
 O cérebro é uma rede de células chamadas neurónios e glia. 
Aproximadamente 100 mil milhões de neurónios perfazem as muitas partes 
interligadas do cérebro. Eles produzem sinais em conjunto, como uma sinfonia, 
para nos ajudar a navegar pelo nosso mundo. Tal como fazer exercício, comer bem e 
manter a mente ocupada pode ajudar o cérebro a permanecer saudável, o consumo habitual de drogas 
recreativas pode levar a doenças cerebrais. As drogas mudam o modo de funcionamento dos neurónios. Com o 
tempo, essas mudanças podem levar ao vício. A dependência é uma doença complicada do cérebro que faz com 
que as pessoas consumam drogas compulsivamente. O vício tem efeitos devastadores na saúde em geral, nas 
relações interpessoais e na qualidade de vida. Mas como se desenvolve o vício? Quais as partes do cérebro que 
estão envolvidas? Vamos começar com algumas noções básicas.
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Continua na página seguinte

NEURÓNIOS E NEUROTRANSMISSORES 
 Cada neurónio é composto por três partes principais: o corpo celular (também conhecido como soma), o 
axónio e as dendrites. Os neurónios comunicam entre si por meio de sinais elétricos e químicos. Os sinais elétricos 
viajam do soma e descem pelo axónio até alcançar o terminal axónico. Aí, os sinais elétricos são convertidos em 
sinais químicos que viajam entre os neurónios através da fenda sináptica. Esses mensageiros químicos são 
denominados neurotransmissores. 
 Os neurotransmissores atravessam a sinapse e ligam-se às proteínas recetoras nos neurónios próximos. O 
neurotransmissor é como uma chave e o recetor é a fechadura. Assim que a “chave” abre a “fechadura”, ou 
quando o neurotransmissor se liga ao recetor, a mensagem é transmitida para o neurónio seguinte, ao mesmo 
tempo que os neurotransmissores são reciclados de volta para os neurónios que os libertam. 
 A dopamina é um neurotransmissor químico que faz parte do sistema de recompensa natural do 
cérebro. A dopamina é libertada durante atividades saudáveis, como comer e fazer exercício. Drogas como 
cocaína e anfetaminas atuam ao inundar o cérebro com dopamina. Quando o vosso cérebro apresenta níveis 
extremamente altos de dopamina, pode criar sentimentos intensos de euforia, um estado chamado de “pedrada”. 
Este pico de dopamina também afeta o sistema de recompensa do vosso cérebro, o que vos incitaria a consumir 
drogas novamente.

 

 Outras drogas viciantes como nicotina, heroína e canábis também imitam os neurotransmissores que se 
encontram naturalmente no vosso corpo. Todos eles interferem com o sistema normal e impedem que os 
neurotransmissores naturais funcionem adequadamente. Como outro exemplo, o álcool é uma droga que 
aumenta os efeitos no cérebro de um neurotransmissor conhecido como GABA. O GABA diminui a capacidade 
dos neurónios enviarem os seus sinais ou dispararem potenciais de ação. Esta redução da sinalização neuronal 
pode provocar movimentos lentos e fala arrastada, que geralmente ocorrem quando uma pessoa está intoxicada 
com álcool. No entanto, o álcool também aumenta a libertação de dopamina, tornando o seu consumo 
gratificante e viciante.
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DESENVOLVIMENTO DO VÍCIO
 O vício é definido como uma doença crónica de recompensa, aprendizagem e motivação cerebrais. O 
consumo recorrente de drogas provoca mudanças a longo prazo no sistema de dopamina e nos circuitos 
relacionados, afetando duas regiões cerebrais primárias: o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Normalmente, 
essas regiões do cérebro trabalham em conjunto para nos ajudar a aprender e a recordar o que é agradável e 
saudável, e para procurar esse tipo de prazer repetidas vezes. Isso motiva-nos a ter comportamentos corretos, 
como comer e fazer exercício. No entanto, as drogas e o álcool sobrecarregam o circuito com dopamina, reduzem 
os efeitos prazerosos dos comportamentos saudáveis e substituem-nos por um desejo malsão de procurar uma 
recompensa nas drogas.
 O excesso de dopamina resultante da ingestão de drogas ou álcool provoca a redução da produção de 
dopamina e dos recetores de dopamina por parte do cérebro. Quando uma droga está ausente, as pessoas 
podem experienciar sentimentos de depressão e ansiedade. Além disso, as pessoas podem ter dificuldades de 
atenção e concentração. Consequentemente, elas podem ter problemas na aprendizagem de novas tarefas. Com 
o passar do tempo, o cérebro de uma pessoa irá precisar de drogas e álcool apenas para manter os níveis normais 
de dopamina. No entanto, cada vez que uma pessoa consome drogas, o cérebro não responde sempre com a 
mesma intensidade. Por isso, a quantidade de dopamina que é libertada pela droga diminui, de acordo com um 
processo chamado tolerância. Quando as pessoas desenvolvem tolerância a uma droga, muitas vezes tomam 
doses cada vez mais altas para reproduzir os sentimentos iniciais associados à droga. A tolerância pode ser 
perigosa, levando à morte de neurónios e até mesmo a overdose.
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TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA
 O vício é uma doença de longa duração que é influenciada por muitos fatores diferentes, incluindo 
genética, saúde mental e meio ambiente. Algumas pessoas debatem-se com os vícios ao longo das suas vidas. 
Embora não haja cura para o vício, existem muitas formas de obter ajuda. Se tu ou alguém que conheces tiver 
um problema com o consumo de drogas, entra em contacto com as instituições de saúde mental ou abuso de 
substâncias da tua administração local para referências a recursos na tua comunidade.

Além disso, as pessoas continuam a consumir drogas repetidamente, 
apesar das consequências negativas das suas ações, e são incapazes de 
evitar as drogas, mesmo que as mesmas já não lhes tragam satisfação.

O vício não se limita apenas a drogas ou álcool. Através de mecanismos 
semelhantes aos descritos acima, as pessoas podem tornar-se viciadas 
em jogo, sexo, comida e muitos outros estímulos recompensadores.

Apesar dos mitos comuns sobre o vício, este não tem como base uma falta de 
força de vontade e a sua superação requer geralmente ajuda profissional.
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