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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo discutir os mecanismos neurais envolvidos no uso de 

anfetaminas, ampliando a discussão para o potencial de abuso envolvido com tal substãncia, bem 

como medidas de políticas públicas viáveis ao manejo de usuários da mesma. Trata-se de uma 

revisão narrativa da literatura, conduzida nas bases de dados PubMed e SciELO. Os estudos 

encontrados na presente revisão mostram que o sistema dopaminérgico é um dos principais 

mecanismos neurais envolvidos no uso de anfetaminas. Por conta do envolvimento 

dopaminérgico, o uso de anfetamina causa sensação de prazer, euforia e, consequentemente, um 

efeito reforçador que leva o sujeito a buscar repetir a experiência. Uma vez continuado o uso, o 

sujeito apresenta crescente comprometimento da tomada de decisão, manutenção e conclusão de 

objetivos e prejuízos no controle inibitório. Por conta destes achados, pode-se concluir que as 

anfetaminas são drogas com um potencial de abuso bastante elevado, cuja intensidade requer 

medidas de políticas públicas visando prevenção do uso e prmoção de práticas assertivas de 

manejo clínico dos sujeitos usuários de anfetamina. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ANFETAMINAS 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como droga qualquer substância capaz de 

alterar processos biológicos de organismos vivos (Organização Mundial da Saúde [OMS], 1993). 

Dentro da vasta quantidade de substâncias que se enquadram nesta abrangente definição, existem 

aquelas cuja alteração se dá no Sistema Nervoso Central (SNC), as quais chamamos drogas 

psicoativas. Grande parte das chamadas drogas psicoativas causam efeito reforçador, levando o 

sujeito a buscar continuamente a repetição de sua experiência com a droga, sendo, portanto, 

chamadas drogas de abuso (Saijadi, Harouni e Sani, 2015). 

As anfetaminas são drogas de abuso bastante presente no cotidiano (Bhatt et al., 2016). 

Além do seu uso isolado, muitas pessoas consomem anfetaminas através de medicamentos 

derivados de anfetamina, classe de fármaco conhecida como anfetamínicos (Heal et al., 2013). A 

seguir, são apresentados os mecanismos neurais envolvidos na intoxicação por anfetaminas e 

anfetamínicos. Juntamente, se discute o potencial de abuso de tais drogas, problematizando 

medidas de prevenção e promoção de saúde pública com relação ao uso nocivo de tais 

substâncias. 

 

MECANISMOS NEURAIS DAS ANFETAMINAS 

 

Falar em mecanismos neurais envolvidos no uso de determinada substância refere-se às 

regiões encefálicas que apresentam maior atividade durante o período de intoxicação da 

substância de interesse. Igualmente, considera-se o tipo de atividade que tal substância 

desencadeia durante tal período, pois o conjunto de alterações fisiológicas e comportamentais 

associado à determinada substância é resultado de tais alterações em suas circuitarias alvo 

(Kandel et al., 2014). 
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Atualmente, ferramentas de neuroimagem, Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET, da 

sigla em inglês para Positron Emission Tomography) ou Ressonância Magnética de Imagemm 

Funcional (fMRI, da sigla em inglês para functional Magnetic Resonance Imaging) permitem 

mapear a atividade neuronal de forma relativamente precisa (Bigler, 2016; Biotteau et al., 2016). 

Somando-se à estas técnicas não evasivas, estudos com intervenções farmacológicas e cirúrgicas 

em modelo animal são bastante prósperos na caracterização de mecanismos neurais envolvidos 

no uso de substâncias de abuso (Cross, Letfipour e Leslie, 2017; Peleg-Raibstein et al., 2016). As 

evidências que apresentamos a seguir são resultados complementares de ambas as técnicas de 

investigação. 

 

Sistema Serotoninérgico 

Os neurônios serotoninérgicos estão distribuidos em diferentes regiões do encéfalo, 

promovendo diferentes reações, como modulação do humor, emoções e decodificação de 

estímulos sensoriais (Kandel et al., 2014). O uso de anfetaminas aumenta o transporte de 

Serotonina em regiões límbicas do encéfalo. Por conta deste mecanismo de ação, indivíduos sob 

o efeito de anfetamina comumente apresentam emoções bastante intensificadas, sendo este um 

dos motivos que contribui para o quadro de adicção (Solanki et al., 2016). 

Outro potencial envolvimento se dá pelas respostas sensoriais mediadas por neurônios 

serotoninérgicos, que ficam intensificadas durante o uso de anfetamina. Tal reação favorece o 

efeito recreativo da substância, além de provocar euforia e sensação de bem-estar (Curran e 

Chalassani, 2012; Jenkins et al., 2016; Matsunaga et al., 2017). 

 

Sistema Dopaminérgico 

Como as demais drogas consideradas drogas de abuso, as anfetaminas recrutam os circuitos 

neuronais envolvidos na sensação de recompensa: o sistema dopaminérgico (Kandel et al., 2014). 

De forma mais específica, o uso de anfetaminas estimula a sinalização de uma estrutura chamada 

núcleo accumbens, através de sinapses dopaminérgicas projetadas da área tegmentar ventral (Zhu 

et al., 2016). Diferentes estudos vem demonstrando que o envolvimento do núcleo accumbens e 

do sistema dopaminérgico possuem forte influencia nos quadros de adicção (Albaugh et al., 

2016; Bassareo et al., 2017; Damez-Werno et al., Dejean et al., 2017; 2016; Lei et al., 2016). 

As anfetaminas são substâncias agonistas de dopamina (Gallezot et al., 2014). Logo, 

durante o período de intoxicação (período em que a substãncia já está sendo metabolisada pelo 

organismo, mas ainda encontra-se presente na corrente sanguínea em níveis bastante elevados), 

observa-se maior concentração de dopamina nas fendas sinápticas. Por consequência, as 

atividades neuronais controladas por neurônios dopaminérgicos são hiperestimuladas. 
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O sistema dopaminérgico parte da área tegmentar ventral em projeção ao córtex pré-frontal 

(Kandel et al., 2014). Com a elevação dos níveis de dopamina, as funções controladas por esta 

região, como atenção e concentração, tornam-se hiperestimuladas. Com base nestas evidências, 

pesquisas farmacológicas passaram a testar medicamentos derivados de anfetaminas para o 

manejo clínico de desordens caracterizadas por prejuízos importantes na manutenção da atenção 

e da concentração, como o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com 

resultado satisfatório em parte considerável dos sujeitos (Heal et al., 2013). 

Ainda que fármacos derivados de anfetamina possam beneficiar a atenção e a concentração 

de alguns indivíduos, o uso de tais substâncias não é recomendado indiscriminadamente (Heal et 

al., 2013). Primeiramente, porque acima de certo limiar a hiperestimulação acaba tornando-se 

paradoxal: ao invés de melhora na atenção e na concentração, a grande maioria dos indivíduos 

apresenta pensamento eloquas, fuga de ideias, agitação e perturbação mental (Minassian et al., 

2016). Em segundo lugar, existem estudos demonstrando efeitos bastante nocivos desencadeados 

pelo uso de anfetamina, como prejuízos na mielinização de axônios, perda da capacidade de 

manutenção e conclusão de objetivos e, em alguns indivíduos com maiores vulnerabilidades, até 

mesmo episódios psicóticos (Zhang et al., 2014). Por fim, deve-se fazer uso cauteloso de 

anfetaminas pelo seu forte potencial de abuso, assunto que será melhor abordado na próxima 

seção. 

 

POTENCIAL DE ABUSO 

 

O potencial de abuso de uma substância diz respeito ao risco de gerar quadros de adicção 

pelo uso da mesma. Quanto maior o efeito reforçador atribuído a determinada substância, ou 

quanto mais severos são seus efeitos colaterais, tanto maior será seu potencial de abuso (Focchi, 

Scivoletto e Marcolin, 2000). Contudo, há que se ter bem clara a distinção entre uso nocivo de 

uma substância e a adicção ou Dependência Química propriamente dia. 

Uso nocivo é o quadro onde determinado sujeito utiliza uma quantidade de determinada 

substância que lhe acarreta prejuízos físicos ou emocionais durante o período de intoxicação, mas 

não necessariamente afeta sua vida de uma forma geral. Já a Dependência Química é uma 

desordem multifatorial, que se caracteriza pelo uso maladaptativo de uma substância, 

necessariamente associado à prejuízos importantes do ponto de vista clínico, social e interpessoal 

(Garcia, Moreira e Assumpção, 2014). 

O sujeito que desenvolve o quadro de Dependência Química apresenta dificuldade de 

controlar o desejo de utilizar a substância e, quando faz o uso, normalmente também não 

consegue controlar a quantidade consumida. Outro marcador forte para o diagnóstico de 
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Dependência Química é a presença de crise de abstinência na ausência da substãncia ou tentativa 

de reduzir seu consumo (American Psychiatric Association, 2013). 

A anfetamina e seus derivados são substâncias com um forte potencial de abuso, pois geram 

respostas neuronais intensas que causam sensação de prazer e euforia, conforme mencionado nas 

sessões anteriores. Mesmo o metilfenidato, substância utilizada para o manejo de sintomas de 

TDAH, apresenta certo potencial de abuso, pois pacientes tratados com tal psicofármaco 

apresentam sintomas de abstinência ao descontinuar seu uso (Volkow et al., 2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta breve revisão, apresentamos estudos que mostram os mecanismos neurais envolvidos 

no uso de anfetamina e seus derivados. Conforme os estudos aqui apresentados, pode-se perceber 

que as anfetaminas estimulam regiões encefálicas associadas a sensação de prazer e euforia, bem 

como efeitos nocivos quando utilizadas continuamente. Conclue-se que as anfetaminas são 

substâncias elevado potencial de abuso. Por fim, os autores destacam que, uma vez conhecido o 

potencial de abuso elevado das anfetaminas, é importante investir em políticas públicas para o 

manejo apropriado do uso desadaptativo das mesmas. Tais medidas devem incluir psicoeducação 

designada a pais e adolescentes, políticas de redução de danos, prevenção de uso e promoção de 

saúde pública. 
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