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ENTREVISTA

Robert Weiss

A eterna busca de adrenalina
dos viciados em sexo

Maior especialista no tema diz que o distúrbio pode ser destruidor para
a vida pessoal e profissional de homens como o ex-diretor do FMI

Divulgação

Especialista em proble-
mas sexuais há 20 anos,
Robert Weiss, fundador

do Sexual Recovery Institute, uma instituição multi-
disciplinar com sede em Los Angeles, dedica grande
parte de seu tempo ao tratamento de homens que não
conseguem controlar seus impulsos sexuais. O vício
em sexo, segundo Weiss, é um distúrbio emocional do
qual a manifestação sexual é apenas um sintoma, e po-
de ser destruidor para a vida afetiva ou profissional.
Na semana passada, com os escândalos envolvendo o
ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn, acusado
de tentar estuprar uma camareira de hotel, e o ex-go-
vernador da Califórnia Arnold Scwharznegger, que
confessou ter tido um filho com uma empregada da

Fernanda Godoy

Correspondente • NOVA YORK

O GLOBO: Como se explica o
comportamento de um homem
que bota em risco uma carreira
política, um casamento, relações
familiares, em troca de uma rela-
ção sexual, ou de um vício, na
sua definição? Casos como os de
Dominique Strauss-Kahn e Arnold
Schwarzenegger, por exemplo,
que fizeram as manchetes da se-
mana passada.
ROBERT WEISS: São homens
em posições de poder, que to-
mam excelentes decisões e
são intelectualmente ajusta-
dos a suas profissões, mas seu
lado emocional pode não ser
tão bem desenvolvido.

● Como se define um viciado
em sexo? São pessoas que têm
uma libido mais forte, é um pro-
blema de autocontrole?
WEISS: Não. O vício em sexo
não diz respeito a sexo, mas ao
estímulo emocional da busca
pelo sexo; é muito parecido com
o vício em jogo. Os jogadores
compulsivos não estão preocu-
pados em ganhar ou perder, mas
em ver o que virá na próxima
mão, e depois na seguinte, e as-
sim por diante. Eles jogam em
busca do estímulo, da adrenali-
na, da dopamina. Chamamos is-
so de um vício pelo processo, a
pessoa fica viciada no processo
de busca de um parceiro, do ti-
po de ação que vai executar, o
que vai rolar, se vai rolar, onde,
como. Nesse momento de exci-
tação emocional, eles se esque-
cem de tudo, é como se estives-
sem usando uma droga.

● É normal nesse tipo de vício
que haja uma escalada, que a
pessoa perca o controle ou se
torne violenta?
WEISS: Muitos tipos de vícios
trazem esse problema. A exci-
tação inicial já não é suficien-
te, é preciso mais, eles passam
a correr riscos com comporta-
mentos mais perigosos. Este é
normalmente um problema
masculino, mas também há ca-
sos de mulheres viciadas em
sexo. Não posso chamar esses
homens citados no noticiário
de viciados em sexo, não os

conheço e tenho que ser cau-
teloso, mas tanto Strauss-
Kahn como Scharzenegger são
homens com múltiplas histó-
rias de comportamento sexual
problemático, e que já haviam
sido alertados. É como o alco-
ólatra que é alertado pelo po-
licial para não dirigir bêbado.
Aqui tínhamos o diretor do
FMI enfrentando uma queixa
de assédio sexual, e o FMI
olhou para o lado. Houve vá-
rias acusações de assédio se-
xual contra Schwarzenegger
durante a campanha eleitoral,
e elas foram menosprezadas
como intrigas de campanha.

● O perigo é excitante?
WEISS: Eles não estão nem
pensando nisso. Quando você
tem uma grande descarga de
adrenalina, você não é capaz de
pensar com clareza. Quando a
pessoa está nesse estado de ex-
citação (não excitação genital,

mas emocional) todo o resto de-
saparece. Quando o diretor do
FMI estava no banheiro, pelado,
e ouviu a camareira no quarto,
eu duvido que ele tenha pensa-
do em alguma coisa. Acho que o
coração dele disparou, suas pu-
pilas ficaram dilatadas, ele en-
trou num estado de superexcita-
ção sobre o que poderia fazer
que parecia muito mais impor-
tante do que as consequências.

● Esse comportamento é típi-
co de homens poderosos?
WEISS: É típico de muita gen-
te, não apenas de homens po-
derosos. Mas a realidade é que
a pessoa que tem uma grande
necessidade de ser vista, de
exercer poder, de controlar, é
muitas vezes uma pessoa que
se alimenta de receber toda
essa atenção, de ter uma sen-
sação de importância. Isso
não é uma coisa má, pode aju-
dar a fazer dessa pessoa uma

estrela do cinema ou da ópera.
Mas pode haver pessoas nes-
sas posições com uma vulne-
rabilidade emocional, pessoas
que se colocam numa posição
em que não terão o apoio de
que necessitam. Essas pes-
soas precisam de estabilidade,
de estrutura, de apoio emocio-
nal. E muitas vezes estão via-
jando o tempo todo, não fa-
zem exercício, comem e dor-
mem mal, estão desconecta-
das de sua família, sob intensa
pressão e estresse.

● O senhor quer dizer que es-
se estilo de vida não é ade-
quado a pessoas com esse ti-
po de problema?
WEISS: Não é que ela não
possa ter esse estilo de vida,
mas deve estar em tratamen-
to. Trabalho com muitas pes-
soas que estão em casa e, as-
sim que a mulher sai, come-
çam a procurar uma prostitu-

ta, ou têm um caso com a vi-
zinha do lado. Mas a situação
de Strauss-Kahn é diferente,
porque ele é acusado de um
crime sexual. De 80 a 85% das
pessoas diagnosticadas com
esse problema jamais cruzam
a barreira que as separa de
um comportamento ofensi-
vo, as relações não-consenti-
das. Não sabemos se no caso
de Strauss-Kahn houve uma
escalada em direção à violên-
cia ou se ele tinha um histó-
rico de violência. A história,
que não sabemos se é verda-
deira ou não, é de que teria
tentado forçar uma
mulher a algo que
ela não queria.

● Quais os critérios
para identificar um
viciado em sexo?
WEISS: São três
critérios. O primei-
ro deles é a perda
do controle: a pes-
soa promete que
não vai ter um com-
portamento inade-
q u a d o d e n o v o ,
mas não consegue
se segurar. O segun-
do é que essas pes-
soas já receberam
um aviso de que o
comportamento estava tra-
zendo sérias consequências
para sua vida. E o terceiro é
que elas estão preocupadas: é
uma parte importante, um fo-
co de sua vida, saber como se
fazer admirado, desejado.

● Qual é o impacto da internet
e do sexo virtual?
WEISS: O número de casos
disparou, cresceu exponen-
cialmente nos últimos dez
anos. Há uma quantidade
enorme de profissionais en-
frentando esses problemas
com sua clientela, atendendo
mulheres que descobrem que
seus maridos estão mentindo,
tendo casos pela internet ou
obcecados com pornografia.
Isso era raro, mas está se tor-
nando cada vez mais comum.
E começam com um vício na
internet, mas também nesses
casos há uma escalada, as pes-
soas passam para a webcam, e

a própria definição de infideli-
dade se torna complicada.

● Como é o tratamento?
WEISS: Nós acreditamos que
desordens de comportamento
requerem um tratamento es-
pecífico, geralmente em um
centro de tratamento, como
aconteceu com Tiger Woods
depois que ele foi pego. O que
fazemos com essa pessoa é le-
vantar um histórico minucio-
so de sua vida sexual e assina-
lar todos os pontos em que ela
poderia ter tido graves proble-
mas devido a seu comporta-

mento. Confronta-
mos esse estado de
negação, essa cren-
ça de que a pessoa
nunca seria flagra-
da. E ajudamos a
pessoa a entender
como ela chegou ao
ponto de ter esse ti-
po de problema.

● Diferentemente
de outros tipos de
vícios, o senhor
não recomenda a
seus clientes absti-
nência, certo?
WEISS: É como o
tratamento de uma
pessoa que come

compulsivamente: você não
vai querer que ela pare de co-
mer, mas ela pode parar de co-
mer doces, ou de comer entre
as refeições. O que fazemos é
uma espécie de contrato so-
bre quais são os comporta-
mentos sexuais aceitáveis.

● Qual é o índice de sucesso?
WEISS: Depende da definição
de sucesso. Se você espera que
uma pessoa que teve um com-
portamento como esse durante
anos nunca mais o repita, eu di-
ria que é altamente improvável.
Para mim, o sucesso é medido
pela capacidade de ser honesto
sobre seus sentimentos, de bus-
car a ajuda de outras pessoas,
de se envolver em um processo
contínuo de tratamento. Esse é
um assunto para a vida toda. É
uma luta, as pessoas tentam, co-
metem novos erros, leva muito
tempo mudar comportamentos,
mas é possível mudá-los. ■

casa onde vivia com Maria Shriver, de quem está se
divorciando, Weiss esteve mais ocupado que nunca,
numa maratona de entrevistas e palestras. Para ele,
homens poderosos são especialmente inclinados a
esse tipo de comportamento. Em entrevista ao GLO-
BO, ele diz que o problema tem tratamento, mas “es-
se é um assunto para a vida inteira”:

— Se você espera que uma pessoa que teve um
comportamento como esse durante anos nunca
mais o repita, eu diria que é altamente imprová-
vel. Para mim, o sucesso é medido pela capacida-
de de ser honesto sobre seus sentimentos (...). É
uma luta, as pessoas tentam, cometem novos er-
ros, leva muito tempo mudar comportamentos,
mas é possível mudá-los. ROBERT WEISS trata homens que não controlam seus impulsos sexuais
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O EX-CHEFE do FMI Dominique Strauss-Kahn em audiência que estipulou sua fiança em tribunal de Nova York

“O vício em
sexo não diz
respeito ao
sexo, mas ao
estímulo
emocional da
sua busca

Testes genéticos causam polêmica
Exames indicariam esportes que crianças estariam mais aptas a praticar

Rob Stein

Do Washington Post

● Em uma era de pais ansiosos
por explorar qualquer vantagem
competitiva de seus filhos, pelo
menos duas empresas começa-
ram a vender testes que alegam
poder “casar” os jovens com os
esportes que eles estariam gene-
ticamente mais aptos a praticar.
Os exames de DNA, os primeiros
de uma onda de tentativas de
usar a genética para melhorar o
desempenho atlético, podem
guiar as crianças para os jogos
que elas têm mais chances de
vencer — e, talvez, conseguir
bolsas de estudo ligadas a eles,

defendem as companhias. Os
testes também permitem aos jo-
vens, e aos adultos, montarem
seus próprios programas de
exercícios, assim como identifi-
car aqueles suscetíveis a proble-
mas cardíacos fatais, concus-
sões e outras contusões.

— O objetivo principal do
exame é maximizar a perfor-
mance com o mínimo possível
de riscos — diz Bill Miller, pre-
sidente da American Interna-
tional Biotechnology Services,
que começou a vender os tes-
tes há três semanas.

Os críticos, no entanto, veem
os kits como os últimos de uma
série de testes genéticos questio-

náveis postos no mercado. Nin-
guém pode medir com certeza a
influência dos genes nas habili-
dades atléticas e seus resultados
podem ser desnecessariamente
alarmantes ou falsamente enco-
rajadores, afirmam. Os céticos
também temem que os exames
levem pais zelosos e técnicos a
forçarem as crianças a praticar
esportes que elas não gostem e
afastá-las de outros que lhes de-
em prazer e em que possam ser
boas apesar de seus genes.

— Isso é perturbante — con-
sidera Lainie Friedman Ross, pe-
diatra e professora de bioética
da Universidade de Chicago. —
Os esportes e atividades físicas

devem ser uma diversão para as
crianças e não algo como “você
será o melhor atleta do mundo”
ou “desista agora, pois não terá
a mínima chance” por causa de
seus genes.

A oferta crescente de testes
de DNA caseiros despertou no
público a curiosidade de en-
contrar pistas sobre seus an-
cestrais, saúde e predisposi-
ções. Mas eles também cau-
sam temores porque seus re-
sultados podem ser engano-
sos, mal interpretados ou mal
compreendidos, deixando os
consumidores vulneráveis à
discriminação por emprega-
dores e seguradoras. ■

Injeção de partículas
combate dor nas costas
● Estima-se que 80% das pes-
soas são afetadas por dor nas
costas em algum momento
de suas vidas. Nos EUA, a
causa mais comum seria a in-
capacidade relacionada ao
trabalho, um dos principais
motivos para que as pessoas
faltem ao emprego.

Agora, pesquisadores da
Universidade de Manchester
desenvolveram um gel que re-
para danos na coluna. Em ar-
tigo na revista “Soft Matter”,
eles revelaram ter descoberto
como substituir permanente-
mente o funcionamento do
disco vertebral.

A resposta vem de uma inje-
ção, cujo desenvolvimento le-

vou 25 anos. Ela contém bi-
lhões de partículas que for-
mam um líquido na seringa.
Uma vez dentro do corpo, elas
transformam-se em gel.

Brian Saunders e sua equipe
da Escola de Materiais da insti-
tuição conseguiram ligar as par-
tículas de microgel e formar
uma substância elástica, injetá-
vel e durável capaz de susten-
tar permanentemente, sem ce-
der, mudanças de formato.

— Conseguimos conceber
um material inovador, que traz
a perspectiva de um gel injetá-
vel para avançar no tratamen-
to da degeneração do disco in-
tervertebral — comemora
Saunders. ■


