
// por Florence Noble 

o momento em que recebemos um presente que corresponde às nossas expec
tativas, sentimos uma onda de prazer. Essa sensação reside em conjuntos de 
neurônios especializados na percepção do prazer. Surgidos ao longo da evolução, 
eles cumprem uma função crucial: a manutenção da vida. Os sistemas cerebrais 
que mais influenciam o comportamento são os que nos levam a satisfazer as 

necessidades vitais (comer, beber, reproduzir-se e proteger-se). O prazer é o meio empregado 
pela evolução para que essas funções sejam asseguradas. Para favorecê-las, foi desenvolvido o 
sistema neuronal da recompensa. Esse circuito está no centro de nossas atividades. 

Durante a evolução, o cérebro humano diferenciou-se do de outros mamíferos, principal
mente mediante o desenvolvimento do córtex, que propiciou um aumento na complexidade 
das conexões nervosas. As estruturas mais antigas, onde se encontram as células nervosas do 
sistema de recompensa no animal, permaneceram inseridas no cérebro ancestral, chamado de 
reptiliano. Na década de 50, os fisiologistas ingleses James Olds e Peter Milner fizeram uma 
experiência sobre o circuito da recompensa: eles implantaram, em uma determinada região do 
cérebro de ratos, conhecida como núcleo accumbens, eletrodos ligados a uma alavanca que o rato 
podia acionar. Observaram que o animal se apoiava sem cessar sobre a alavanca, estimulando 
essa área neural, esquecendo-se até mesmo de comer e beber. Essas experiências foram feitas 
também em seres humanos que passavam por operações cirúrgicas. 
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No sistema hedônico, principalmente na área tegmental 
ventral e no núcleo accumbens o principal mensageiro quími
co endógeno é a dopamina. É esta a substância liberada no 
cérebro dos ratos estimulados por um eletrodo. A maioria 
das drogas reforça a ação da dopamina. Constatou-se, por 
exemplo, que os ratos se autoadministram drogas na área 
tegmental ventral ou no núcleo accumbens quando um dispo
sitivo lhes permite. Todas as drogas lícitas (álcool, tabaco) ou 
ilícitas (heroína, maconha, cocaína) causam um acréscimo na 
concentração de dopamina no núcleo accumbens, embora não 
diretamente proporcional à sensação de prazer. As substâncias 
psicoativas consumidas parecem ter uma propriedade com
parável à dos sinais naturais de recompensa: elas aumentam 
a concentração de dopamina. Há, contudo, uma diferença 
notável: a modificação da atividade das células nervosas do 
circuito, sob a ação de recompensas naturais, dura apenas um 
ou dois segundos, enquanto as drogas exercem uma ação de 
várias dezenas de minutos. Isto foi demonstrado no animal e 

no homem, graças ao imageamento por ressonância magné
tica e à tomografia por emissão de positrons. 

Uma injeção de morfina provoca no rato uma liberação 
de dopamina que dura alguns segundos e, no ser humano, o 
mesmo efeito pode ser causado com a visualização de uma 
imagem agradável (doces ou cenas eróticas). A oferta de do
pamina no núcleo accumbens produz o efeito hedônico. Além 
disso, após aprender, um animal pode se autoadministrar 
dopamina de maneira repetitiva. Da mesma forma, parece 
que o prazer de receber um presente corresponde a uma 
disponibilidade de dopamina no núcleo accumbens. 

Mas há outro fator que influi no prazer experimentado: a 
tensão que precede a recompensa.O neurologista Ray Dolan 
e seus colegas do Instituto de Neurologia da Universidade de 
Londres mostraram que o prazer associado ao alimento, por 
exemplo, só é acompanhado por uma liberação de dopamina 
se o consumo era esperado, o que corresponde à noção de 
desejo. Ressaltemos que a dopamina, hormônio do prazer 
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por excelência , é liberada 
sob a influência de dois tipos 
de substânc ias chamadas 
neuropeptídeos, secretadas 
pelo cérebro. Um deles, os 
peptídeos opióides endóge
nos, ou encefalinas, fixam-se 
sobre receptores chamados 
opioides de tipos e d, en
gendrando resistência à dor, 
depois prazer e euforia e, em 
caso de excesso, sedação: 
eles imitam a ação da mor
fina. Os outros aumentam o 
nível de vigilância, protegen
do o animal contra os preda
dores; a colecistocinina é um 
desses tipos de substância. 

Nos últimos anos, a im
portância do sistema opio-
ide interno na dependência 
psíquica às drogas foi de
monstrada graças a ratos desprovidos dos 
receptores de tipo eles deixam de se auto-
administrar álcool ou cocaína. As encefalinas 
intervêm então no comportamento ligado à 
dependência e são provavelmente secretadas 
enquanto aguardamos uma recompensa. Utili
zando a técnica conhecida como microdiálise, 
nós medimos a concentração sináptica desses 
peptídeos no núcleo accumbens de ratos pre
viamente condicionados à morfina. 

O dispositivo experimental era constituído 
por duas áreas diferenciadas pela cor das pa
redes e pelo revestimento do chão. A primeira 
etapa foi a de aprendizagem ou condiciona
mento. A cada dois dias os animais tomavam 
uma injeção de morfina e eram depois colo
cados em uma das divisões; no dia seguinte, 
recebiam um placebo antes de trocar de área. 
Assim, o animal aprendia a associar um meio 
específico com os efeitos positivos da morfina. 
Após o período de condicionamento, os ratos 
eram recolocados (sem injeção da droga) em 
uma das divisões e depois na outra. Quando 
retornava ao meio associado à injeção de 
morfina, constatamos um aumento das ence
falinas: o animal antecipava a recompensa. Ao 
ser colocado no compartimento associado à 
injeção de placebo, notamos uma diminuição 
das encefalinas. 

UM TOQUE DE ALEGRIA 
Com isso, seria possível falar em uma neuro-
biologia do prazer em relação aos presentes? 
Sem d ú v i d a . As m o d u l a ç õ e s b i o q u í m i c a s 
observadas durante certas situações, por exem
plo, no período de festas que anuncia a chega
da de presentes, certamente influenciam nosso 
estado de espírito. Extrapolando esses dados, 
digamos que o prazer experimentado quando 
ganhamos um presente esteja ligado a uma ati
vação do sistema hedônico proporcionado por 
nossos neuromediadores de prazer (dopamina 
e encefalinas). Se, por infelicidade, o presente 
não chega, é possível que a atividade hedônica 
do circuito diminua, ocasionando uma baixa 
momentânea de encefalinas (como no animal 
colocado no compartimento em que recebeu o 
placebo). Essa reação desencadeia uma sensa
ção de frustração, como a decepção da criança 
que não ganha um presente ou que recebe algo 
diferente do esperado. A realidade, entretanto, 
não é assim tão simples, e o prazer está muitas 
vezes misturado à sensação de alegria, que não 
pode ser reduzida a equilíbrios neuroquímicos. 
Esse estado complexo necessita da "injeção 
de prazer" para se exprimir, mas também de 
sua representação, ou seja, depende da noção 
adquirida, após diversas experiências, do que 
seja um presente apropriado. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Cérebro, São Paulo, n. 29, p. 80-82, 2011.




