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mas sem a amígdala para avaliar a 
sensação, fica apenas animada, não 
apresenta nenhum traço de terror. A 
teoria explica a curiosidade de SM em 
suas visitas à casa mal-assombrada e à 
loja de animais exóticos. Em vez de se 
comportar de maneira indiferente, ela 
ficou fascinada por imagens que dei-
xam a maioria de nós aterrorizados. 

Pelo menos era o que parecia até a 
última descoberta de Feinstein, quan-
do ele finalmente conseguiu assustar 
SM. O estudo também envolvia AM 
e BG, duas gêmeas idênticas com da-
nos cerebrais similares. Recorrendo a 
um método tradicional de estudo do 
pânico, Feinstein pediu ao grupo que 
vestisse uma máscara que lança bre-
ves jatos de ar com 35% de dióxido de 
carbono. "A maioria dos participantes 
saudáveis sente uma mudança imediata 
na fisiologia", diz. Os sintomas mais 
comuns são falta de ar, taquicardia, su-
or e tontura. Cerca de um quarto das 
pessoas entra em pânico. SM gritou 
"socorro" e ergueu as mãos. Quando 
perguntaram o que ela estava sentindo, 
sua resposta foi a seguinte: "Pânico, 
porque eu não sabia o que diabos es-
tava acontecendo". Essa foi a primeira 
vez que ela sentiu medo desde que foi 
acometida pela doença. 

Dois tipos de medo 
As outras duas voluntárias com 
problemas nas amígdalas tiveram 
reações semelhantes. AM franziu 
a testa, informou "um forte medo 
de sufocar" e disse que foi o maior 
medo de toda sua vida. Pensou que 
fosse morrer. Já BG ficou ofegante 
e arrancou a máscara do rosto. Ela 
descreveu o pânico que sentiu como 
algo "totalmente novo". 

No princípio, os resultados pareciam 
contradizer tudo que Feinstein acre-
ditava saber sobre a função da amíg-
dala. Como é que uma pessoa sem a 
estrutura poderia sentir medo de re-
pente? "Boa parte de nossa pesquisa 
nas últimas décadas se concentrava na 
amígdala cerebelosa como a estrutura 

fundamental do medo", diz. 
Depois de uma reflexão cuidadosa, 

entretanto, ele começou a ver como os 
achados se encaixavam. Feinstein pro-
põe que o cérebro processa ameaças 
internas, como a asma ou um ataque 
cardíaco, de maneira diferente das 
externas. "É uma camada primária, 
uma forma bastante básica de medo", 
ele explica. Faz sentido, dado que al-
tos níveis de CO² alteram a acidez do 
sangue, o que provoca uma reação em 
cadeia no cérebro, criando a sensação 
de pânico mesmo sem a amígdala. 

Na verdade, os voluntários destemi-
dos tiveram uma reação tão forte ao 
experimento exatamente porque per-
deram a capacidade de interpretar o 
contexto da situação. Outros partici-
pantes têm sensações desagradáveis 
que sinalizam o início do sufocamen-
to, mas seus sentidos os informam que 
os pesquisadores não deixariam isso 
acontecer. Isso alivia o pânico. Sem 
a amígdala cerebelosa para ponderar 
essas referências externas, entretanto, 
SM, AM e BG não tinham nenhum re-
curso para combater o terror. 

Antecipando ameaças 
O papel da amígdala cerebelosa na 
avaliação de riscos ajuda a esclarecer 
outro achado curioso do mesmo ex-

perimento. Os participantes saudá-
veis normalmente desenvolvem uma 
resposta de antecipação quando vão 
repetir o teste, como suaves alterações 
no padrão respiratório e um ligeiro 
aumento do ritmo cardíaco. Já os vo-
luntários diagnosticados com doença 
de Urbach-Wiethe não demonstraram 
nada quando encontraram a máscara 
pela segunda vez, apesar de lembrarem 
muito bem do pânico que haviam sen-
tido em sua visita anterior. A amígdala 
parece ser necessária para recuperar 
as sensações de medo quando avalia-
mos uma situação presente. 

No futuro, os resultados podem aju-
dar pessoas que sofrem de ansiedade 
excessiva. Koenigs estudou veteranos 
da Guerra do Vietnã que foram feridos 
em combate. Em uma amostra de 2 0 0 
indivíduos com dano cerebral, metade 
sofria de transtorno de estresse pós-
traumático. No entanto, nenhum dos 
que tiveram a amígdala cerebelosa da-
nificada desenvolveu o problema. 

"Nós sabemos que a amígdala fica 
hiperativa em pessoas com transtor-
nos de medo e ansiedade", diz Koenigs. 
Sua pesquisa sugere que uma amígdala 
funcional pode ser pré-requisito para o 
transtorno de estresse pós-traumático, 
mas o pesquisador lembra que ainda 
é cedo para ter qualquer certeza. "É 
uma área de pesquisa ativa e contí-
nua", explica. A esperança é que sejam 
desenvolvidos medicamentos e recur-
sos para alterar a resposta da amígdala 
e reduzir os sintomas. 

Ainda é preciso avançar com cuida-
do, alerta Feinstein. Atacar a amígdala 
pode não ser a solução, como mostra o 
caso de SM. Sua falta de noção de risco 
a torna vulnerável a assaltantes e sua 
dificuldade em reagir a sinais sociais 
significa que ela precisa se esforçar 
muito para desenvolver relacionamen-
tos duradouros. Uma vida sem medo 
pode parecer um paraíso, mas quando 
Feinstein perguntou a SM o que ela 
diria para alguém que desejasse ser 
como ela, sua opinião foi firme: "Não 
desejo isso a ninguém". A ut
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Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 2631, p. 58-63, jun. 2013. 




