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A força do pensamento
Neurocientista Miguel Nicolelis lança livro e fala sobre o poder ilimitado do cérebro

Antônio Marinho

Um torcedor assiste a um jogo de
futebol no conforto de sua sala,
tomando uma cervejinha, e, ao mes-
mo tempo, interage com os joga-

dores, o juiz e a multidão de torcedores no
estádio, usando apenas a força de seu pen-
samento. Nada de celular, SMS, ou qualquer
movimento muscular. Ele vai usar a nova
versão da internet, a “brainet”, a ligação
direta entre os cérebros. O que parece fu-
turologia é uma perspectiva viável, afirma o
pesquisador brasileiro Miguel Nicolelis, elei-
to pela revista “Scientific American” um dos
20 cientistas mais influentes do mundo.

Professor da Universidade de Duke e co-
diretor do Centro para Neuroengenharia da
instituição, nos EUA, fundador e diretor-
científico do Instituto Internacional de Neu-
rociências de Natal Edmond e Lily Safra
(IINNELS), ele é uma das estrelas da Festa
Literária Internacional de Paraty, de 6 a de 10
de julho, e participará da mesa “O humano
além do humano” com o filósofo Luiz Felipe
Pondé, no dia 7. No próximo dia 22, Nicolelis
vai lançar o seu novo livro, “Muito além do
nosso eu — A nova neurociência que une
cérebro e máquinas, e como ela pode mudar
nossas vidas” (Companhia das Letras), onde
conta sua trajetória desde as primeiras in-
vestigações em neurociências às pesquisas
atuais, e suas aplicações no nosso dia a dia.
Em entrevista por telefone, Nicolelis fala dos
avanços nas pesquisas em neurociências que
estão revolucionando diversas áreas, de en-
tretenimento à medicina, como as vestes
robóticas que vão permitir tetraplégicos an-
darem e o controle dos sintomas de Par-
kinson pela estimulação elétrica da super-
fície da medula espinhal, para acabar com
sintomas de tremores, lentidão de movi-
mentos e dificuldade de caminhar. Um novo
mundo onde o culto ao corpo dá lugar ao
culto ao cérebro.

● PARTICIPAÇÃO NA FLIP: “Será uma ótima
oportunidade de discutir com o público leigo
questões apresentadas no livro. Por exem-
plo, como as pesquisas sobre sistema ner-
voso e cérebro estão mudando nossa con-
cepção de realidade, como a conexão cé-
rebro-máquina afetará a capacidade de ex-
pansão de nossas ações, como agir à dis-
tância, sozinho ou com milhões. Há uma série
de implicações. Tentei escrever o livro de
forma que qualquer pessoa possa entender;
não é preciso ser neurocientista.”

● “BRAINET”: “Ainda é para um futuro re-
moto, mas, do ponto de vista teórico, é
possível, através da interface cérebro-cé-

rebro. A neuroengenharia de nossos dias
está se aproximando rapidamente da ha-
bilidade de conectar dois ou mesmo vários
cérebros uns aos outros. Seria uma forma de
comunicação por meio de atividade elétrica
cerebral. Tanto que começamos a estudar o
que acontece quando diferentes cérebros se
ligam em redes sociais. É a neurociência da
interação social; pesquisas que vão mudar o
perfil de ações econômicas, políticas e so-
ciais no mundo. Acabou o conceito antigo de
que o cérebro é um decodificador de in-
formação passiva. É claro que isso não sig-
nifica o fim do contato físico, até porque a
nossa biologia exige isto, inclusive para a
liberação de hormônios essenciais.”

● INTERFACE MÁQUINA-CÉREBRO: “Usan-

do as ICMs demonstramos que macacos
podem aprender a controlar sozinhos os
movimentos de objetos, como braços e per-
nas robóticos, localizados próximos ou longe
deles, apenas com a atividade elétrica de
seus cérebros. O mesmo princípio poderá ser
usado para criar um corpo virtual, réplica de
uma veste robótica para paralíticos. A médio
prazo, as pesquisas sobre ICMs contribuirão
para acelerar a convergência da várias dis-
ciplinas, como ciência da computação, en-
genharia, robótica, matemática, biologia e
filosofia, criando a nova neurociência.”

● VOLTAR A ANDAR: “Hoje, a maior di-
ficuldade não é computacional nem robótica,
mas sim extrair o maior número possível de
sinais e parâmetros da atividade cerebral.

Para conseguir isso, precisamos trabalhar
com um número maior de células. Estamos
chegando perto de mil, um recorde. Porém,
necessitamos do potencial elétrico de dez mil,
50 mil para maior resolução para o projeto
Walk Again (andar de novo). Este é o grande
desafio para tentar fazer alguém andar no-
vamente com a veste robótica. Dez mil células
seriam um começo razoável para desenvolver
condições básicas, como primeiros passos,
alcançar objetos e se levantar sozinho. Nossa
tentativa é fazer nos próximos cinco anos
apresentações categóricas mostrando que a
reabilitação tem um futuro poderoso em pa-
raplégicos e tetraplégicos. Estamos cons-
truindo um protótipo de veste robótica e
queremos fazer a demonstração no primeiro
jogo da Copa do Mudo de 2014 no Brasil. A
escolha do candidato ao experimento é uma
das últimas etapas, mas, provavelmente, os
primeiros serão adolescentes ou jovens, de-
vido às limitações da veste, que requer ca-
racterísticas físicas precisas.”

● MAL DE PARKINSON: “O uso da interface
cérebro-máquina para ligar um dispositivo
de estimulação elétrica na medula espinhal
foi realizado em roedores e os resultados
preliminares em primatas são bons. A ex-
periência também está sendo realizada no
IINNELS, em Natal, para o qual começamos a
contratar mais pesquisadores do país e do
exterior. Estamos avaliando esses efeitos
para testar em humanos, provavelmente já
no próximo ano. Antes, queremos saber se o
efeito é duradouro. Se o método funcionar,
poderá ser indicado a pacientes. É menos
invasivo, mais acessível e barato que outras
opções à medicação, como a estimulação
profunda do cérebro, de boa eficácia, mas
com sérios riscos.”

● ENVELHECIMENTO: “A partir dos 18 anos
perdemos continuamente neurônios e cone-
xões neuronais, e, em algumas pessoas, isto
ocorre de forma acelerada. Porém, manter a
atividade mental de forma contínua permite
fazer novas conexões. Este hábito é essencial
para manter a mente funcionando.”

● FUTURO: “O que parece futuro com relação
ao uso do potencial do cérebro já está chegando
e os primeiros sinais são visíveis agora. Foi o
que me motivou a escrever o livro. Por exemplo,
nos EUA existem aplicativos do iPhone que
usam a atividade elétrica do cérebro para
selecionar os ícones do telefone. A pessoa olha
para o telefone e o cursor começa a se mexer de
acordo com sua ação cerebral. Essas coisas
estão vindo em diferentes áreas e velocidades, e
a medicina deverá ser a primeira se beneficiar
desses avanços.” ■
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Homem emite mais CO2 que vulcões
Em dias, atividade humana lança o equivalente às erupções de um ano

● As seguidas erupções de vul-
cõesna Islândiae,agora,noChile
levantaram a preocupação de
algumas pessoas quanto a seus
efeitos sobre o aquecimento glo-
bal. Uma revisão de estudos so-
bre o assunto feita por um cien-
tista da Agência de Levantamen-
tos Geológicos dos EUA (USGS,
na sigla em inglês), no entanto,
mostra que em apenas três a
cinco dias as atividades huma-
nas lançam na atmosfera mais
dióxido de carbono (CO2), prin-
cipal gás do efeito estufa, do que
todos os vulcões do mundo ao
longo de um ano.

— As emissões antropogê-
nicas de dióxido de carbono
fazem as emissões vulcânicas
parecerem nanicas — diz Ter-
rance Gerlach, da USGS e autor
da revisão, publicada no pe-
riódico científico “Eos”, da
União Americana de Geofísica.

Os estudos avaliados por Ger-
lach estimam as emissões vul-
cânicas entre 100 milhões e meio
bilhão de toneladas de dióxido
de carbono por ano, muito pou-
co diante das projeções de que a
atividade humana lança cerca de
35 bilhões de toneladas anuais
de CO2 na atmosfera. Os cál-
culos de Gerlach mostram ainda
que as emissões antropogênicas
superam até mesmo as de super-
erupções, eventos raríssimos
que ocorrem em média uma vez
a cada 100 mil a 200 mil anos. ■ O VULCÃO chileno Puyehue lança nuvem de cinzas: efeito no aquecimento global é considerado pequeno
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Primeira imagem
do cérebro
inconsciente
● Cientistas conseguiram acom-
panhar pela primeira vez o que
acontece no cérebro quando ele
perde a consciência. Usando
uma nova técnica e um sofis-
ticado sistema de captação e
edição de imagens, pesquisado-
res da Universidade de Man-
chester puderam montar um ví-
deo em três dimensões das mu-
danças na atividade elétrica do
cérebro de um paciente quando
recebia uma anestesia. Além de
fornecer novos dados sobre a
natureza da consciência, a des-
coberta abre caminho para o
monitoramento em tempo real
da atividade cerebral de vítimas
de derrames e traumas.

— Pudemos ver em tempo
real e pela primeira vez o pro-
cesso de perda da consciência
em regiões anatomicamente dis-
tintas do cérebro — conta Brian
Pollard, professor de Anestesio-
logia da Universidade de Man-
chester. — Agora estamos tra-
balhando para interpretar as
mudanças que observamos. Ain-
da não sabemos o que acontece
com o cérebro quando a in-
consciência chega, mas demos
mais um passo na compreensão
dele e suas funções.

Segundo Pollard, os resulta-
dos apóiam a hipótese da neu-
rocientista e farmacologista Su-
san Greenfield, da Universidade
de Oxford, de que a consciência
não funciona em um esquema de
“tudo ou nada”. ■

Decisão sobre
sibutramina só
sai em agosto

Roberto Maltchik

● BRASÍLIA. Depois de realizar
ontem a última consulta a es-
pecialistas, a coordenação téc-
nica da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) está
convencida de que deve ser
proibido no país o o uso da
sibutramina e de outros três
medicamentos inibidores de
apetite. O presidente da Anvisa,
Dirceu Barbano, informou, no
entanto, que a decisão só será
divulgada entre o final de julho e
o começo de agosto, depois que
a agência receber o relatório
sobre o debate de ontem, que
pôs cardiologistas e endocrino-
logistas em lados opostos.

A chefe do Núcleo de No-
tificação e Investigação em Vi-
gilância Sanitária da Anvisa,
Maria Eugênia Cury, afirmou
que os dados apresentados pe-
los especialistas ontem não
trouxeram fatos novos. Estu-
dos mostram riscos do con-
sumo da substância, proibida
na Europa e retirada do mer-
cado nos EUA.

— Há, sim, evidências do risco
cardiovascular associado ao uso
da sibutramina — afirmou a re-
presentante da Anvisa.

O Brasil responde, sozinho,
por mais da metade das ven-
das mundiais do remédio. Em
2010, foram vendidas, ao todo,
5,6 toneladas, das quais 3 to-
neladas somente no Brasil. ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 jun. 2011, Economia, p. 30.




