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entre as condições da vida moderna e as de nossos ancestrais. 

Mas essa explicação também não é satisfatória. Os sintomas 

da depressão são encontrados em todas as culturas já exami

nadas em profundidade, como a dos aché, no Paraguai, e a 

dos !kung, no sul da África: sociedades nas quais as pessoas 

vivem em ambientes similares aos que existiram em nosso 

passado evolutivo.

Existe outra possibilidade: talvez, na maioria dos casos, 

a depressão não deva absolutamente ser considerada um 

distúrbio. Acreditamos que esta seja, na verdade, uma 

adaptação, um estado mental que sem dúvida traz um ônus 

real, mas que também produz benefícios concretos. Na 

depressão, a mente se torna mais analítica e concentrada - 

uma reação útil para a resolução de problemas complexos 

que provavelmente estão na base dos primeiros fatores a 

desencadeá-la. Se os profissionais de saúde mental a enxer

garem sob este prisma, estarão mais bem preparados para 

aliviar a dor e o sofrimento que acompanham o quadro.

Ao longo de sua história, a psiquiatria se esforçou por 

definir o conceito de doença mental. Estaria correta nossa in

terpretação moderna? Os critérios diagnósticos atuais exigem 

a presença de “sofrimento ou incapacitação clinicamente sig-

nificante” para que uma condição psicológica seja vista como 

um transtorno. Mas um traço seria o bastante para representar 

um distúrbio?

Consideremos o fato de que uma pessoa com febre alta 

parece experimentar sofrimento e incapacitação. Sua capaci

dade de trabalhar e pensar é prejudicada e, muitas vezes, essa 

pessoa sente fortes dores, além de mal-estar generalizado. 

Tais sintomas não são, porém, suficientes para garantir que a 

febre seja considerada um transtorno. Trata-se, é claro, de uma 

reação que desenvolvemos contra as infecções. Ela encaminha 

as células de defesa aos tecidos que têm maior risco de estar 

infectados e regula a produção de substâncias necessárias à 

ação imune, mas que poderiam causar graves danos ao orga

nismo se produzidas todas ao mesmo tempo.

Essa sofisticada “coordenação” é um forte indício de 

que a febre é adaptativa: trata-se de um traço moldado pela 

seleção natural ao longo do tempo para cumprir uma função 

útil. De fato, diversos estudos envolvendo humanos e outros 

animais demonstraram que suprimir a febre com aspirina ou 

outro medicamento tende a prolongar a doença e que a febre 

aumenta as chances de sobrevivência em casos de infecções 

graves. Esse critério do “sofrimento e incapacitação” adotado
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pela psiquiatria leva a conclusões equivocadas 

sobre os transtornos - a febre não resulta do 

funcionamento deficiente do corpo; o que ocorre 

é exatamente o contrário.

Na depressão também surgem sofrimento e 

incapacitação. Trata-se de uma condição emocio

nal dolorosa e os indivíduos deprimidos têm, com 

frequência, dificuldade para exercer suas ativida

des cotidianas. Não conseguem se concentrar no 

trabalho e nos estudos, costumam se isolar social

mente, ficam letárgicos e, muitas vezes, perdem a 

capacidade de extrair prazer de atividades como 

a alimentação e o sexo. Isto, porém, não significa 

que um episódio depressivo seja um transtorno 

mental, assim como os sintomas dolorosos da 

febre não configuram, por si sós, uma doença.

Ainda que seja falha a definição psiquiátrica 

dos transtornos mentais, porém, são necessários 

mais elementos para que possamos suspeitar que 

um estado mental tão debilitante seja adaptativo 

e não disfuncional. Uma das razões para acre

ditar que a depressão pode ser útil é fornecida 

pelas pesquisas sobre uma molécula cerebral 

conhecida como receptor 5HT1A. Ela se liga ao 

neurotransmissor serotonina, outra molécula do 

cérebro profundamente envolvida nos mecanis

mos que desencadeiam a depressão e visada pela 

maior parte dos medicamentos antidepressivos 

disponíveis. Roedores desprovidos desse receptor 

exibem menos sintomas depressivos em resposta 

ao estresse, o que indica que o 5HT1A está, de 

algum modo, envolvido na origem da depressão. 

Ao comparar a composição da parte funcional 

do receptor 5HT1A dos ratos à dos homens, 

notou-se uma similaridade de 99%, indicando 

que a molécula é tão vital que a seleção natural a 

preservou por milhares de anos desde o tempo 

em que viveu nosso ancestral comum. Assim, a 

capacidade de “acionar” a depressão parece ser 

algo importante - e não mero acidente evolutivo 

ou o resultado de uma disfunção cerebral.

Mas, afinal, o que poderia haver de tão 

útil na depressão? Os deprimidos costumam 

pensar intensamente em seus problemas. Tais 

pensamentos são chamados de ruminações 

obsessivas; trata-se de ideias persistentes que 

tomam conta da mente e tornam difícil racioci

nar sobre qualquer outra coisa. Vários estudos

EM SYLVIA, PAIXÃO ALÉM DAS PALAVRAS (2003) Cwyneth 
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quebrar quando forçado. Estudos sobre depres

são em ratos mostram que o receptor 5HT1A 

está envolvido no fornecimento aos neurônios 

do combustível necessário ao funcionamento e 

à proteção contra o risco de colapso. Esses pro

cessos permitem a continuidade ininterrupta das 

ruminações, minimizando os danos neuronais, o 

que pode explicar a grande importância evolutiva 

dessa molécula.

SÁBIAS DECISÕES
O desejo de isolamento social, por exemplo, ajuda 

o deprimido a evitar situações que o obrigariam 

a pensar em outros assuntos. Da mesma forma, 

a incapacidade de obter prazer com o sexo ou 

outras atividades evita que ele se envolva em algo 

que o distrairia do problema. Pensando assim, 

fazem sentido todas as metáforas e obras de arte 

que representam esse quadro como uma espécie 

de prisão. Até a perda de apetite, comumente 

observada na depressão, pode ser vista como 

um estímulo aos pensamentos obsessivos, pois a 

mastigação e outras atividades orais interferem na 

capacidade do cérebro de processar informações.

A ruminação é tão resistente às distrações 

que as pessoas deprimidas geralmente têm 

pontuações menores do que aquelas que não se 

encontram nesse estado em avaliações cogniti

vas e testes de interpretação de texto. Há uma 

abundância de dados indicando que elas fazem

já mostraram que, muitas vezes, esse modo de 

pensar é extremamente analítico. Nesse estado, 

a pessoa se debruça sobre um problema com

plexo, dividindo-o em componentes menores, 

examinando-os detalhadamente, um de cada vez.

Essa maneira analítica de pensar pode ser al

tamente produtiva. Cada uma das partes, quando 

isolada, não oferece tanta dificuldade, de modo 

que o problema torna-se mais manejável. Na 

verdade, diante de uma situação difícil, entrarem 

estado depressivo (ainda que provisoriamente) 

é, não raro, uma reação que ajuda a resolver o 

problema. Em algumas de nossas pesquisas, 

encontramos indícios de que, em testes de 

inteligência, as pessoas que mais se deprimem 

ao lidar com proposições complexas são as que 

obtêm pontuação mais alta.

A análise exige boa dose de pensamento inin

terrupto e a depressão propicia muitas mudanças 

corporais que nos ajudam a avaliar vários aspec

tos sem nos dispersar. Para que uma pessoa não 

se desvie do objetivo é preciso que os neurônios 

do córtex pré-frontal ventrolateral (CPFVL) sejam 

continuamente ativados. Isso, porém, acarreta 

grande gasto energético no cérebro, da mesma 

forma que subir uma montanha faz com que o 

motor de um automóvel gaste muito combustí

vel. Além disso, a excitação contínua pode levar 

ao colapso dos neurônios, assim como o motor 

de um automóvel tem maior probabilidade deA ut
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Caixa de texto
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, n. 40, p. 20-25 2013, Especial Quando o cérebro e a mente adoecem.




