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por Morten L. Kringelbach e Kent C. Berridge

a década de 50, o psiquiatra Robert Heath, da
Universidade Tulane, iniciou um controverso
programa que previa a implantação cirúrgica de
eletrodos no cérebro de pacientes com epilepsia,

esquizofrenia, depressão e outros problemas neurológicos
graves. Seu objetivo era localizar a base biológica desses distúrbios e estimular as regiões específicas artificialmente no
intuito de curar os pacientes. Segundo Heath, os resultados
foram emocionantes: pessoas quase catatônicas conseguiram sorrir e conversar. Mas o alívio durou pouco. Quando a
estimulação cessou, os sintomas retornaram.
Para estender o benefício terapêutico potencial, Heath
permitiu que alguns pacientes apertassem botões que ativavam os eletrodos em seu cérebro sempre que quisessem,
por determinado período. Alguns o fizeram com muita frequência. Um jovem homossexual de 24 anos, denominado
B-19, a quem o médico tentava curar da depressão, além de
eliminar seu desejo por homens - o que, aliás, concorreu
para suspensão desse tipo de pesquisa - sentiu compulsão
de estimular os eletrodos cerca de 1.500 vezes em três horas.
Segundo o psiquiatra, a autoestimulação obsessiva permitiu a
B-19 "sensações de prazer, agilidade mental e afeto", e o fim da
sessão foi marcado por protestos vigorosos da parte do rapaz.
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Os experimentos ajudaram a definir um

quase 60 anos, quando os pesquisadores James

conjunto de estruturas que viria a ser conhecido

Olds e Peter Milner, da Universidade McGill,

como "centro de prazer" do cérebro. Também

procuravam regiões cerebrais que pudessem

deflagraram um movimento - tanto na ciência

influenciar o comportamento animal.

como na cultura popular - na busca de enten-

dos anteriores da Universidade Yale, em que

der melhor a base biológica do prazer. Nos 30

eletrodos foram inseridos no cérebro de ratos,

na

is.

Estu-

identificaram uma área que, quando acionada,

as substâncias químicas que enviam, recebem

fazia o animal evitar qualquer ação concomi-

e espalham ondas de bem-estar nas áreas

tante com o estímulo. Ao tentar replicar esses

cio

anos seguintes neurobiólogos identificaram

resultados, Olds e Milner chegaram à região do

quisadores. E, assim, as pessoas começaram

cérebro que os roedores mais se dedicavam a

a imaginar admiráveis mundos novos em que

estimular - da mesma forma que animais re-

a ativação desses centros pudesse produzir

petem qualquer tarefa ou comportamento que

felicidade instantânea.

suscita uma recompensa adequada.
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cerebrais identificadas por Heath e outros pes-

Colocando eletrodos em diversas áreas, os

tro de prazer do cérebro" não levou a nenhuma

cientistas se surpreenderam ao descobrir uma
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Na prática, porém, a descoberta de tal "cengrande m u d a n ç a no tratamento de doenças

parte do cérebro em que os animais pareciam

mentais. Atualmente, estudos em roedores e

gostar de receber uma leve corrente elétrica.

humanos sugerem que a ativação dessas estru-

Roedores colocados em uma grande caixa
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a

turas com eletrodos ou substâncias químicas

os pesquisadores lhes davam um pequeno

precipita o desejo e, portanto, o impulso ma-

estímulo elétrico. Usando essa abordagem,

níaco de autoestimulação.

Olds e Milner descobriram que poderiam guiar

Com a ajuda de técnicas modernas da bio-

os roedores para praticamente qualquer local.
Em alguns casos, os animais até preferiram

métodos de estimulação cerebral profunda,

o estímulo a alimento. Se os pesquisadores

vários laboratórios (entre eles o nosso) estão

pressionavam o botão quando os ratos estavam

redefinindo esses circuitos de prazer do cére-

a meio caminho de um labirinto que prometia

bro. Descobrimos, por exemplo, que os siste-

um saboroso purê ao final, os ratinhos sim-

ar
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logia molecular, combinadas com sofisticados

plesmente paravam onde estavam, sem se

mais restritos e complexos que se pensava. Ao

preocupar em seguir até o petisco.

e

mas geradores de prazer no cérebro são muito

Ainda mais surpreendente: quando os eletrodos foram ligados de modo que os ratos pudes-

tratamentos mais específicos e eficazes contra

sem estimular o próprio cérebro pressionando

de

st

identificar as verdadeiras bases neurológicas
do prazer esperamos trilhar o caminho para

uma alavanca, Olds e Milner descobriram que

transtornos - e talvez compreender melhor a

ão

a depressão, a dependência de drogas e outros

eles faziam isso quase obsessivamente, mais

sensação de felicidade, que parece tão mais

de mil vezes por hora. No momento em que a

acessível a uns que a outros.

corrente foi desligada, os animais pressionaram
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retornaram várias vezes para o canto em que

realmente não produz prazer algum: apenas

AI, QUE GOSTOSO!

a barra algumas vezes - e depois foram dormir.
Os resultados levaram Olds e Milner a de-

Evolucionistas ressaltam que o prazer tem fun-

clarar: "Talvez tenhamos localizado um sistema

ção fundamental em nossa sobrevivência, não

dentro do cérebro cuja função peculiar é produ-

apenas individual, mas também como espécie,

zir um comportamento pautado pela busca de

já que nutre e sustenta o interesse por aquilo

recompensa". As regiões que os pesquisadores

que necessitamos para sobreviver. Alimento,

identificaram - inclusive o núcleo accumbens,

sexo e, em alguns casos, comunhão social pro-

que repousa na base do prosencéfalo e do

vocam sentimentos agradáveis, servindo como

córtex cingulado e forma um anel em torno

recompensas naturais para todos os animais

do feixe fibroso que une as metades esquerda

- incluindo, claro, os humanos.

e direita do cérebro - tornaram-se então com-

As primeiras percepções aparentes sobre a
base biológica desses sentimentos surgiram há

provadamente a base operacional do circuito
de recompensa do cérebro.

is.
na
cio
ca
ed
u
s

tes quanto roedores e seres humanos - inclusive
as expressões de "que gostoso!" que fazemos

semelhantes em primatas superiores e seres

diante de um alimento saboroso.
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Quase imediatamente, outros cientistas
replicaram esses efeitos, fazendo descobertas

A comida é uma das evidências mais uni-

tação de seus resultados ao limite, insistindo

versais de prazer - além de requisito essencial

que o estímulo dessas regiões não só reforça

para a sobrevivência. Também é uma das ferra-

um comportamento, mas produz sensações

mentas experimentais mais acessíveis usadas

público em geral essas estruturas se tornaram
conhecidas como o principal centro de prazer.
Há pouco mais de uma década, porém, dois

por psicólogos e neurocientistas que estudam

o comportamento animal. Em nossos estudos
descobrimos que a resposta ao alimento proporciona uma janela através da qual é possível

observar prazeres não expressos.

é

de nós começaram a pensar se o ato de autoesti-
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de euforia. Na mente de muitos cientistas e do

a

humanos. Heath, em especial, levou a interpre-

mulação elétrica era realmente a melhor medida

RUMO À RECOMPENSA

lam essas regiões por gostar da sensação e não

Quem passou algum tempo com bebês sabe

por algum outro motivo? Para investigar o cir-

que até mesmo os mais jovens seres humanos

cuito do prazer de forma mais precisa sentimos

têm formas de avisar seus cuidadores sobre a

que precisávamos encontrar uma forma diferente

palatabilidade de uma refeição. Sabores doces

st
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de prazer. Como sabemos se indivíduos estimu-

de

de avaliar o que os sujeitos, inclusive os animais,

provocam um feliz lamber de lábios enquanto o
gosto amargo costuma ser recebido com boca

pessoas, avaliar o prazer é bastante simples:

fechada e meneio de cabeça. As mesmas respos-

ão

desfrutavam realmente. Para experimentos em

tas observadas em bebês humanos ocorrem em

não captar ou refletir com precisão as sensações

ratos, camundongos e macacos. Quanto mais

subjacentes. Essa investigação não é possível em

os indivíduos apreciam o sabor, mais frequen-

animais de laboratório.

temente lambem os lábios. Ao gravar vídeos de

iliz
aç

basta perguntar. Claro que as conclusões podem

ut

Uma abordagem alternativa leva em conside-

reações de sujeitos a alimentos e depois contar
o número de vezes que as línguas disparam para
fora - como se para capturar cada molécula de

A

ração Charles Darwin. Em seu livro A expressão
das emoções no homem e nos animais, de 1872,
ele observou que animais mudam a expressão

sabor - podemos medir o quanto determinado

em resposta a situações ambientais - em outras

estímulo gustativo é apreciado. Usamos essas

palavras, fazem caretas. Sabemos agora que os

informações para avaliar onde o prazer realmente

mecanismos neurais ocultos nessas expressões

se localiza no cérebro.

funcionam de forma semelhante no cérebro da

Uma das primeiras coisas que descobrimos

maioria dos mamíferos. Assim, certos gestos

é que o prazer não surge no cérebro exatamente

faciais foram conservados em animais tão distan-

onde - ou como - se acreditava. As primeiras

regiões identificadas por Olds, Milner e outros

para esses ratos, embora os animais ficassem qui-

posicionavam essa fonte na parte frontal do

micamente mais motivados para obtê-las. Já ratos

cérebro, ativadas pelo neurotransmissor dopa-

nos quais a dopamina foi eliminada não mostram

mina, liberado pelos neurônios que se originam

o mínimo desejo pelos doces. Na verdade, esses

perto do tronco cerebral. Se essas áreas frontais

animais morrem de fome, a menos que sejam

regulam o prazer, inundando-as com dopamina

alimentados ativamente.
Parece, no entanto, que os efeitos da dopami-

animal reage a um estímulo agradável deveria

na podem ser mais sutis que se pensava anterior-

ser alterada. Mas não foi isso que constatamos.

mente. A química parece contribuir mais para a

na

is.

- ou retirando-a totalmente -, a forma como um

motivação que a própria sensação de prazer. Nos

Zhuang, da Universidade de Chicago, produziu

seres humanos, também, níveis de dopamina

camundongos modificados geneticamente aos

parecem acompanhar mais de perto o quanto os

quais faltava uma proteína que recupera a do-

indivíduos afirmam "querer" um petisco delicioso

pamina assim que é liberada por um neurônio

que o quanto eles dizem "apreciá-lo".
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Para essas experiências, nosso colega Xiaoxi

O mesmo pode ser verdade em relação à

o interior da célula. Animais com essa mutação

dependência. Drogas inundam o cérebro com

knockout (de perda de função) mantêm concen-

dopamina, especialmente as regiões associadas

trações anormalmente elevadas de dopamina

com o "querer". Essa barragem de dopamina
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estimulado, devolvendo o neurotransmissor para

não apenas estimula a compulsão, mas torna

parecem mostrar mais prazer com doces que seus

as células nessas regiões mais sensíveis à expo-

companheiros de gaiola, que não haviam sido

sição futura a drogas. Além disso, o trabalho de

inalterados. Em relação aos roedores normais, os

nosso colega Terry Robinson, da Universidade de

ex
clu
siv

a

em todo o cérebro, mas descobrimos que não

camundongos dopados com dopamina correm

Michigan, sugere que essa sensibilização pode

mais rapidamente em direção às recompensas

persistir por meses ou anos. Assim, Robinson

doces, mas não lambem os lábios com maior fre-

argumenta que mesmo após a droga não mais

quência. Ao contrário: fazem isso ainda menos que

trazer prazer, um dependente ainda pode sentir

camundongos com níveis médios de dopamina.

forte compulsão em usá-la - uma consequência
Devido a essa nova compreensão, acredita-

anfetamina no núcleo accumbem, por exemplo,

mos que os eletrodos do "prazer" que estimulam

faz a dopamina nessa área subir. Mas novamente

o acúmulo dessa substância no cérebro de ratos

delícias açucaradas não parecem mais agradáveis

e seres humanos pode não ter sido tão agradável

ão
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têm dopamina elevada por outros meios. Injetar
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indesejável da ação da dopamina.
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como se concluiu inicialmente. Fundamentando

conha do cérebro, faz o mesmo. Outro hormônio

essa tese descobrimos que a ativação de eletrodos

chamado orexina, liberado pelo cérebro durante a

que elevam a dopamina no núcleo accumbens

fome, também pode estimular zonas hedônicas,

motiva um rato a comer e a beber, mas esse

ajudando a realçar o sabor dos alimentos.
Cada uma dessas zonas é apenas uma fração

justamente o contrário. Ratos induzidos a comer

do tamanho da estrutura maior em que se en-

doces por estimulação elétrica ressecam a boca e

contra - apenas cerca de 1 milímetro cúbico no

balançam a cabeça - sinais ativos de desagrado,

cérebro de rato e provavelmente não mais que 1

como se a corrente tivesse tornado a doçura

centímetro cúbico no de um ser humano. Mas,

amarga ou repugnante. O fato de os eletrodos

como as ilhas de um arquipélago, elas estão inter-

induzirem ratos a consumir grande quantidade

ligadas e se conectam a outras regiões do cérebro

de alimento não resultar em prazer é evidência

processadoras de sinais de prazer, formando um

de que o querer e o gostar são controlados por

poderoso circuito integrado de prazer.

na
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diferentes mecanismos cerebrais.
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estímulo não torna o alimento mais apetitoso -

s

Esse circuito é bastante resistente. Em nossa
experiência, desativar componentes individuais

também em seres humanos. A aplicação de cor-

no circuito do prazer não diminui a resposta típica

fin

Constatamos que o controle diferencial ocorre

a um doce-padrão-com uma exceção. Danificar

pelo menos um paciente a forte compulsão para

o pálido ventral parece eliminar a capacidade de

pa
ra

rente pelos clássicos eletrodos do prazer levou

um animal de apreciar a comida, transformando

o gosto agradável em desagradável.

a

beber. Em outros, inclusive B-19, o estímulo pro-

vocou desejo sexual. Na época, essa compulsão

Em contraposição, a euforia intensa é mais di-

extensas revisões de literatura, no entanto, nunca

fícil de ser manifestada que prazeres cotidianos. O

encontramos evidências de que um paciente im-

motivo pode ser que o intenso aprimoramento do

plantado com esses eletrodos tenha considerado

prazer-como a explosão induzida quimicamente

que os estímulos fossem expressamente agra-

que produzimos em animais de laboratório - pa-

dáveis. B-19 nunca exclamou "Que delícia!". Os

rece exigir a ativação de toda a rede. A falta de um

é
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foi considerada evidência de prazer. Em nossas

único componente amortece o prazer.

o

eletrodos do prazer simplesmente fizeram com

tig

que ele e os outros desejassem mais estimula-

AGORA BASTA!

porque foram levados a desejá-la.

Ainda não está claro se o circuito do prazer e, em

ar

ção, provavelmente não porque gostassem, mas

e

Querer e gostar estão envolvidos em tornar

st

uma experiência gratificante. Assim, faz sentido

de

que os verdadeiros centros de prazer no cérebro

maneira em seres humanos. Não são muitas as
pessoas que vêm ao consultório com dano discreto nessas estruturas sem apresentar lesões em

sensações prazerosas - acabem por se situar

áreas vizinhas. Assim, é difícil avaliar se o pálido

dentro de algumas estruturas previamente

ventral e os outros componentes do circuito são

identificadas como parte do circuito de recom-

essenciais para a sensação de prazer em seres

ão

- os diretamente responsáveis pela geração de
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especial, o pálido ventral, funciona da mesma

pensa. Uma dessas zonas hedônicas fica numa

humanos. Sabemos de um paciente cujo pálido

sub-região do núcleo accumbens denominada

ventral foi danificado durante uma overdose.

concha medial. A segunda está no interior do

Depois disso, ele relatou que seus sentimentos

pálido ventral, estrutura profunda perto da base

foram dominados pela depressão, desesperança,

do prosencéfalo que recebe a maior parte de seus

culpa e incapacidade de sentir prazer- potencial-

sinais do núcleo accumbens.
Para localizar essas zonas, buscamos regiões

mente oferecendo suporte a um papel essencial
dessa estrutura até então subestimada.

do cérebro que, quando estimuladas, ampliam a

O sistema não atua sozinho na regulação

sensação de prazer tornando, por exemplo, as

de sentimentos de alegria. Para adicionar essa

coisas doces ainda mais agradáveis. Estimular

emoção calorosa de prazer a uma sensação ou

quimicamente essas zonas com encefalina -

experiência, outras regiões cerebrais entram em

substância semelhante à morfina produzida no

jogo. Essas estruturas superiores ajudam a de-

cérebro - amplia o prazer de um rato por doces.

terminar o quanto uma experiência é agradável,

A anandamida, versão do ingrediente ativo da ma-

com base nas condições atuais, avaliando se
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estimulação terapêutica cerebral profunda. O

suficiente de um prazer particular. Após comer

procedimento está sendo usado para tratar algu-

fin

alguém está com fome ou satisfeito, ou já teve o

mas doenças, inclusive para aliviar o sofrimento
de pacientes com dor crônica, intratável de outra

muito menos atraente.

forma. Em um paciente nosso que sentia dor no

pa
ra

uma bandeja inteira de brigadeiros, mesmo um
chocólatra tende a avaliar o chocolate como

membro amputado, a estimulação de uma área

seletiva pode ter evoluído, em parte, porque

do tronco cerebral não só aliviou o sofrimento,

nutrientes em vez de fixar-se em uma refeição
preferida. Isso parece estar codificado em uma
parte do cérebro denominada córtex orbitofron-

mas induziu profundos sentimentos de prazer.
Neuroimagem simultânea também revelou uma

explosão de atividade no sítio/zona frontal medial. Se essa estimulação de zonas específicas
no sistema do prazer pode ser usada para tratar

é

tal. Essa área, localizada na parte inferior do
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incentiva animais a obter boa variedade de

a

No caso de alimentos, essa saciedade

o

córtex pré-frontal, que em seres humanos fica

tig

logo acima dos olhos, recebe informações do

núcleo accumbens e do pálido ventral. Parece

depressão ou outras formas de anedonia - a
incapacidade de sentir prazer - continua sendo
uma área de muita investigação.
De modo semelhante, outras pesquisas

representado - provocando s e n s a ç ã o como

podem revelar como os circuitos que contro-

st
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modular como o prazer é conscientemente

lam prazer e recompensa estão ligados. Em

gratificação e enfraquecendo sensações quando

circunstâncias normais, as zonas hedônicas são

estamos saciados.

de

aquela e m o ç ã o deliciosa que associamos à

acopladas ao sistema de recompensa dirigida

ão

Com a ajuda de técnicas potentes de neuroimagem descobrimos que a atividade de uma

pela dopamina, de modo que desejamos coisas
que nos fazem sentir bem e evitamos ou ficamos
indiferentes ao que não nos traz prazer. No caso

sítio/zona frontal medial, se correlaciona solida-

da dependência, esses sistemas de alguma for-
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pequena região do córtex orbitofrontal, chamada

ma se desligam, fazendo com que o indivíduo

sensação gostosa, como o sabor de leite com

continue a desejar coisas que já não traz prazer.

ut

mente com a agradabilidade subjetiva de uma
chocolate. Ao primeiro gole, por exemplo, o sítio

Essa dissociação também pode contribuir para
outros tipos de comportamentos compulsivos

ticipantes estão satisfeitos com o material doce,

como comer e jogar. Compreender como e

o sítio/zona frontal medial se desliga, tornando

por que essa digressão ocorre poderia revelar

a experiência não mais prazerosa.

melhores maneiras de reverter mudanças que

A

se acende em atividade. Mas, assim que os par-

Outras evidências de que essa área é importante para o prazer humano vêm de estudos de

levam à adição no cérebro, restaurando assim
o alinhamento entre querer e gostar.

Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 247, p. 40-47, ago. 2013.

