


se a vida do jornalista
indiano Om Malik não
parece um pouquinho
com a sua. Ele trabalha
com dezenas de revistas
e alguns livros abertos ao
mesmo tempo. Seu celu-

lar não para de tocar. Quando liga o com-
putador, costuma abrir uma infinidade de
janelas enquanto navega na internet. Os
dedos gostam de clicar freneticamente o
mouse para descobrir se um novo e-mail,
um novo post no Facebook e um novo
recado no MSN chegaram.

O tempo todo, o escritor passa migran-
do seus olhos da revista para a tela, da tela
para o livro, do livro para outra janela, da
janela do computador para a telinha do
celular. E não deve ser difícil imaginar que
ele faça tudo isso com fone nos ouvidos.

Malik é um sofredor. Alguém que se
define como portador da "desordem de
ansiedade de internet". E é o resultado
direto de um mundo veloz e conectado.
"Esse fluxo constante de informação inje-
tado no meu cérebro vai acabar tendo um
efeito negativo", escreveu no blog de tec-
nologia GigaOM. Irritabilidade e o desejo
de acompanhar o que está acontecendo
em todo lugar estão entre os males que
uma rotina plugada pode trazer à saúde.
O jornalista — e você, por que não? —

«não deixa de se perguntar: "O que estou
perdendo?", "O que está acontecendo no
mundo lá fora?", "Será que alguém me
escreveu?". E, quando o dia acaba, ele sim-
plesmente não consegue se desligar.

contar que, como todos
nós, Malik deve encarar o
trânsito das grandes cida-
des, a competitividade do
mercado de trabalho, a vio-
lência urbana, o temor de
que o mundo está prestes a

acabar por causa do aquecimento global...
Temos coisas demais na cabeça.

Esse pacote de problemas da vida mo-
derna acaba filtrado pelo corpo e pela
mente. O Instituto Nacional de Saúde
Mental dos EUA estima que, em média,
7% da população mundial sofra de algum
tipo de transtorno de ansiedade. No país, o
índice chega a 18% dos adultos. Essas de-
sordens estão entre os problemas mentais
e emocionais mais comuns da infância e
adolescência. Treze entre 100 crianças
e adolescentes de 9 a 17 anos sofrem do

problema nos EUA. Metade de-
les desenvolve algum distúrbio
de ansiedade (por exemplo, uma
síndrome do pânico pode favore-
cer o aparecimento de uma fobia
social) ou outro transtorno men-
tal, como depressão.

A venda de medicamentos que
aliviam as angústias mentais
também só cresce. No Brasil, o
segundo remédio mais adquiri-
do nas farmácias é justamente
um que combate a ansiedade,
o Rivotril (o primeiro é o anti-
concepcional Microvlar). Entre
os motivos estão o preço baixo
(entre R$ 3 e R$ 13 por frasco), a
automedicação e uma "glamori-
zação" desse tipo de droga, que
passou a ser vista como resposta
para todos os problemas.

Mas há um ponto complicado
nessa questão. A ansiedade e o
estresse fazem parte da experi-
ência humana. Possuem, inclu-
sive, uma importância evolutiva.
Estresse é o resultado de uma
mudança à qual uma pessoa pre-
cise se adaptar. "Mas ele ficou
associado a acontecimentos ne-
gativos", diz o psiquiatra Fran-
cisco Lotufo Neto, do Ambulató-
rio de Ansiedade do Hospital das
Clínicas da Universidade de São
Paulo. "O que as pessoas esque-
cem é que o estresse também po-
de ser desencadeado por eventos
positivos, como um casamento
ou o nascimento de um filho."

"Não estou certo de que os
atributos da vida moderna dei-
xam todos mais ansiosos", diz
Avron Spiro III, professor de
epidemiologia da Universidade
da Pensilvânia, EUA, e autor de
estudos sobre estresse. "Depen-
de de como cada pessoa reage.
Mas, como estamos passando
mais tempo em contato constan-
te com outras pessoas, há menos
tempo para relaxamento."

Uma vida alimentada por ce-
lulares, redes sociais e e-mails
pode dificultar o descanso físi-
co e mental. "Tive um pacien-
te que chegou a ficar 45 horas
ininterruptas na internet", afir-
ma Cristiano Nabuco, psicólo-
go do Ambulatório Integrado de

Transtornos do Impulso da Fa-
culdade de Psiquiatria do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo.
Há casos ainda mais dramáti-
cos. Em 2002, três sul-coreanos
morreram depois de passar mais
de 30 horas disputando partidas
online em lan houses.

Segundo Nabuco, a maioria
das pessoas que procura tra-
tamento é formada por adoles-
centes e jovens, 60% do sexo
masculino. "A dependência de
internet não está relacionada ao
tempo que a pessoa fica conecta-
da, mas se ela troca experiências
da vida real pela vida virtual."

técnico em infor-
mática Felipe Mi-

randa, de 29 anos. Ele deixou
de visitar a casa de amigos para
bater papo por e-mail ou MSN.
Tirar um dia longe do teclado e
do monitor tornou-se uma im-
possibilidade. Uma tortura. "Eu
ficava ansioso e com a sensação
de que era preciso recuperar o
tempo perdido. Sei que exagero,
que preciso mudar. Os dias pas-
sam e me dou conta de que passo
o tempo todo por aqui."

Em 2006, ele criou no Orkut a
comunidade "Viciados em Inter-
net Anônimos", atualmente com
pouco mais de mil participantes.
"Eu queria descobrir quem tinha
perfil parecido com o meu e pen-
sei até em transformá-la em um
lugar onde as pessoas pudessem
buscar ajuda", diz Miranda.

O psicólogo Cristiano Nabuco
afirma que a dependência em in-
ternet é tratada na categoria dos
transtornos de impulso. "Um dos
sintomas é a pessoa ficar mono-
temática, só falar disso." Ele lista
outros indícios do problema: a
necessidade de permanecer mais
tempo online e irritabilidade ou
depressão, principalmente quan-
do não é possível se conectar à
rede ou usar tecnologia. Um ou-
tro aspecto importante é a



sensação de "estar por fora" se o celular
não toca e se a caixa de e-mail não acusa
o recebimento de uma nova mensagem.

em que sai de casa para ir tra-
balhar ao momento em que cer-
ra os olhos, à noite, na cama, a

rotina do advogado Alexandre Laurenti,
33, parece um exercício de enfiar 48 horas
numa jornada de 24. Ele entra no carro
e não para de fazer ligações a amigos ou
para resolver questões do trabalho. No es-
critório, o trabalho cumpre a função de lhe
sobrecarregar ainda mais a atenção. Em
casa, na volta, o ritmo não muda. "Durmo
com o celular ligado e, se acordo durante
a noite para ir ao banheiro ou beber água,
aproveito também para checar e-mails ou
ver a previsão do tempo."

Assumidamente viciado em tecnologia,
ele diz que já foi pior. "Desde que minha
filha nasceu, há um ano, comecei a me
desligar um pouco, aos fins de semana."
O advogado culpa o trabalho pelo ritmo
acelerado. "Não sou tão maluco assim."

O professor Avron Spiro, co-
autor de uma pesquisa sobre
ansiedade feita com a Universi-
dade de Purdue, EUA, mostrou
que preocupação crônica pode
levar à morte precoce. Em par-
te porque tipos estressáveis são
mais propensos a envolverem-se
em comportamentos não saudá-
veis, como fumar, beber ou co-
mer excessivamente. Também
estão sujeitos a disfunções bio-
lógicas, como a hipertensão.

O remédio é aprender a con-
trolar a ansiedade antes que se
torne doença. "Uma das formas
é conhecer técnicas de relaxa-
mento", afirma Spiro. Elas in-
cluem práticas de respiração,
meditação e pensamento positi-
vo. Exercício físico é um eficien-
te remédio para liberar a tensão.
Contato com a natureza pode
ajudar. Nem que seja cuidar de
uma plantinha em casa (isso se
você deixar o iPhone e o laptop
guardados, certo?).

Outra solução é buscar equili-
brar o fator "mundo moderno" na
sua dieta de atividades. É mais ou
menos essa a receita que o ame-
ricano Timothy Ferriss, autor de
Trabalhe 4 Horas por Semana, se-
gue. Dono de uma empresa de su-
plementos alimentares, ele lançou
em 2007 o livro em que ensina
como dizer adeus ao ritmo frené-
tico de trabalho, ser mais feliz e
ainda ganhar dinheiro com isso
passando apenas as tais quatro
horas dentro do escritório.

Sentiu cheiro de charlatanis-
mo? Nada disso. A fórmula de
Ferriss passa longe do milagre. É
tudo questão de usar a tecnologia
a nosso favor. Como? Cortando
o mal pela tomada. Pensa bem:
você realmente precisa checar o
e-mail trezentas vezes ao dia? E
atender o celular durante as fé-
rias? Precisa? Ferriss diz que che-
ca o correio eletrônico uma vez
por semana, que deixou de lado
os jornais e a infinidade de blogs
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da rede. Ele defende que ler umas duas
revistas semanais e conversar com ou-
tras pessoas no bar, na academia e no
corredor da firma, é o suficiente para
estar bem informado.

E tem mais: se você é uma pessoa
agitada, talvez um celular conectado à
rede não seja uma boa. Fique com um
aparelho mais simples. Que tal deixar
para usar a web apenas no escritório?
TV e DVD no quarto são um convite
para noites de pouco sono. E tudo bem,
escapar do trânsito numa grande cida-
de pode ser uma guerra perdida, mas
já cogitou usar bicicleta? É um bom
jeito de ficar urnas duas horas por dia
longe do telefone e da internet. Não é
coincidência que cidades como Paris e
Milão tenham adotado a magrela como
sistema de transporte público.

É, quem diria: num mundo domado
por iPhones, internet 3.0, GPS, cine-
ma 3D, canais a cabo e carro elétrico
com GPS, a solução para o mal-estar
na civilização pode estar na bicicleta,
no radinho de pilha, no celular tijolão e
na TV com anteninha de Bombril.
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