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Introdução: O Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) é a principal neurotrofina 

cerebral. Seu papel nos processos de crescimento, diferenciação, conectividade neuronal e 

plasticidade sináptica está bem descrito na literatura (NARVAEZ et al., 2013; SCHERER et 

al., 2016; SCHOENBAUM, STALNAKER, SHAHAM, 2007; SINHA, 2011; SORDI et al., 

2014; VON DIEMEN et al., 2014). Além disso, o BDNF desempenha funções na mediação 

de processos cognitivos dependentes de estímulo externo, como aprendizado, experiências e 

memórias, incluindo os efeitos de Substâncias Psicoativas (SPA). Uma forma de mensurar os 

níveis de BDNF é através da dosagem pelo soro ou plasma sanguíneo. Estudos em animais e 

humanos evidenciaram que a exposição crônica a SPA está relacionada a alterações no 

BDNF, mas esses resultados não estão bem compreendidos. Objetivo: O objetivo deste estudo 

foi realizar uma revisão sistemática com meta-análise de todos os estudos que avaliaram o 

BDNF periférico em humanos dependentes de cocaínicos comparados a controles saudáveis. 

Método: Este trabalho é um recorte de uma meta-análise de estudos que avaliaram o BDNF 

periférico em humanos dependentes de substâncias psicoativas comparados a controles 

saudáveis (ORNELL et al., 2018). A busca foi realizada nas bases: PubMed / MEDLINE, 

EMBASE e PsycINFO. Foram localizados 4.175 artigos. Posteriormente, foi realizada a 

leitura do título e abstract e foram identificados 259 artigos relacionados ao crack e à cocaína, 

e após a leitura desses estudos na íntegra, 9 artigos foram incluídos na meta-análise, 

totalizando 394 sujeitos (cocaína n=98, crack n=298). Resultados: Os resultados da pesquisa 

evidenciaram que o BDNF sérico estava reduzido no grupo crack (SMD=-1.74, 95%CI -3.25 

to -0.22, p=0.02, I2=98.60), mas não no grupo cocaína (SMD=-0.17, 95%CI -1.10 to 0.76, 

p=0.72, I2=96.40), quando comparados aos controles. Quando foram analisados os subgrupos 

de sujeitos em uso ativo, ambos estavam reduzidos (respectivamente, cocaína: SMD=-0.85, 
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95%CI -1.37 to -0.33, p=0.05 I2=0; crack: SMD=-2.01 95%CI -2.34 to -1.68, p<0.001, I2=0). 

Porém, após a abstinência, apenas o BDNF grupo crack permaneceu reduzido em relação aos 

controles (SMD=-0,35 95%CI -3.25 to -0.70, p=0.01, I2=0). Conclusão: Esses resultados 

sinalizam que o BDNF está reduzido durante o uso ativo de cocaínicos e seu retorno para 

níveis basais pode variar de acordo com a farmacocinética decorrente da via de utilização da 

droga e do potencial dependógeno. 
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