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Viciados em internet
Estudo constata alterações no cérebro similares às registradas com álcool e drogas

Imagens do cérebro em funcionamento re-
velaram provas convincentes de que a in-
ternet causa vício, assim como álcool, co-
caína ou outras drogas. Num estudo pio-

neiro, cientistas utilizaram ressonância mag-
nética para revelar anormalidades no funcio-
namento do cérebro de adolescentes que pas-
savam muitas horas na internet, em detrimen-
to de suas vidas pessoal e social.

No cérebro de "dependentes de internet",
as células nervosas simplesmente não conse-
guem fazer todas as conexões necessárias. As
alterações foram observadas na chamada
substância branca do cérebro. Os cientistas
verificaram problemas em conexões em áreas
envolvidas na tomada de decisão, no auto-
controle e nas emoções.

A pesquisa é preliminar — seus resultados
precisam ser confirmados por mais estudos.
Porém, abre novas possibilidades para o de-
senvolvimento de tratamento para a depen-
dência, e não apenas em internet. Não se sabe
ainda como passar horas seguidas na internet
ou jogando videogames deflagra os mesmos
mecanismos cerebrais associados à depen-
dência química.

Publicado na revista científica "Plos One", o
estudo foi realizado por neurocienistas chine-
ses liderados por Hao Lei, da Academia de
Ciências da China, em Wuhan. Foram analisa-
das imagens das funções cerebrais de 35 ho-
mens e mulheres voluntários, entre 14 e 21
anos de idade.

Pessoas perdem vínculos
emocionais e sociais
● Dezessete membros do grupo haviam sido
classificados como tendo distúrbio de depen-
dência em internet. A classificação foi basea-
da num questionário respondido pelos volun-
tários, com perguntas como “você tem feito
repetidas tentativas fracassadas para reduzir
ou parar seu uso de internet?”. No artigo na
“Plos One”, Hao disse que “as descobertas in-
dicam que pessoas viciadas em internet apre-
sentam anomalias na substância branca do
cérebro. Isso acarreta impacto na capacidade
de raciocínio ou em prestar atenção em algu-
ma coisa. O vício em internet parece compar-
tilhar mecanismos neurológicos com outras
formas de dependência”.

Pesquisadores britânicos encontraram alte-
rações cerebrais semelhantes em pessoas vicia-
das em videogames. Gunter Schumann, diretor
do Instituto de Psiquiatria do King’s College, em
Londres, destacou que essa é a primeira vez
que se observa uma relação direta entre mu-
danças no funcionamento do cérebro e o uso
excessivo da internet ou de videogames.

Estimativas apresentadas na “Plos One” in-
dicam que de 5% a 10% dos internautas são
incapazes de controlar seu uso da internet.

Podem, portanto, ser considerados viciados.
A maioria é de jogadores de games online, que
ficam tão absortos que acabam sem comer ou
beber por longos períodos. O uso obsessivo
acaba causando problemas na educação, no
trabalho e em seus relacionamentos.

Henrietta Bowden-Jones, professora de psi-
quiatria do Imperial College, de Londres, que
dirige uma clínica dedicada a viciados em in-
ternet no Reino Unido, ressaltou que a maio-
ria dos viciados em jogos deixa de lado suas
obrigações:

— Tenho visto pessoas que pararam de as-
sistir a aulas da universidade, não conseguem
passar de ano ou que acabaram se separando
porque foram incapazes de se conectar emocio-
nalmente com qualquer coisa fora do jogo.

Entre os casos estudados pelo grupo de

Henrietta, chama a atenção a morte de uma
menina de três anos que não era alimentada
pela mãe. Rebecca Colleen Christie, de 25
anos, jogava sem parar “World of Warcraft” en-
quanto a filha, Brandi, passava fome. O bebê
pesava pouco mais de dez quilos e estava in-
consciente quando foi levado para o hospital.

Já Chris Staniforth, de 20 anos, morreu por
causa de um coágulo de sangue depois de
passar até 12 horas seguidas jogando em seu
Xbox. Mesmo sem ter histórico de problemas
de saúde, desenvolveu trombose venosa pro-
funda, que geralmente ocorre em passageiros
de voos de longa distância.

— Esses dois estudos confirmam o que psi-
quiatras suspeitavam há tempo considerável:
anomalias na substância branca no córtex ór-
bito-frontal e outras áreas cerebrais estão asso-

ciadas não só à dependência em substâncias
químicas, como o álcool e a cocaína, mas tam-
bém em comportamentos compulsivos, como a
obsessão por internet — afirmou Henrietta.

Ontem, um outro estudo associou o uso
compulsivo de smartphones a “vibrações
fantasmas”. Pessoas que ficam tão obceca-
das por seus smartphones que “ouvem” o
aparelho tocar ou enviar sinais de chegada
de SMS ou e-mail. Segundo o chefe do estudo,
Richard Balding, da Universidade de Worces-
ter (Reino Unido), as pessoas ficam tão es-
tressadas em receber mensagens do traba-
lho e compromissos que ouvem “vibrações
fantasmas” de chegada de e-mail. Os smart-
phones deveriam ser auxiliares no trabalho,
mas para muita gente têm se tornado uma so-
brecarga, disse Balding. ■

Aquecimento é
causa de invernos
severos no Norte
Umidade de degelo no Ártico cai
como neve em EUA e Europa

.

Álcool gera uma
armadilha
de prazer

● Um dos motivos de bebidas alcoóli-
cas causarem vício seria o fato de esti-
mularem o organismo humano a liberar
substâncias associadas ao prazer e à sa-
tisfação. Neurocientistas da Universida-
de da Califórnia descobriram que o ál-
cool está associado ao aumento da pro-
dução de endorfinas. Essa é a primeira
vez que essas substâncias são relacio-
nadas ao alcoolismo.

As endorfinas são proteínas natural-
mente liberadas pelo cérebro e outros
tecidos humanos. Elas ajudam a aliviar a
a dor e causam sensação de prazer e eu-
foria. Os efeitos são semelhantes aos de
opiáceos, como a morfina.

Exames de ressonância magnética
ofereceram a primeira prova direta de
que o álcool deflagra a liberação de en-
dorfinas. O desafio dos cientistas agora
é descobrir quais as regiões do cérebro
em que acontece a liberação de endor-
finas. Isso poderia ajudar a desenvolver
tratamentos contra o alcoolismo.

— Há cerca de 30 anos especula-se
que o álcool provoca uma espécie de
superprodução de endorfinas e isso
faz com que as pessoas sempre dese-
jem consumir mais. Isso já havia sido
visto em estudos com animais, mas só
agora conseguimos provas de que o
mesmo acontece com seres humanos
— declarou a chefe do estudo, Jenni-
fer Mitchell.

A IMAGEM DE UM cérebro saudável: cientistas registraram anomalias na substância branca de viciados
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modelo climático que domina a
região. Quando esta fase é nega-
tiva, o Leste dos EUA, Europa e
Ásia normalmente têm inver-
nos mais frios. Quando é posi-
tiva, a estação é mais quente do
que a média. Esta é uma dinâ-
mica de equilíbrio do clima e,
como ela, há tantas outras que
a ciência ainda não conhece.

Para Cohen, mesmo em um
planeta cada dia mais caloren-
to, os habitantes de regiões
mais ao Norte seguirão baten-

do o queixo no inverno.
— Mas, se a temperatura

continuar subindo muito no
outono, a precipitação, que
hoje cai como neve no inver-
no, passará a vir como chuva
— pondera. — Neste caso, nós
eliminaríamos o esfriamento
que temos visto no inverno.

O estudo ressalta que mui-
tas vezes, os meteorologistas
de EUA, Canadá e Eurásia são
pegos de surpresa com o frio
por não considerarem a cober-

tura de neve em suas proje-
ções. Ignorar a variação desse
índice resulta em previsões
deficientes — tanto sazonais
quanto aquelas de escalas
mais ambiciosas, voltadas até
para uma década inteira.

Cohen e sua equipe dedica-
ram seus esforços para as áreas
do Hemisfério Norte que estão
sob a zona de influência do Ár-
tico. Não tem, portanto, dados
afirmativos sobre o inverno ca-
rioca, postado a milhares de qui-

lômetros das nevadas intensas.
Mas o pesquisador arrisca que,
aqui, nossa estação mais fria
continuará quente — no máxi-
mo, amena — como sempre foi.

— Os modelos climáticos
preveem um aquecimento con-
tínuo nos trópicos, mas em
uma taxa menor do que, por
exemplo, nos polos — lembra.
— No Rio, então, as temperatu-
ras até crescerão, embora mais
vagarosamente do que no He-
misfério Norte. ■

Renato Grandelle
renato.grandelle@oglobo.com.br

● Difícil acreditar no aquecimen-
to global quando se está no He-
misfério Norte, testemunhando,
a cada ano, um inverno mais frio
do que o outro. Para os climato-
logistas, porém, até o cenário da
foto ao lado tem relação com
um planeta de temperaturas
crescentes. Um estudo publica-
do hoje na revista “Environmen-
tal Research Letters”, do Institu-
to de Física dos EUA, explica a
ligação dos fenômenos. Segun-
do seus autores, o derretimento
das geleiras do Ártico está jo-
gando mais umidade na atmos-
fera, e ela cai sob a forma de ne-
ve na Europa e na Ásia.

Coordenado por Judah
Cohen, diretor de Previsão Sa-
zonal da empresa de pesqui-
sas ambientais AER, o levanta-
mento analisa o inverno nos
últimos 20 anos no Hemisfério
Norte. O esfriamento observa-
do neste período pode ser ex-
plicado pelo aumento das tem-
peraturas registrado no outo-
no, a estação anterior.

Os termômetros, que costu-
mam chegar ao ápice entre ju-
lho e setembro no Ártico — ou
seja, durante o verão —, têm
visto o calor se prolongar até
outubro. As gele iras não
aguentam a temperatura ele-
vada e derretem, jogando umi-
dade na atmosfera e aumen-
tando a possibilidade de preci-
pitação nas regiões ao sul.

A Europa e Ásia, cujo clima é
ditado, em boa parte, pelas os-
cilações do Ártico, são as maio-
res receptoras desta umidade
extra. Como esta carga chega
no inverno, ela deixa a atmosfe-
ra na forma de neve. Não à toa,
segundo os pesquisadores, a
cobertura de neve em partes
destes continentes cresceu nas
duas décadas — mesmo perío-
do em que as geleiras encolhe-
ram significativamente.

— Todo o planeta está aque-
cendo. A única exceção é o He-
misfério Norte continental, e no
inverno — ressalta Cohen ao
GLOBO. — Este esfriamento na
estação deve-se ao a uma ten-
dência negativa na Oscilação
do Ártico, como chamamos o

Karl-Josef Hildenbrand/AFP

UMA CABANA é coberta pela neve às margens da montanha Fellhorn, no sul da Alemanha: umidade vinda do Ártico causa invernos severos na Europa
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Text Box
 Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




