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Faculdade de Medicina da Universidade do Porto organiza Semana Internacional do Cérebro 2019

Cérebro e Dependências: as drogas
O nosso cérebro é modificado pelas drogas? Os opióides são analgé-
sicos viciantes? Há cérebros com mais probabilidade de criar depen-
dências? Estas e outras questões estiveram em análise e discussão 
no Simpósio da Semana Internacional do Cérebro, que teve lugar na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no dia 12 de março. 
O Simpósio foi subordinado ao tema “Cérebro e Dependências: as 
Drogas”, associando-se a um evento internacional, a Semana Interna-
cional do Cérebro, que visa alertar a população em geral para as 
questões ligadas às neurociências.
O tema que a Sociedade Portuguesa de Neurociências elegeu para 
este ano relaciona-se com a forma como o cérebro cria dependências, 
a forma como muda quando é exposto a drogas e as consequências 
de alguma desinformação que grassa relativamente ao assunto dro-
gas, particularmente numa população particularmente exposta: os es-
tudantes universitários.
Os oradores convidados foram Teresa Summavielle, Neurocientista), 
João Marques Teixeira, Psiquiatra, e José Castro Lopes, Médico e 
Neurocientista. A sessão foi aberta ao grande público e contou com 
uma massiva adesão e participação por parte da população estudan-
til, nomeadamente da Faculdade de Medicina do Porto. Também as-
seguraram presença a Coordenadora da DICAD, Kerstin Hoffmeister.
Dependências esteve presente no evento e entrevistou Isaura Tava-
res, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Presidente 
da Sociedade Portuguesa de Neurociências, Kerstin Hoffmeister 
Coordenadora do Dicad Norte, e José Castro Lopes, neurocientista e 
docente da Faculdade de Medicina da UP.

Isaura Tavares, Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto e Presidente da 
Sociedade Portuguesa de Neurociências

A que objetivos se subordina a organização deste evento?
Isaura Tavares (IT) – Este evento enquadra-se na Semana Interna-
cional do Cérebro, comemorada em Portugal pela Sociedade Portu-
guesa de Neurociências, com o objetivo geral de falar às pessoas so-
bre os problemas relacionados com o cérebro, por que é importante 
fazermos investigação e como é que, conhecendo melhor os dados 
científicos, podemos preservar a nossa saúde e fugir de algumas pa-
tologias. Temos feito a Semana Internacional do Cérebro com interes-
ses temáticos e, este ano, decidimos incluir o assunto das drogas pela 
sua importância e porque gera o interesse de toda a gente. Estamos, 
por exemplo, a discutir assuntos do ponto de vista da legislação sem 
sabermos muitas vezes todas as bases científicas envolvidas e enten-

demos ser uma boa altura para criarmos, neste âmbito, o tema das 
dependências e das drogas em concreto e para convidarmos especia-
listas para falarem sobre esses assuntos.

Sendo óbvio que as drogas alteram o funcionamento do cérebro, 
prejudicando muitas vezes determinadas funções, em que medi-
da haverá uma predisposição do cérebro para a dependência?
IT – Esse é um tema muito interessante… Por que é que alguns cére-
bros são mais dependentes? Por que é que algumas pessoas têm 
mais tendência a criarem dependências? Há muitas investigações fei-
tas nesse âmbito mas ainda não temos uma resposta clara. Alguns 
estudos apontam para uma predisposição neurobiológica, eventual-
mente relacionada com aqueles circuitos de libertação de dopamina 
que têm um impacto diferente em algumas pessoas e será eventual-
mente por aí… Mas não existem dados conclusivos.

Um dos principais públicos alvos deste evento são os próprios 
estudantes… Porquê?
IT – É verdade… Já é o terceiro ano consecutivo que fazemos a ses-
são na Faculdade de Medicina porque queremos trazer temas que in-
teressem aos nossos estudantes. No primeiro ano, foi Cérebro e Ativi-
dade Física, no ano passado foi a questão do Stress e, este ano, 
achamos oportuno falar sobre drogas porque, embora não tenhamos 
dados e seja um tema bastante difícil de abordar – e colocaremos as 
questões de forma anónima, através de formulários – pensamos que 
importa aos nossos alunos perceberem o impacto resultante do uso 
de drogas e como as mesmas atuam no nosso cérebro. Mas isto é 
aberto a toda a população, embora tenhamos uma maior adesão por 
parte dos estudantes da Faculdade de Medicina, até porque a organi-
zação resulta de uma parceria com a Associação de Estudantes mas 
vêm também estudantes de outras faculdades, que acabam por se es-
tudar.

Sendo este público, estudante de medicina, à partida mais infor-
mado do que a população em geral sobre estas temáticas, perce-
be-se que corram riscos, nomeadamente de abusos de álcool e 
drogas em determinados contextos?
IT – É difícil… Há uma consciência crítica mas, se somos circuitos 
neurobiológicos, se somos neurotransmissores, se calhar não nos 
conseguimos muitas vezes impor a isso… E é bem verdade e preo-
cupa-me muito que os nossos estudantes de medicina estejam 
muito sujeitos a stress, factor que leva muitas vezes ao consumo 
de drogas, não esquecendo que irão ter uma profissão complicada. 
E alguns dos problemas nascem aqui, nas paredes das faculda-
des…

Sabendo-se que não tem havido a desejável renovação de recur-
sos profissionais na área dos CAD, pergunto-lhe se tem havido 
procura de formação nesta área?
IT – Esse é de facto um problema muito grande… Temos aqui a parti-
cipação da Dra. Kerstin Hoffmeister, do DICAD, que falará precisa-
mente sobre isso, do que não conseguimos fazer, por que não conse-
guimos chegar às pessoas nem responder adequadamente… Ainda 
recentemente li um artigo do Dr. João Goulão, em que afirmava que 
também não conseguíamos chegar como desejamos às pessoas por-
que não temos profissionais suficientes nos serviços.

A Faculdade de Medicina da UP oferece essa formação?
IT – Não, não temos formação nesta área. Acaba por ser abordada em 
unidades curriculares avulsas, das quais as mais importantes serão a 
psiquiatria, que aborda estes comportamentos.
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Kerstin Hoffmeister,  
Coordenadora do DICAD

Sendo óbvio que as drogas alteram o funcionamento do cérebro, 
prejudicando muitas vezes determinadas funções, em que medi-
da haverá uma predisposição neurobiológica que justifique o 
abuso e a dependência de determinadas pessoas?
Kerstin Hoffmeister (KH) – Venho da área do tratamento e a nossa 
abordagem, ao nível do serviço público de intervenção, é uma aborda-
gem integrada, na qual intervimos nos fatores biológicosl. Nessa medida, 
penso que haverá certamente fatores biológicos, psicológicos, do meio, 
da família, da sociedade em geral…  uma conjugação de vários fatores 
que ajudam a que, a certa altura, se  desenvolva um processo de adição.

Estamos na Faculdade de Medicina da UP, com um público muito 
jovem… Parece ser o que falta a esta área, cativar jovens para 
substituir os profissionais que têm saído dos serviços…
KH – penso que nem será propriamente cativar… Como vê, o auditório 
está cheio, o que significa que os jovens se interessam por estas coi-
sas…

…Mas não há oferta formativa…
KH – Apesar de tudo, creio que até há… O que não há é grandes re-
cursos disponíveis para a contratação de profissionais. . Passámos 
por uma grande crise e ainda estamos um pouco estagnados. Pela mi-
nha experiência, constato que quem vem de novo para esta área gos-
ta muito e dedica-se… Agora, a título de exemplo, para os médicos 
especialistas em MGF que se dedicam em exclusividade ao nosso 
serviço não existe progressão na carreira, o que desincentiva; os psi-
cólogos não beneficiam da abertura de concursos, o mesmo suceden-
do com os assistentes sociais… Precisamos muito de sangue novo e 
é sempre bom quando, por exemplo, médicos em formação vêm fazer 
uma valência ou um tempo nas nossas unidades. Não só para eles 
mas também para nós porque trazem energia, ideias e alento.

Este clima de indefinição em termos orgânicos também não ajuda…
KH – Não, mas tenho muita esperança que esteja para breve uma de-
finição.

José Castro Lopes, neurocientista e do-
cente da Faculdade de Medicina da UP

O que nos traz a esta sessão?
José Castro Lopes (JL) – Vou falar sobre o problema da depen-
dência dos opióides, que surgiu nos EUA no final dos anos 90, iní-
cio dos anos 2000 e que tem a ver com a noção que a sociedade foi 
ganhando de que é necessário combater a dor. Os medicamentos 
mais eficazes para combater a dor são os opióides e temos muitos, 
como outros, que não são isentos de riscos. E um dos riscos é a 
adição. Nos EUA, verificou-se uma certa liberalização da prescri-
ção dos medicamentos opióides, por diversos fatores, e essa libe-
ralização começou a associar-se a um aumento das dependências 
e, mais grave ainda, a um aumento das mortes por overdose. Ape-
sar de todas as campanhas que têm sido feitas nos EUA, esse au-
mento ainda não acabou. O consumo de medicamentos opióides 
está a reduzir mas as pessoas que são dependentes estão a recor-
rer a outros opióides e a outras formas de os obterem para além 
das prescrições médicas.

Também se gerou uma espécie de mito em torno deste tema…
JL – Exatamente! A questão é se temos ou não esse problema em 
Portugal… E como importamos muitas coisas dos EUA, o meu re-
ceio é que importemos também esse medo dos opióides quando, 
pelos dados disponíveis até agora em Portugal, não temos esse 
problema. Temos é que estar atentos.

Por que não fornecer, por exemplo, naltrexona a esses uten-
tes?
JL – O problema é que esses doentes não querem normalmente 
associar-se à dependência…

Sendo o Professor da área das neurociências, concorda que po-
derá haver uma predisposição neurobiológica que ajude a expli-
car por que determinadas pessoas se tornam dependentes?
JL – Parece que há alguma predisposição genética. Mas a minha 
área é a dor e não as dependências, pelo que estou mais aqui por 
essa relação entre a dor e as dependências por via dos opióides…

Muitas vezes, as pessoas recorrem aos opióides para aliviarem 
a dor mas, passado algum tempo, vêem essa dor redobrada 
face aos danos…
JL – Não diria dor mas antes sofrimento. Há que distinguir… Claro 
que, nalguns casos, os opióides podem provocar aumento da dor 
mas são casos menos comuns, de doses relativamente altas e por 
períodos curtos. Mas é evidente que temos que ter muito cuidado. 
O essencial é haver educação, primeiro dos profissionais de saúde 
e, depois, da população em geral para a necessidade de utilizar os 
medicamentos opióides de uma forma correta. Porque são muito 
úteis em muitos tipos de dor mas existem outros tipos de dor em 
que não o são.


