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por M i c h a e l F e l d e J o h a n n C a s p a r Rüegg

D

e repente, durante uma reunião profissional de
rotina, João, um gerente de marketing de 41
anos, sentiu uma dor forte no peito. Seu coração
disparou e ele mal podia respirar. Dez minutos
depois de os colegas ligarem para o serviço de emergência
mais próximo, foi levado ao pronto-socorro. Para surpresa
do paciente e daqueles que acompanharam a situação, eletrocardiograma e exames de sangue indicaram que ele não
sofrera um infarto. O médico foi categórico: "Fisicamente,
você está bem. Seus problemas são de origem psicológica".
Perplexo, ele saiu do hospital com a indicação para um
psicoterapeuta que o ajudasse a lidar com questões emocionais. A experiência vivida por João não é incomum. Em
ao menos um quarto dos pacientes que dão entrada nos
serviços de emergência com supostos ataques cardíacos,
os médicos não encontram uma causa física para os sintomas. É um erro, no entanto, considerar tais ocorrências
como "apenas psicossomáticas", porque isso minimiza
a importância dos efeitos da mente sobre o bem-estar do
corpo. O fato de serem psicossomáticas, aliás, deve ser um
sinal de alerta.
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Estudos médicos nessa área - voltada à investigação
de doenças e as queixas que são, ao menos em parte, de
fundo psicológico - indicam que o estresse sobressai em
uma incrível variedade de enfermidades físicas (ver quadro
na pág. 34). O sofrimento emocional - causado pela morte
de um ente querido, brigas, um desastre natural e até mesmo a tensão constante ou os prazos a serem cumpridos no
trabalho - pode provocar um ataque cardíaco verdadeiro
numa pessoa que já tem algum fator de risco.
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ut

Apenas nos Estados Unidos, todo ano 1,5 milhão de
pessoas sofrem um infarto e mais de 200 mil morrem. É difícil determinar quantos desses incidentes têm suas origens
no estresse, mas está claro que o problema exerce grande
influência. Os pesquisadores Andrew Steptoe e Philip C.
Strike, da University College de Londres, analisaram vários
estudos médicos conduzidos entre 1974 e 2004, levando em
consideração o que as pessoas faziam e como se sentiam
horas antes de ter um infarto. O estresse emocional foi um
dos fatores deflagradores mais comuns, segundo artigo
assinado pelos dois autores no periódico Psychosomatic
Medicine. Num estudo com 224 pacientes, mais da metade

disse estar muito perturbada ou sob tensão nas 24 horas
anteriores aos ataques cardíacos.
Como a cabeça pode fazer mal ao coração? Para responder a essa questão, é útil saber o que acontece no corpo
quando se está submetido a situações de estresse. Imagine
que você esteja atravessando uma rua quando um carro faz
uma curva e vem em sua direção. Com o coração batendo
forte, as pernas tremendo, você corre para se afastar do
perigo. O que acabou de acontecer?

No momento em que o cérebro reconhece o perigo iminente, o corpo passa por diversas mudanças. Hormônios
do estresse - epinefrina, norepinefrina, glicocorticoides jorram na corrente sanguínea, preparando a pessoa para a
resposta de "luta ou fuga". A fim de conservar energia para
os músculos da perna, ações não essenciais como as do trato
digestivo param. O batimento cardíaco aumenta para entregar oxigênio e energia às coxas e panturrilhas. As veias por
todo o sistema circulatório se constringem, levando sangue
de volta ao coração mais vigorosamente. Esse sangue que
volta bate nas paredes do coração, que por sua vez bate com
força maior, como um elástico esticado. As artérias relaxam,
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Experiências revelaram os mecanismos
mentais envolvidos no processo. Na década de
90, James E. Skinner, atualmente no laboratório
Vicor Technologies em Bangor, Pensilvânia,
investigou quais regiões do cérebro atuam
nesses casos. Ele trabalhou com porcos, primeiro bloqueando uma artéria coronária para
simular a condição de um paciente com doença
coronariana. Depois, implantou elementos
de arrefecimento em pontos específicos para
bloquear os impulsos nervosos emitidos pelo
lobo frontal (o local dos centros de raciocínio do
cérebro) para as áreas envolvidas nas reações
emocionais e na mediação dos hormônios
estimulantes: amígdala, hipotálamo, tronco
encefálico e sistema nervoso simpático. Quando os porcos sem os bloqueios nervosos eram
expostos a estresse psicossocial intenso - colocados num ambiente desconhecido e assustador-, em geral apresentavam uma fibrilação
fatal, condição na qual o coração se contrai de
maneira aleatória e não bombeia sangue. De
modo similar, a estimulação elétrica de certas
partes do lobo frontal nos porcos provocou
batimento cardíaco acelerado e arritmia, em
alguns casos levando a uma parada cardíaca.
Os porcos cujos nervos tinham sido bloqueados pelo frio, no entanto, foram poupados.
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Mas o estresse aparece com frequência
também no cotidiano da vida moderna, quando
chegamos atrasados a uma reunião, sofremos
com o trânsito para chegar ao outro lado da
cidade ou nos preocupamos em deixar todos
os detalhes para um jantar especial. Ficamos
especialmente suscetíveis quando percebemos
que as condições estão fora de controle apesar
de nossos esforços. O resultado é que o corpo
se mantém funcionando numa aceleração muito
maior que aquela para a qual fomos programados pela história evolutiva.

vez, soma-se a um ciclo vicioso de mudanças
físicas que pode pesar na balança das pessoas
sob risco, contribuindo para que sobrevenham
uma arritmia (batimento cardíaco irregular, de
maneira que o sangue não é bombeado com
eficiência) ou um infarto (quando uma placa
se aloja em um pequeno vaso do coração). O
bloqueio resultante priva as células próximas de
nutrientes e oxigênio, provocando a morte das
células (ver ilustração na página 35).

fin

aumentando o fluxo sanguíneo do coração para
os músculos que o demandam.
Reações físicas como essas são úteis para
escapar de um motorista imprudente-ou para
nossos antepassados evolutivos fugirem de um
predador faminto. E estresses menores (como
preparar-se para uma viagem internacional,
resolver um impasse no trabalho, participar de
um teste de conhecimentos ou assistir a um bom
filme de suspense) têm efeito benéfico porque
aumentam nossa atenção, fazendo-nos sentir
concentrados e alertas.
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O estresse crônico pode levar ao aumento
da pressão arterial. Essa hipertensão, por sua

D I R E T O PARA O CORAÇÃO
Então qual é a importância dos fatores emocionais? No começo do século 20, o psicanalista
e psiquiatra húngaro-americano Franz Gabriel
Alexander, chamado com frequência de "o pai
da psicossomática", teve papel essencial em
identificar a tensão emocional como causa significativa da doença física. Alexander e outros
pioneiros da área acreditavam que transtornos
como úlcera, hipertensão arterial, neurodermatite e asma fossem reações do corpo à tensão
crônica e ao estresse psicológico. Seguindo
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estresse e seus efeitos deletérios. E, embora
elas não tenham necessariamente aumentado
o risco de sofrer um ataque cardíaco durante
a vida, a irritação e a impaciência tornam mais
provável que sofram um infarto mais cedo,
de acordo com artigo publicado em 2003 no
periódico científico Psychosomatic Medicine, de
autoria de John E. J. Gallacher, da Universidade
Wales College de Medicina.
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os passos dos psicanalistas, eles supunham
que determinados indivíduos - que reprimiam
conflitos e emoções - estavam predispostos
a desenvolver doenças como resultado disso.
Esse ponto de vista hoje está em baixa, pois os
supostos elos entre determinados tipos de personalidade e algumas doenças foram refutados.
Por exemplo, muitos estudos mostraram que
a melancólica "personalidade do câncer" não
passa de mito. Por outro lado, o modo como
a pessoa lida com os problemas faz diferença.
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Foi isso o que concluíram os especialistas
Meyer Friedman e Ray Rosenman em 1974,
após longa investigação sobre pessoas com a
chamada personalidade "tipo A". Esses indivíduos - cujo comportamento é caracterizado
por ambição, competitividade e impaciência
- teriam um risco consideravelmente maior
de sofrer um infarto. Em diversos estudos
adicionais, pesquisadores buscaram fazer uma
ampla avaliação da tese de Friedman e Rosenman; mas não conseguiram fornecer uma
confirmação. Mesmo assim, a agressividade
e a hostilidade apresentadas pelas pessoas
com "tipo A" contribuem para altos níveis de

Muitas pessoas que ocupam cargos profissionais de grande responsabilidade podem ser
"tipo A", mas apenas isso aumenta o risco de
infarto, talvez porque autonomia profissional
sobre as próprias decisões e grau significativo
de controle sobre o próprio cotidiano são benéficos à saúde mental. Empregados de colocação intermediária têm maior probabilidade de
sofrer um tipo especial de estresse, chamado
afeto negativo. As pessoas com esse transtorno
apresentam ansiedade e depressão em níveis
acima da média. Depois de um estudo de vários anos sobre o afeto negativo em homens
e mulheres, os pesquisadores Bruce C. Jonas
e james F. Lando, dos Centros para Controle e
Prevenção de Doenças, Estados Unidos, rela-
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taram em artigo publicado pela Psychosomatic
Medicine que pessoas com esse tipo de estresse
crônico têm duas vezes mais risco de sofrer de
hipertensão que a população em geral.
Um estudo feito com homens mostrou
que aqueles que têm acessos de raiva ou
geralmente esperam o pior das pessoas também tendem a descuidar do próprio corpo e a
sobrecarregá-lo, o que eleva o risco de desenvolver arritmia. Sentimentos de hostilidade,
por exemplo, fizeram os homens ter cerca de
3 0 % a mais de probabilidade de desenvolver
essa condição. Outras investigações mostraram que a experiência de forte emoção
adversa, como a raiva, dobra a probabilidade
de infarto durante as horas seguintes à reação.
Arroubos de fúria, porém, não são as únicas ameaças para artérias coronárias frágeis.
A pesquisadora Nancy Frasure-Smith, da Uni-

versidade McGill, acredita que a depressão é
muito prejudicial à recuperação de pacientes
com problemas cardíacos. O quadro depressivo, por sua vez, pode ser resultado de estresse
crônico, assim como de um infarto anterior.
Os pacientes em geral apresentam falta de
esperança e grande medo de não conseguir
superar desafios no trabalho ou na vida pessoal. A perda de um ente amado e confiável
também pode literalmente partir o coração de
uma pessoa: já em 1969, o médico britânico

AMOR, V E G E T A I S E EXERCÍCIO
Como mostrou um trabalho realizado com
porcos, a parte frontal do cérebro parece importante na fibrilação e deve estar relacionada
aos corpos celulares do sistema nervoso simpático da medula espinhal. Por meio dessa
conexão, a mente humana deve ser capaz de
influenciar a função cardíaca de modo positivo.
Técnicas de relaxamento como treinamento
autogênico (mentalização e consciência corporal) utilizam esse mecanismo. Ao lado do
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A influência positiva da psicoterapia nos
processos corporais é evidente nos estudos
sobre pacientes com dor. O neuropsicólogo
Pierre Rainville, da Universidade de Montreal,
organizou um estudo terapêutico, baseado
na sugestão, chamado imageamento guiado.
Usando técnicas de imageamento de uma
tomografia por emissão de pósitrons (PET),
ele descobriu que uma região do cérebro
responsável pela consciência da dor, o giro do
cíngulo anterior, torna-se menos ativo - simplesmente em razão de palavras pronunciadas
pelo paciente.

is.

controle específico do estresse, tais métodos
podem melhorar as chances de sobrevivência
de pacientes cardíacos mais do que o exercício
diário, como sugeriu James A. Blumenthal, do
Centro Médico da Universidade Duke, em 1997.

Colin Murray Parkes mostrou que viúvos e
viúvas apresentavam mortalidade maior que
pessoas que não tinham perdido o cônjuge.
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Outro meio de quebrar o ciclo autorreforçador de doença cardíaca, estresse e depressão
é a psicoterapia, fundamental para ajudar
os pacientes a ressignificar suas próprias
vivências, aprendendo a quebrar o perigoso
ciclo de repetições. Uma rede social sólida,
relacionamentos afetivos estáveis e o convívio
com pessoas confiáveis também ajudam na
superação do estresse e podem, em muitos
casos, aumentar a expectativa média de vida.
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Outros dois ingredientes importantes na
reversão da doença cardiovascular são hábitos
alimentares saudáveis e exercícios regulares.
O pesquisador Dean Ornish e seus colegas da
Universidade da Califórnia em São Francisco
acompanharam o progresso de pacientes com
doença arterial coronariana que se alimentavam com dieta vegetariana de baixa caloria e
praticavam exercícios regularmente. Os pacientes pararam de fumar e tentaram levar calma
à vida deles por meio de um treinamento para
controle de estresse e com terapia em grupo.
Depois de um ano, a condição das artérias
coronárias melhorou notavelmente.
Todos esses resultados confirmam que
vivemos em uma via de mão dupla: corpo e
mente estão ligados, de maneira inseparável e
em feedback contínuo. O conhecimento científico obtido nos últimos anos nos ensina que,
assim como os fenômenos corporais podem
mudar nossa mente, o mesmo ocorre na direção oposta: pensamentos e emoções podem
causar mudanças reais em nosso corpo.

Fonte: Mente&Cérebro Especial: O desafio de lidar com o estresse, São Paulo, n. 37, p. 32-37, 2013.

