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Unidade de Alcoologia de Coimbra prossegue Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia:

Dependências e Independências: 
O Cérebro, a Decisão e a Motivação
No dia 18 de Abril,  Manuela Grazina foi a prelectora da 

sessão subordinada ao tema “Dependências e Independências: 
O Cérebro, a Decisão e a Motivação”. Especialista em Genética 
Humana, Genética Bioquímica e Farmacogenética e Directora 
do Laboratório de Genética Bioquímica do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Molecular da FMUC, Professora da FMUC e 
Docente da disciplina de Genética Humana nas Universidades 
de Évora e Algarve, desenvolveu uma comunicação sobre a 
neurobiologia e as interacções das substâncias psicoactivas, 
nomeadamente o álcool, a nível cerebral e de quanto a neuro-
biologia determina ou afecta a capacidade de escolha dos indi-
víduos.

A UAC mantém assim o nosso propósito de propor para 
cada acção um tema de reconhecido interesse, um palestrante 
de sólida qualidade científica, seguindo-se uma hora de debate 
com esse mesmo palestrante, que permite colocar dúvidas, es-
clarecer conceitos e discutir aspectos práticos, rentabilizando a 
presença de especialistas nas várias matérias. Os vários profis-
sionais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos 
e outros, podem também colocar à discussão com a equipa da 
UAC casos clínicos, aspectos práticos relativos à orientação de 
utentes dos seus ficheiros, formas de fazer em que podemos 
trocar experiência e conhecimento e efectivamente praticar, no 
sentido real, uma verdadeira e eficaz articulação.

“As redes de articulação desenham-se no papel mas imple-
mentam-se no terreno, no dia-a-dia, no conhecimento próximo 
dos profissionais sobre o funcionamento dos outros serviços, 
na comunicação eficaz, e isso só se obtém se nos conhecer-
mos melhor, comunicarmos melhor, partilharmos “know-how”e 
tivermos mecanismos eficientes de complementaridade de in-
tervenções”, referem os responsáveis da UAC.

Dependências marcou, uma vez mais, presença neste pro-
jecto desenvolvido pela UAC e entrevistou Manuela Grazina.

MANUELA GRAZINA

“O conhecimento 
pode ajudar 
as pessoas na 
prevenção para 
uma escolha 
livre””

O que nos traz hoje a Dra. Manuela Grazina a esta preen-
chida plateia?
Manuela Grazina (MA) – Hoje, vamos falar um pouco so-

bre os mecanismos do cérebro para a recompensa e para o 
bem-estar, importantíssimos na motivação e na tomada de de-
cisões… E perceber como esse equilíbrio fica perturbado com a 
acção de substâncias de abuso, principalmente do álcool. No-
meadamente os desarranjos que traz ao cérebro, as conse-
quências em termos da morte de neurónios, as nossas célu-
las cerebrais, que impedem o cérebro de funcionar adequa-
damente no que respeita à tomada de decisões, à vontade e 
à motivação. O cérebro fica parcialmente destruído e despro-
vido de uma série de funções que impedem o indivíduo de ter 
um equilíbrio emocional, cognitivo e até de memória adequa-
do. É isso que pretendo mostrar, a par dos resultados que 
obtivemos a partir de um projecto que desenvolvemos com 
dependentes em desintoxicação. A esse nível, já temos al-
guns resultados muito interessantes, tanto em termos meta-
bólicos como genéticos e, com tudo isto, pretendo ainda pas-
sar a mensagem de que o conhecimento pode ajudar as pes-
soas na prevenção para uma escolha livre de não experimenta-
rem.
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Em termos terapêuticos, este tipo de conhecimento também 
poderá servir para a escolha de melhores tratamentos?
MG – Sem dúvida. E é importante não só naquilo que é o 

tratamento farmacológico porque, percebendo estes mecanis-
mos é possível perceber também onde actuam as substâncias 
terapêuticas, o que está a acontecer no cérebro nessa terapêu-
tica e até alguns efeitos secundários relacionados. Por outro 
lado, permite-nos perceber com os estudos genéticos podem 
contribuir para uma personalização da terapêutica. E vou apre-
sentar alguns slides em que demonstro que existem variantes 
genéticas que fazem com que o indivíduo responda melhor à 
terapêutica e, portanto, esse conhecimento é essencial para 
percebermos a própria eficácia terapêutica. Sabemos que exis-
tem indivíduos de determinados grupos genéticos que vão res-
ponder melhor e outros que não responderão tão bem à tera-
pêutica, o que se reveste de grande importância. Por outro 
lado, também percebemos o efeito que algumas terapias, mais 
ao nível do comportamento, têm através da modelação neuro-
química, dos neurotransmissores e de toda a via de recompen-
sa. Em suma, é multifactorial e multidisciplinar.

Essa componente genética poderá também explicar algu-
ma predisposição especial de alguns indivíduos para se 
tornarem abusadores ou dependentes do álcool?
MG – Sem dúvida que sim! Outra das coisas que mostrarei é 

precisamente as duas grandes componentes para a dependência. 
Há uma parte genética que dá susceptibilidade mas, depois, a mo-
delação para o desenvolvimento vem da exposição ambiental, 
tanto da exposição social como da experiência e interacção bioló-
gica com as substâncias. Agora, tendo uma susceptibilidade ge-
nética, se for evitada uma interacção com a substância, certamen-
te o indivíduo não correrá o risco de ficar dependente… Mais uma 
vez, realça-se a importância da prevenção…

Em que medida serão reversíveis algumas dessas lesões 
do cérebro de que fala devido ao consumo excessivo de 
álcool e de outras substâncias?
MG – Algumas lesões são irreversíveis, nomeadamente se 

a exposição for muito prolongada. Mas há outras que podem 
ser reversíveis pelo facto de termos células neuronais que per-
mitem a regeneração. Também algum tipo específico de ali-
mentação e até alguns suplementos podem ajudar à regenera-
ção. Sabemos que o álcool induz neuro-inflamação e existem 
alguns suplementos, como os ómega-3, que ajudam esse pro-
cesso de recuperação e regeneração. Por outro lado, depende 

muito do tempo de exposição, da idade do indivíduo, da quanti-
dade que ingeria… Há sempre esperança, embora saibamos 
que, quanto maior for o tempo de consumo e a quantidade con-
sumida, o risco de se desenvolverem lesões irreversíveis é 
maior.

Relativamente ao estudo sobre dependentes em desinto-
xicação, que conclusões poderá avançar?
MG – O estudo tem a ver com o sistema energético, que 

está altamente deficitário e comprometido. Na vertente mais 
metabólica, um dos resultados diz-nos que a capacidade de 
produzir energia nesses doentes está altamente deficitária. Na 
parte genética, observámos que as variantes que determinam a 
metabolização de algumas substâncias está alterada, principal-
mente nas mulheres. Em suma, temos padrões genéticos de 
metabolização diferentes, isto mais relacionado com as enzi-
mas hepáticas mas que existem também no cérebro. Por outro 
lado, há um resultado que considero muito interessante, que 
tem a ver com ideação paranóide e uma variante genética nos 
doentes relacionada com a actividade de uma enzima que me-
taboliza dopamina, a principal molécula libertada nesses estí-
mulos de prazer. O problema é precisamente o excesso de li-
bertação de dopamina, que leva à psicose… Os doentes que 
têm a variante genética da enzima mais lenta, ou seja, que de-
grada menos dopamina, têm mais ideação paranóide, o que 
tem toda a lógica relacionada com a actividade no cérebro. Isso 
pode ajudar-nos, por um lado, a percebermos a doença e, por 
outro, no final do estudo (estes são apenas dados prelimina-
res), pode ajudar-nos a seleccionar alguns biomarcadores para 
percebermos melhor a doença mas também a intervir de forma 
mais eficaz na terapêutica.


