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Consumo em excesso

Tendo o clonazepam como
princípio ativo, o Rivotril
tem índice de dependência
maior que o do álcool e o
da cocaína. No Brasil, é
consumida em larga
escala. Um recorte disso é
o levantamento do
Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas
Gerais, que mostra que,
em 2012, foram
consumidas 76 milhões de
pílulas no estado. Em
2008, em todo o país,
foram compradas 14
milhões de caixas do
medicamento.

NEUROLOGIA

» LUCIANE EVANS 
e CAROLINA COTTA 

P
rimeiro, era uma an-
siedade sem mal apa-
rente. “Ficava ansiosa
só de esperar por al-

guém”, lembra a universitária
Paula Jeunon Dutra, de 28
anos. O que era um sentimen-
to até então considerado nor-
mal e comum passou a se tor-
nar patológico e perigoso: “Os
sintomas foram evoluindo.
Passei a ter crises agudas. Era
uma palpitação no peito e uma
sensação iminente de morte”,
conta Paula, diagnosticada
com síndrome do pânico. A
universitária, hoje em trata-
mento, integra o percentual de
20% da população brasileira
que sofre com um dos tipos de
transtorno de ansiedade.

A ansiedade faz parte das
reações de defesa das pessoas.
Segundo a psiquiatra, psica-
nalista e professora de resi-
dência de psiquiatria do Insti-
tuto de Previdência dos Servi-
dores de Minas Gerais Gilda
Paoliello, é um sentimento
normal, inclusive com função
protetora. “É um sentimento
sinalizador de algo que está
acontecendo. Existe uma an-
siedade boa, que é aquela da
expectativa de quando espera-
mos por algo. O problema está
quando essa ânsia se torna pa-
tológica e começa a limitar a
vida da pessoa”, diferencia. Por
causa dessa sensação, a pes-
soa passa a evitar coisas espe-
cíficas e a ter um medo vago.
“Ela sente-se desamparada,
tem tonturas e passa a ter sin-
tomas físicos, como taquicar-
dia. É um momento de crise
de ansiedade”, define.

O diagnóstico do problema
não é simples. Para o psiquiatra
Frederico Graeff, professor titu-
lar aposentado da Universida-
de de São Paulo (USP) e presi-
dente do Instituto de Neuro-
ciências e Comportamento (In-
ec), a linha que separa a ansie-
dade normal da patológica é tê-
nue. “Quando ela se torna
doença, é uma ansiedade ina-
propriada, que causa sofrimen-
to e desajustes nas relações so-
ciais, familiares e de trabalho.
Nesse caso, são vários os trans-
tornos de ansiedade, cada qual
com manifestações próprias”,
explica. 

Segundo o especialista, há o
transtorno do pânico, de ansie-
dade generalizada, de estresse
pós-traumático, a ansiedade
social e as fobias. “Existe ainda
o transtorno obsessivo compul-
sivo, considerado pelo DSM-4
(manual de diagnóstico da As-
sociação Psiquiátrica America-

Natural, a reação de alerta diante do perigo ou de expectativa por uma novidade pode, se exagerada, virar uma patologia 
psiquiátrica. O problema combina predisposição genética e experiências vividas em diferentes fases da vida

Ansiedade que adoece
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Os Estados Unidos planejam
anunciar, no mês que vem, um
empreendimento bilionário pa-
ra mapear a atividade do cére-
bro, semelhante ao que se fez
com os genes no Projeto Geno-
ma. De acordo com uma repor-
tagem publicada no jornal The

New York Times, os cientistas
envolvidos esperam um finan-
ciamento de US$ 3 bilhões para
10 anos de pesquisas. A ideia é
desvendar o mais complexo ór-
gão humano e abrir caminho
para o tratamento de doenças
como os males de Alzheimer e
de Parkinson.

O investimento no projeto,
chamado Mapa da Atividade
Cerebral, não foi anunciado ofi-
cialmente, mas, na semana pas-

sada, o presidente Barack Oba-
ma falou sobre a necessidade de
pesquisas na área durante o dis-
curso do Estado da União. “Cada
dólar investido para mapear o
genoma humano retornou US$
140 para nossa economia. Hoje,
nossos cientistas estão mapean-
do o cérebro humano para des-
vendar questões sobre o Alzhei-
mer; desenvolvendo drogas pa-
ra regenerar órgãos danificados;
inventando novos materiais pa-
ra fazer as baterias ficarem 10
vezes mais poderosas. Agora
não é hora de estirpar esses in-
vestimentos em ciência e inova-
ção”, disse.

Story C. Landis, diretora do
Instituto Nacional de Distúrbios
Neurológicos e Derrame, disse
que o projeto mencionado por
Obama não é o mapeamento

cerebral estático que os Institu-
tos Nacionais de Saúde já reali-
zam. “Ele estava se referindo a
um novo projeto que mapeia o
cérebro humano em atividade”,
contou Landis à publicação
americana. No ano passado,
pesquisadores de diversas insti-
tuições dos EUA publicaram na
revista Neuron a proposta do
Mapa da Atividade Cerebral “pa-
ra reconstruir todos os dados da
atividade neural através de cir-
cuitos neurais completos”.

Selvas

No artigo, o principal autor,
A. Paul Alivisatos, da Universi-
dade da Califórnia em Bekerley,
afirmou que uma limitação nos
estudos sobre o cérebro é o des-
conhecimento sobre os micro-

circuitos que ocorrem dentro
do órgão. “Para navegar por es-
sa selva, os neurocientistas, tra-
dicionalmente, contam com
eletrodos que fazem uma amos-
tra da atividade cerebral de for-
ma muito esparsa. Como os cir-
cuitos neurais podem compri-
mir bilhões de neurônios, esse
nível de organização é invisível
para nós.” 

De acordo com Alivisatos,
novas tecnologias de imagem
vão permitir observar a ativida-
de de cada um dos bilhões de
neurônios enquanto estiver em
atividade. “Acreditamos que a
neurociência está pronta para
um mapeamento funcional em
larga escala de todos os circuitos
neurais e que esse mapeamento
vai lançar luz sobre essas ‘selvas
impenetráveis’”, concluiu. 

EUA planejam mapeamento cerebral

Obama no discurso sobre o Estado da União: menção ao projeto
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na), mas não pelo CID-10 (Clas-
sificação Internacional de
Doenças), um transtorno pri-
mário de ansiedade”, explica.

Causas 

Evoluindo por meio de cri-
ses, a ansiedade pode gerar to-
dos  diagnósticos citados por
Graeff, o que, segundo a psi-
quiatra Gilda Paolielo, vai de-
pender das características pes-
soais do paciente e pelo mo-
mento que vive. “Há quem te-
nha a propensão ao transtorno
quando uma situação se torna
desfavorável, e, no mundo mo-
derno, isso vai acentuando”. 

Segundo Frederico Graeff,
pós-doutor pela Universidade
de Harvard e ex-professor visi-
tante na Universidade de Ox-
ford, de maneira geral, toda pa-
tologia psiquiátrica é multifa-
torial, não tendo apenas uma
causa, mas combinando a pre-
disposição com uma situação
desencadeante ou estressante.

A predisposição pode estar re-
lacionada a um fator genético e
hereditário ou a experiências
ao longo da vida. “Isso causa
uma vulnerabilidade maior ou
menor.”

O estresse, de acordo com a
universitária Paula, foi um dos
fatores que desencadearam a
síndrome do pânico. “Estava
trabalhando, estudando e fa-
zendo cursos, não parava em
casa. Minha ansiedade, que é
algo que sempre tive, foi pio-
rando. Até que um dia estava
diante da oportunidade de mu-
dar de emprego e, perante o de-
safio, comecei a ficar muito an-
siosa no meio da rua. Meu cora-
ção batia muito rápido e senti
que ia morrer. Fui ao hospital e
o médico deu o diagnóstico de
síndrome. É algo muito físico,
toda vez que tenho a crise, por
mais que saiba que faz parte do
transtorno, não acho que é.
Quero correr porque acho que
vou morrer. O pior é ninguém
vai achar que aquilo é verdadei-

ro”, descreve. 

Remédio 

De acordo com a médica Gil-
da Paolielo, a primeira coisa a
fazer no tratamento do trans-
torno de ansiedade é o paciente
aprender a lidar com o proble-
ma de formas diferentes. “Se ele
não consegue fazer essa mu-
dança, é preciso buscar ajuda
da psicoterapia. Quando só a
terapia não resolve, entram as
medicações, como o clonaze-
pam”, diz.

A substância, princípio ativo
do Rivotril, também muito  usa-
da no tratamento contra de-
pressão, quando consumida
sem  acompanhamento médi-
co, pode até piorar a enfermi-
dade. Mas, em casos de trans-
torno de ansiedade, um mal
que muitas vezes é erronea-
mente confundido com quadro
depressivo, a droga pode ser, de
acordo com especialistas, uma
aliada para o controle dos ma-

les que o problema abrange. 
Atualmente, de acordo com

Gilda Paolielo, o Rivotril tem si-
do menos indicado aos pa-
cientes por causa do risco alto
de dependência física e psíqui-
ca. “Temos antidepressivos que
são mais seguros por não cau-
sarem dependência. Mas eles
demoram a fazer efeito, poden-
do levar semanas até a melhora
do paciente”, afirma Gilda, res-
saltando que, por essa razão,
muitos especialistas recorrem
aos ansiolíticos, como o Rivol-
tril, até que os antidepressivos
comecem a agir no organismo.
“Ele traz alívio para a ansieda-
de, mas tem que ser prescrito
com responsabilidade e acom-
panhamento. O que tem ocorri-
do é o abuso dessa medicação”,
critica Gilda. 

Terapia 

Apesar da importância de
aliar a droga ao tratamento
psicológico – quando o pa-

ciente vai tratar do que o inco-
moda, falando de suas angús-
tias e medos –, Frederico Grae-
ff relata que muitas pacientes
não recorrem à psicanálise ou
à psicoterapia por serem pro-
cessos mais demorados e ca-
ros. “É por isso que, no trata-
mento, prevalece o farmaco-
lógico, que nem sempre é a
melhor opção. O certo é com-
binar medicamento e trata-
mento psicológico.” Ele acre-
dita que há excesso de medi-
cação por um lado e a falta
por outro. “Existe uma série
de pessoas com transtornos
de ansiedade não medicadas e
muita gente medicada sem
necessidade. Quem mais re-
ceita essas substâncias, prin-
cipalmente os antidepressi-
vos, são médicos de outras es-
pecialidades, não psiquiatras.
A indicação é muito ampla e
os efeitos colaterais indesejá-
veis. É preciso pesar riscos e
benefícios na hora de fazer es-
sa escolha”, alerta.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 fev. 2013, Seudinheiro, p. B9. 




