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 INFORMAÇÃO GERAL: 
O QUE É A ECSTASY?

1.

A esta categoria pertencem também a MDA, a MDE 
e o MBDB (compostos químicos muito próximos da 

MDMA).2  A MDMA é um estimulante que provoca um 

estado de euforia e empatia.

A ecstasy é MDMA ou 3, 4-Metilenodioximetanfetamina, é um derivado da anfetamina e 

pertence a uma família de drogas conhecidas como “optimizadoras de sentimentos”. 1 

IMG 1: Molécula de MDMA - metilenodioximetanfetamina

IMG 2: Pastilhas de Ecstasy | Imagem por Erowid | ©2007 EROWID.ORG.
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DURAÇÃO: após o consumo, uma pastilha de ecstasy demora 20 a 40 minutos a chegar ao 

cérebro. Após 60 a 90 minutos, o efeito da ecstasy atinge o seu máximo. No geral o efeito da ecstasy 

dura 3 a 5 horas.3  4 

VIA DE CONSUMO: a ecstasy é normalmente vendida sobre a forma de pastilhas e ingerida 

oralmente. Muito raramente aparece sob a forma de pó e pode, portanto, ser inalada, fumada ou in-

jectada.

via intravenosa via intranasal ingestão fumada 

DOSE:  uma dose normal ronda os 60 - 120 mg  (de MDMA).5  A ecstasy vendida nas ruas tem quanti-

dades de MDMA variáveis e diferentes graus de pureza, frequentemente contém outras drogas  

como  LSD, outras anfetaminas e cafeína. 

http://www.ibmc.up.pt/e-drogas/quem_somos.html
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EFEITOS IMEDIATOs 6 7 8 9 10

- positivos - (+-) neutros12 - negativos14 15 16

. bom humor

. vontade de comunicar

. energia

. sentimentos de conforto e prox-

imidade

. percepção sensorial aumentada 

. dissolução do medo obsessivo e 

neurótico

.sensação de brilho e intensidade11 

. perda de apetite

. distorção visual

. movimentos de olhos rápidos e in-

voluntários (REM)

. aumento do ritmo cardíaco 

e da pressão arterial13 

. nervosismo, inquietação

. emoções fortes e inesperadas

. incapacidade de lidar com emoções 

negativas e inesperadas

. contracção da mandíbula e brux-

ismo

. dificuldades de concen-
tração – pensamento enevoado

. alterações na memória a 

curto-prazo
      

. tensão muscular
     

. disfunção eréctil e dificul-

dade em alcançar o orgasmo
      

. desregulação da temperatura cor-

poral (pode conduzir a desidrata-

ção e hipertermia)
      

. náuseas e vómitos
       

. dores de cabeça, tonturas, 

perda do equilíbrio e vertigens

. sentimento de tristeza e 
angústia, quando a droga 

começa a perder o efeito

. possível necessidade de repetição 

de consumo

. potenciação de crises psicológi-

cas: psicoses, ataques de 
pânico, etc.
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 história: 
dA ECSTASY?

2.

A MDMA foi patenteada em 1912 pela companhia alemã Merck como droga potenciadora de 

coagulação.17 A substância nunca foi comercializada e a patente não menciona o uso destinado.18 19 

A MDMA só volta à luz em 1953 quando o exército americano testou várias drogas para uso militar.20 21 

IMG 3: Patente da MDMA | de: http://mdma.net/merck/mdma-patent2.html 

Alexander Shulgin, embora não seja o 

seu inventor, é considerado o pai da MDMA. 22  

Doutorado em bioquímica em Berkeley trabalhou 

em investigação química na Dow Chemicals para 

a qual inventou um insecticida muito lucrativo. A 

recompensa foi o seu próprio laboratório, onde 

tinha liberdade para conduzir as experiências que 

bem entendesse. 

Shulgin aproveitou a oportunidade para  investigar  drogas psicadélicas.  Na sua autobiografia encon-

tramos a MDMA entre outras 179  drogas psicoactivas. 23

Em 1976 um estudante chamou a atenção de Shulgin para um composto a que chamou MDMA. Shulgin 

experimentou-o em si próprio e acabou por acreditar que tinha um grande potencial. 24

IMG 4: Alexander Shulgin 
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Em 1977 Shulgin dá MDMA a um amigo psicoterapeuta prestes a reformar-se. Esse amigo era Leo 

Zeff. Entretanto Leo desistiu da reforma e passou a década seguinte a viajar pelos Estados Unidos levando 

a MDMA a outros terapeutas, promovendo o uso desta substância nos seus tratamentos.25  Não se 

sabe ao certo como, mas a verdade é que depressa o uso terapêutico da MDMA se espalhou, sendo 

considerado por muitos como “penicilina da alma”. 26 27 

Do uso terapêutico passou-se para o uso recreativo. A MDMA tornou-se uma droga popular 

em meios festivos e nos anos 80 recebeu a denominação de Ecstasy (também XTC ou E). Em 1984 a 

droga ainda era legal e o seu uso era comum entre estudantes. Em locais como Dallas e o Texas a ecstasy 

estava à venda em bares, onde podia inclusivamente ser paga com cartão de crédito. 28 29   

Em 1985 foi proibida nos EUA. Apesar disso, o seu consumo não parou de crescer e em pouco 

tempo foi introduzida na Europa.30 31

NA EUROPA

As raves começaram em Ibiza entre festas 

hippie, no Verão de 1987, onde o consumo de Ec-

stasy se juntou ao de LSD e de cannabis. Em pouco 

tempo estas festas espalharam-se pela Eu-

ropa, com     especial adesão em Inglaterra.32

A oposição da população cresceu. As raves eram pre-

paradas em segredo e os bilhetes vendidos sem mo-

rada, só com número de telefone para instruções. Nos 

anos 90 o governo britânico baniu, por lei, 

as raves. O resultado foi que este tipo de eventos 

passou a ser feito em discotecas. 

Em Manchester ganharam um estilo 

próprio e um tipo de som característico.33
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 composição
     dAs Pastilhas

3.

Um dos principais problemas do consumo de ecstasy é o baixo nível de pureza das 

pastilhas de rua. A ecstasy vendida nas ruas contém frequentemente um variado leque de substâncias 

psicoactivas misturadas com MDMA ou por vezes em lugar de MDMA.34

Alguns laboratórios analisam pastilhas de rua de várias origens, de modo a verificar o grau de 

pureza das drogas vendidas. 

De todas as pastilhas analisadas pelo “EcstasyData”, mais de 40% nem sequer continham 

MDMA e cerca de 20% continham MDMA misturado com outras drogas.  As drogas mais comum-

mente misturadas com ecstasy são químicos similares à MDMA, como MDA e a MDE, estimulantes como 

anfetaminas, BZP (benzilapiperazina), cafeína, cocaína, metanfetamina, efedrina e 

drogas como o DXM, ketamina, PCP (fenilciclidina, vulgarmente denominada de pó-de-anjo).35 36

http://www.ibmc.up.pt/e-drogas/quem_somos.html
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A cafeína, a efedrina e as anfetaminas vão diminuir os efeitos de empatia da ecstasy e au-

mentar a estimulação e a sensação de energia e nervosismo. A MDA e a MDE têm efeitos muito simi-

lares aos da MDMA e pode ser difícil distingui-las.

a MDA é muito parecida com a MDMA nos efeitos, mas 

ligeiramente mais estimulante, tem uma maior duração 

que a MDMA e,  em geral,  mais efeitos  psicadélicos  

visuais. Em alguns estudos foi demonstrado que a MDA 

é ainda mais neurotóxica que a MDMA.37 38 

MDA (3,4-metilenodioxianfetamina): 

IMG 5: Molécula de MDA

a MDE é muito similar à MDMA, tem uma duração 

ligeiramente menor que a MDMA e geralmente não há 

um pico de euforia tão acentuado. 

A MDE é conhecida como Eva.39

MDE ou MDEA (N-etil-metilenodioxianfetamina): 

IMG 7: Molécula de MDE

IMG 6: Pastilhas de MDE

MBDB (2-metilamina-1-(3,4-metilenodioxifenil)butano):

IMG 8: Molécula de MDE

o MBDB: conhecido como Éden, é muito parecido 

com MDMA. Não tem efeitos no sistema dopaminérgi-

co e como tal é menos estimulante e menos 

neurotóxico que a ecstasy.40 41

IMG 7: Pó de MBDB

http://www.ibmc.up.pt/e-drogas/quem_somos.html


AS DROGAS PELO PRISMA DA CIÊNCIA: ECSTASY

WWW.E-DROGAS.IBMC.UP.PT

dxm (dextrometorfano): 42 

IMG 9: Pastilhas com DXM analisadas pelo “DanceSafe”

Uma  dose  elevada  pode  causar  uma  sensação  de  separação  do corpo,  assim  como  perda  do 

controlo motor. Pode produzir alucinações visuais e auditivas e, por vezes, náuseas e irri-

tação cutânea. Uma dose elevada aumenta a temperatura corporal e inibe a transpiração. As evidên-

cias apontam para o facto do DXM ser ainda mais perigoso que a MDMA. 43 44  45

o DXM  tornou-se comum na ecstasy de rua em alguns países (como os EUA) e pode ser extremamente 

desagradável. Actualmente é uma fármaco legal e pode ser encontrado num vulgar xarope para a tosse. 

Em doses elevadas actua como a ketamina ou o PCP (fenilciclidina, vulgarmente denominada 

pó-de-anjo). 

IMG 10: Pastilhas com DXM analisadas pelo “DanceSafe”
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 A ecstasy
     pode matar?

4.

sim. 
Contrariamente a drogas como a heroína, não são conhecidos casos de overdose de ecstasy. A ecstasy 

mata principalmente por hipertermia (aumento da temperatura corporal) e hiponatremia (in-

toxicação por excesso de água seguido de desequilíbrio hídrico).

hipertermia:
O que é?
Hipertermia é a temperatura corporal acima de 40°C (a tem-

peratura normal é de cerca de 37°C). Está relacionada com a 

ineficiência dos mecanismos de dissipação do 
calor.46

mas, NORMALMENTE O CORPO CONTROLA A TEMPERATURA: 47  48

Os mecanismos de termorregulação são controlados por uma estrutura do sistema nervoso designada 

HIPOTÁLAMO. Na PELE existem células termo-sensoriais que funcionam como receptores do calor 

e do frio. Quando estimuladas, estas células geram impulsos nervosos, que são conduzidos por 

nervos até ao HIPOTÁLAMO.

hipotálamo

crânio

cérebro

hipófise

cerebelo

medula espinal

IMG 11: Localização do Hipotálamo no Cérebro
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O HIPOTÁLAMO está ligado ao centro vasomotor localizado no BOLBO RAQUIDIANO, cuja função 

é provocar VASODILATAÇÃO ou vasoconstrição. 

IMG 11: Relação entre os centros de regulação de temperatura e a pela 

13

hipotálamo

Ligação nervosa para o 

córtex cerebral, tornando o 

fenómeno consciente.

hipotálamo

córtex cerebral

bolbo raquidiano

neurónio de associação

fibra     sensitiva

fibra     motora

receptores da pele

efectores

resposta à descida 
da temperatura

resposta ao aumen-
to da temperatura

erecção dos pelos

vasoconstrição 

periférica

suor

vasodilatação

 periférica
glândula 

sudorípara
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O calor é retido pelo corpo 
para manter a temperatura

O corpo perde calor por 

convecção e radiação

Ambiente Frio Ambiente Quente

. VASODILATAÇÃO: os vasos sanguíneos da pele são intensamente dilatados, o que pode au-

mentar o ritmo de transferência de calor para a pele até 8 vezes nos humanos;

IMG 11: Vasoconstrição e Vasodilatação

. SUDORESE: as glândulas sudoríferas são estimuladas a libertar suor para a superfície da pele, 

cuja evaporação contribui para a perda de calor 

Se há necessidade de REDUZIR TEMPERATURA verifica-se: 

suor

glândula 

sudorípara

. REDUÇÃO DE CALOR: as tremuras e as reacções químicas geradoras de calor 

são fortemente inibidas, havendo portanto uma diminuição da taxa metabólica.

O sistema nervoso regula a temperatura através de mecanismos de retroalimentação 
negativa (feedback), dado que o efeito vai contrariar a causa, conseguindo-se a manutenção da tem-

peratura.
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COMO MORREMOS DE HIPERTERMIA PELO 

CONSUMO DE ECSTASY?

ECSTASY

desregulação da temperatura 

corporal

Perda da noção de cansaço e 

da temperatura

+
MAS: O ECSTASY SOZINHO NÃO MATA POR HIPERTERMIA

1)  tempertura Ambiente 49

2)   Ingestão de Líquidos

O homem é um animal homeotérmico, como tal, tem a capacidade de regular a 

sua temperatura corporal para um nível constante.

Quando a temperatura ambiente diminui a taxa metabólica do organismo aumen-

ta, produzindo assim mais calor. Aos animais que produzem calor por processos metabóli-

cos e/ou usam mecanismos para perder calor chama-se de endotérmicos. 

O Homem quando está num ambiente quente terá que tentar perder calor para manter a 

temperatura ao nível normal. 

15

Um dos mecanismos de redução da temperatura é a sudorese, as 

glândulas sudoríferas são estimuladas a libertar suor, para a superfície da 

pele, cuja evaporação contribui para a perda de calor. 

Pelo suor pode-se perder alguns litros de 
água.
De tal modo que é importante ter água no organismo para 

produzir suor e manter equilibrados os níveis de água no or-

ganismo. 
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3)  actividade física intensa 50

A actividade metabólica exige um constante fornecimento de substâncias, como oxigénio, nu-

trientes e sais, que as células retiram do meio envolvente (fluidos circundantes) e, por isso, têm de ser 

repostos. 

O metabolismo celular dá origem a produtos de excreção que têm de ser expelidos, sob pena de 

comprometerem a sobrevivência das células e de todo o organismo.

músculo
célula

produtos de 

excreção

+

Calor

oxigénio

+

nutrientes e sais

+

H2O

produtos de 

excreção

H2O

Calor + H2O

(Sudorese)

aumento do 

batimento cardíaco

SAÍDA: produtos de 

excreção  +H2O 

ENTRADA: Oxigénio

actividade física

Quando os nossos músculos estão em actividade as células necessitam de produzir energia como 

tal há um aumento da actividade metabólica, de consumo de oxigénio, e a produção de produ-

tos de excreção. Um dos produtos excedentes, da produção de energia pelas células, é o 

calor. 

O organismo controla a quantidade de calor (a temperatura) através da transpiração (sudorese). 

16
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4) alteração da secreção da Hormona Antidiurética

No Homem o sistema excretor é formado por um par de rins, por um par de ureteres, pela bexiga urinária e 

a uretra. No rim faz-se a filtração do sangue. Do filtrado, produto da filtração, cerca de 60% 

é reabsorvido, o restante é excretado sobre a forma de urina. 51

veia renal arterial renal

bexiga urinária

uretra

uréter

rim

IMG 12: Sistema Excretor Humano

A quantidade de água excretada e  a  concentração  final  da  urina  dependem  da  acção  da  hormona  

antidiurética (ADH). 

A hormona antidiurética (ADH) controla a quantidade de água reabsorvida e a concent-

ração final da urina, alterando a permeabilidade das paredes do tubo contornado distal e do tubo colector. 

Neste tubos há a reabsorção de alguns produtos do filtrado (resultado da filtração do sangue na cápsula 

de Bowman no rim).

A ADH é produzida pelo hipotálamo e libertada pela hipófise. Quando diminui a 

quantidade de água no sangue esta hormona é libertada para a corrente sanguínea. Este mensageiro 

químico (ADH) faz com mais água seja reabsorvida e assim que uma menor quantidade se perca na urina. 

Se houver um excesso de água, a libertaÇão de ADH pela hipófise é inibida. Há por-

tanto uma menor reabsorção de água e consequentemente uma maior perda de água via urina. 52

17
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Por isso, quando há uma alteração no comportamento desta hormona não há um 
correcto controle da quantidade água no organismo, o que pode resultar em 

desidratação ou em excesso de água (hiponatremia). 

corte de um 
rim humano

pormenor da por-
ção periférica

cápsula 
conjuntiva

veia renal

artéria renal

uréter

pirâmide
renal

cápsula de 
Bowman

córtex

medula
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 5) Ingestão de bebidas Alcoólicas

O álcool inibe a secreção de ADH, por isso, quando se bebe álcool, a água continua a ser ex-

cretada mesmo quando os seus níveis no sangue são baixos levando à desidratação.

19

COMO LEVA À MORTE?

Quando à ECSTASY se junta um ou vários destes factores o organismo vê comprometida a sua capaci-

dade de CONTROLAR A TEMPERATURA. 

A DESIDRATAÇÃO – não permite a eficaz produção de SUOR para arrefecer o organismo

  +
TEMPERATURA AMBIENTE QUENTE 
  +
 TEMPERATURA CORPORAL elevada (POR CONSUMO DE ECSTASY)
   + 
PRODUÇÃO DE CALOR POR ACTIVIDADE FÍSICA, faz com que seja difícil ao organismo descer 

a temperatura.

ACIMA DOS 42ºC: 
- desnaturação de proteínas essenciais ao funcionamento do organismo

- formação de coágulos fazendo uso das plaquetas sanguíneas 

(menor capacidade de parar hemorragias internas)

= Morte 53
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hiponatremia
O que é?
A hiponatremia ou intoxicação por água é umas 

das causas de morte associadas ao consumo de ecstasy. 54 

Alguns consumidores de MDMA reagem ao aumento de tem-

peratura e à desidratação bebendo água obsessivamente. 

20

água

Como controla o CORPO a Quantidade de Água no organismo?

A hormona antidiurética (ADH) controla a quantidade de água reabsorvida e a concen-

tração final da urina, alterando a permeabilidade das paredes do tubo contornado 
distal e do tubo colector. Neste tubos há a reabsorção de alguns produtos do filtrado 

(resultado da filtração do sangue na cápsula de Bowman no rim). 
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A ADH é produzida pelo hipotálamo e libertada pela hipófise. Quando di-

minui a quantidade de água no sangue é libertada esta hormona para a corrente 
sanguínea. Este mensageiro químico (ADH) faz com que mais água seja reabsorvida e assim que 

uma menor quantidade se perca na urina. 

Se houver um excesso de água, a libertação de ADH pela hipófise 
é inibida. Há portanto uma menor reabsorção de água e consequentemente uma maior perda de água 

via urina. 

O consumo de ecstasy vai provocar alterações na secreção da Hormona Antidiuré-
tica. Isto significa que, no caso de haver excesso de água no organismo, a libertaÇão de ADH 
Pela hipófise Não é inibida e, consequemente, que o organismo não conseguirá controlar 

eficazmente a quantidade de água. 55 56 57 

21
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A intoxicação de água ocorre quando uma pessoa ingere quantidades excessivas de água, o que 

leva a níveis de sódio no sangue demasiado baixos, e por sua vez induz a forma-
ção de edemas, sobretudo a nível cerebral.58 

Por isso, quando se bebe água em grandes quantidades, é muito importante optar por bebi-
das isotónicas, como as utilizadas pelos desportistas e comer coisas salgadas, para evitar a diminu-

ição níveis de sódio no organismo. 

Por outro lado, a ingestão excessiva de líquidos hipotónicos (como a água) pode levar à acumulação 
de água nos tecidos, o que irá aumentar o seu volume. No cérebro, este aumento de volume 

aumenta a pressão no tronco encefálico e o resultado pode ser o estado de coma 

ou até a morte.59  60

acumulação de fluídos nos 
alvéolos pulmonares

pulmões

IMG 13: Edema Pulmonar
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efeitos 
a curto prazo

5.

Nos dias seguintes ao consumo de MDMA algumas pessoas dizem sentir-se mais concentradas, mas a 

grande maioria sente alguns efeitos secundários negativos como:

- dificuldade de concentração (1-7 dias)61 

- visão turva (1-7 dias)

- confusão, falta de capacidade de concentração em tarefas do dia-a-dia (até 6 semanas)60 

- alterações de equilíbrio e tonturas (até 4 semanas) – associado a doses elevadas e/ou consumo 

frequente

- depressão média/forte (1-14 dias)

Para a grande maioria dos consumidores os efeitos secundários vão-se alterando consoante as doses e 

a frequência de consumo, com agravamento gradual dos efeitos negativos. É também comum a 

MDMA começar a perder efeito com o aumento do consumo (dose e frequência), assim como aumentam 

os efeitos secundários.

DEPRESSÃO:

São frequentes os relatos de pessoas que se sentiram deprimidas após consumir ecstasy. Normalmente 

essa sensação desaparece em alguns dias, no entanto, alguns consumidores regulares podem sentir-se 

deprimidos por longos períodos, principalmente se tomarem doses elevadas e/ou frequentes.63  64

24
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Porquê:
Para se perceber porque tem a ecstasy este efeito, é necessário perceber algumas coisas sobre o fun-
cionamento do cérebro e o modo como a ecstasy interage com ele.

1) Cérebro:

As principais células do cérebro chamam-se neurónios.65  Os neurónios são formados por: corpo 
celular, dendritos e axónio. À extremidade do axónio chamamos terminal axónico.

axónio

terminal 
axónico

corpo celular

dendrites

Os neurónios formam vastas redes de comunicação, contudo os neurónios não estão unidos 

uns aos outros, entre eles há um espaço a que se dá o nome de sinapse. 66 

sinapse

neurónio
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Para comunicarem os neurónios utilizam compostos químicos chamados neurotransmissores. Os 

neurotransmissores estão armazenados em vesículas no terminal axónico. 

Existem vários tipos de neurotransmissores como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, o 

glutamato, a glicina, o GABA e outros.  

Os neurónio são caracterizados pelo tipo de neurotransmissores que sintetizam, por exemplo, aos neurónios 

que produzem serotonina chamamos neurónios serotoninérgicos.67  68   

2) comunicação entre os neurónios:
Tomemos como exemplo um neurónio serotoninérgico: 

Para comunicar o neurónio liberta serotonina na sinapse. 

Uma vez na sinapse a serotonina vai ligar-se a receptores que se encontram na membrana do 

neurónio do outro lado da sinapse (chamado pós-sináptico). 

Cada tipo de neurotransmissor tem receptores específicos. Quando uma molécula de serotonina se liga a 

um receptor, o receptor envia informação que desencadeia reacções químicas no neurónio receptor.   

Após a ligação ao receptor, a molécula de serotonina tem de se desligar do receptor. 68  70

O neurónio pré-sináptico possui estruturas de transporte, chamadas transportadores, cuja fun-

ção é recapturar este neurotransmissor para que volte ao neurónio que o libertou. Desta 

forma, a serotonina é recapturada e re-armazenada nas vesículas e pode voltar a ser utilizada. 

Os neurotransmissores que não forem capturados permanecem na sinapse e são metaboliza-
dos, ou seja, transformados noutros compostos.71  72

serotonina

vesícula

libertação

transportador de 
serotonina

receptores de serotonina

ligação da serotonina 
ao receptor para 

transmitir a mensagem

sinapse
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3) ecstasy e o cérebro:

A ecstasy interfere na libertação de serotonina, por isso, age principalmente sobre 

os neurónios serotoninérgicos. Todos os neurónios serotoninérgicos têm origem em regiões específicas do 

cérebro chamadas núcleos da rafe. 73  

Os seus corpos celulares estão aí localizados e têm axónios longos que se estendem virtualmente a todo o 

cérebro. A serotonina tem um papel fundamental em várias funções cerebrais como a regu-

lação do humor, do ciclo de sono, do apetite e da dor.73  74

ecstasy bloqueia o 
transportador

ecstasy induz a libertação 
de serotonina

A ecstasy leva à acumulação de grandes quantidades de serotonina nas fendas sinápti-
cas. Por outro lado, a ecstasy induz também a libertação massiva de serotonina, estas duas característi-

cas são responsáveis pelos primeiros efeitos do consumo de MDMA.76  77

Na fenda sináptica, a ecstasy liga-se à estrutura recaptadora de serotonina bloqueando-a, o que leva 

à acumulação de serotonina na sinapse. Esta serotonina, como não pode ser re-
captada para reutilização, acaba por ser degradada.78
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Um neurónio que é impedido de fazer recaptação de neurotransmissores será obrigado 

a produzi-los de novo. A médio prazo isto implicará um grande desgaste para a célula, 

que é obrigada a funcionar acima das suas capacidades.

 Como o neurónio não está preparado para produzir tanta quantidade de serotonina, em pouco tempo o seu 

fornecimento começa a diminuir significativamente, até entrar em esgotamento. 79  80

diminuição significativa do fornecimento 
de serotonina

degeneração do neurónio

Dependendo da quantidade de MDMA consumida, os níveis de serotonina podem baixar tanto que se tem 

uma sensação de depressão, irritação e cansaço. 81  82

 

Tomar mais ecstasy não resolve o problema, a sensação de empatia e felicidade não voltará porque não 

há mais serotonina para ser libertada. O cérebro precisa de tempo para voltar a ter níveis 
normais de serotonina. Quanto maior a dose, maior o desgaste na produção de serotonina 

e hipoteticamente maior o tempo de recuperação. 
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Existem também autoreceptores: receptores localizados na membrana do neurónio pré-
sináptico que têm como função verificar a quantidade de serotonina existente na 
sinapse e desse modo enviar informação ao neurónio sobre a quantidade de serotonina 
a produzir, para que o equilíbrio seja mantido.83  84

serotonina

auto-receptor
transportador de 

serotonina

receptores de serotonina

Quando se toma ecstasy há um excesso de serotonina na sinapse e consequentemente os autoreceptores 

vão enviar informação aos neurónios para pararem de produzir serotonina. Quando os níveis de serotonina 

baixam os autoreceptores terão de recolher de novo informação e enviar nova mensagem, mesmo assim 

pode levar algum tempo até que a produção de serotonina regularize, nesse 

intervalo de tempo é comum o consumidor sentir-se deprimido devido aos baixos 
níveis de serotonina. 85  86

A Depressão pode manter-se?
Sim. 
Num consumidor frequente o cérebro não terá tempo para repor os níveis 
normais deste neurotransmissor. 

Sintomas de depressão forte e prolongada  podem  ser sinal  de danos  no 
cérebro por consumo elevado (em dose e/ou frequência).

29
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 efeitos 
a longo prazo

6.
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Neurotoxicidade:

Há grande controvérsia no que diz respeito aos efeitos da ecstasy no cérebro. A maioria dos 

peritos concordam que a ecstasy é neurotóxica, mas não há consenso quanto à extensão dos 
danos. 

O uso de drogas psicoactivas, por definição, altera o funcionamento químico do cérebro e tem impacto e 

consequências a longo prazo. 

Embora haja ainda efeitos e mecanismos associados ao consumo de MDMA por explorar e compreender, 

o certo é que o conhecimento existente demonstra que a MDMA diminui os níveis de sero-
tonina, que o seu uso frequente provoca danos no cérebro, agrava problemas 
psiquiátricos pré-existentes e produz outros completamente novos. 

http://www.ibmc.up.pt/e-drogas/quem_somos.html


AS DROGAS PELO PRISMA DA CIÊNCIA: ECSTASY

WWW.E-DROGAS.IBMC.UP.PT

33

Vários estudos demonstram que em média há maior incidência de problemas de saúde mental 

entre os consumidores de drogas, comparativamente com os não consumidores, e que as doenças mentais 

são muito frequentes nos consumidores de ecstasy. 

Os problemas de saúde mental dos consumidores de ecstasy são uma evidência externa da di-
minuição dos níveis de serotonina no cérebro (que controla o humor, sentimento 

de alegria e prazer). O cenário mais frequentemente descrito é de irritabilidade, ansiedade e 

problemas de memória e concentração após o consumo elevado/frequente. 

Na maioria dos casos os consumidores dizem sentir dificuldade em pensar e em exprimir-se 
verbalmente.87  88  89  90

controvérsia: 91 92

A extensão dos danos é polémica: é dependente de algumas variáveis e é muito difícil de medir 

com exactidão nos humanos. Os consumidores de ecstasy praticam normalmente policonsumo, 

sendo difícil determinar onde começa e acaba o dano provocado por cada substância. Questões diver-

sas de carácter individual e social intervêm também nos danos que o consumo vai provocar 

em cada indivíduo.
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A gota que fez transbordar o copo da polémica veio de Ricaurte (Johns Hopkins University School of 

Medicine, Department of Neurology), um dos maiores “experts” na matéria. Ricaurte publicou um 
estudo numa prestigiada revista científica em que demonstrava que a MDMA tinha efeitos altamente 

neurotóxicos e que inclusive matava neurónios de algumas áreas do cérebro.  

No entanto, mais tarde verificou-se ter havido uma troca de frascos, o frasco que suposta-

mente teria MDMA tinha na verdade metanfetamina. Ricaurte foi forçado a retirar a pub-
licação e explicar o sucedido publicamente, este episódio deu infelizmente força (sem razão...) aos 

defensores da MDMA como droga de abuso sem efeitos a longo prazo e lançou descrédito sobre todos os 

estudos relativos aos efeitos neurotóxicos da MDMA. 93 94 

Não podemos contudo tomar a parte pelo todo.
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Teoria Vigente:

Com base em vários estudos científicos, a ideia que se tem do que se passa no cérebro quando 
se consome MDMA é esta:

ecstasy e o cérebro:
A ecstasy interfere na libertação de serotonina, por isso, age principalmente sob os neurónios 

serotoninérgicos. A ecstasy faz com que os neurónios serotoninérgicos libertem uma grande quantidade de 

serotonina, armazenada nos terminais axónicos. Esta libertação massiva de serotonina é responsável pelos 

principais efeitos do consumo de ecstasy (MDMA).95

A MDMA entra no terminal axónico através dos transportadores de serotonina, 

para os quais se verificou ter afinidade devido à semelhança entre as estruturas químicas da MDMA e 

da serotonina. 

35

serotonina

vesícula
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receptores de serotonina
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Ao utilizar o transportador para entrar dentro do neurónio, a MDMA altera a configura-
ção da proteína de transporte e inverte o seu funcionamento, ou seja, o transportador passa 

a levar serotonina do terminal axónico para a sinapse, aumentando ainda mais a 

quantidade de serotonina na fenda sináptica.

A MDMA, uma vez dentro do terminal axónico, interage com as vesículas onda a serotonina está 

armazenada, fazendo com que as moléculas de serotonina sejam despejadas 
no citoplasma da célula. Parte da serotonina libertada irá então sair para a sinapse através da 

proteína de transporte, que se encontra na membrana do terminal.96

A restante será metabolizada pela MAO, uma enzima que transforma a serotonina num outro com-

posto que não tem actividade como neurotransmissor. 97 

libertação de 
serotonina no 

citoplasma da célula

vesícula

a proteína de 
transporte passa 

a transportar 
ecstasy para 

dentro do 
terminal e 

serotonina para a 
sinapse
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Quando a MAO metaboliza a serotonina forma-se, simultaneamente, peróxido de 
hidrogénio (vulgarmente conhecido por “água oxigenada”) que facilmente se transforma num com-

posto mais reactivo, com radicais livres de oxigénio, que são os principais responsáveis pelo 

envelhecimento das células.

O nosso cérebro tem enzimas para se proteger do peróxido de hidrogénio trans-

formando-os noutros compostos menos reactivos, incluindo água. A essas enzimas chamamos antioxi-
dantes, compostos que quando em contacto com oxidantes como o peróxido de hidrogénio provocam 

uma reacção química que os neutraliza. Os antioxidantes são parte da defesa natural 
do organismo contra estes compostos, evitando parte do dano que podem causar. 98 

Metabolização da 
serotonina pela 

MAO e formação de 
peroxido de hidro-

génio e radicais 
livres de oxigénio

MAO

Metabolização dos 
radicais livres por 
ensimas antioxi-

dantes e formação 
de água e outros 

metabolistos

radicais livres de 
oxigénio
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SEROTONINA 

PEROXIDO DE HIDROGÉNIO

RADICAIS LIVRES DE OXIGÉNIO
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No entanto, quando quantidade de peróxido produzido na célula é grande, as enzimas 
antioxidantes tornam-se insuficientes para o combater.

Por outro lado, à medida que a temperatura sobe, estas enzimas tornam-se menos efi-
cientes e, eventualmente, param de funcionar, deixando as formas reactivas de oxigénio 
livres para atacar a célula.99

Como a ecstasy aumenta a temperatura corporal, diminui a actividade destas enzimas, diminuindo ainda 

mais a capacidade de defesa das células. As formas reactivas de oxigénio livres na célu-
las são muito tóxicas para o neurónio: danificam lípidos e proteínas, atravessam a membrana da 

mitocôndria e interferem na produção de energia – ATP (cadeia respiratória da 
célula) – limitando a capacidade de sobrevivência do neurónio.100  101

Estes danos não significam necessariamente a morte do neurónio. 

Como a ecstasy age nas sinapses e o corpo celular do neurónio está longe do terminal axónico, a acu-
mulação de danos por consumo frequente afecta sobretudo a comunicação entre os 
neurónios, o que terá sérias repercussões na saúde mental dos consumidores 

de MDMA. 102  103 104  
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O cérebro recupera mas não a 100%. Durante o período de recuperação, após consumo severo de MDMA,

 o cérebro poderá criar novas ligações, mas isso não será suficiente. 

Durante a infância, à medida que o cérebro se desenvolve, vamos aperfeiçoando as ligações 

entre os neurónios. Com o tempo e a aprendizagem, ligações que não interessam vão desaparecer e outras 

que são importantes vão ser reforçadas e desenvolvidas. O cérebro vai aprendendo como deve funcionar e 

que áreas activar para a execução de cada tarefa.

Com o tempo a plasticidade do cérebro, a sua capacidade de se moldar, vai 
diminuindo. 

As novas ligações, criadas para substituir as que desapareceram, poderão não estar moldadas correcta-

mente, não serão completamente funcionais e podem inclusive causar entropia. As novas 

ligações podem causar confusão na comunicação, enviar mensagens erradas para os sítios 

errados e comprometer a execução acurada de algumas tarefas. 

O CÉREBRO RECUPERA?
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OUTROS DANOS:

Toxicidade Hepática:

Os danos no fígado são um dos efeitos secundários do consumo de ecstasy. Alguns doentes conseguem 

recuperar mas outros chegam a precisar de um transplante de fígado para sobreviverem. Um dos 

efeitos da ecstasy é a hipertermia (aumento da temperatura corporal).

Por si só a hipertermia é uma causa importante de toxicidade para as células, mas verificou-se 

que quando o organismo está a 37ºC ou mais e em simultâneo sob o efeito de MDMA, a toxicidade para as 

células é ainda maior. Estes dois elementos conjugados afectam a peroxidação lipídica, colocando 

em causa a viabilidade das células.105 

Os danos no fígado são ainda mais prováveis e acentuados se ao consumo de MDMA se associar 

o consumo de álcool. O álcool tem, por si, uma acção negativa no fígado, mas quando associada à 

ecstasy potencia o aumento de temperatura (hipertermia), o que provocará ainda mais efeitos tóxicos no 

fígado. 106 107 108    

FALHA RENAL:

A falha renal é um sintoma frequente em vítimas de hipertermia associada ao consumo de MDMA. 109   A 

ecstasy não mostra ter especial toxicidade para o tecido renal, no entanto, os danos verificados 

nos rins são normalmente consequência da rabdomiólise (lesão das células dos músculos esqueléticos - 

rotura da célula e libertação do seus constituintes na corrente sanguínea), provocada pelo aumento da 

temperatura corporal.110  111
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DANOS CARDÍACOS:

Os danos cardíacos estão também relacionados com a hipertermia. A exposição prolongada a estimulantes 

é prejudicial para o sistema cardiovascular e deve ser evitada. 112

Embora o risco não pareça muito elevado, estas preocupações são legítimas quando se tratam de consu-

midores regulares de ecstasy. 

Pessoas com problemas de coração ou historial de dores no peito, tensão alta, aneurisma ou 

enfarte, glaucoma, hepatite, problemas renais ou hipoglicemia,  se consumirem ecstasy, estarão expostas a 

um risco acrescido. 113  114
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 o Sexo & a ecstasy
7.

1) VIAGRA E ECSTASY
Embora se fale da ecstasy como uma droga do sexo ou 

droga do amor, é conhecido que o consumo de MDMA 

não é tipicamente associado à pratica sexual, uma vez que 

dificulta a erecção na grande maioria dos 
homens e nem sempre desperta sensações que incitem à 

prática sexual.115

Desde 1998, quando o Viagra foi introduzido no mercado, que 

alguns consumidores de ecstasy afirmam 
associar Viagra116  a MDMA, de modo a ultrapas-
sar os problemas de erecção resultantes 
do consumo de ecstasy.

Não há dados exactos da percentagem de uso destas duas substâncias em conjunto, contudo, sabe-se que o 

Viagra tem efeitos cardiovasculares e quando em conjunto com MDMA aumenta 
muito o ritmo cardíaco, a pressão arterial, a tendência para a hipertermia e a 

probabilidade de paragem cardio-respiratória. 117
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2) QUAL A RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ECSTASY 
E O HIV? 

Vários estudos demonstram uma clara associação entre o consumo de drogas como a ecstasy e 
comportamentos sexuais de risco. Estas práticas incluem sexo desprotegido, que 

aumenta o risco de contrair HIV.118

O consumo de ecstasy aumenta a proximidade emocional e o desejo de contacto físico. A ecstasy, princi-

palmente quando associada ao Viagra, está relacionada com a pratica sexual, e assim a práticas sexuais de 

risco. 

Quando se está sob o efeito de uma substância psicotrópica a probabilidade de ter comportamentos sexuais 

de risco é maior, logo, a probabilidade de contrair HIV é acrescida.119  120

Formas mais comuns de transmissão do HIV

bebé

sexo desprotegido com 
um parceiro
 infectado

Partilha de Seringas com 
Uma pessoa infectada

Transmissão de uma mãe 
infectada para o feto
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  ecstasy & 

antidepressivos

8.

NÃO TOMAR MDMA SE ESTIVER A TOMAR UM MAOI (Inibidor da Monomina Oxidase)

Os inibidores da MAO são principalmente encontrados em antidepressivos.121  122  123

MDMA e alguns tipos de inibidores da MAO são uma combinação perigosa, pois podem levar ao 
Síndrome Serotoninérgico, quase sempre fatal, de modo que o ideal será evitar mistu-

rar ecstasy e antidepressivos.

ecstasy

MAO

MAOI
(inibidor da MAO)

serotonina
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Considera-se que uma droga causa dependência se ocorrerem sintomas físicos quando um consumidor regu-

lar pára de consumir. Segundo esta definição, a MDMA não é aditiva.

A ecstasy não causa dependência física num grau tão intenso como drogas como a heroína ou a 

cocaína. Contudo, frequentemente toma uma importância muito grande na vida das pessoas e muitos con-
somem-na compulsivamente, provocando por isso dependência psicológica. 

A dependência psicológica baseia-se no desejo de continuar a tomar uma droga por prazer ou para reduzir 

a tensão e evitar um mal-estar. A dependência psicológica pode ser muito poderosa e difícil de superar. É 

particularmente frequente com as drogas que alteram o humor (e as sensações) e que afectam o sistema 

nervoso central.

Para os dependentes, as actividades relacionadas com as drogas chegam a ser uma parte tão grande da sua 

vida diária que a dependência interfere, geralmente, com a capacidade de trabalhar, de estudar ou de se 

relacionar com a família e os amigos.124
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A dependência psicológica está relacionada com a acção das drogas no sistema de recompensa. 

O sistema de recompensa é responsável pela sobrevivência: incentiva-nos a fazer coisas bené-

ficas para nós, respondendo com a libertação de um neurotransmissor – a dop-
amina, que cria sensações de prazer. 

O abuso de drogas leva a uma repetição do estímulo, induzindo a libertação de grandes quantidade de dop-

amina, o que conduz a sentimentos de alegria, euforia. O hipocampo memoriza esta 
satisfação e a amígdala cria uma resposta condicionada a estes estímulos, a que muitas vezes se 

chama de memória das drogas. As drogas modificam as estruturas cerebrais e a 
maquinaria dos neurónios para promover o ser consumo.125

A compulsão no consumo de drogas levará ao progressivo abandono de actividades adaptativas fundamen-

tais à sobrevivência, fruto de alterações neurobiológicas no funcionamento do circuito de recompensa.126

IMG 14: Sistema de Recompensa 

Comportamento

Memória

Sistema de Recompensa

Amígdala

http://www.ibmc.up.pt/e-drogas/quem_somos.html


AS DROGAS PELO PRISMA DA CIÊNCIA: ECSTASY

WWW.E-DROGAS.IBMC.UP.PT

9. REFERências

124  Jansen, K. L. (1999). Ecstasy (MDMA) Dependence. Drug and Alcohol Dependence, 53,2:121-124.

125  Meyer, A., Mayerhofer, A., Kovar, K., Schmidt, W. (2002). Rewarding effects of the optical isomers of [MDMA] 
and [MDEA] measured by conditioned place preference in rats. Neurosci Lett, 330(3): 280-4.

126 Koob, George F., Le Moal, M.. Neurobiology of Addiction. Elsevier Academic Press

51

http://www.ibmc.up.pt/e-drogas/quem_somos.html

	Untitled

	1: 


