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DEFINIÇÕES

• Droga: é a matéria prima de origem mineral, vegetal ou animal que contém um

ou mais fármacos. Ex: folha de coca, maconha.

• Fármaco: substância de estrutura química definida que, em contato ou

introduzida em sistema biológico, modifica uma ou mais de suas funções. Ex: Δ9-

THC, etanol, cocaína.

• Substância psicoativa: toda e qualquer substância que tenha capacidade de

atravessar a barreira hematoencefálica, alcançar o tecido cerebral, com tropismo

e afinidade por receptores situados no sistema neuronal de recompensa e que

produzam efeitos subjetivos e comportamentais significativos para o usuário

(OGA,2008 ; OMS 2004)



FARMACODEPENDÊNCIA

• A FARMACODEPENDÊNCIA é caracterizada por uma necessidade imperiosa e

repetitiva de consumir droga contendo um fármaco com propriedades psicoativas

(substância psicoativa)

• A necessidade de uso pode se apresentar como uma forte compulsão ao uso, assim

como estar acompanhada de: - dificuldade no controle do consumo; - maior prioridade

dada ao comportamento de consumo do que outros comportamentos; - mudança de

hábitos com maior tempo e esforço dedicados ao consumo; - continuidade do

consumo apesar da presença de prejuízos ou riscos; - presença de tolerância; - e,

síndrome de abstinência.

• Trata-se de um Transtorno mental e comportamental, como qualquer outra doença

psiquiátrica.

(OMS 2004)



(OMS 2004)



PRÉ-CONDIÇÃO UNIVERSAL

•A condição absolutamente necessária para

permitir o desenvolvimento de uma

farmacodependência consiste na exposição a

uma determinada substância psicoativa, em

um determinado padrão de uso por um

determinado tempo.



CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS

Estimulantes
(psicoanalépticas)

“Aceleram” a atividade 
neurocerebral

Cafeína

Nicotina

Anfetamina

Cocaína

Depressoras
(psicolépticas)

Inibem a atividade 
neurocerebral

Álcool 

Benzodiazepínicos

Barbitúricos

Derivados da codeína, 

Derivados do ópio 

Antihistamínicos

Aromáticos 
Solventes

Perturbadoras
(psicodislépticas)

Desorganizam a atividade 
neurocerebral

Maconha e 
derivados, LSD

Ecstasy

Anticolinérgicos



MECANISMOS DAS SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS

Diferentes efeitos das substâncias psicoativas

diferentes taxas de 
desenvolvimento de 

tolerância

diferentes efeitos sobre 
o comportamento

diferentes sintomas de 
abstinência

diferentes efeitos a 
curto e a longo prazo

Mecanismos das substâncias psicoativas

Imitam os efeitos de neurotransmissores 
endógenos

Alteram os processos normais de acumulação, 
liberação e eliminação de neurotransmissores

(OMS, 2004)



MECANISMO COMUM 

•Embora cada classe de substâncias psicoativas tenha o seu próprio e único 

mecanismo de ação farmacológico primário, todas ativam o 

•SISTEMA NEURONAL DE RECOMPENSA

Área do 

Tegmento Ventral

Córtex    

Pré-frontal

Núcleo 

Accumbens

Localizado no Mesencéfalo

Constituído principalmente 

por neurônios dopaminérgicos, 

formando a via mesolímbica

dopaminérgica

Principal via relacionada com 

a farmacodependência

Amígdala



SISTEMA NEURONAL DE “RECOMPENSA”

Enkephalin
Inhibitory
Neuron 

RECOMPENSA

Glutamate 

Excitatory Input
Enkephalin or

Dynorphin
Inhibitory Neuron

GABA
Inhibitory
Neuron

GABA Inhibitory Feedback

Dopamine Neuron GABA
Neuron

Ventral Tegmental Area

(VTA)

Nucleus Accumbens

(NAc)

Dopamine Receptors

GABA-A Receptors

Presynaptic

Opioid

Receptors

(m, d?)

m Opioid

Receptors

k Opioid

Receptors



DROGAS X RECOMPENSAS NATURAIS

• Estímulos intrínsecos ou extrínsecos (recompensas naturais: alimento,

água, sexo):

• garantem a sobrevivência física e social do indivíduo e perpetuação da

espécie. Geram hábitos e motivação para sua continuidade e prática regular.

• Drogas/Substâncias psicoativas:

• geram dependência, com incapacidade de controle do uso. Muitas delas

produzem efeitos deletérios em outros sistemas neuronais, afetando a

regulação emocional, a cognição e o controle de impulsos



DROGAS X RECOMPENSAS NATURAIS

• As drogas ativam a via mesolímbica muito mais intensamente, resultando em

uma maior motivação reforçada para continuação de tal comportamento.

• O aumento de dopamina no N. Accumbens ocasionado, por exemplo, pelo

uso de cocaína e anfetamina chegam a ser de 500%, enquanto os alimentos

aumentam em 45%.

• A maior ativação do N. Accumbens resulta em maior sinalização da Amygdala

resultando em uma intensa acentuação da relevância e prioridade do

consumo de drogas em relação a outros comportamentos.

• Isto afeta a sinalização do N. Accumbens para o Córtex Pré-Frontal,

interferindo com o processo decisório do indivíduo.

(OGA, 2008)



CRACK/COCAÍNA E ANFETAMINAS

Ação direta na via mesolímbica;

Inibe a recaptação de dopamina

Indivíduo sem 

uso da droga 

Indivíduo com uso da droga 



MACONHA (THC)

Indivíduo sem uso da droga

Indivíduo com uso da droga

Ação indireta sobre a via mesolímbica

Aumenta a liberação de dopamina na 

fenda sináptica



POTENCIAL DE REFORÇO DAS DROGAS EM 
ANIMAIS

(GOODMAN & GILMAN,2006)



RISCO DE 
DEPENDÊNCIA EM 
ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 
COM USUÁRIOS



POTENCIAL DE REFORÇO –VIAS DE 
ADMINISTRAÇÃO

• Quanto mais rápido a substância chegar ao SNC  maior o 

seu potencial de reforço

• Quanto maior a biodisponibilidade  maior o potencial de 

reforço

(GOODMAN & GILMAN,2006)



POTENCIAL DE REFORÇO-VIAS DE 
ADMINISTRAÇÃO

(GOODMAN & GILMAN,2006)



FORMAS DE USO DA COCAÍNA

Folha de coca

Via mucosa oral

Cloridrato de cocaína

Via mucosa oral, nasal 

Crack

Via pulmonar

Solução de cloridrato 
de cocaína

Via intravenosa



FORMAS DE USO DA CANNABIS (THC)

Maconha 1-3% THC

Via pulmonar

Sinsemilla 5-14% THC

Via pulmonar

Haxixe 10-20% THC

Via pulmonar

Óleo Haxixe 15-60% 
THC

Via oral

Técnicas de cultivo têm sido utilizadas para aumentar o teor de THC da
Cannabis. Nas duas últimas décadas foi observado um aumento desse teor em
amostras apreendidas de maconha (ELSOHLY et al., 2016)



FARMACODEPENDÊNCIA X APRENDIZAGEM

• A área do tegmento ventral envia 

projeções dopaminérgicas para o núcleo 

accumbens, amígdala e córtex pré-

frontal. 

• Esses circuitos estão envolvidos na 

aprendizagem relacionada ao 

desenvolvimento da dependência. 

Área tegmento
ventral

Núcleo 
Accumbens Amígdala

Córtex pré-
frontal

(Kalivas & O´Brien, 2008)



RESPOSTA A ESTÍMULO MOTIVADOR

Estímulos 
visuais e 
olfativos

Fome

Motivação

• Atenção

• Comportamento 
de busca



RESPOSTA A ESTÍMULO MOTIVADOR 

Estímulos

•Pessoas

•Aparato de uso

•Ambiente

Motivação

• Atenção

• Comportamento 
de busca

“Fissura” do 
Dependente



ATIVAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE 
BUSCA

• O cérebro tem sistemas que se desenvolveram para orientar e dirigir o comportamento para

estímulos vitais para a sobrevivência.

• Por exemplo, estímulos associados a alimentos, água e parceiros sexuais ativam vias

específicas, e reforçam os comportamentos que levam à obtenção dos objetivos

correspondentes.

• As substâncias psicoativas ativam artificialmente tais vias mas de maneira muito forte

resultando em motivação reforçada para continuação de tal comportamento.

• Assim, a dependência é o resultado de uma complexa interação dos efeitos fisiológicos das

substâncias em zonas cerebrais associadas à motivação e às emoções, em combinação com

aprender as relações entre substâncias e estímulos.

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413)



Circuito Neural Mediador do Comportamento 

de Busca de Drogas

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413)

•O comportamento de busca (fissura) de
drogas depende da liberação da dopamina
no córtex pré-frontal e na amigdala e
NÃO no núcleo accumbens.

•Por outro lado, os efeitos de
“recompensa” (alívio da tensão)
dependem do aumento de dopamina
liberada no núcleo accumbens.

•Via comum: a projeção glutamatérgica é
uma via comum para iniciação da busca
de drogas.

•A inibição do córtex pré-frontal em ratos
previne a reinstalação da busca de drogas
frente a estímulos. Ex: antagonistas de
receptores de glutamato AMPA
(Naltrexona, p.ex.)



ESTÁGIOS DA FARMACODEPENDÊNCIA

• O uso repetido de drogas causa um efeito de neuroadaptação (com mediação

genética) de modo a recrutar gradualmente o córtex pré-frontal e seus

eferentes glutamatérgicos para o Núcleo Accumbens.

Efeitos agudos das drogas

Transição do uso 
recreacional a dependência

Dependência

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413; Kalivas & O´Brien, 2008 )



ESTÁGIO 1- EFEITOS AGUDOS DA DROGA

• A administração aguda induz genes relacionado à ativação do sistema de recompensa 

• Desenvolvimento da tolerância dessa indução pela repetição do uso. 

• Essas induções conduzem à dependência mas não medeiam as consequências 

comportamentais duradouras da dependência.

• Proteínas induzidas: c-fos, Arc, Homer1a, narp, e zif/268.
• Importantes para o início da neuroplasticidade necessária

para adquirir novos comportamentos bem como
reconsolidar comportamentos aprendidos como a busca
pela droga

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413; Kalivas & O´Brien, 2008 )



ESTÁGIO 2-TRANSIÇÃO À DEPENDÊNCIA

• Transição do uso recreacional para um padrão de uso característico da dependência

• Ocorrem alterações na função neuronal que se acumulam com a administração repetida 

da droga mas que  diminuem lentamente (ao longo de dias/semanas) após interrupção do 

uso de drogas.

Proteínas induzidas:

• ΔFosB (meia vida longa) medeia a transição para

dependência, sendo importante na aquisição da

aprendizagem motivada e nas recaídas

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413; Kalivas & O´Brien, 2008 )



ESTÁGIO 3- DEPENDÊNCIA

• Caracterizado pelo desejo muito forte de obter a droga; diminuição da capacidade de controlar 

a busca pela droga; diminuição do prazer por recompensas biológicas

• A vulnerabilidade à recaída perdura por anos nesta fase, pois resulta de mudanças celulares 

duradouras. 

• Mudanças no conteúdo ou função das proteínas se intensificam com o aumento do período de 

abstinência.

• Expressão  de proteínas que 
convertem a vulnerabilidade 
temporária e reversível à recaídas em 
características permanentes.

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413; Kalivas & O´Brien, 2008 )



Neuroadaptação de sinapses e receptores após uso continuado de 

drogas, por mudança na expressão gênica

(Am J Psychiatry 2005; 162:1403–1413)



VULNERABILIDADE PARA 
FARMACODEPENDÊNCIA

• Muitas pessoas experimentam substâncias potencialmente

produtoras de dependência, embora a maioria não se torne

dependente.

Diferenças individuais quanto à vulnerabilidade

para farmacodependências são devidas a fatores

ambientais, genéticos, sociais e culturais.

(OMS, 2004)



FATORES DE RISCO NA 
FARMACODEPENDÊNCIA

Fármaco/droga

• Potencial de 
reforço

• Via de 
administração

• Pureza da droga

Individuais

• Predisposição 
genética

• Transtornos 
psiquiátricos

Ambientais

• Disponibilidade 
da droga

• Contexto sócio-
econômico-
cultural

(OMS,2004; OGA,2008)



Fenótipo

Ambiente

Genótipo   

Pré-Natal Desenvolvimento Pós-Natal

Ambiente Intra-uterino

MODELO TEÓRICO



INTERAÇÃO DE FATORES

Fenótipos
Nível de atividade Exploração 

do ambiente

Agressividade Transtorno 

de Conduta

Personalidade 

anti-social

Ambiente

Estimulação Supervisão Punição “Más-companhias”

Idade

Tarter (1999) – Etiology of early onset substance use disorder: A maturational perspective. Develop & Psychopathology 11:657-683

Farmacodependência





EPIDEMIOLOGIA
RISCO GENÉTICO - ALCOOLISMO

• Fatores genéticos
• Estudos de adoção: 

• homens 4:1, pais biológicos alcoolistas 
(Goodwin et al, 1973)

• mulheres 3:1, mães biológicas alcoolistas
• assoc. do gene do receptor 

dopaminérgico D2 
(Blum et al, 1990)

• P300 – sinais neurofisiológicos 
associados a alterações cognitivas



FAMÍLIA

• Padrão Familiar

• História familiar positiva de abuso ou 

dependência de álcool ou drogas

• aumento das expectativas positivas em filhos de 

alcoolistas

• Estilo de criação anômalo

• Permissividade a autoritarismo

• Famílias em conflito

(Barnes & Windle, 1987; McDermott, 1984)



FAMÍLIA

• Os seguintes problemas familiares têm sido 
identificados em famílias de alcoolistas:

• Mais conflito intrafamiliar

• Violência emocional ou física

• Reduzida coesão familiar

• Reduzida capacidade de organização

• Maior isolamento social da família

• Maior nível de estresse, envolvendo fatores indiretos 
como, problemas financeiros, doença, instabilidade de 
local de residência, etc...

(El Guebaly, 1997)



ESTILO DE EDUCAÇÃO DOS FILHOS

• Pais farmacodependentes têm menor habilidade 

para proporcionar disciplina e educação 

consistente, enquanto que têm maior propensão 

a exigirem mais de seus filhos

• Garotos filhos de pais farmacodependentes são 

mais freqüentemente educados com práticas 

disciplinares mais restritivas e inadequadas

(Kumpfer & DeMarsch, 1986; Tarter et al, 1993)



RELACIONAMENTOS C/ PARES

• Influências dos companheiros 

• Maior influência na iniciação 

• Aceitação maior em grupos “desviantes” 

• Associação a companheiros que usam 
drogas

• Menor relevância em comparação com 
influências psicológicas



FATORES PSICOLÓGICOS

• Características de Temperamento

• Traços de personalidade na infância predizem comportamento de uso 

de álcool em adultos jovens (Cloninger et al, 1988)

• Busca de novidades (sensation-seeking behavior), dependência de 

recompensas:

• comportamentos perigosos e busca de novidade previram melhor o início do 

abuso de álcool em meninos numa relação de 20:1



From M.A. Bozarth (1990). Drug addiction as a psychobiological process. In D.M. Warburton 

(Ed.), Addiction controversies (pp. 112-134 + refs). London: Harwood Academic Publishers.

Importantes para fase de 
aquisição

Importantes para fase de 
manutenção



TRANSTORNOS MENTAIS PRÉVIOS CONTRIBUEM 
PARA VULNERABILIDADE PARA 
FARMACODEPENDÊNCIA

• Hipóteses sobre a razão da co-ocorrência de doenças mentais e

farmacodependências:

• 1. Uma base neurobiológica semelhante;

• 2. O consumo de substâncias pode ajudar a aliviar alguns dos sintomas da doença

mental ou os efeitos secundários dos medicamentos;

• 3. O consumo de substâncias pode desencadear doenças mentais ou causar

alterações biológicas que têm elementos em comum com doenças mentais.

(OMS, 2004)



PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS RELACIONADOS 
AO SISTEMA NEURONAL DE RECOMPENSA



RESUMINDO...

• A Farmacodepêndencia é uma doença crônica, recorrente e que persiste por muito tempo após a última

utilização da droga.

• O uso experimental não leva necessariamente a dependência, mas quanto maior for a frequência e a
quantidade da substância utilizada, maior é o risco para desenvolver a farmacodependência

• Todas as drogas ativam direta ou indiretamente a via mesolímbica dopaminérgica, resultando na liberação
de domina no Núcleo Accumbens, responsável pela motivação, aprendizagem e sinalização do valor da
motivação  Importante na fase inicial

• Na fase final, o comportamento compulsivo de busca pela droga está presente, e deve-se a ativação da
via glutamatérgica vinda do córtex pré-frontal em direção Núcleo Accumbens.

• As neuroadaptações fortalecem os comportamentos aprendidos associados a droga frente à resposta
adaptativa da do sistema de recompensa.
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