eu estou morrendo 
agora", as diversas experiências de quase morte 
se agrupam em torno desse acontecimento 
central. Todo o futuro se reduz a um único mo
mento e, subitamente, não há mais sequência 
de acontecimentos para planejar. A continuação 
do tempo se interrompe e os mecanismos 
psíquicos que em geral fornecem sentido aos 
eventos internos e externos já não conseguem 
manter sua atividade. Inédita, a situação força o 
psiquismo a buscar novas formas de lidar com 
as informações das quais o indivíduo se dá conta 
nesse momento extremo. 

É como se o modo de funcionamento do 
cérebro, programado para ser contínuo, coli
disse com o fim iminente de sua existência - e 
é esse choque de tempos que cria as imagens 
e percepções que temos durante experiências 
de quase morte. Do ponto de vista científico, 
a exceção permite o estudo do cérebro numa 
situação em que uma de suas funções mais 
importantes está paralisada. 
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Experiências de quase morte não surgem 
apenas como consequência do esvaziamento 
dos mecanismos de previsão de futuro, pelo 
fato de o futuro e o presente se fundirem repen
tinamente. Mas nessas condições podem ser 
notados no cérebro processos especiais que em 
geral ocorrem como pano de fundo e vêm à tona 
em situações de exceção. 

Aparentemente, células cerebrais que utili
zam os chamados receptores glutamatérgicos 
ionotrópicos, do tipo NMDA, para a transmissão 
de sinais neurológicos desempenham papel 
importante nesses casos. O psiquiatra Karl L. 
R. Jansen, do Hospital Maudsley, de Londres, 
chegou a essa conclusão com base em uma 
descoberta: os receptores NMDA reagem de 
maneira mais intensa durante anestesia por 
cetamina - droga derivada do cloridrato de fen-
ciclidina, desenvolvida nos Estados Unidos; na 
década de 60, quando foi lançada, muitos jovens 
a utilizaram como alucinógeno. 

Pacientes que recebem doses do anesté
sico frequentemente vivenciam experiências 
muito semelhantes às de quase morte. Mas os 
receptores não são influenciados apenas pelo 
anestésico. A falta de oxigênio, muito frequente 
durante experiências de quase morte, também 
pode exercer efeito sobre os receptores através 
de substâncias mensageiras - principalmente 
do monóxido de nitrogênio. 

O que predestina os receptores NMDA a 
desempenhar papel especial durante as expe
riências de quase morte? A resposta está em 
seu funcionamento incomum: eles se tornam 
ativos quando as atividades elétricas de diferentes 
regiões cerebrais confluem para seus neurônios. 
Quando isso ocorre, a sucessão de atividades 
neurais pode se dar em um ritmo relativamente 
lento segundo os padrões usuais das células 
nervosas, já que os receptores NMDA trabalham 
muito mais devagar do que outros sistemas de 
transmissores-receptores. 

Dessa forma, elas conseguem correlacionar 
uma série inteira de acontecimentos e são ca
pazes de alterar o ritmo usual do cérebro. Aqui 
poderia estar a explicação para o fato de a me
mória ser invadida por um excesso de lembran
ças do passado durante experiências de quase 
morte - sensibilizados, os receptores NMDA 
processam resumidamente inúmeras informa
ções. O modelo baseado nesse tipo de receptor 

faz a conexão entre 
os fenômenos que 
ocorrem no cons
ciente da pessoa 
que está próxima 
da morte e proces
sos que se passam 
em seu cérebro. 

Naturalmente, 
as experiências de 
quase morte não 
podem ser explica
das apenas pela for
ma como os sinais 
são transmitidos 
pelos receptores 
NMDA. No entan
to, se considerar
mos as f u n ç õ e s 
desempenhadas 
por eles, é possível 
estabelecer uma re
lação com as visões 
surgidas durante a 
experiência de qua
se morte. Essas terminações nervosas estão liga
das ao sistema opioide, que ajuda o organismo 
a inibir a dor e contribui para o surgimento da 
sensação de paz e felicidade nesses momentos. 

A impressão de "ausência de limites" - di
luição das diferenças entre o sujeito e o am
biente - muitas vezes relatada por aqueles que 
"retornaram" também pode ser explicada pela 
atividade dos receptores NMDA. É provável que, 
em certas circunstâncias, nosso cérebro perca 
a capacidade de reconhecer objetos como tais 
quando passa, repentinamente, a abarcar um 
conceito temporal mais amplo, o que faz com 
que, em paralelo, o código sinalizador usual das 
células nervosas perca significados. É possível 
que a amígdala - núcleo cerebral em forma de 
amêndoa responsável pelo processamento de 
emoções como medo e pelas manifestações de 
agressividade-também desempenhe um papel 
importante nessas circunstâncias. 

Sob o efeito da cetamina, a amígdala apre
senta atividade neural mais baixa que a normal, 
e algumas pessoas experimentam sentimentos 
positivos de ausência de limites. Numa situação 
de quase morte isso pode significar que quando 
não existe nenhuma possibilidade de ação os 
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impulsos de ação que partem dessa região cere
bral deixam de se manifestar-e os limites reais 
se dissolvem. 

MEMÓRIA PARA SE SALVAR 
Nos relatos de pessoas que sobreviveram a 
afogamentos é marcante a ênfase que dão à 
sensação de "incapacidade de agir". O cansaço 
dos músculos, fatigados pela luta com a água, 
confunde-se com a exaustão psíquica e, nesse 
momento, podem surgir fragmentos de situa
ções passadas. E ainda que tenham possibilidade 
de reagir as pessoas se deixam levar por essa 
espécie de devaneio. É interessante observar que, 
nesses casos, há forte influência do pensamento 
"eu estou morrendo!" e, com ele, vem a "colisão 
de tempos". 

Nesse caso, é importante saber o quanto 
as vítimas consideravam a situação perigosa; 
em que medida era possível agir-o que, certa
mente, teria desviado de divagações interiores; 
e se a colisão do presente com o futuro não 
foi evitada pelo fato de a pessoa ter podido se 
preparar para essa situação em decorrência de 
vivências anteriores. 

É possível estabelecer conexão entre o curso 
dos acontecimentos e o tipo de experiência vivida. 
Exemplo: um operário de construção costumava 
trabalhar com um pesado cilindro vibratório que 
nivelava o asfalto recém-colocado. A máquina se 
movia lentamenteetrabalhava deforma bastante 
autônoma. Certa vez, ela se aproximou tanto 
dele que o trabalhador não conseguiu se esqui
var. Desesperado, tentou afastar o colosso que 
o esmagava. Para isso, utilizou tamanha força 
muscular que rompeu a articulação do polegar 
direito e quebrou um osso da pelve. Mas, no fim 
das contas, conseguiu se salvar. 

Apesar de ter visto o seu fim tão próximo, 
o operário não viveu nenhuma experiência de 
quase morte - pois toda a capacidade de seu 
cérebro estava direcionada para a ação. Se, 
por outro lado, a pessoa se encontra várias 
vezes em situação de grande perigo e cons
cientemente não sabe como reagir, se inicia 
uma avalanche de conteúdos da memória que 
ocupam a lacuna psíquica. 

O biólogo evolucionista britânico Charles 
Darwin (1809-1882) viveu certa vez essa inun
dação de informações armazenadas quando 
tropeçou em uma escarpa e só instantes depois 

recuperou o equilíbrio. Darwin não passou por 
uma experiência de quase morte, mas chegou a 
comentar, a respeito do fato: "Incrível a quanti
dade de coisas que pode passar pela cabeça de 
uma pessoa em um período tão curto". Quem 
já tropeçou e tentou se equilibrar, instantes antes 
de se esborrachar no chão, provavelmente notou 
como o "tempo interno" parece diverso do cro
nológico nessas ocasiões - e quantas emoções e 
pensamentos podem nos atravessarem apenas 
alguns segundos. 

Essa reação do nosso cérebro faz sentido. 
Eventualmente, uma das muitas informações 
armazenadas na memória ainda pode nos ajudar 
a salvar nossa vida. O caso de Darwin mostra 
que as verdadeiras experiências de quase morte 
só ocorrem quando o fluxo mnemónico já não 
funciona como "área de ação ampliada" - e não 
representa mais uma possibilidade de refúgio 
no passado para escapar da colisão de tempos. 

Situação bastante diferente se apresenta 
quando alguém consegue se preparar para a 
morte durante muito tempo - o que acontece 
no caso de doenças prolongadas. Nesse caso, 
o paciente está preparado para o significado 
especial desse evento e não é mais surpreendido 
pela sua chegada - e, por princípio, a colisão de 
tempos não se configura. Mesmo que a pessoa 
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tenha grande medo de morrer, esse sentimento 
não aparece de forma abrupta mas remonta 
a um tempo longínquo. Durante o período de 
convívio com a doença a pessoa tem a chance de 
ressignificar pelo menos alguns aspectos desse 
turbilhão emocional e de buscar sentidos para 
essa transição. 

A experiência adquire aspectos bastante 
específicos no caso dos suicídios. Uma ocor
rência ilustra isso. Um jovem resolveu tirar a 
própria vida com uma arma de pequeno calibre 
e escolheu fazê-lo numa edícula, ao lado da casa 
da família. Disparou um tiro, que o feriu sem 
maior gravidade. O rapaz, porém, passou a noite 
inteira caído, assaltado pela ideia recorrente de 
que estava morto. Pela manhã, quando a luz 
entrou pelas janelas do cômodo, compreendeu 
que aquele ainda não era seu fim. Portanto, se 
levantou e foi para o hospital. E levou consigo 
a bala que tinha penetrado em seu crânio, na 
região acima do nariz. Como ao atirar ele havia 
inclinado muito o cano da arma, a bala percorreu 
um trajeto através dos ossos do crânio, sem lesar 
o cérebro e nenhum vaso sanguíneo importante. 
O projétil saiu pelo osso atrás da orelha esquerda. 
Para esse homem, a ideia de estar morto parecia 
menos angustiante que o fato de estar vivo - viver 
uma experiência de quase morte (que aplacasse 

o mal-estar diante do desconhecido que apare
cia de maneira repentina), portanto, não fazia 
sentido para ele. 

Mesmo a falta de o x i g ê n i o não basta, 
em muitos casos, para desencadear uma 
e x p e r i ê n c i a de quase morte; ela tem de 
ser acrescida à consciência de que se está 
morrendo justamente naquele momento. 
Outro fato vivido por mim pode esclarecer essa 
questão: quando trabalhava anteriormente em 
uma unidade de terapia intensiva, eu tinha de 
vigiar, de uma sala contígua aos quartos, os 
monitores dos pacientes cardíacos. Certa vez, 
o eletrocardiograma de um paciente registrava 
movimentos normais, mas se transformou em 
uma espécie de curva senoidal plana. Corri para 
o quarto do paciente, convencido de que teria 
de ressuscitá-lo. No entanto, ele estava sentado 
em sua cama! Exclamei, muito espantado: 
"Tudo bem, sr. H.?". "Sim", respondeu com 
uma expressão satisfeita - e desmaiou em 
seguida. Há uma justificativa para isso: calcula-
se que o cérebro consiga manter a consciência 
por um período de 15 a 20 segundos sem que 
o coração bombeie sangue até ele. O paciente 
não tinha nem percebido que seu coração 
não estava mais batendo direito. O sr. H. foi 
reanimado-e ele também não viveu nenhuma 
experiência de quase morte, já que não se deu 
conta do risco que correra. 

EM DIREÇÃO À LUZ 
Para que se tenha a sensação de "atravessar o 
portal para o Além" é obrigatoriamente necessá
rio que a pessoa seja acometida de repente pelo 
pensamento de que está vivenciando a própria 
morte. No entanto, há casos em que as pessoas 
passam por experiências semelhantes às vividas 
em situação de quase morte sem que vejam sua 
vida ameaçada - foi o caso, por exemplo, de uma 
paciente cujo hemisfério cerebral direito havia 
sido narcotizado por um barbitúrico. O outro 
lado do cérebro permaneceu ativo e a parte 
narcotizada continuava observando o ambiente 
à sua volta. 

Ao final do procedimento, a mulher contou 
que vira uma luz intensa. Naquele momento, 
ela perguntou por que aquilo estaria acontecen
do - pois não considerava sua vida ameaçada. 
Aparentemente, a visão teve relação com o 
método utilizado para anestesiá-la: por meio de 
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um cateter inserido na artéria interna da cabeça. 
O anestésico provocou um intumescimento dos 
vasos sanguíneos da retina ocular-o que parece 
ter alterado momentaneamente sua percepção 
da luminosidade. 

Registros como esse nos levam a considerar 
que a luz visualizada em experiências de quase 
morte poderia estar relacionada não apenas 
à baixa circulação sanguínea no cérebro, mas 
também ao funcionamento dos olhos. De 
qualquer forma, no caso dessa paciente houve 
uma importante diferença em relação a uma 
verdadeira experiência de quase morte: a visão 
da luz não despertou nela nenhum sentimento 
de felicidade. 

Fenômenos luminosos são, além disso, 
conhecidos pelos casos de desmaio. Nessa 
ocasião, as pessoas não apenas relatam que 
sua visão ficou escura, mas elas frequentemente 
também veem "estrelinhas". Quando a visão 
normal é retomada e os olhos voltam a se "co
nectar" ao sistema visual do cérebro, a pessoa 
pode vivenciar tal retorno como a visão de uma 
claridade exagerada. 

Aqui se evidencia mais uma característica 
importante do cérebro: além de elaborar pre
visões, ele produz sentidos. Nossa mente não 
é capaz de memorizar dados que não tenham 
algum significado (ainda que distorcido). Por 
isso o aparelho psíquico se empenha em con
ferir alguma razão a tudo o que percebe. Não 
é raro, portanto, que o cérebro interprete uma 
claridade repentina como a saída de um túnel 
escuro. E enquanto os sistemas de transmissão 
que criam a sensação de felicidade continuarem 
ativos, não é difícil que apareça a impressão 
de libertação do canal escuro acompanhada 
de um sentimento de êxtase - decorrente de 
outra interpretação do cérebro. 

FLUTUANDO NO HOSPITAL 
Até mesmo as "experiências extracorpóreas" (a 
sensação de sair do próprio corpo) podem ser 
explicadas fisiologicamente. Não é incomum 
"nos vermos" de uma perspectiva externa. 
Quando pedimos às pessoas que se lembrem de 
alguma vez em que estiveram em uma piscina, 
por exemplo, muitas descrevem a cena como se 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



vissem a si mesmas na água. Em sua memória, 
portanto, elas se observam de uma perspectiva 
irreal, ou seja, de longe. 

Somos treinados culturalmente a conside
rar a visão de imagens internas da perspectiva 
dos próprios olhos. Mas os centros cerebrais 
que rotineiramente trabalham com múltiplas 
abordagens têm a capacidade de elaborar uma 
representação mental do próprio indivíduo 
com base no olhar externo. Em situações de 
necessidade, o sistema nervoso se lembra 
de alternativas e recorre a esses registros. 
Uma das influências mais importantes sobre 
as diferentes visões - reais ou imaginárias -
que se pode ter de si mesmo certamente se 
deve à retratação das figuras em perspectiva, 
comuns desde a Renascença. Experiências 
extracorpóreas, no entanto, também podem 
ser provocadas artificialmente. 

O neurologista suíço Olaf Blanke e sua equipe 
do Hospital Universitário de Genebra prepararam 
uma operação na qual um foco de epilepsia de
veria ser removido do lobo temporal do córtex 
de uma paciente. Para tanto, vários pontos do 
cérebro foram estimulados por finos eletrodos 
para que fosse possível reconheceras principais 
regiões cerebrais. Quando os médicos aplica
ram uma leve corrente elétrica no chamado giro 
angular do hemisfério cerebral direito, a mulher 
disse ter tido a sensação de estar afundando ou 
caindo. Com uma corrente mais forte, experimen
tou uma sensação de leveza - parecia flutuar 2 
metros acima da cama e, do alto, olhava para o 
seu corpo deitado. 

Para Blanke e outros neurologistas não há 
dúvida: esse tipo de experiência "extracorpórea" 
está fundamentada no funcionamento cerebral. 
Da mesma forma, durante experiências de quase 
morte determinadas regiões são ativadas pela 
colisão de tempos - e provavelmente também 
pela falta de oxigênio. Tudo indica que certas 
sensações experimentadas nessas circunstâncias 
já existam em nosso cérebro - mas para serem 
usadas em vida e não como visão do Além. 

Por trás de percepções como a visão do 
próprio corpo de uma perspectiva externa im
provável, da sensação de felicidade intensa ou 
da luz no fim do caminho escuro possivelmente 
estejam processos neurológicos simples, geridos 
pelo sistema nervoso. A constatação de que se 
está morrendo pode desencadear simultanea
mente vários desses mecanismos, dependendo 
da frequência com que somos confrontados com 
essa situação e de quais possibilidades de reação 
ainda dispomos. 

O cérebro, como máquina de previsão do 
futuro, faz com que, devido à colisão de tempos, 
conteúdos psíquicos - que em uma situação 
normal seriam identificados no futuro - pareçam 
estar no presente, de forma deslocada. Devido 
a essa nova perspectiva, ocorrem eventos que 
parecem extrassensoriais. Eeles podem ser clas
sificados assim - no entanto, apenas na medida 
em que se trata de autopercepções do cérebro 
e não de impressões adquiridas por meio dos 
órgãos dos sentidos. 

Para a ciência, o que causa espanto não é 
o fato de depararmos de repente com uma luz 
intensa em vista da morte. Para ela, o que ainda 
permanece inexplicável é como essa percepção 
da luz surge no consciente. E por que as pessoas 
veem um clarão ou um círculo de luz - e não 
outras formas? Talvez as experiências de quase 
morte possam nos ajudar a compreender como 
funciona nossa percepção da luminosidade -
mas elas não devem nos desviar da admiração 
pela própria percepção. 

De qualquer forma, devíamos ser gratos pelo 
fato de nosso cérebro providenciar recursos de 
emergência em situações extremas, que nor
malmente seriam marcadas apenas pelo medo 
e pelo desespero. Por si só, esse mecanismo já 
é suficientemente interessante - ainda que não 
possamos encontrar justificativas biológicas para 
o sobrenatural. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Os superpoderes do cérebro, São Paulo, n. 33, p. 70-77, 2012.




