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Há muito tempo a amígdala tem sido consi

derada essencial no processamento das emoções, 

principalmente do medo, embora a maneira exata 

como isso acontece seja desconhecida. Exames 

de neuroimagens revelam atividade nessa região 

cerebral durante situações de pavor. "O que esses 

estudos não conseguem demonstrar é sua impor

tância na prática", argumenta o neurobiólogo Mike 

Koenigs, da Universidade de Wisconsin-Madison. 

Ele acredita que a ação da amígdala pode ser 

resultado de processos cerebrais decorrentes de 

outras estruturas, e a área em si talvez não seja 

imprescindível para a articulação dos sentimentos. 

A experiência com S.M. parece descartar essa 

possibilidade, considerando que o medo desa

pareceu de sua vida logo após a lesão cerebral 

na amígdala provocada pela doença de Urbach-

Wiethe. Além disso, outros aspectos emocionais 

permanecem intactos, o que dá indícios de que 

a região não seja o centro de todas as emoções 

como muitos cientistas acreditavam, já que S.M. 

não é uma pessoa emocionalmente fria. 

FALTA DE UMTTE 
Pelo contrário. É sociável, com forte tendência 

para viver experiências e sentimentos intensos. 

São jus tamente essas características de sua 

personalidade vivaz que ajudam a revelar ou

tras nuances das funções da amígdala na vida 

cotidiana. O neurocientista Naotsugu Tsuchiya, 

da Universidade de Monash, em Melbourne, 

Austrália, se recorda de um episódio da época 

em que trabalhava no Instituto de Tecnologia da 

Califórnia, quando acompanhou S.M. durante um 

almoço. Ele observou como a voluntária demons

trava apreciar a companhia do garçom durante o 

breve encontro. Quando voltaram ao restaurante, 

em outra ocasião, S.M. se mostrou visivelmente 

feliz ao rever o atendente que, embora gentil, não 

parecia tão à vontade. 

Essa abertura com os outros pode ser positiva 

em algumas situações - mas nem sempre. O 

comportamento de S.M. sugere dificuldades em 

ler sinais sutis que, para a maioria das pessoas, 

seriam um alerta para manter-se reservada. A 

atitude fica ainda mais evidente na hora de lidar 

com desconhecidos. "Indivíduos frequentemente 

considerados 'suspeitos' são julgados por ela 

como confiáveis; S.M. demonstra tendência em 

acreditar nas pessoas e até necessidade de abordá-

las", afirma o neurocientista Daniel Kennedy, da 

A princípio, a mis

são de Feinstein em 

assustar S .M. pode 

parecer brincadeira de 

u m i r m ã o t ravesso, 

mas tem um propósito 

sério: o neuropsicólogo 

do Instituto de Tecno

logia da Califórnia em 

Pasadena acredita que 

estudar as reações de 

S.M. e outras (poucas) 

pessoas que não sentem medo pode ajudar a 

compreender melhor como o cérebro processa 

o terror. Ele acredita que os resultados de sua 

pesquisa podem contribuir para o desenvolvi

mento de tratamentos para transtorno de estresse 

pós-traumático. Curiosamente, porém, a teoria 

de Feinstein só fez sentido depois de finalmente 

conseguir assustar S.M. 

Ela já havia atraído a atenção de cientistas 

quando chegou ao laboratório do neuropsicó

logo Daniel Tranel, da Universidade de lowa, na 

década de 80, ao ser diagnosticada com a doença 

de Urbach-Wiethe, um problema genético com 

menos de 300 casos identificados no mundo. 

Os sintomas incluem lesões de pele e acúmulo 

de depósitos de cálcio no cérebro. S.M. teve a 

região das amígdalas (área cerebral em forma 

de amêndoa), nos dois hemisférios, destruída 

pela patologia (veja quadro abaixo). Como a lesão 

específica de S.M. é rara, Tranel logo percebeu 

que o caso poderia favorecer uma oportunidade 

única de compreender melhor as funções dessa 

região do cérebro. 
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Universidade de Indiana em Bloomington. Os indí

cios sugerem que a amígdala processa não apenas 

ameaças imediatas, mas também pequenas pistas 

que ajudam a regular o comportamento social. 

Recentemente Kennedy avaliou a sociabilidade 

de S.M. em laboratório, observando sua noção de 

espaço pessoal. Ele pediu para uma voluntária se 

aproximar dela lentamente. S.M. deveria sinalizar 

a que distância se sentia mais à vontade - ela 

apontou quando estavam com 34 centímetros 

entre uma e outra, quase a metade da área esco

lhida por outros participantes do estudo. "Pessoas 

saudáveis apresentam uma reação fisiológica 

quando alguém chega perto demais e invade seu 

espaço pessoal, e a amígdala está envolvida nesse 

padrão; trata-se de um processo parecido com o 

do freio de um carro, que ajuda a nos proteger, 

oferecendo possibilidade de controle do próprio 

espaço", afirma Kennedy. 

A dificuldade de S.M. em ler os sinais sutis de 

expressões faciais oferece outras pistas relaciona

das às funções da amígdala. O problema, porém, 

é muito específico: ela é capaz de reconhecer ale

gria e tristeza, mas precisa se esforçar muito para 

identificar medo ou sinal de risco. Inicialmente os 

pesquisadores acreditavam que sua habilidade de 

reconhecer esse sentimento estivesse completa

mente perdida, mas estudos recentes de Tsuchiya 

revelaram uma reação não consciente de curta 

duração em S.M. diante dessa emoção. O neu

rocientista apresentou a ela uma série de rostos 

que denotavam medo e raiva ou cenas de risco 

próximas a algo neutro, por apenas 40 milésimos 

de segundo cada- tempo insuficiente para proces

samento de um estímulo deforma consciente. S.M. 

deveria apertar um botão o mais rápido possível a 

cada visualização para identificar expressões e sen

timentos nas imagens. De maneira surpreendente, 

seu desempenho foi completamente normal. A 

qualidade caiu, no entanto, quando o pesquisador 

ofereceu à mulher maior tempo para decidir. 

Ao analisar os fatos c o m mais cu idado, 

Kennedy percebeu que os problemas de S.M. 

estavam relacionados à forma como seu cére

bro guia o olhar. Ela não olha naturalmente nos 

olhos das pessoas - e não capta por meio deles 

sinais mais evidentes de medo. "Em situações 

de temor, os olhos se tornam maiores, sendo 

possível perceber mais n i t idamente a parte 

branca uma maneira clara de distinguir pavor", 

explica o neurocientista. O desempenho de S.M. 

subiu de forma evidente depois de o pesquisador 

manipular o experimento para que ela encarasse 

os olhos das pessoas nas fotos. 

Essas nuances sugerem que a amígdala tem 

funções mais avançadas do que apenas "detectar 

perigo", como algumas linhas teóricas sugeriam. 

De fato, esse processo inicial parece acontecer 

em outras regiões, num nível abaixo do radar da 

consciência. Nesse patamar, somente depois do 

registro de ameaça a amígdala orienta a atenção 

para reunir informações - nesse caso, com os 

olhos - para calcular o grau de risco. 

Esse passo mais adiante da habilidade de 

avaliação parece ser essencial para sentirmos 

medo. O cérebro de S.M., incapaz de realizar esse 

processo, interpreta mal as pistas não conscientes 

de perigo. Ainda que possam provocar sensação 

de excitação, sem a "avaliação" da amígdala os 

sinais de ameaça não ativam os mecanismos re

lacionados ao sentimento de medo. Isso poderia 

explicar a curiosidade de S.M. na loja de animais 

exóticos e na casa mal-assombrada. Em vez de 

agir com indiferença, ela se mostrava fascinada por 

situações que aterrorizam a maioria das pessoas. 

Pelo menos, esse parecia o padrão até as mais 

recentes descobertas de Feinstein, quando final

mente conseguiu assustar S.M. Ela foi avaliada em 

outro estudo com as gêmeas idênticas A.M. e B.C., 

que apresentam o mesmo problema e têm danos 

similares na amígdala. Recorrendo a um método 

tradicionalmente util izado em pesquisas com 

pessoas que sofrem de pânico, Feinstein pediu 

às voluntárias que vestissem uma máscara que 
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proporciona uma breve explosão de ar com 35% 

de dióxido de carbono. "A maioria dos participantes 

sadios que passa pelo procedimento sente mudan

ças fisiológicas imediatamente", afirma Feinstein. 

Falta de ar, taquicardia, sudorese e tonturas são os 

sintomas mais relatados. Geralmente a experiência 

causa inquietação, e cerca de 25% dos que passam 

pelo experimento relatam sensação de pavor. 

Para surpresa de Feinstein, as três participan

tes com danos na amígdala passaram por um 

terrível ataque de pânico. Apavorada, S.M. gritava: 

"Ajudem-me!", enquanto tentava tirar a máscara e 

fazia gestos para que os pesquisadores a socorres

sem. Quando lhe perguntaram sobre o que havia 

sentido, respondeu: "Pânico, principalmente. Eu 

não sabia o que estava acontecendo". Foi a pri

meira vez que experimentou medo desde o início 

da patologia. As outras voluntárias com alterações 

na amígdala demonstraram reações semelhantes. 

O incômodo ficou evidente na expressão facial de 

A.M., que apertava mãos e tentava tirar o acessó

rio do rosto. Ela acredita que estava morrendo e 

relatou ter experimentado sentimento de medo 

que jamais tivera. Sua irmã B.G. sentiu muita difi

culdade em puxar o ar e arrancou a máscara ime

diatamente. Também contou aos pesquisadores 

sobre a sensação de morte iminente, afirmando 

que sentira algo "totalmente novo". 

Inicialmente os resultados pareciam contradi

zer as descobertas de Feinstein sobre as funções 

da amígdala. Como alguém com sérias alterações 

nessa estrutura, como era o caso das participan

tes, poderia de repente começar a sentir medo? 

"Confesso que me senti um pouco confuso, já 

que durante as últimas décadas, grande parte de 

nossas pesquisas tomou como base a amígdala 
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como sede do medo", afirma o neuropsicólogo. 

Depois de analisar melhor os fatos, no en

tanto, o pesquisador percebeu que os resultados 

se mostraram consoantes com suas primeiras 

teorias. Feinstein acredita que o cérebro processa 

ameaças internas, como crises de asma ou um 

ataque cardíaco, de maneira diferente de perigos 

externos. "Trata-se de uma reação primitiva, uma 

forma muita básica de medo", ele argumenta. A 

hipótese tem apoio no fato de que altos níveis 

de C 0 2 alteram a acidez do sangue, o que de

sencadeia uma cascata de processos psíquicos e 

neurofisiológicos. A atividade neural que decorre 

a partir daí é tão generalizada que de fato poderia 

criar sensação de pânico, mesmo sem a interfe

rência da amígdala, cujo trabalho principal parece 

ser o de avaliar ameaças externas e direcionar o 

comportamento de acordo com a situação. 

"É bastante provável que um composto como 

o C 0 2 possa ativar outras áreas relacionadas à 
amígdala, como regiões do hipotálamo e da subs

tância cinzenta periaquedutal", afirma Cornelius 

Gross, pesquisador do Laboratório Europeu de 

Biologia Molecular em Monterotondo, na Itália. 

De fato, as voluntárias "sem medo" podem ter 

reagido tão intensamente à concentração de C 0 2 

justamente por lhes faltar capacidade de interpre

tar o contexto da situação. 

Embora participantes do grupo de controle 

tivessem relatado sensações desagradáveis do iní

cio de asfixia, outros sentidos " informavam" que 

os pesquisadores não permitir iam que o ar fosse 

interrompido por muito tempo, o que amenizou 

o sentimento de desespero. Sem contar com a 

amígdala para pesar os estímulos externos, no 

entanto, S.M., A .M. e B.G. não puderam regular 

as sensações internas com a ajuda dos sinais de 

segurança em torno deles, portanto, sem possibi

lidade de encontrar conforto para atenuar o terror 

pelo qual passavam. 

O papel da amígdala na avaliação de riscos 

pode lançar luz sobre outra descoberta intrigante 

do mesmo experimento. De maneira geral, os 

participantes sadios desenvolveram resposta ante-

cipatória após passarem pela experiência por mais 

de uma vez: pequenas alterações no padrão de suor 

e ligeiro aumento da frequência cardíaca. Por outro 

lado, as voluntárias diagnosticadas com a doença 

de Urbach-Wiethe não mostraram esses sinais 

quando se aproximaram dos instrumentos utiliza

dos no experimento pela segunda vez, mesmo que 

se lembrassem claramente do pânico experimenta

do anteriormente. A hipótese é de que a amígdala 

recorre a memórias relacionadas a situações que 

causaram medo para avaliar circunstâncias atuais. 

Além de ajudar a avançar na compreensão 

dessa misteriosa região do cérebro, os resultados 

podem contribuir para o tratamento de pessoas 

com ansiedade patológica. O neurobiólogo Mike 

Koenigs estudou veteranos da guerra do Vietnã 

que foram feridos durante combates. Ao acom

panhar 200 ex-combatentes que apresentavam 

lesões cerebrais, o cientista constatou que metade 

já sofrera de transtorno de estresse pós-traumá-

t ico. No entanto, nenhum dos que t iveram a 

amígdala danificada desenvolveu Urbach-Wiethe. 

"Sabemos que a amígdala geralmente so

fre hiperativação em pessoas com distúrbios 

fóbico-ansiosos", afirma Koenigs. Sua pesquisa 

sugere que é preciso que essa região funcione 

normalmente para a deflagração do transtorno 

de estresse pós-traumático, embora seja ainda 

muito cedo para afirmar essa relação. 

Feinstein acredita, porém, que mesmo diante 

de novos recursos para lidar com essas alterações 

cerebrais, ainda seria preciso agir com mui ta 

cautela- interromper a atividade da amígdala não 

resolveria o problema, conforme ilustra o caso de 

S.M. Não compreender sinais de ameaça a deixou 

vulnerável diante de situações de risco. Além 

disso, sua dificuldade de interpretar pistas sociais 

atrapalhou o desenvolvimento de relacionamentos 

de longo prazo. Viver sem medo, à primeira vista, 

pode parecer extraordinário. No entanto, quando 

Feinstein perguntou a S.M. oque ela diria a alguém 

que quisesse ser como ela, sua resposta foi bem 

direta: "Não desejo isso a ninguém". 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 20, n. 249, p. 40-45, out. 2013.




