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Apresentação
Esta publicação visa ajudar a preencher uma
lacuna em nosso país sobre aplicações diversas de
substâncias psicodélicas no contexto psicoterapêutico.
Apesar de ainda não haver previsão legal para tal uso no
Brasil, o recente retorno, a nível mundial, das pesquisas
na área, o baixo risco dos psicodélicos à saúde e os
excelentes resultados clínicos encontrados evidenciam
que sua proibição não se justifica por critérios de saúde
coletiva (são proibidas algumas substâncias com
resultados bem melhores para a saúde que outras
permitidas e amplamente adotadas) ou de segurança
pública (a violência é fruto da proibição e não vemos
funcionários de drogarias ostentando armas pesadas,
mesmo que comercializem inúmeras substâncias
tóxicas, viciantes e de alto risco letal), mas por um viés
ideológico ao qual se somam interesses privados
(ligados à Big Pharma, à indústria da loucura, à indústria
bélica e a grandes políticos, militares e empresários do
narcotráfico internacional). É por um compromisso com
a saúde da população brasileira que a publicação desta
apostila visa facilitar o acesso a tais informações.
O conteúdo baseia-se numa revisão crítica de
pesquisas na área. Após um breve histórico do uso de
psicodélicos em psicoterapia, são introduzidos os
principais modelos de psicoterapia aliada ao uso de
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psicodélicos desenvolvidos na Europa e Estados Unidos
em meados do século XX, dadas algumas indicações
clínicas atuais, assim como sugestões para o manejo de
experiências psicodélicas e considerações sobre nosso
atual contexto.
Este material é de caráter introdutório, sem
qualquer pretensão de esgotar o tema. Ao contrário, o
objetivo é estimular debates e ações. O texto tem
origem no minicurso Introdução à psicoterapia aliada ao
uso de substâncias psicodélicas, cuja primeira edição
ocorreu em agosto de 2018, no Congresso de Biologia
da Universidade Estadual de Londrina. O minicurso foi
organizado pelo psicólogo Fernando Beserra,
co-fundador da Associação Psicodélica do Brasil (APB). A
APB foi fundada em 2015 por usuários, profissionais,
ativistas e pesquisadores com interesse nos saberes,
práticas e políticas que influem na experiência de
usuários(as) e não-usuários(as) de substâncias
psicodélicas (para saber mais sobre a APB, visite
www.associacaopsicodelica.org). Sou co-fundador da
APB e ministrei a terceira edição do minicurso, em São
Paulo, em abril de 2019, organizada pela psicoterapeuta
e terapeuta holística Daniela Monteiro (APB - Campinas)
e pelo economista Márcio Oliveira Junior, co-fundador
da APB. O texto a seguir revisa minhas notas de aula e
sintetiza o conteúdo do minicurso. Embora o texto
tenha passado por uma revisão por integrantes da APB,
a quem aproveito para agradecer, assumo a
responsabilidade por quaisquer falhas ou negligências.
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1 - Introdução ao uso de
psicodélicos em psicoterapia
Eu sou psicodélico
A vida para um hippie é mais vida
O mundo é uma flor
Sem espinhos e sem dor
Plantada com amor
Eu sou psicodélico
Pra mim o universo é um jardim
Também quero ser assim
Azul, vermelho, amarelo, branco da paz!
A paz, colorido, bélico
Eu sou psicodélico
(Carlos Cruz / Emanuel Rodrigues)

Em geral, a palavra ‘psicodélico’ é utilizada em
menção a um estilo artístico (rock psicodélico,
psytrance, arte psicodélica, etc.), a uma cena cultural
underground (a cena hippie de San Francisco, a cena
trance de Goa, etc.) ou a certas substâncias (LSD,
cogumelos, peiote, iboga, DMT...). O termo foi cunhado
em 1957 pelo psiquiatra britânico Humphry Osmond,
tendo sido criado numa troca de cartas com o escritor
Aldous Huxley, em 1956. Trata-se de um neologismo,
resultante da junção de psique (mente, espírito, alma,
self, psiquismo) e delos (manifestação, revelação, visão).
O termo psicodelia sintetiza a ideia de manifestação da
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mente, ou revelação do espírito, e psicodélico é o que
torna visível a alma, o self ou o psiquismo. A noção de
psicodelia, no sentido que particularmente interessa à
clínica, refere-se a experiências de transformação por
redução de controle egóico e expansão da consciência.
Tais experiências envolvem a passagem por
estados alterados ou alternativos de consciência que
podem ser atingidos, por exemplo, com toques de
tambor e técnicas de meditação ou respiração. No
entanto, o tema aqui são os potenciais efeitos clínicos
dos transes induzidos pela ingestão de fármacos
psicodélicos, sejam naturais, como Salvia divinorum,
cogumelos mágicos, iboga, ayahuasca, cactos com
mescalina (peiote, wachuma) e sementes com LSA
(Ipomoea violacea, Argyreia nervosa, Turbina corymbosa) ,
sejam drogas semissintéticas como o LSD, ou sintéticas,
como o MDMA, a quetamina e os chamados research
chemicals, ou químicos de pesquisa (NBOMe, DOx, etc).
Psicodélicos naturais são de uso milenar em
rituais religiosos e de cura, vistos como inseparáveis, e
também em festividades. Em culturas que percebem
tais plantas, fungos, ou mesmo animais como mestres
de origem divina (SCHULTES; HOFMANN; RÄTSCH,
2001), todas estas formas de uso recebem controles
estritos de segurança altamente ritualizados, algo que
ocorre também em religiões ayahuasqueiras como o
Santo Daime, Barquinha e a União do Vegetal. Há
saberes milenares sobre os efeitos terapêuticos dos
psicodélicos, atrelados a seu potencial de favorecer
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experiências místicas, sendo que os controles rituais
não se dão apenas sobre aspectos do que é consumido,
mas também de quem consome (por vezes, como
iniciação) e do contexto em que se dá esse consumo
(mesmo para uso em festas, a preparação é ritualizada e
com tabus).
Contudo, é especialmente a partir das pesquisas
científicas com o LSD nas décadas de 1950 e 1960 que
cientistas e psicoterapeutas norte-americanos e
europeus passam a dar mais atenção aos potenciais
terapêuticos dos psicodélicos. Ao longo desse processo,
ao menos dois pontos diferenciam os modos de
controle ancestrais dos modos de controle atuais: o
primeiro é que algumas dessas práticas seriam
consideradas antiéticas em nossa cultura, como por
exemplo o uso em rituais com sacrifício humano pelos
Astecas; o segundo é que uma relação custo-benefício
aceitável em vários contextos religiosos pode não se
aplicar aos rigorosos padrões exigidos à pesquisa
científica contemporânea envolvendo administração de
psicotrópicos a humanos (JOHNSON; RICHARDS;
GRIFFITHS, 2008). Contudo, algumas salvaguardas
desenvolvidas para pesquisas clínicas com psicodélicos
guardam semelhanças com importantes aspectos de
usos indígenas; por exemplo, a organização do
ambiente (expressa na riqueza dos rituais), as restrições
(tabus),
a
necessidade
de
orientação
e
acompanhamento por alguém experiente (xamã) e a
própria exaltação dos efeitos subjetivos dos
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psicodélicos (expressa como reverência às chamadas
plantas professoras).
A presente publicação realiza uma revisão de
estudos atuais sobre usos potenciais de substâncias
psicodélicas em psicoterapia no intuito de contribuir
para o debate no país. O texto sintético e introdutório
objetiva disseminar em língua portuguesa o que vem
sendo feito mundialmente em termos de pesquisa.

Classificando substâncias psicotrópicas
Psicodélicos são uma classe farmacológica de
psicotrópicos, ou seja, de substâncias cujas moléculas
possuem afinidade seletiva por receptores presentes
em nosso sistema nervoso central (SNC). O termo
psicotrópico indica uma relação de tropismo que se dá
entre certas substâncias (plantas, fungos, secreções
animais, moléculas sintéticas, etc.) e nosso psiquismo,
tal como plantas com fototropismo orientam-se pela
luz. O tropismo é uma relação de afinidade, positiva ou
negativa, que encontra expressão nos relacionamentos
humanos como atração (tesão, amor) ou repulsa (nojo,
ódio). Mas ocorre aí um grande salto, pois uma coisa é
abordar os psicodélicos como um tipo farmacológico de
substâncias, enquanto outra é adotar um paradigma
psicodélico para compreender as relações humanas com
substâncias psicotrópicas e a própria consciência.
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O farmacologista alemão Ludwig Lewin, também
chamado Louis Lewin, foi um pioneiro na classificação
dos diversos tipos de substâncias psicoativas
conhecidas. Em sua obra Phantastica, de 1924, Lewin
propôs uma divisão dos psicotrópicos em cinco grupos,
nomeados
a
partir
dos
efeitos
subjetivos
experimentados por seus usuários. Seriam eles os
Inebriantia (álcool, éter), os Exitantia (anfetaminas), os
Euphorica (opiáceos), os Hypnotica (tranquilizantes) e,
por último, o que dá nome ao livro de Lewin e se refere
às substâncias que estamos estudando aqui: os
Phantastica (XIBERRAS, 1989). Este termo foi adotado
pelo farmacólogo devido ao fato de tais drogas
produzirem experiências descritas como fantásticas, ou
seja, o uso de tais substâncias de algum modo desperta,
ou intensifica, fantasias, sonhos e desejos inconscientes
(seja numa leitura freudiana, junguiana, reichiana,
deleuziana, etc.), ou mesmo torna sensíveis “formas
potenciais de consciência”, para usar uma expressão do
psicólogo e filósofo norte-americano William James
(2017), a quem retornaremos algumas vezes.
No mesmo ano de 1957 em que Humphry
Osmond cunhou o termo psicodélico, Pierre Deniker e
Jean Delay, considerados os pais da psicofarmacologia
moderna por terem descoberto em 1952 o potencial
antipsicótico da clorpromazina, propuseram dividir os
psicotrópicos
em
três
tipos:
psicolépticos,
psicoanalépticos e psicodislépticos (IVERSEN, 2012).
O termo lepto significa delgado, estreito,
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reduzido. Psicolépticos são substâncias que de algum
modo reduzem algo na atividade cerebral, que se
expressa como desaceleração ou atenuação, podendo
gerar efeitos calmantes, sedativos, ansiolíticos,
anestésicos, depressores do sistema nervoso central
(SNC). Os psicoanalépticos fazem o contrário (o prefixo
“ana” indica negação), ou seja, aceleram, intensificam,
aumentam a atividade cerebral, gerando efeitos
tipicamente antidepressivos, estimulantes do SNC. Em
psicodisléptico, o prefixo “dis” evoca dispersão,
perturbação, disrupção. Ou seja, o efeito dos
psicodislépticos, perturbadores do SNC, não se reduz a
alterações de velocidade, mas envolve mudanças
qualitativas complexas, sendo estas as substâncias cujos
potenciais terapêuticos nos interessam. O uso do termo
psicodisléptico, no entanto, se revela inadequado.
Os usos das palavras indicam algo da perspectiva
pela qual as substâncias são abordadas. Os termos
psicodisléptico, psicotomimético e alucinógeno, por
exemplo, possuem todos conotação negativa, ligada à
psicopatologia. Enquanto o primeiro significa o que
dispersa, perturba, embaralha a transmissão sináptica
no SNC, psicotomimético sugere algo capaz de imitar,
mimetizar a experiência da psicose, e alucinógeno
traduz o que gera alucinação, percepção sem objeto
externo. Nos serviços de saúde mental, por exemplo, o
termo alucinação costuma ser utilizado como sinônimo
de crise psicótica, em geral a ser prontamente
combatida pelo aumento da prescrição de drogas
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antipsicóticas. Bentall (2013, p. 66) cita um grupo de
pacientes que alucinavam cronicamente, mas “muitas
das vozes que ouviam eram percebidas como
agradáveis, e a maioria tinha incorporado ‘suas’ vozes à
sua rede social”. Não haveria sentido em patologizar
esse tipo de experiência, pois “muitos afirmavam que
não gostariam que as vozes fossem tiradas deles por
meio de tratamento” e, além disso, “algumas pessoas
que ouviam vozes positivas levavam vidas bem
sucedidas sem buscar ou receber tratamento
psiquiátrico”. No entanto, o debate sobre a experiência
alucinatória foge ao escopo deste texto.
Há uma série de outros termos para designar as
substâncias que aqui estudamos sem sequer suscitar a
carga negativa dos anteriores. Por exemplo, tais
substâncias foram também chamadas psicoscópicas, por
nos fazerem enxergar com maior nitidez os processos
subjetivos; visionárias, por produzirem visões (ou
mirações, na linguagem daimista); onirógenas, por
gerarem sonhos; enteógenas, por produzirem uma
experiência interior do divino; enteodélicas, por
tornarem manifesto o divino interior; empatógenas, por
promoverem empatia. Optamos pelo termo psicodélico
para realçar nossa abordagem ética, estética e política
(GUATTARI, 1992) da produção de subjetividade
envolvida no uso dessas substâncias, ao invés de
restringirmos o debate sobre os usos terapêuticos à
leitura biomédica dominante, farmacocentrada e
prescritiva (RODRIGUES, 2016).
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Defendemos, por exemplo, abordar a maconha
sob uma perspectiva psicodélica, uma vez que o debate
público que tem sido realizado sobre os potenciais
terapêuticos desta ('maconha medicinal') não aborda os
potenciais para a psicoterapia de algumas experiências
catalisadas pela psicoatividade, sobretudo quando da
ingestão de altas doses de THC. Concordamos que a
variedade da planta (sativa e indica) influi nos efeitos,
por conta especialmente da maior ou menor presença
de certos fitocanabinóides (THC, CBD, CBN, CBG, etc.),
assim como de terpenos e flavonoides, que agem
sobretudo modulando a ação dos fitocanabinóides
através do chamado efeito comitiva (sinergia entre as
moléculas encontradas nas plantas in natura,
responsável por sua maior eficácia terapêutica, em
comparação com o uso de moléculas isoladas ou
compostos sintéticos). Mas, para além da variedade e da
quantidade da substância, nota-se que, em função do
contexto, de quem usa, de como, quando, onde e com
quem usa, os efeitos experimentados podem ser ora
relaxantes, ora euforizantes, fantásticos ou mistos.
Assim, o atual silêncio sobre os potenciais psicodélicos
da maconha parece resultar de ignorância ou medo.

Riscos e danos das substâncias psicodélicas
Muita gente se assusta com a ideia de se fazer
uso terapêutico de psicodélicos. Como indicam Daniel e
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Haberman (2017), há uma preocupação de que o uso de
psicodélicos possa exacerbar problemas psiquiátricos
latentes, levar ao suicídio ou à dependência. No
entanto, um estudo populacional de Krebs e Johansen
(2013), da faculdade de Medicina da Universidade de
Ciência e Tecnologia da Noruega, com cerca de 130 mil
adultos aleatórios nos Estados Unidos incluiu mais de 21
mil usuários de psicodélicos (entre LSD, mescalina e
psilocibina) e não encontrou qualquer associação
significativa entre o uso de psicodélicos e aumento do
tratamento de saúde mental ou pensamentos, planos
ou tentativas suicidas. Ao contrário, em geral o uso de
psicodélicos foi associado a uma menor taxa de
problemas psiquiátricos. Outro estudo interessante
nesse sentido é o de David Nutt e colegas (NUTT; KING.;
PHILLIPES, 2010) do Imperial College London, no qual foi
feita uma análise multicriterial dos danos causados a si e
a terceiros pelo abuso de diversas drogas no Reino
Unido, resultando num quadro em que o MDMA, o LSD e
a psilocibina figuram entre as de menor risco.
Pode parecer estranho que substâncias por vezes
chamadas de drogas pesadas apresentem segurança e
eficácia bem maior que outras, lícitas, às vezes nem
consideradas drogas, como o álcool e grande parte dos
medicamentos mais utilizados em psiquiatria. Essa
estranheza é fruto de uma ignorância recente. Na Grécia
antiga,
o termo pharmakon designava algo
paradoxalmente capaz tanto de curar quanto de
envenenar (RODRIGUES, 2016). A história das relações
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dos seres humanos com os meios naturais, sintéticos e
semissintéticos de alteração da consciência é permeada
por antagonismos, remetendo a prazer e dor, força e
fraqueza, autonomia e heteronomia, vida e morte, céu e
inferno, amor e ódio. Essa história perde-se no limiar do
tempo. Embora haja inúmeros estudos históricos e
hipóteses fascinantes sobre os primórdios dos usos
humanos de psicodélicos, partimos de meados do
século XIX, período de intensa auto-experimentação.

Antecedentes do uso de psicodélicos em psicoterapia
Em 1845, na França, o psiquiatra Moreau de Tours
publicou um estudo relacionando os efeitos do haxixe a
sintomas psicóticos com base na auto-experimentação e
enxergando na prática uma ferramenta para a formação
psiquiátrica (GARCIA-ROZA, 2000). Apesar do lugar que
essa modalidade de uso passou a ter na investigação do
potencial das substâncias psicodélicas, a busca negativa
por simular a psicose (paradigma psicotomimético) não
coincide com a adoção de um paradigma psicodélico.
O
psicólogo
Rick
Doblin,
diretor
da
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
(MAPS), organização sem fins lucrativos que busca
ajudar pessoas a se beneficiarem de usos cuidadosos de
psicodélicos, mostra, em sua tese de doutoramento
(DOBLIN, 2000) sobre a história da regulamentação da
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maconha e dos psicodélicos nos Estados Unidos, a
auto-experimentação como prática amplamente
difundida no séc. XIX. Para Doblin, o início da pesquisa
psicodélica propriamente dita se deu entre os anos de
1874, quando Paul Blood publicou um artigo com
insights derivados da auto-experimentação com óxido
nitroso (gás do riso), e 1882, quando William James
publicou
um
artigo
sobre
seus
próprios
auto-experimentos com o gás de óxido nitroso. Em
1887, Briggs publicou os resultados de um
auto-experimento com peiote e amostras do cacto
foram enviadas para análise química por Ludwig Lewin.
Em 1889, Lewin apresentou o peiote a William James.
No entanto, como o cacto lhe causava náuseas, James
seguiu seus auto-experimentos com o gás hilariante. No
clássico As variedades da experiência religiosa, James
(2017) escreveu tanto que o óxido nitroso estimula a
consciência mística quanto que nossa consciência
normal de vigília não passa de um tipo de consciência,
enquanto a toda sua volta distintas formas potenciais
de consciência aguardam a redução do controle
exercido pelo ego para se apresentarem plenamente,
tendo na psicologia um campo de aplicação.
Para o psiquiatra tcheco Stanislav Grof (1997),
especialista no uso terapêutico de psicodélicos, a longa
história do uso ritual dessas substâncias contrasta com
o período relativamente curto de interesse científico
por sua investigação sistemática, clínica e laboratorial.
Entre a síntese da mescalina (princípio ativo do peiote)
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em 1919 e a descoberta do LSD em 1943, as pesquisas
não focavam os potenciais clínicos das substâncias, mas
basicamente tentavam induzir psicoses (paradigma
psicotomimético). O LSD viria a alterar essas cores.
Em 1938, o químico suíço Albert Hofmann,
trabalhando nos laboratórios da indústria farmacêutica
Sandoz, combinou o ácido lisérgico - alcaloide isolado da
Claviceps purpurea, fungo que dá nos grãos do centeio -,
com uma série de dietilamidas, produzindo diversos
compostos semissintéticos experimentais. Um destes
recebeu a sigla LSD-25, que resume a fórmula do
vigésimo quinto tartarato dietilamido de ácido
D-lisérgico. A Claviceps purpurea, também conhecida por
ergot, cravagem ou esporão do centeio, é uma
substância tão instável que ao longo dos séculos
mostrou que conforme a dose pode matar, mutilar,
auxiliar trabalhos de parto ou causar fortes
perturbações mentais (CASHMAN, 1970). A intenção do
cientista era tentar produzir um analéptico que pudesse
funcionar como estimulante circulatório e respiratório.
Os resultados dos testes em ratos de laboratório
não interessaram à Sandoz e as pesquisas com o
fármaco foram descontinuadas. Mas Hofmann
continuou a investigar os alcaloides da Claviceps
purpurea, tendo chegado, com isso, a produzir fármacos
importantes, como o Hydergine, para a circulação
periférica e controle da função cerebral em desordens
geriátricas, que chegou a ser, por décadas, o principal
fármaco comercializado pela Sandoz (HOFMANN, 1980).
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Em 1943, Hofmann havia se tornado diretor adjunto do
laboratório de pesquisas e, tomado pela estranha
sensação de que aquela molécula abandonada possuía
importantes características, diferentes das notadas em
1938, voltou a sintetizar o LSD-25. Durante o manuseio,
o químico acabou sentindo algo surpreendente. O
cientista sentiu um pouco de tontura e uma
superestimulação da imaginação. Acreditando ter em
mãos uma substância de poder extraordinário, decidiu
ingerir uma dose experimentalmente três dias depois.
Conforme o relatório, consta que, numa
segunda-feira, 19 de abril de 1943, às 16:20, Hofmann
ingeriu 250 microgramas de LSD-25 no laboratório da
Sandoz (dose dez vezes maior do que aquela que viria a
ser considerada eficaz para se começar a sentir os
efeitos psicodélicos). Cerca de quarenta minutos após a
ingestão, o químico precisou cessar as notas e ir para
casa. Como havia restrição no uso de automóveis por
conta da guerra, foi para casa de bicicleta e ao longo de
algumas horas teve uma experiência bem intensa, com
direito a móveis se movendo, bruxas, cores falantes e
medo de morrer ou enlouquecer, seguidos, porém, de
uma sensação duradoura de intenso bem-estar
(RODRIGUES, 2016).
A conclusão do auto-experimento indicou o LSD
como substância de potências e propriedades
extraordinárias. Não se conhecia outra droga capaz de
produzir efeitos tão intensos em doses tão baixas. O
cientista estava seguro de que o fármaco teria utilidade
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na neurologia, na psicologia e na psiquiatria. Em 1947,
mesmo ano em que foi fundada a CIA e em que a
marinha dos Estados Unidos iniciou o projeto CHATTER
no intuito de "desenvolver meios para se obter
informação das pessoas, independente de sua vontade”,
conduzindo experimentos com mescalina (LEE; SHLAIN,
1992, p. 5), foi publicada a 1º pesquisa científica sobre
uso humano do LSD, com 22 adultos, na clínica
psiquiátrica da Universidade de Zurique, na Suíça
(HOFMANN, 1980). A Sandoz se convenceu de que tinha
em mãos uma ótima ferramenta para investigar a mente
humana e começou a produzir o LSD, enviando amostras
para faculdades, centros de pesquisa e terapeutas
privados, pedindo-lhes feedback sobre os resultados das
investigações. Em 1949, Robert Hyde conduziu o
primeiro auto-experimento com LSD nos Estados
Unidos, com auxílio de Max Rinkel. Ambos organizaram
um estudo com LSD numa clínica de saúde mental
afiliada à universidade Harvard, no qual testaram o
efeito da substância em 100 voluntários e divulgaram os
resultados no ano seguinte, no encontro anual da
Associação Psiquiátrica Americana (LEE; SHLAIN, 1992,
p. 20). Também em 1950, foi publicado nos Estados
Unidos um artigo sobre uso de LSD em pacientes
neuróticos resistentes à terapia, indicando o potencial
da substância de intensificar processos transferenciais e
encurtar o tempo de tratamento (DOBLIN, 2000).
No início dos anos 50, as descobertas do LSD e da
serotonina "lançaram as bases para o novo mundo da
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neurociência” (STRASSMAN, 2002, p, 44). A curiosidade
sobre psicodélicos tornou-se crescente no círculo de
cientistas que se denominavam "psicofarmacologistas”.
Em 1952, Humphry Osmond e John Smythies
publicaram um artigo científico traçando relações entre
mescalina e esquizofrenia (LEE; SHLAIN, 1992, p. 45). Em
1953, a farmacêutica suíça Sandoz iniciou uma
colaboração com a Food and Drug Administration (FDA),
distribuindo LSD para pesquisas norte-americanas,
Albert Kurland começou a conduzir pesquisas com LSD
em um hospital público norte-americano e o escritor
beat William Burroughs foi ao Peru e à Colômbia, em
busca do yagé (ayahuasca). As cartas trocadas com Allen
Ginsberg (BURROUGHS, 2008) foram publicadas dez
anos depois, atraindo a atenção dos norte-americanos.
Em 1954, em Los Angeles, o psiquiatra Oscar
Janiger começou a administrar e pesquisar o uso social
do LSD por indivíduos saudáveis, especialmente artistas
(DOBLIN, 2000, p. 24). Sidney Cohen também realizou
pesquisas com indivíduos saudáveis e, no mesmo ano,
Humphry Osmond ofereceu mescalina ao escritor
Aldous Huxley (1966), que descreveu sua experiência
com a substância no ensaio As portas da percepção. No
ano seguinte, 1955, Herman Denbar publicou estudo
sobre usos da mescalina feito com 350 pacientes
psiquiátricos do Hospital Estadual de Manhattan, em
sua maioria esquizofrênicos.
No ano de 1955, o casal Richard Gordon Wasson e
Valentina Pavlovna, redescobriu o uso religioso
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contemporâneo de cogumelos mágicos numa
comunidade de Hautla de Jimenez, em Oaxaca, México,
participando de rituais religiosos com a curandeira
Maria Sabina (CARNEIRO, 2005, p. 118). Para Wasson,
“em remotas épocas pré-históricas, o uso dos
cogumelos psicoativos teriam sido a origem do próprio
sentimento religioso”. Wasson mandou amostras para
Albert Hofmann, que publicou um artigo em 1958,
relatando o sucesso em identificar e sintetizar seu
princípio ativo, a psilocibina, que passou a ser produzida
e comercializada pela Sandoz como Indocybin. Também
em 1958, Wasson publicou um longo artigo na revista
Life, revelando suas descobertas sobre os cogumelos
para o grande público, e um grupo internacional de
especialistas reunidos pela Organização Mundial da
Saúde avaliou os estudos realizados até então,
apresentando um relatório favorável à continuação das
pesquisas com psicodélicos, no qual inclusive rejeitava a
abordagem
psicotomimética
por
considerá-la
inadequada (DOBLIN, 2000, p. 26).
Como indica Rick Strassman (2001), a psicose é
algo muito complexo, pois apresenta-se em formas
diversas (indiferenciada, paranoica, etc.) e seus sintomas
desenvolvem-se em estágios diversos (precoce, crônico,
agudo, etc.), ao longo de meses e anos, o que faz com
que os sujeitos mudem suas condutas a fim de lidar com
as experiências anômalas vividas. Isso por vezes cria
novos sintomas e comportamentos prejudiciais ao
sujeito. Sendo assim, a ingestão de uma substância em
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situação experimental não é uma ferramenta eficaz para
simular os sintomas da esquizofrenia, apesar de uma
perturbação da identidade corporal e de si, distorções
sensoriais, pensamento alterado e variação intensa no
humor poderem ocorrer em ambas as experiências.
Em 1959 foi realizada a primeira conferência
internacional sobre usos terapêuticos do LSD,
financiada pela CIA. Nos anos 1950 havia inúmeras
pesquisas com LSD nos Estados Unidos, Suíça,
Alemanha, Itália, França, Tchecoslováquia, Canadá e
Escandinávia (DOBLIN, 2000). Em 1960, Sidney Cohen
publicou artigo no qual afirmava a segurança do LSD,
com base na avaliação de 5000 pessoas que ingeriram a
substância inúmeras vezes. No mesmo ano, o psicólogo
Timothy Leary teve sua primeira experiência psicodélica
no México com os cogumelos mágicos e, junto com
Richard Alpert e um número crescente de estudantes do
Centro para Pesquisa em Personalidade de Harvard, deu
início a uma pesquisa com mais de 175 sujeitos que
consistia em caracterizar os efeitos subjetivos do uso
social da psilocibina em meios variados. Em 1961, Leary
começou a tomar LSD e administrar para outras
pessoas, embora só tenha conduzido pesquisas formais
com psilocibina. Leary e Alpert desenvolveram em
Harvard “um programa de pesquisa com psilocibina em
psicoterapia, com grande sucesso na recuperação de
delinquentes juvenis, em tratamento de dependência
de álcool, e em experimentos de criatividade e de
estados devocionais” (CARNEIRO, 2005, p. 181). Os
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contornos entre abordagem científica e religiosa se
diluem.
Em abril de 1962, foi conduzido por Walter
Pahnke, assessorado por Tim Leary (1999), o
experimento da Sexta-feira Santa na Capela Marsh da
Boston University. O experimento foi duplo-cego: a vinte
estudantes de teologia foram administradas pílulas com
psilocibina ou um placebo ativo (ácido nicotínico). Nove
sujeitos relataram experiências místicas, dos quais oito
usaram psilocibina e somente um ingeriu o placebo. O
estudo concluiu que a psilocibina, ingerida em contexto
religioso por sujeitos com tendência religiosa, é capaz
de catalisar experiências místicas. Estudos de follow up
indicaram resultados duradouros. Também em 1962,
Hofmann levou até Oaxaca as pílulas de psilocibina para
serem avaliadas por Maria Sabina, praticante do culto
tradicional dos cogumelos que, após uma atitude cética
inicial, acabou aprovando as pílulas.
Ainda em 1962, Leary e sua equipe começaram a
organizar uma fundação para financiamento de
pesquisas não afiliada à Harvard: a International
Federation for Internal Freedom - IFIF (DOBLIN, 2000).
Rumores circulavam que o grupo estava fornecendo
psicodélicos para estudantes de graduação. O uso ainda
não havia sido proibido, mas no mesmo ano explodiram
notícias na Europa, Japão, Canadá e Estados Unidos
sobre malformação de milhares de bebês devido à
prescrição do medicamento talidomida para gestantes,
o que forçou a uma regulamentação mais firme da
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pesquisa farmacêutica. Foi feita uma emenda à Lei de
Comidas, Drogas e Cosméticos de 1938, que aumentou
o poder regulatório da FDA sobre a indústria
farmacêutica e sobre a condução da pesquisa com
psicodélicos, criando protocolos mais rigorosos de
pesquisa. Como as farmacêuticas não apresentaram à
FDA evidências da segurança e eficácia dos psicodélicos
para o tratamento de alguma condição clínica, tais
fármacos, embora ainda não tivessem sido tornados
ilegais, foram considerados drogas experimentais,
exigindo aprovação da FDA para qualquer uso humano.
A partir de 1963, a indústria farmacêutica não mais
podia enviar os psicodélicos diretamente para médicos,
como a Sandoz fazia, pois tais drogas passaram a não
mais poder ser administradas como parte de um projeto
de pesquisa ou de tratamento sem aprovação prévia por
órgãos federais de regulamentação.
A crescente insatisfação de Timothy Leary e
Richard Alpert com as rigorosas exigências para a
realização de pesquisas científicas em Harvard, além de
seu entusiasmo com a exploração dos psicodélicos fora
do mundo acadêmico, contribuíram para uma crise com
a universidade que culminou na saída dos professores.
Apesar da IFIF de Leary não ter conseguido aprovação
federal, Harvard continuou pesquisando potenciais usos
terapêuticos da psilocibina, sob direção de Walter
Pahnke, no Massachusetts Mental Health Center,
seguindo cuidadosamente todos os protocolos de
pesquisa projetados pela FDA. Mas Leary e Alpert, junto
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com Ralph Metzner e a IFIF, ainda dariam uma
contribuição essencial para a história dos psicodélicos.

O paradigma drug-set-setting
Fora da academia, Tim Leary e Rick Alpert deram
sua contribuição mais relevante para a abordagem de
experiências psicodélicas, junto com Ralph Metzner, no
livro A Experiência Psicodélica (1992), inspirado no Bardo
Thodol - o Livro Tibetano dos Mortos. Os psicólogos
consideram o livro um guia para realizar simbolicamente
a morte psíquica, a perda do ego e o renascimento
psíquico. Mas o fato é que Leary, Metzner e Alpert
propuseram uma leitura tridimensional da experiência
psicodélica, com base na tríade fundamental
drug-set-setting, para se pensar ao mesmo tempo a
redução de danos e a ampliação de benefícios advindos
da ingestão de psicodélicos. Pelo raciocínio dos autores,
temos que todo uso cuidadoso de psicodélicos deve
atentar à: drug - aspectos relacionados à substância
(origem, quantidade, composição, concentração,
farmacologia, etc.); set - fatores ligados a quem utiliza a
substância
(condições
fisiológicas,
psicológicas,
patológicas, sociais, culturais, expectativas, experiência
anterior); setting - aspectos do contexto (elementos
estéticos do contexto físico, interpessoal, político,
cultural, histórico).
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Psicodélicos são catalisadores de experiências de
acesso a regiões psíquicas distantes da consciência de
vigília e seu controle racional habitual. Cabe ressaltar
que os conteúdos que sua ingestão torna manifestos
não são ressignificados ou integrados na subjetividade
por uma mera ação farmacológica, mas é preciso levar
em consideração drogas, set e setting como diferentes
registros que concorrem na produção da experiência
psicodélica, sem relações hierárquicas obrigatórias,
fixadas definitivamente entre eles. O contexto pode
influir tanto quanto as condições individuais de quem
ingere e da substância ingerida.
Cabe indicar, por fim, a título de esclarecimento,
que a expressão drug-set-setting acabou tornando-se
mais popular a partir da releitura feita por Norman
Zinberg (1984), que desenvolveu a lógica proposta
inicialmente por Leary, Alpert e Metzner, estendendo-a
para o uso de qualquer substância psicotrópica e não
apenas os psicodélicos. Inclusive, é neste ponto que
reside a originalidade de Zinberg: considerar que
mesmo drogas com grande potencial de causar
dependência podem ser (e, por vezes, são) utilizadas de
modo controlado, se houver devido cuidado com o set e
o setting. De todo modo, concordamos com a proposta
de Zinberg, de estender tais noções para a
compreensão das relações dos seres humanos com os
psicotrópicos de uma maneira mais ampla.
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Da proibição ao Novo Renascimento Psicodélico
De 1950 até meados dos anos 1960 foi estudado
o potencial terapêutico do uso de psicodélicos em cerca
de 40000 sujeitos e foram publicados mais de mil
artigos e dúzias de livros, realizadas seis conferências
internacionais sobre usos terapêuticos de psicodélicos,
recomendando-os para uma grande variedade de
finalidades (GRISPOON; BAKALAR, 1979, p. 192), como
tratamento do autismo, da dependência química, dor e
angústia em pacientes terminais, do transtorno de
estresse pós-traumático, como auxiliar terapêutico para
neurose, ansiedade e depressão resistentes a outras
modalidades de tratamento, assim como para
intensificar processos transferenciais em psicoterapia
individual e de grupo (DOBLIN, 2000, p. 46). No entanto,
muitas dessas pesquisas não foram levadas a sério, por
não atenderem a padrões científicos recém-adotados
(TUPPER et al, 2015). Como apontam Passie e colegas
(2008, p. 295), pouquíssimas pesquisas clínicas oficiais
com LSD foram realizadas desde o início dos anos 1970,
como as de Hanscarl Leuner, na Alemanha; e de alguns
poucos psicoterapeutas na Suíça, membros da Swiss
Medical Society for Psycholytic Therapy (SAePT). Desde a
Lei de Substâncias Controladas (Controlled Substance
Act - CSA) de 1970, “os estudos clínicos usando
psicodélicos
praticamente
cessaram”
(DANIEL;
HABERMAN, 2017, p. 25). No entanto, pesquisas sobre
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psicodélicos como agentes terapêuticos têm sido
realizadas em conformidade com os rigorosos padrões
científicos, éticos e de segurança esperados da pesquisa
médica contemporânea (TUPPER et al, 2015).
As pesquisas com administração de psicodélicos
para seres humanos retornaram com o trabalho de Rick
Strassman
sobre
os
efeitos
da
DMT
(N,N-dimetiltriptamina) em humanos, na Universidade
do Novo México, no início da década de 1990
(STRASSMAN, 1996, 2001; STRASSMAN et al., 1994,
1996). Em 1992, o NIDA (National Institute on Drug
Abuse) , junto com um conselho consultivo da FDA,
permitiu a retomada da pesquisa com psicodélicos
(DANIEL; HABERMAN, 2017, p. 25). Em 1993 foi
fundado, por David Nichols, o Heffter Research Institute,
dedicado à pesquisa clínica de potenciais terapêuticos
dos psicodélicos. O esforço de associações psicodélicas
como a MAPS tem sido fundamental nessas conquistas
recentes. Esta retomada nas pesquisas vem sendo
chamada de Nova Renascença Psicodélica, ou Novo
Renascimento Psicodélico, termo que preferimos, pelo
que se aproxima à idéia de segundo nascimento, tal
como defendida por William James (2017, p. 150):
“trata-se de um processo de redenção e não apenas de
reversão à saúde natural, e o paciente, quando se salva,
salva-se pelo que lhe parece um segundo nascimento,
uma espécie de vida consciente mais profunda do que a
que ele usufruía antes”.
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Na seção seguinte, mergulhamos na produção
científica deste Novo Renascimento Psicodélico, para
disseminar tais informações em nosso país e facilitar o
acesso ao que em 2018 a FDA designou como uma
breakthrough therapy (terapia inovadora/revolucionária)
em psiquiatria, algo que a agência reguladora
norte-americana faz somente quando convencida, por
evidências clínicas preliminares, de que a substância
investigada pode produzir melhora substancialmente
superior a todas as demais terapias disponíveis
(COMPASS PATHWAYS, 2018). Tal é o caso da
psicoterapia com o auxílio da psilocibina, como sugerem
os estudos que veremos na quarta parte.
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2 - Farmacologia básica da
Psilocibina, do LSD e do
MDMA
Atualmente,
com
muitas
novidades
biotecnológicas e mudanças nos métodos de pesquisa,
os psicodélicos vem se mostrando bem promissores
tanto como ferramentas experimentais para ajudar a
esclarecer os mecanismos neurais subjacentes a
processos psicológicos básicos (como percepção do
tempo) e estados alterados de consciência (de
psicoses-modelo a experiências místicas), quanto como
opções de tratamento para alcoolismo, tabagismo,
transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, ansiedade
em pacientes terminais, transtorno de estresse
pós-traumático, etc., em geral, apresentando muito
mais segurança e eficácia que os tratamentos
usualmente praticados. Sem perder de vista a
importância de atentar não apenas para aspectos
farmacológicos das substâncias, mas especialmente
para aspectos do cuidado com os sujeitos e do próprio
dispositivo montado para as sessões com ingestão de
psicodélicos, no presente capítulo são feitas
considerações farmacológicas introdutórias, com base
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em pesquisas recentes sobre a psilocibina, o LSD e o
MDMA.
Psilocibina é o nome do principal alcalóide dos
chamados cogumelos mágicos, conhecidos como
Teonanacatl (carne dos deuses), entre os mexicanos do
período Asteca, que os consumiam em cerimônias
sagradas. Entre os cogumelos que contém psilocibina,
estão o Psilocybe, o Conocybe, o Panaeolus e o
Stropharia, dos quais existem dezenas de espécies: “o
Stropharia cubensis (hoje chamado Psilocybe cubensis),
identificado primeiramente em Cuba, em 1904, é um
dos mais comuns nas regiões tropicais, inclusive nos
pastos brasileiros” (CARNEIRO, 2005, p. 119). A
psilocibina tem sido pesquisada para tratamentos
diversos, como da ansiedade em pacientes terminais, do
transtorno obsessivo-compulsivo, cefaléia em salvas,
dependências, depressão resistente, além do debate
que levanta sobre experiências místicas e seu manejo na
clínica.
O LSD, como vimos, é um composto
semissintético criado originalmente em 1938, por Albert
Hofmann. Em 19 de abril de 1943, três dias após uma
ingestão acidental, Hofmann fez um auto-experimento
do qual saiu com uma sensação duradoura de intenso
bem-estar. Ao longo da década de 1950 até meados da
década de 1960 milhares de estudos foram publicados
sobre usos terapêuticos do LSD. Atualmente, potenciais
terapêuticos do LSD têm sido investigados no combate
ao alcoolismo e à ansiedade em pacientes terminais.

29

O MDMA é uma droga sintética derivada da
anfetamina, sintetizada originalmente em 1912 pela
farmacêutica Merck (Darmstadt, Alemanha) como parte
de um programa para identificar novos agentes para
coagulação do sangue (MEYER, 2013, p. 84). A Merck
patenteou o MDMA em 1914, mas sem interesse clínico.
Foi redescoberto em 1967 pelo químico Alexander
“Sasha” Shulgin, que, em 1978, com David Nichols, da
Purdue University, publicou o primeiro artigo sobre os
efeitos subjetivos em seres humanos, comparando-os
aos do MDA, já utilizado como adjunto à psicoterapia
devido à capacidade de promover empatia e facilitar o
acesso a emoções profundas. Ao avaliar que o MDMA
poderia ser superior ao MDA, Shulgin recomendou ao
psicólogo Leo Zeff, que começou a usá-lo como aliado
em sua prática clínica (Zeff chamava o MDMA de
“Adam”) e a divulgar seus benefícios para outros
psicoterapeutas. Afirma-se que aproximadamente
500.000 doses terapêuticas de MDMA foram tomadas
dos anos 1970 ao início dos anos 80. Mas com o
crescente uso recreativo do ecstasy, nome popular de
comprimidos que deveriam conter MDMA, a Agência
Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) emitiu, em 1985,
uma classificação de emergência na lista I, mantida até o
presente. Por consequência, o uso terapêutico também
foi relegado à clandestinidade (MEYER, 2013, p. 94).
Apesar disso, a pesquisa sobre os potenciais benefícios
terapêuticos do MDMA ressurgiu, em grande parte
devido aos esforços da Multidisciplinary Association for
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Psychedelic Studies (MAPS), organização sem fins
lucrativos com sede em Boston, cuja missão anunciada é
a de ajudar as pessoas a se beneficiarem de usos
cuidadosos de psicodélicos. A MAPS está apoiando
pesquisas sobre terapia com psicodélicos em vários
países e várias publicações já apareceram relatando os
resultados promissores da psicoterapia assistida por
MDMA em pacientes com transtorno de estresse
pós-traumático (TEPT) crônico (MEYER, 2013, pp. 83-84).
Os primeiros experimentos psicofarmacológicos
indicaram ação primária dos psicodélicos no sistema
serotoninérgico. Rick Strassman (2001) afirma que,
diferente dos estudos em seres humanos, praticamente
interrompidos após a proibição, a pesquisa em animais
continuou, tendo estabelecido conclusivamente o papel
crucial da serotonina (5-HT). Atualmente, acredita-se
que “os psicodélicos imitam os efeitos da serotonina em
alguns casos e os bloqueiam em outros” (p. 38). Assim, a
preocupação atual dos cientistas é definir em quais dos
mais de vinte tipos de receptores de serotonina cada
psicodélico se liga. Esses diversos sítios para serotonina
existem em altas concentrações em áreas cerebrais que
responsáveis pela “regulação cardiovascular, hormonal
e de temperatura, sono, alimentação, humor, percepção
e controle motor” (p. 39).
Como apontam Sklerov e colegas (2005), em
geral, as moléculas de ação psicodélica são divididas em
feniletilaminas (por exemplo, a mescalina e o MDMA) e
indolaminas, entre as quais estão as triptaminas.
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Segundo Strassman (2001), “a DMT é a mais simples,
dentre as triptaminas psicodélicas” (p. 52). Em
comparação com outras moléculas, a DMT é bem
pequena, com o peso de aproximadamente 188
"unidades moleculares", sendo o peso do LSD, por
exemplo, por volta de 323. Sendo assim, a DMT é o
protótipo das triptaminas indólicas.
Franz Vollenweider (2001) divide os psicodélicos
em três classes. Os serotoninérgicos, que incluem
indolaminas, como DMT (dimetiltriptamina), psilocibina
(4-fosforiloxi-N,
N-dimetiltriptamina)
e
LSD
(N,N-dietil-lisergamida),
e
feniletilaminas,
como
mescalina
(3,4,5-trimetoxifeniletilamina)
e
DOI
(2,5-dimetoxi-4-iodoanfetamina),
que
atuam
principalmente nos receptores 5-HT1, 5-HT2, 5-HT6 e
5-HT7 e parcialmente nos receptores de dopamina (DA)
D1 e D2 e nos receptores adrenérgicos α2. Uma segunda
classe é dos freqüentemente denominados anestésicos
psicodélicos ou dissociativos e inclui o PCP
(fenilcicloexilpiperidina)
e
a
cetamina
(2-2-clorofenil-2-metilaminociclohexanona), que atuam
principalmente como antagonistas do subtipo NMDA
(N-metil-D-aspartato) do receptor de glutamato. Uma
terceira classe de fármacos, chamados empatógenos ou
entactógenos, não gera produção visual, estando
"intimamente relacionados estruturalmente com
feniletilaminas
psicodélicas
e
anfetaminas
estimulantes" (p. 266) e incluem o MDMA
(3,4-metileno-dioximetanfetamina),
o
MDE
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(3,4-metilenodioxi-etilanfetamina)
relacionados.

e

compostos

Psilocibina
A psilocibina é um composto indólico derivado de
triptamina. Sendo assim, interage principalmente com a
neurotransmissão serotoninérgica. Sua estrutura
molecular é muito parecida com a de outras moléculas
de triptaminas psicoativas, como a DMT, e seus efeitos
assemelham-se ao do LSD. A psilocibina é metabolizada
no
organismo,
originando
a
psilocina
(4-hidroxi-N,N-dimetiltriptamina), principal responsável
pelos efeitos psicodélicos e que possui estrutura
química muito semelhante à da serotonina. Pode ser
encontrada no sangue e possui a capacidade de
atravessar a barreira hematoencefálica. Verifica-se sua
presença no cérebro, onde se liga com alta afinidade
aos receptores 5-HT2A, atuando como agonista e sendo
responsável pelos efeitos psicodélicos, notados de 15 a
30 minutos após a ingestão e com duração de cerca de
seis horas, atingindo o ponto máximo entre uma e três
horas após a ingestão. Em contraste com o LSD, a
psilocibina e a psilocina não têm afinidade pelos
receptores de dopamina D2 (PASSIE et al., 2002, p. 362)
Estudos realizados com Tomografia por Emissão
de Pósitrons (TEP) observaram que a psilocibina
produziu um grande aumento na taxa metabólica
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cerebral de glicose com aumento especialmente
considerável nas partes frontais, o que supõe-se estar
relacionado a estados de desintegração do ego e a
fenômenos de desrealização (GROB, 2007, p. 209).
A toxicidade da psilocibina é baixa. Em ratos, a
dose média letal (LD50) quando administrada oralmente
é de 280 mg/kg, aproximadamente uma vez e meia a da
cafeína. A psilocibina representa aproximadamente 1%
do peso dos cogumelos Psilocybe cubensis, assim
estima-se que 1.7 kg de cogumelos secos ou 17 kg de
cogumelos frescos seriam necessários para uma pessoa
de 60Kg alcançar as 280mg/kg necessárias para uma
overdose. Com base nos resultados de estudos em
animais, a dose letal da psilocibina em humanos é
considerada 6g, mil vezes maior do que sua dose efetiva
de 6 mg. No entanto, em casos que felizmente são
raros, usuários podem sofrer envenenamento acidental
por ingestão de algum cogumelo venenoso por engano.
Por isso, sempre repetimos na APB que é importante
saber bem o que se está ingerindo.
A eliminação “ocorre através dos rins.
Aproximadamente dois terços da excreção da psilocina
são completados após 3 horas, mas com grandes
diferenças inter-individuais. A média da meia-vida de
eliminação da psilocina é 50 minutos” (GROB et al;
2011). Embora ocorra uma significativa tolerância no
uso da psilocibina, a substância não têm potencial de
causar dependência (PASSIE et al., 2002, p. 361).
Estudos sugerem que a psilocibina possa ter efeitos
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antidepressivos, precisamente pela sua ação ao nível
dos receptores 5-HT2A. O efeito psicológico, difícil de
definir e sempre subjetivo, "de alguma forma induz
profundas alterações na forma como o indivíduo encara
a dor e apatia que sente, reduzindo a sua ansiedade e o
limiar de dor” (COGUMELOS...).
A nível psicológico, a psilocibina é similar ao LSD,
embora mais euforizante e menos intensa, duradoura e
com menos reações de pânico e paranóia que o LSD
(GROB, 2011, p. 208). Cabe observar que, num estudo
de revisão sistemática sobre farmacologia da psilocibina
publicado em 2002, foi verificado que, numa dosagem
média (12-20 mg), a psilocibina produz um estado
alterado de consciência “marcado pela estimulação do
afeto,
maior
capacidade de introspecção e
funcionamento psicológico alterado na direção dos
processos primários freudianos” (PASSIE et al., 2002, p.
358). São também dignas de nota as alterações no
pensamento e na sensibilidade estética, como
distorções do espaço-tempo, ilusões e sinestesias.

LSD
Como apontam Torsten Passie e colegas (2008, p.
295), a farmacologia do LSD é complexa e seus
mecanismos de ação ainda não foram bem decifrados.
Trata-se
de
uma
substância
semissintética,
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hidrossolúvel e com ponto de fusão a 83० C. Sua
estrutura molecular consiste num indol com um anel
tetracíclico. O LSD é fisiologicamente bem tolerado e
não há evidências de efeitos duradouros no cérebro e
em outras partes do organismo humano (p. 307).
A dose mínima perceptível em humanos é por
volta de 25 μg, enquanto uma dose plena fica por volta
de 100 a 200 μg. Uma dose moderada, de 75 a 150 μg,
altera de modo significativo o estado de consciência,
pela hiperestimulação do afeto (vivida como euforia),
pelo aumento da capacidade de introspecção e
intensificação de processos oníricos, provocando
mudanças
perceptuais
tais
como
ilusões,
pseudoalucinações, sinestesias e alterações do
pensamento e das coordenadas espaço-temporais,
mudanças na imagem corporal e nas funções do ego.
Dependendo da dose utilizada, assim como de variáveis
individuais e contextuais, os efeitos psicológicos agudos
podem durar por volta de 6 a 10 horas. Funções
psicomotoras, como coordenação e tempo de reação,
são prejudicadas após a ingestão da substância. Queda
de performance foi também aferida em testes de
atenção e concentração, com prejuízo da memória visual
e funções intelectuais (PASSIE et al, 2008, p. 297).
Por outro lado, não há caso documentado de
morte humana por overdose de LSD. Em 1967, um
relatório afirmou que o LSD pode danificar
cromossomos, mas os resultados foram refutados por
exames científicos posteriores. Além disso, estudos

36

indicam que o LSD não possui potencial carcinogênico,
assim como não há evidências de que altere funções
hepáticas. É comum leve alteração na frequência do
pulso e na pressão sanguínea. A privação do sono antes
da ingestão da substância leva a reações psicológicas
mais intensas.
Quanto à farmacocinética, ou seja, ao percurso e
às transformações pelas quais o fármaco passa ao
entrar em um organismo, após a ingestão oral o LSD é
completamente absorvido pelo trato digestivo. Estudos
indicam que a quantidade de comida e o pH do
estômago e do duodeno influem na absorção da
substância, embora não tenham sido encontradas
diferenças significativas nos efeitos psicológicos
advindas de formas distintas de administração do LSD, a
não ser diferenças de velocidade na chegada dos
efeitos. A distribuição da droga pelos tecidos e órgãos
ainda não foi quantificada no organismo humano,
apenas em gatos, ratos e macacos. A meia-vida do LSD
em humanos é de cerca de três horas. A substância é
metabolizada rapidamente em metabólitos de estrutura
similar, detectáveis na urina. A excreção atinge o auge
cerca de 4 a 6 horas após a ingestão. O LSD e seus
metabólitos são detectáveis na urina por cerca de 4
dias.
A hipótese predominante sobre a interação com
os receptores é a de que o LSD age preferencialmente
sobre
receptores
da
serotonina
(5HT
5-hidroxitriptamina), o que ocorre apenas em parte com
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psicodélicos não-indólicos e não ocorre de modo algum
com análogos não psicodélicos do LSD. Atualmente,
compreende-se o LSD como um agonista parcial dos
receptores 5-HT2A. A serotonina é uma amina
biologicamente ativa, sintetizada a partir do aminoácido
essencial triptofano (SCHELLACK, 2006, p. 83), por um
grupo pequeno de neurônios (cerca de 1000), que se
originam no Núcleo da Rafe, cujo alvo principal é o Locus
Cereulus (PASSIE et al, 2008, p. 305). O Núcleo da Rafe e
o Locus Cereulus inervam praticamente todas as partes
do cérebro. Assim, a serotonina pode ativar largas
porções do cérebro a partir de uma área relativamente
pequena. A serotonina age como um vasoconstritor e é
parcialmente degradada pela MAO (SCHELLACK, 2006,
p. 83). Há evidências de que o LSD reage com o sistema
dopaminérgico e que uma interação entre este e o
sistema serotoninérgico pode ajudar a entender a
enorme gama de efeitos que a substância desencadeia
nos seres humanos.
Estudos observaram alguma tolerância, que diz
respeito ao nível de resposta do organismo a uma droga
após administração repetida, em humanos após poucas
doses moderadas diárias de LSD. Há uma tolerância
cruzada parcial entre LSD, psilocibina e mescalina, mas
estudos indicam não haver tolerância cruzada entre LSD
e DMT ou THC. Quando administrada simultaneamente
com o LSD em pequenas doses, a clorpromazina não
altera as visões e audições, embora diminua possíveis
sentimentos desprazerosos associados. Sedativos
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hipnóticos como o Diazepam costumam ser utilizados
para aliviar o pânico e a ansiedade em situações de
emergência. O uso crônico de antidepressivos ISRSs ou
de iMAOs diminui os efeitos do LSD, pois, como a
reabsorção dos receptores 5-HT2A fica incompleta, “em
tais circunstâncias, o risco de uma síndrome
serotoninérgica fica aumentado” (PASSIE et al, 2008, p.
306), o que pode exigir interrupção do uso da(s)
substância(s) suspeita(s) do desencadeamento da
síndrome, cuidados de suporte, controle da agitação,
administração de antagonistas serotoninérgicos,
controle da instabilidade autonômica e da hipertermia.
O uso de lítio e de antidepressivos tricíclicos costuma
aumentar os efeitos do LSD (p. 306).
Há raríssimos relatos de reações negativas
advindas do uso do LSD em setting terapêutico ou de
pesquisa, em geral índice de falhas no manejo técnico
do dispositivo. No entanto, fora de setting controlado, é
comum o relato de episódios de ideação paranóide,
depressão, aumento da instabilidade psíquica nos dias
seguintes à experiência. As chamadas bad trips, tidas em
termos psiquiátricos como ataques de ansiedade e
pânico, são na psicoterapia uma oportuna manifestação
intensificada de elementos inconscientes, crucial para a
compreensão de certas sintomatologias. Trata-se de
uma travessia que precisa ser feita (William James
diferencia os nascidos uma única vez dos que precisam
nascer novamente através de uma experiência de
transformação de tipo místico). Já os chamados
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flashbacks, caracterizados pela CID-10 como de natureza
episódica, com duração curta (segundos ou minutos) e
pela replicação de elementos de experiências anteriores
relacionadas ao uso da substância, podem ocorrer após
intensas experiências com psicodélicos, com o sentido
positivo ou negativo da experiência revivida bastante
influenciado por fatores psicossociais. O DSM-IV
especifica um tipo de flashback clinicamente
significativo, particularmente associado ao LSD,
chamado “Transtorno Perceptivo Persistente por
Alucinógenos” (TPPA). A ocorrência é muito rara e o
curso típico limita-se a meses ou um ano. Em casos bem
raros pode durar alguns anos (PASSIE et al, 2008).

MDMA
Diferentemente dos chamados "psicodélicos
clássicos" (psilocibina, LSD, mescalina, DMT, glória
matutina, etc.), que exercem ação primária como
agonistas
dos
receptores
5HT2A,
o
MDMA
(3,4-metilenodioximetanfetamina) é um empatógeno
agonista da serotonina, da dopamina e da
noradrenalina, com semelhanças químicas com o MDA
(3,4-metilenodioxianfetamina),
o
MDE
(3,4-metilenodioxietililamfetamina) e a metanfetamina.
Os efeitos do MDMA são fundamentalmente distintos
dos efeitos dos psicodélicos clássicos, embora sua
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presença aqui se justifique especialmente pelo
dispositivo metodológico posto em ação para sua
utilização clínica (TUPPER et al, 2015), assentado em
preocupações essenciais com características das
substâncias, usuários e do contexto, que se traduzem
em especificidades dos cuidados com segurança e
eficácia postos em ação com os psicodélicos, devido a
seus efeitos psicológicos agudos e de longo prazo e
baixos riscos farmacológicos.
O MDMA é facilmente absorvido pelo trato
gastrointestinal (PHARMACOLOGY...). O início da ação
ocorre em 30 minutos e os níveis séricos máximos
ocorrem após uma a três horas. A meia-vida de
eliminação é de aproximadamente sete horas. Como as
anfetaminas, a urina alcalina pode aumentar a meia-vida
do MDMA para 16-31 horas. O MDMA é metabolizado
no fígado em um metabólito ativo (metioxiofetamina),
que tem uma meia-vida mais longa (16 a 38 horas).
Embora a enzima citocromo P450 2D6 seja a principal
responsável pelo metabolismo, outras enzimas também
estão envolvidas. Algumas delas são saturáveis, o que
significa que, uma vez que as enzimas estão saturadas, à
medida que a dose aumenta, ocorre mais concentração
sanguínea e cerebral, aumentando o risco de toxicidade.
Segundo Jerrold Meyer (2013), da University of
Massachussets, em estudo que abordou não apenas usos
terapêuticos, mas também usos recreativos e abuso de
ecstasy, "os efeitos agudos do MDMA em usuários são
atribuídos principalmente ao aumento da liberação e
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inibição da recaptação de serotonina (5-HT) e
norepinefrina, juntamente com a possível liberação do
neuropeptídeo ocitocina" (pp. 83-84). Os efeitos
positivos do consumo incluem euforia, excitação,
melhora do humor, aumento da sociabilidade e das
percepções; algumas reações adversas comuns são
náusea, dor de cabeça, taquicardia, bruxismo (ranger de
dentes), trismo (trincação) e também é comum o relato
de uma diminuição do humor por dois ou cinco dias após
o uso. Estudos de neuroimagem indicaram possível
neurotoxicidade em usuários pesados de ecstasy
(comprimidos com MDMA, embora estudos recentes
evidenciam que grande parte do que é comercializado
ilegalmente como ecstasy sequer contém MDMA, mas
novas substâncias químicas - que não passaram por
qualquer pesquisa clínica rigorosa nem derivam de usos
tradicionais - produzidas especificamente na tentativa
de burlar a proibição das substâncias cujos efeitos
tentam imitar). O uso repetido também pode levar à
tolerância e consequente aumento da dose, com o risco
de desenvolvimento de dependência, embora menos
grave e intensa que com muitas outras drogas.
Como assegura Franz Vollenweider (2001), "uma
dose recreacional e não tóxica típica de MDMA (1,5-7
mg / kg PO) produz um estado afetivo de humor
aprimorado, bem-estar profundo, felicidade, maior
extroversão e sociabilidade" (p. 274), assim como
"desrealização e despersonalização leves, pouca
ansiedade e distúrbios moderados do pensamento, mas
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nenhuma alucinação em voluntários normais". Os
fenômenos de despersonalização são leves e
experimentados como um estado agradável de limites
do ego afrouxados. Estudos mostraram que o IRSS
(Inibitor de Recaptação Seletiva de Serotonina)
Citalopram reduz drasticamente os efeitos psicológicos
do MDMA, "indicando que os efeitos do MDMA em
humanos são em grande parte devido ao transporte de
5-HT mediado por maior liberação de 5-HT" enquanto o
antagonista da 5-HT2 ketanserina apenas "atenuou
moderadamente a experiência do MDMA, mas aboliu
significativamente os efeitos perceptivos", o que
"sugere que a estimulação dos receptores 5-HT2 suaviza
a ação psicodélica do MDMA em humanos, como
intensificação de cores". Finalmente, foi observado que
o antagonista do D2 Haloperidol "reduziu apenas
parcialmente os efeitos eufóricos do MDMA, sugerindo
que a DA contribui pouco para os efeitos psicológicos
do MDMA na dose testada".

43

3 - Modelos clássicos de
psicoterapia com psicodélicos
O estudo científico moderno dos psicodélicos
tem início com o modelo psicotomimético, sendo a
principal busca inicial a de se emular a experiência da
loucura (CASHMAN, 1970). Quando Sidney Cohen e seus
colegas de Los Angeles, por exemplo, começaram a
pesquisar o LSD em 1953, buscavam induzir psicoses
químicas. Mas quando em 1955 Cohen realizou um
primeiro auto-experimento, o que viveu foi uma
profunda tranquilidade que chamou de um “estado
além do controle do ego” (POLLAN, 2018, p. 164).
O paradigma psicotomimético não se sustenta,
pois “as alucinações visuais e o forte estado emocional
observados com estas substâncias não se assemelham
às alucinações auditivas acompanhadas pelo afeto
rígido ou sem modulação comumente observado em
esquizofrênicos” (SCHUCKIT, 1991. p. 194). Muitas
pessoas sem diagnóstico de esquizofrenia que relatam
terem vivido experiências difíceis ao longo dos efeitos
intensos da ingestão de psicodélicos (bad trips),
costumam considerar tais experiências essenciais para a
autocompreensão, o autocuidado, o enfrentamento de
fantasmas que alimentam sintomas e o consequente
desenvolvimento pessoal. Essa condição raramente é
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compartilhada por quem se encontra sob tratamento
psiquiátrico, devido tanto ao desencadeamento
involuntário das alucinações psicóticas (enquanto
usuários de psicodélicos costumam ter alguma noção
prévia dos efeitos, voluntariamente buscados), quanto
ao comprometimento afetivo, cognitivo e social comuns
na psicose e ao típico manejo clínico inadequado,
focado estritamente em sintomas, ignorando os
sujeitos.
Duas grandes fontes para o interesse no uso
propriamente terapêutico de psicodélicos emergiram
desde o início das pesquisas: uma era o fato de parte
dos sujeitos de pesquisa relatar se sentirem menos
deprimidos, ansiosos, culpados e irritados e mais
tolerantes, religiosos e atentos, com uma maior
auto-aceitação; outra era o interesse de psicoterapeutas
de correntes diversas em “utilizar as poderosas
experiências de regressão, ab-reação, transferência
intensa e dramatização simbólica em terapias
psicodinâmicas” (GRINSPOON; BAKALAR, 1979, p. 193).
Assim, o paradigma psicotomimético foi logo
substituído por duas abordagens principais: a psicolítica,
com uso de doses moderadas e repetidas de
psicodélicos para facilitar o trabalho analítico, e a
psicodélica, focada nas grandes transformações de vida
ocorridas quando se experimentam estados místicos
proporcionados pela ingestão de altas doses de
psicodélicos. Não se trata de modelos opostos, tanto
que alguns pesquisadores exploraram ambos em
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momentos e situações diversas. Porém, representam
distintas abordagens da mente, da terapêutica e da
ciência. A psicolítica voltou-se mais para o tratamento
de neuroses e desordens psicossomáticas, enquanto a
psicodélica desenvolveu-se tanto para ajudar na
recuperação de dependentes químicos e apenados
quanto no intuito de melhorar a qualidade de vida de
pessoas sem queixas de natureza psicológica.

Terapia psicolítica
O paradigma psicolítico se desenvolveu primeiro,
revelando-se bem popular na Europa e entre um grupo
de Los Angeles, ao qual pertenciam Sidney Cohen, Betty
Eisner e Oscar Janiger (POLLAN, 2018, p. 164). Como
aponta Stanislav Grof, o termo psicolítico foi criado pelo
psiquiatra inglês Ronald Sandinson, e significa algo
como “soltar a mente” (lysis = dissolução), no sentido de
relaxar as tensões e defesas egóicas, de reduzir a ação
de mecanismos de inibição de imagens, afetos e
memórias inconscientes, facilitando assim a expressão
de material reprimido. A estratégia psicolítica visa
intensificar processos subjetivos envolvidos no trabalho
clínico com técnicas provenientes de abordagens
psicodinâmicas diversas, como a psicanálise, a psicologia
analítica, a abordagem kleiniana, reichiana, rogeriana,
esquizoanalítica, etc. A perspectiva clínica utilizada é
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essencial para a direção do tratamento. Como
exemplificam Grinspoon e Bakalar (1979, p. 195),
“experiências de nascimento são tomadas como uma
revivência real do evento traumático quando ideias de
Otto Rank são utilizadas; visões arquetípicas são
consideradas manifestações do inconsciente coletivo
quando as interpretações são junguianas”.
O grupo de Sidney Cohen incorporou a terapia
psicolítica, utilizando-a tanto com neuróticos e
dependentes químicos, quanto com artistas diversos. O
testemunho entusiasmado de celebridades como Jack
Nicholson, Stanley Kubrick, Cary Grant, etc. criou um
grande interesse popular pelos potenciais terapêuticos
do LSD. No final dos anos 1950, a terapia psicolítica
tornou-se prática rotineira na região e havia terapeutas
cobrando mais de 500 dólares por uma sessão com LSD,
aproveitando-se da forte atenção da mídia aos
potenciais benefícios da terapia. Mas a psicolítica se
desenvolveu bem mais na Europa, onde foi criada, em
1965, a European Medical Society for Psycholytic
Therapy), a qual se ligavam 18 centros de tratamento na
Alemanha, Holanda, Tchecoslováquia, Dinamarca e
Reino Unido.
Um ponto interessante da utilização de doses
leves a moderadas de psicodélicos para se explorar o
inconsciente é que “um fragmento do ego adulto
costuma testemunhar todas as fantasias” (GRINSPOON;
BAKALAR, 1979, p. 196). Assim, o próprio paciente
continua alerta, recordando a experiência de modo
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vívido e pode ficar sensivelmente atento a defesas do
ego, como projeção, negação, formação reativa,
identificação, etc., ao se notar utilizando tais
mecanismos. Por fim, a transferência também pode ser
fortemente intensificada. Tudo isso, é claro, levando-se
em conta a qualidade do manejo clínico, a formação e a
experiência de quem pratica a psicoterapia.
Sobre os usos da psicolítica, Grinspoon e Bakalar
(1979, p. 196) afirmam que esta “tem sido recomendada
para acelerar a psicanálise e a psicoterapia de
orientação psicanalítica, especialmente para pessoas
com superegos excessivamente rígidos e falta de
auto-estima”; além disso, “para superar a resistência de
neuróticos crônicos severos com defesas tão rígidas que
de outro modo seriam inacessíveis ao tratamento”. Os
autores consideram-na “mais eficaz na ansiedade e nas
neuroses obsessivas, nos problemas sexuais, na
depressão neurótica e nas síndromes psicossomáticas” e
não recomendável para “pacientes com egos fracos personalidades passivas e imaturas, personagens
esquizóides e esquizofrênicos - ou para alcoólatras,
viciados em drogas e criminosos”, embora considerem
não haver regra universal: “até mesmo o tratamento
bem-sucedido da esquizofrenia foi reivindicado”.
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Terapia psicodélica
No Canadá, Humphry Osmond e Abram Hoffer,
após o abandono das pesquisas sob o paradigma
psicotomimético, haviam tomado um caminho
diferente. O modelo psicotomimético era reducionista,
já que uma pessoa pode viver uma experiência como
despersonalização e outra pode ter uma experiência
similar vivida como sentimento de união mística.
Fatores psicossociais influenciam profundamente a
natureza da experiência. Como exemplo paradigmático,
a viagem que Huxley teve sob efeito da mescalina
administrada por Osmond foi descrita pelo escritor
como o acesso a domínios da existência normalmente
conhecidos apenas por místicos e alguns raros artistas
visionários ao longo da história. Esta leitura influenciou
amplamente a história social dos psicodélicos, inclusive
no que diz respeito ao modo como podem ser utilizados
em psicoterapia. A terapia psicodélica seria
popularizada por Osmond, após observar clinicamente
que “alguns alcoólatras conseguiam se recuperar
somente após atingirem um terrível fundo do poço,
atravessando uma síndrome de abstinência completa,
com alucinações e delirium tremens” (GRINSPOON;
BAKALAR, 1979, p. 194). Esta experiência intensa de
horror costuma vir seguida de outra, descrita em geral
como um nascer de novo, um renascimento. Os
psicodélicos foram compreendidos então como essa
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espécie de super-pharmakon, combinando revelações
místicas com mergulhos no inferno, experiências de
morte e renascimento, sofrimento e transcendência,
algo que aproxima a abordagem psicodélica de rituais
ancestrais de purificação corpo-alma. A terapia
psicodélica se tornou a modalidade mais popular na
América do Norte.
Interessante ressaltar que a terapia psicodélica
guarda fortes analogias com a ideia de experiência de
pico, de Abraham Maslow. A pessoa sente-se ligada ou
mergulhada numa força superior, uma lógica que
transcende sua pessoalidade. Bill Wilson, co-fundador
dos Alcoólicos Anônimos (AA) que afirmava que o fator
mais importante na recuperação de alcoólatras é uma
experiência mística genuína e profunda (LEE; SHLAIN,
1992), usou LSD em experimentos médicos
supervisionados com Betty Eisner, Gerald Heard e
Aldous Huxley, nos anos 1950. De acordo com Wilson, a
sessão permitiu que ele revivesse uma experiência
espiritual espontânea que tivera anos antes, o que lhe
permitiu superar seu próprio alcoolismo. Em 1957,
Wilson escreveu uma carta a Heard dizendo: "Estou
certo de que o experimento do LSD me ajudou muito.
Eu me vejo com uma percepção de cores intensificada e
uma apreciação da beleza quase destruída pelos meus
anos de depressão". No entanto, por questões
ético-políticas, a maioria dos AAs opôs-se à defesa dos
potenciais de uma substância proibida.
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Outras variedades de psicoterapia aliada ao uso de
psicodélicos
Na prática, muitas variações e combinações de
aspectos das terapias psicolítica e psicodélica foram
desenvolvidas. Isso não soa estranho se lembrarmos
que as fronteiras entre experiências místicas e de cura,
ou entre usos religiosos e terapêuticos, possuem
grandes áreas de sobreposição, como no caso da
ressocialização de detentos e dependentes químicos,
em que é comum o relato de uma experiência de
transformação pessoal.
Stanislav Grof, circulando entre estratégias
psicolíticas e psicodélicas, chegou a caracterizar a
abordagem que desenvolveu na Tchecoslováquia como
psicodelítica. De acordo com Grinspoon e Bakalar (1979,
p. 197), os "sistemas de experiência condensada"
trazidos à tona pelo LSD “incorporam os eventos mais
significativos da vida emocional do paciente e permitem
uma exploração sistemática da personalidade ao longo
das linhas freudianas”. No entanto, não para por aí, mas
“é seguido por reviver o trauma do nascimento e, em
seguida, a passagem para o reino dos arquétipos e da
experiência transpessoal”. Os últimos estágios do
tratamento lembram os ritos iniciáticos das religiões de
mistério. Na leitura psicodelítica, efeitos terapêuticos
ocorrem tanto no nível pessoal quanto no transpessoal,
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mas a terapêutica é mais eficaz para quem é capaz de
passar pela morte simbólica e pelo renascimento.
O psiquiatra mexicano Salvador Roquet praticava,
com base em ideias que tomou emprestado de xamâs
Huichol e Mazatecas, uma técnica que nomeou de
Psicossíntese, na qual reunia várias pessoas ao longo de
uma sessão com consumo de inúmeras substâncias,
inclusive algumas dissociativas como a ketamina e a
datura, e, com a projeção de slides e músicas, buscavam
forçar os pacientes a confrontarem memórias e afetos
reprimidos. Tendo por objetivo confrontá-los com o
medo da morte e permitir-lhes um renascimento, “o
processo é repetido várias vezes, a intervalos mensais
ou maiores, com entrevistas terapêuticas intercaladas
para integrar o material inconsciente trazido à tona
durante as sessões com psicodélicos” (GRINSPOON;
BAKALAR, 1979, p. 197).
O psiquiatra e músico chileno Claudio Naranjo,
recém-falecido, foi pioneiro em vários âmbitos, como no
uso terapêutico de harmalina e ibogaína, substâncias
que apresentam boa afinidade com técnicas guiadas por
imagens (Guided Imagery and Music - GIM), trazidas da
gestalt-terapia para explorar conflitos inconscientes.
Naranjo foi o primeiro a pesquisar os efeitos da
harmalina em ambiente urbano, nos anos 1960
(GRINSPOON; BAKALAR, 1979, p. 197). Foi também o
primeiro a utilizar clinicamente uma forma de
farmahuasca (fármaco de estrutura química análoga a
da ayahuasca, ou seja, contendo uma combinação de
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DMT com um agente iMAO), o primeiro a descrever os
efeitos psicodélicos da ibogaína em voluntários e a
utilizar seu extrato em experimentações clínicas.
Conduziu, com Sasha Shulgin, testes clínicos e pesquisas
farmacológicas de várias feniletilaminas, começando
pelo MDA, trabalho que resultou na descoberta de uma
substância psicoativa anteriormente desconhecida, a
qual chamou de "otimizador de sentimentos" - hoje em
dia chamada de empatógeno, ou entactógeno.
Cabe mencionar também o trabalho do argentino
Alberto Fontana (1969) com terapia individual e de
grupo com mescalina, LSD e psilocibina (que foi objeto
de estudo em grupo pela APB em 2019). No mesmo ano
de 1957 em que foi cunhado o termo psicodélico,
Alberto Fontana, junto com Toledo e Morales,
apresentaram na Associação Psicanalítica Argentina os
resultados de uma investigação clínica sobre o uso do
LSD para intensificar o processo transferencial e
quebrar mecanismos dissociativos em pacientes com
tendência à intelectualização excessiva, no artigo
“Psicanálise e dietilamida do ácido lisérgico:
fundamentos para uma técnica combinada”. Com
resultados favoráveis, Fontana transpôs o método para
a terapia de grupo, utilizando ferramentas da arte como
intercessores para a supervisão coletiva do trabalho
clínico. Nessa pegada institucionalista, ora a equipe
adquiria aspectos de grupo de estudos, ora de grupo de
trabalho, ora de grupo terapêutico.
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Por fim, citamos a proposta do psiquiatra
brasileiro Cesario Hossri, que associava o uso do LSD a
técnicas de hipnose. Em 1965, a Associação Paulista de
Medicina criou uma seção de “Lisergismo e
Parapsicologia”, formada por 32 médicos, para
pesquisar a fenomenologia lisérgica, tendo concluído
que o LSD possibilitava uma nova abordagem do estudo
da personalidade, sendo um excelente meio de acesso
ao inconsciente (individual e coletivo), por manter a
pessoa consciente e lúcida (HOSSRI, 1984, p. 161).
Hossri desenvolveu uma abordagem própria: 1) injeta-se
20 a 50 μg e espera-se a fase paroxística da experiência
psicodélica; 2) sugere-se posição fetal; 3) mãos formam
uma concha acolhedora na cabeça; 4) o guia sugere ao
sujeito (que está de olhos fechados e envolvido por um
manto similar ao útero materno) que seu corpo está
encolhendo; 5) anuncia-se que está ocorrendo um
nascimento para uma nova vida. Em seguida, é feita uma
progressão de idade e revelação de conteúdo emocional
de diversas fases pregressas da vida.
Outras técnicas e abordagens clínicas vêm sendo
experimentadas no campo da psicoterapia auxiliada por
psicodélicos. As relações entre os recentes avanços nas
pesquisas
sobre
potenciais
terapêuticos
dos
psicodélicos e as diversas abordagens psicoterapêuticas
existentes no contemporâneo, apesar de bastante
profícuas, não serão objeto de análise neste texto, uma
vez que as pesquisas aqui utilizadas como referência
não oferecem subsídios suficientes.
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4 - Estudos atuais sobre
potenciais terapêuticos dos
psicodélicos
Maria Auxiliadora Oliveira e colegas (OLIVEIRA;
BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007) da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação
Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), mostram como o
sistema atual de pesquisa e desenvolvimento de
medicamentos pressupõe uma longa jornada, com
vários estágios, cada um correspondente a "um
conjunto de conhecimentos específicos e diferentes
entre si" (p. 37). Na etapa pré-clínica, uma vez
identificada a substância (também chamada entidade
molecular), começam os testes laboratoriais de eficácia
e segurança in vitro (em tubos de ensaio ou correlatos) e
in vivo (em animais de laboratório): "o objetivo destes
testes é demonstrar a atividade farmacológica da nova
substância contra a enfermidade alvo, assim como
avaliar aspectos relativos à toxicidade" (p. 39).
Resultados favoráveis permitem passar para os caros e
complexos ensaios clínicos com seres humanos. Os
ensaios clínicos de fase I duram um ano, envolvem de 20
a 80 voluntários saudáveis e seu objetivo é avaliar o
perfil de segurança e aspectos relativos à
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farmacocinética,
como
absorção,
distribuição,
metabolização e excreção. Os de fase II duram cerca de
dois anos, envolvem de 100 a 300 voluntários
portadores da doença/condição alvo e visam
demonstrar a atividade farmacológica da substância
(incluindo a dose mínima efetiva) contra uma
determinada enfermidade. Nos de fase III, de mil a três
mil portadores da enfermidade alvo são acompanhados
por cerca de três anos, utilizando-se de comparações
contra-placebo ou "contra o melhor esquema
terapêutico existente" (p. 40), visando "verificar a
eficácia do fármaco e monitorar as reações adversas
devido ao uso prolongado e em maior escala". Se os
resultados forem favoráveis até o fim da fase III, o
fármaco pode pedir o registro sanitário que o permitirá
alçar à condição de medicamento, caso seja concedido
por uma autoridade reguladora, como no caso da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Após
ter início a comercialização, profissionais da saúde
observam possíveis efeitos adversos e os notificam às
autoridades responsáveis pela farmacovigilância:
trata-se da fase IV dos ensaios clínicos, que "inclui todos
os estudos clínicos realizados após a comercialização"
(p. 41). Ou seja, medicamentos recém-lançados no
mercado ainda estão sendo avaliados em larga escala.
Uma grande quantidade de pesquisas vem sendo
realizada atualmente sobre os potenciais terapêuticos
dos psicodélicos, seguindo os rigorosos protocolos e
metodologias desenvolvidos para garantir maior
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segurança e eficácia dos psicofármacos disponíveis para
auxiliar na psicoterapia. A administração de psicodélicos
para seres humanos tem uma especificidade em relação
a das demais classes farmacológicas, pois produz um
perfil singular de efeitos e possíveis reações adversas
que precisam ser abordadas de modo adequado
(JOHNSON; RICHARDS; GRIFFITHS, 2008). É preciso
destacar que as preocupações com a segurança, por
exemplo, são mais devido a riscos psicológicos que
fisiológicos. O modelo biomédico é inssuficiente para
compreender os efeitos dos psicodélicos. Em geral, tais
substâncias apresentam níveis muito baixos de
toxicidade, boa tolerância fisiológica e baixo potencial
de causar dependência. Mas há um risco de ocorrerem
bad trips e um risco bem raro de ocorrerem episódios de
psicose com duração de dias a meses, assim como
anomalias perceptuais posteriores. Mediante esses
riscos, cabe destacar alguns pontos relevantes para a
segurança em pesquisas, como a preparação da equipe
de pesquisa, a seleção de participantes, o local em que
as sessões com substâncias vão ocorrer, a preparação
dos voluntários e seu acompanhamento pós-sessão.
Em 2006, foi publicado o primeiro estudo clínico
duplo-cego concebido de modo rigoroso, com grupo
controle e placebo voltado a examinar efeitos
psicológicos de compostos psicodélicos (GRIFFITHS et
al, 2006). O estudo pioneiro, de Roland Griffiths e
colegas da Universidade Johns Hopkins, foi realizado
com 36 voluntários, visando avaliar os efeitos
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psicológicos e mudança de humor agudos (7h) e de
longo prazo (2 meses) da psilocibina (30mg/70Kg) em
comparação com um placebo ativo (metilfenidato
40mg/70Kg). Um monitor encontrava com cada
participante quatro vezes antes da primeira sessão de
psilocibina e quatro vezes após cada sessão, no intuito
de desenvolver uma relação de confiança e minimizar
reações
adversas.
Monitores
avaliaram
o
comportamento dos voluntários durante as sessões. Os
voluntários preencheram questionários de avaliação dos
efeitos da substância e de experiências místicas
imediatamente após as sessões e dois meses depois.
Observadores da comunidade avaliaram mudanças nos
comportamentos e atitudes dos voluntários. A
conclusão do estudo mostrou que “quando
administrada a voluntários com o devido suporte, a
psilocibina pode ocasionar experiências similares às
experiências místicas ocorridas voluntariamente e que
são avaliadas pelos voluntários como de significado
pessoal e espiritual substancial e sustentável” (p. 282).
Os resultados foram confirmados e o estudo foi
publicado em 2011 (GRIFFITHS et al., 2011), mostrando
efeitos positivos persistentes nas atitudes, no humor e
no comportamento dos participantes. Em outro estudo
de 2011, foram observados “aumentos significativos na
Abertura após uma sessão de alta dosagem de
psilocibina que foram maiores em magnitude do que as
alterações na personalidade tipicamente observadas em
adultos saudáveis ao longo de décadas de experiência
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de vida” (MACLEAN, 2011, p. 7), tendo se mantido muito
acima da média um ano depois nos casos de
participantes que atingiram os critérios para uma
experiência mística completa durante as sessões com
psilocibina.
A chamada experiência “mística” tem sido uma
área problemática clássica para a psicologia tradicional se não para a ciência de forma mais geral. O termo
“místico” é particularmente problemático, pois sugere
associações com o sobrenatural que podem ser
obstrutivas ou mesmo antitéticas ao método científico
(CARHART-HARRIS; GOODWIN, 2017). É importante
notar que os autores, ao usarem o termo “experiência
de tipo místico”, referem-se apenas à fenomenologia da
experiência, sem endossar quaisquer idéias metafísicas
ou sobrenaturais (ROSEMAN et al., 2018, p. 2). Tais
experiências se aproximam das chamadas experiências
de pico, ou dissolução do ego, catalisando importantes
reposicionamentos subjetivos. Não se pode perder de
vista a importância do contexto e do manejo clínico das
experiências facilitadas pelo uso de psicodélicos para
seu bom uso em psicoterapia. Segue uma lista de
potenciais usos terapêuticos de psicodélicos, com base
em pesquisas recentes, sem pretensão de esgotamento.
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Transtorno Obsessivo Compulsivo Resistente
O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma
condição crônica e debilitante, com uma prevalência na
vida de 2% a 3%, o que o torna o quarto diagnóstico
psiquiátrico mais comum (MORENO; WIEGAND;
TAITANO; DELGADO, 2006). O CID-10 o coloca entre os
transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o
estresse e transtornos somatoformes, recebendo a
designação F.42. O quadro consiste essencialmente na
presença de ideias obsessivas e comportamentos
compulsivos. Ideias em geral absurdas, irracionais, sem
sentido,
repulsivas, desagradáveis, ansiogênicas
invadem repetidamente a consciência do sujeito contra
sua vontade e este inicia uma árdua luta interna contra
elas e contra si próprio por notar que as ideias estão em
sua própria mente. Em geral, dúvidas (sobre trancar o
carro, a casa, carregar o celular, etc.), medo de
contaminação (dinheiro, banheiro, etc.), "impulsos
agressivos, imagens assustadoras, presságios quanto a
tragédias, pensamentos ou imagens obscenas, impulsos
sem sentido (gritar, despir-se em público) e
pensamentos ou imagens sem sentido (números, letras,
músicas)" (CHENIAUX, 2015, p. 144). Já os atos
compulsivos são condutas repetitivas estereotipadas,
em geral em resposta a ideias obsessivas, buscando
neutralizar ou prevenir o mal estar. Por vezes, a ligação
entre o comportamento e o objetivo é desajustada ou
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inexistente. O sujeito, para lutar contra o
comportamento que reconhece como absurdo, mas que
se mostra irresistível, repetidamente conta, limpa, toca,
arruma, confere, gesticula ou diz mentalmente frases,
palavras, slogans, refrões, etc. O quadro clínico é
geralmente
complicado
pela
presença
de
comorbidades, como delírios, tendências suicidas,
pânico, abuso de substâncias, ansiedade, insônia,
depressão e dificuldades interpessoais. Muitos
pacientes evitam procurar atendimento.
O tratamento do TOC deve ser singular, embora,
em geral, seja utilizada a chamada terapia
cognitivo-comportamental (TCC) associada ao uso de
antidepressivos, em doses geralmente mais elevadas
que as utilizadas no tratamento da depressão. Os
antidepressivos Inibidores da Recaptação de Serotonina
(IRS) estão entre os mais comumente utilizados, o que
inclui a clomipramina, considerada a droga padrão-ouro,
e muitos Inibidores Seletivos da Recaptação da
Serotonina (ISRS), como fluoxetina, sertralina,
escitalopram e paroxetina. Acontece que muitos
pacientes não obtém sucesso com esses tratamentos,
ditos de primeira linha, sendo considerados então
resistentes. Define-se como "resistência ao tratamento
a ausência de resposta aos tratamentos de primeira
linha recomendados para o TOC, que são os inibidores
de recaptação de serotonina (IRS) e a terapia
cognitivo-comportamental (TCC)" (SHAVITT et al., 2001,
p. 52). Somente 20 a 30% dos pacientes conseguem
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melhora significativa e cerca de 40 a 50% conseguem
apenas melhora parcial (MORENO; WIEGAND; TAITANO;
DELGADO, 2006).
Após o grande hiato ocorrido nas pesquisas com
psicodélicos, em 2006 foi realizado na Universidade do
Arizona o primeiro estudo autorizado (MORENO;
WIEGAND; TAITANO; DELGADO, 2006) sobre tolerância,
segurança e eficácia clínica da psilocibina para o
tratamento do TOC resistente, coordenado por
Francisco Moreno. Trata-se de um estudo duplo-cego,
no qual foram administradas quatro diferentes doses de
psilocibina - muito baixa (25 μg/kg), baixa (100 μg/kg),
média (200 μg/kg) e alta (300 μg/kg) - a intervalos de
uma semana entre elas, a nove pacientes (sete homens
e duas mulheres) diagnosticados com TOC resistente a
outros tratamentos (sem comorbidade). Para aferição
de resultados, foram utilizadas a Yale-Brown Obsessive
Compulsive Scale (YBOCS) e a Hallucinogen Rating Scale
(HRS). O uso da psilocibina foi bem tolerado, um intenso
decréscimo dos sintomas foi observado em todos os
sujeitos, o uso da psilocibina em ambiente clinicamente
controlado foi considerado seguro e eficaz e o artigo
sugeriu mais pesquisas na área.
Outro artigo sobre psilocibina no TOC,
coordenado pelo professor James Wilcox (2014),
também da Universidade do Arizona, foi publicado em
2014, apresentando um estudo de caso de um sujeito
diagnosticado com um TOC grave e bastante resistente
a tratamento, que nunca havia feito uso de substância
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ilícitas, mas tomava diazepam, fluoxetina e
clomipramina prescritas por vários anos e fez
tratamento
psicanalítico
e
terapia
cognitivo-comportamental sem obter sucesso. Após o
uso de psilocibina, oferecida por um amigo e
auto-administrada, teve remissão imediata de sintomas
do TOC. Após a ingestão, relatou redução significativa
dos pensamentos intrusivos por três semanas, intervalo
a partir do qual passou a utilizar a substância
regularmente. Um ano depois seu quadro se mantinha
estável. O artigo indicou a necessidade de se financiar
pesquisas em setting controlado para avaliar o uso
potencial da psilocibina no TOC resistente a outras
modalidades de tratamento.

Depressão resistente a tratamentos
A depressão, cujas características centrais são "a
tristeza (exacerbação afetiva), a hipobulia ou abulia
(alteração da conação) e a inibição do curso do
pensamento" (CHENIAUX, 2015, p. 147), é um grande
problema de saúde pública, sendo um dos principais
contribuintes para a medicalização, afetando centenas
de milhões de pessoas em todo o mundo. Na CID-10, o
código F.33 está reservado para Transtorno depressivo
recorrente. Medicamentos antidepressivos e terapia
cognitivo-comportamental (TCC) são considerados
eficazes para alguns pacientes, mas a taxa de recaída é
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considerável e ao menos 20% não respondem a
qualquer intervenção. Em um estudo aberto, sem
controle placebo, coordenado por Robin Carhart-Harris,
do Imperial College London, doze pacientes (seis
homens, seis mulheres) com diagnóstico de depressão
moderada a grave, resistente aos tratamentos usuais,
receberam duas doses orais de psilocibina (10 mg e 25
mg, com sete dias de intervalo) cada, com um suporte
psicológico fornecido antes, durante e depois de cada
sessão (CARHART-HARRIS et al., 2016, p. 620).
A primeira medida da viabilidade (eficácia
potencial) foi a intensidade dos efeitos da psilocibina
relatada pelo paciente/sujeito da pesquisa. A psilocibina
foi bem tolerada por todos os participantes e não houve
reações adversas sérias. Ocorreram somente, durante as
sessões, episódios de aumento temporário da
ansiedade durante o início dos efeitos em todos os
participantes, confusão temporária de pensamento em
nove participantes, náusea leve e passageira em quatro
participantes e dor de cabeça passageira em quatro
participantes (CARHART-HARRIS et al., 2016, p. 619). Os
sintomas de depressão foram marcadamente reduzidos
uma semana a três meses após o tratamento com as
doses altas. Os sintomas foram avaliados, de uma
semana a três meses após o tratamento, através do
QIDS (Quick Inventory of Depressive Symptoms). Também
foram notadas melhoras na ansiedade e na anedonia
(perda da capacidade de sentir prazer). A pesquisa
concluiu pela segurança na administração de psilocibina
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com suporte terapêutico adequado para a depressão
resistente. Um follow up de seis meses, publicado ano
passado, confirmou a consistência dos resultados, tendo
observado “reduções acentuadas nos sintomas
depressivos
nas
primeiras
cinco
semanas
pós-tratamento” (CARHART-HARRIS et al., 2018, p. 399),
deduzidas pela qualidade da experiência psicodélica
aguda, aferida através de questionários.
Outro estudo publicado ano passado pela equipe
do Imperial College London (ROSEMAN et al., 2018) se
propôs a investigar o papel da qualidade das
experiências psicodélicas agudas em predizer a eficácia
terapêutica da psilocibina para as depressões
resistentes a tratamento. Os resultados do artigo
reforçam a noção de que “a qualidade da experiência
psicodélica aguda é um mediador chave de mudanças a
longo prazo na saúde mental” (p. 1). Como afirmam os
autores, “um princípio orientador da psicoterapia
psicodélica é que a ocorrência de uma experiência
psicológica profunda e potencialmente transformadora
é fundamental para a eficácia do tratamento” (p. 2).
Várias equipes de pesquisa aplicaram escalas de
classificação que evoluíram a partir de estudos de
experiências “místicas”, “espirituais” ou “religiosas”.
Apesar da terminologia variada, "as evidências sugerem
que experiências psicológicas profundas podem ser
preditivas da saúde psicológica subseqüente". Sessões
psicodélicas de dose alta podem produzir experiências
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profundas classificadas entre as mais “significativas” da
vida de uma pessoa (GRIFFITHS et al., 2006).

Alcoolismo
Alcoolismo se refere a um modo de beber danoso
crônico, caracterizado pela dificuldade do sujeito de
controlar o uso e evitar os prejuízos. O conceito de
alcoolismo surgiu no século XVIII, "após a crescente
produção e comercialização do álcool destilado,
conseqüente à revolução industrial" (GIGLIOTTI; BESSA,
2004, p. 11). Em 1979, a OMS sugeriu que se adotasse a
expressão Síndrome de Dependência do Álcool, por
considerar o termo alcoolismo inexato (EQUILÍBRIO
DISTANTE, 2003). Na atual revisão (décima) da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), o alcoolismo
recebe o código F10.2, referente a Transtornos mentais
e comportamentais devidos ao uso do álcool - síndrome
de dependência. A síndrome de dependência
caracteriza-se como um “conjunto de fenômenos
comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se
desenvolvem após repetido consumo de uma substância
psicoativa” (DATASUS, s/d), sendo tais fenômenos
tipicamente associados “ao desejo poderoso de tomar a
droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização
persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a
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uma maior prioridade dada ao uso da droga em
detrimento de outras atividades e obrigações, a um
aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um
estado de abstinência física”. A abstinência é marcada
por um conjunto de sintomas de composição e
gravidade variáveis, que ocorrem na interrupção ou
diminuição do uso de uma substância psicoativa
consumida continuamente há longo de certo tempo.
Bebe-se para evitar a ressaca, hábito que indica uma
forma danosa de uso que atinge parte dos usuários.
Para a maioria das pessoas, no entanto, o
consumo de álcool gera pouco ou nenhum risco de se
tornar um vício (ANTHONY, WARNER, KESSLER, 1994).
O álcool, além de ser “a mais antiga droga psicoativa
conhecida pela humanidade” (INABA; COHEN, 1991, p.
118), é a mais utilizada e, ao mesmo tempo, a mais
abusada. De ação depressora do SNC em todos os níveis
do cérebro, em doses moderadas apresenta efeitos
imediatos prazerosamente percebidos pelos usuários
(SCHUCKIT, 1991, p. 80), sendo que em doses baixas
apresenta
efeito
estimulante
e
em
doses
suficientemente elevadas torna-se um anestésico.
Outros fatores contribuem para que o uso de álcool se
transforme em alcoolismo, tais como o ambiente social
e cultural, a saúde psicológica e a predisposição
genética. Estudo já citado de Nutt e colegas (2010), que
realizou uma análise multicriterial dos danos causados
pelo abuso de diversas drogas no Reino Unido, indicou o
álcool como droga mais danosa, seguido da heroína e do
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crack. Como indica Schuckit (1991, p. 90), “é importante
reconhecer que o alcoolismo é um problema de todas as
camadas socioeconômicas, todas as idades, todas as
religiões, todas as partes do mundo e ambos os sexos”.
Dentre as formas de tratamento existentes para
a dependência do álcool, encontramos as psicoterapias
(individual e de grupo), os grupos de ajuda mútua (estilo
A.A. - alcoólicos anônimos, com base nos 12 passos), os
programas de racionamento e moderação do uso, as
terapias medicamentosas (seja visando a extinção do
desejo pelo álcool, como o uso da Naltrexona ou do
Acamprosato; ou a produção de desconforto quando o
álcool é ingerido, como no Dissulfiram) e a psicoterapia
assistida por psicodélicos.
Antes da proibição, houve extensa pesquisa com
psicodélicos para a dependência de álcool (DANIEL;
HABERMAN, 2017, p. 27), com resultados bem
promissores, como no caso citado do próprio fundador
dos AA, Bill Wilson. Após o longo hiato, as pesquisas
com psicodélicos retornaram.
Em 2012, foi publicado no Journal of
Psychopharmacology um artigo de Krebs e Johansen
(2012), da Universidade de Ciência e Tecnologia da
Noruega, com uma metanálise de seis estudos
controlados randomizados sobre o uso do LSD no
combate ao alcoolismo, no intuito de avaliar sua eficácia
clínica para o tratamento de usos indevidos do álcool.
Todos os estudos considerados fizeram uso de doses
altas ou muito altas de LSD. A pesquisa, financiada pelo
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Conselho de Pesquisa da Noruega, encontrou que, em
diferentes programas de tratamento, uma única dose
de LSD está associada com a diminuição de usos
indevidos do álcool. A eficácia de uma única dose de LSD
é comparável a do uso diário de naltrexone,
acamprosato ou disulfiram, medicamentos aprovados e
comumente prescritos para redução da recaída na
dependência de álcool (p. 1001). É bastante incomum
que efeitos positivos de drogas psiquiátricas durem
meses após uma única administração. No caso do LSD,
muitos usuários apresentam também uma diminuição
da euforia inicial causada pela experiência psicodélica
ao serem confrontados de volta com os problemas da
vida. Para tanto, pesquisadores sugerem doses
repetidas a intervalos mensais, por exemplo. Os autores
sugerem, como uma alternativa ao LSD, que seja
avaliado também o uso de psicodélicos de curta ação,
como mescalina, psilocibina ou DMT, no combate ao
alcoolismo.
Considerando a retomada de pesquisas na última
década sobre os potenciais usos terapêuticos da
psilocibina, em 2015, Michael Bogenschutz e colegas
(2015) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade
do Novo México conduziram um estudo de prova de
conceito para psilocibina no tratamento da dependência
de álcool, no qual foram incluídos 10 pacientes com
diagnóstico de dependência de álcool. Os pacientes
receberam tratamento psicoterapêutico por quatro
semanas e, em seguida, receberam a primeira dose de
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psilocibina (300 μg/kg). Uma segunda dose de
psilocibina (300 μg/kg ou 400 μg/kg) foi administrada
após um período adicional de quatro semanas (semana
de estudo 8). Todos os pacientes completaram a
primeira sessão e 7 completaram a segunda sessão. Não
houve qualquer redução no uso de álcool após as quatro
primeiras semanas de terapia, embora todos os
pacientes tenham apresentado uma imediata
diminuição significativa no uso de álcool após a primeira
sessão de psilocibina. Além disso, não foram observados
efeitos adversos clinicamente significativos, embora
cinco pacientes tenham relatado uma leve dor de
cabeça, que se resolveu em menos de 24 horas após a
administração da psilocibina. A amostra é limitada, mas
abre as portas para estudos futuros.
Em agosto de 2019, em Londres, durante a quinta
Breaking Convention, conferência internacional sobre
substâncias
psicodélicas,
foram
apresentados
resultados preliminares de um estudo com 11
participantes sobre segurança do uso do MDMA como
aliado no tratamento da dependência de álcool,
coordenado desde 2018 por Ben Sessa, que trabalha no
recém-criado Centro para Pesquisas Psicodélicas do
Imperial College London, dirigido por Carhart-Harris
(ALCOOLISMO..., 2019). Trata-se do primeiro ensaio
clínico de fase I para terapia assistida por MDMA como
um tratamento para o alcoolismo (TERAPIA...). O ensaio
destina-se a testar a segurança e a dose ideal de um
novo tratamento em um pequeno grupo de pessoas. O

70

estudo de Sessa e colegas ofereceu oito semanas de
psicoterapia, com duas doses de MDMA, na terceira e na
sexta semana e os resultados preliminares saíram em
março, no British Medical Journal. Somente um paciente
teve recaída completa, voltando aos níveis originais de
consumo. Na Inglaterra, o índice de recaída para outros
tratamentos de dependência do álcool é de cerca de
80% em três anos.

Tabagismo
O tabaco é usado pelos ameríndios em rituais
religiosos há 2000 anos, em geral através do fumo,
mastigação ou unguentos, com o objetivo de "atingir
uma experiência transcendental, frequentemente como
parte de uma cerimônia de oferendas aos deuses e para
afastar o mal" (SCHUCKIT, 1991, p. 254). De acordo com
Darryl Inaba (1991, p. 78), doutor em farmacologia,
diretor do Programa de Desintoxicação, Reabilitação e
Acompanhamento da Haight-Ashbury Free Clinic e
professor do Centro Médico da Universidade da
Califórnia, muitos países europeus baniram o tabaco nos
séculos XVI e XVII, além de ser considerado "nocivo por
muitas religiões". Hoje, entende-se que o hábito
prolongado de fumar danifica pulmões, coração e causa
câncer: "os cigarros provocam mais mortes do que todas
as outras drogas psicoativas combinadas". Além disso, o
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cigarro é a droga que mais causa dependência; a
tolerância ocorre rapidamente. No ato de fumar, cerca
de 4000 substâncias são inaladas, sendo que "os três
principais
componentes da Nicotinia tobacum
(denominada por Jean Nicot, que promoveu a nicotina
por seu valor medicinal) são o alcatrão, monóxido de
carbono (CO) e nicotina" (SCHUCKIT, 1991, p. 254). A
nicotina, "isolada pela primeira vez em 1828" (p. 255), é
o componente psicoativo proeminente: "uma tragada
de fumaça resulta em níveis mensuráveis de nicotina no
cérebro, dentro de segundos". A nicotina aumenta o
estado de alerta, o que pode ser seguido de sensação
de calma, produzindo sensação de maior clareza de
pensamento e concentração: "a tolerância à nicotina é
real e provavelmente seja uma combinação de efeitos
comportamentais e metabólicos" (p. 257). A maior parte
dos fumantes pesados tem dificuldade em largar o
hábito, pois "chega a um ponto onde continua a se
administrar nicotina mais para evitar os sintomas de
abstinência do que realmente para desfrutar da
substância em si" (p. 260). O código para tabagismo na
CID-10 é F.71 e o tratamento usual é de base
comportamental, motivacional e com o uso de adesivos
e gomas de mascar de nicotina (p. 263). Apenas 50% das
pessoas que completam o tratamento comportamental
e 23% das que utilizam gomas de mascar conseguem
manter a abstinência por seis meses (p. 329).
Os farmacêuticos psiquiátricos Jeremy Daniel e
Margareth Haberman (2017) revisaram estudos que
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mostram que a maioria das intervenções para o
combate ao tabagismo, de natureza farmacológica e
comportamental,
são
bem
sucedidas
apenas
modestamente na marca dos seis meses. Mediante a
“crescente evidência positiva de que o uso de agonistas
do receptor 5-HT2A pode ser útil no tratamento da
dependência”, os autores mencionam um estudo piloto
de Mathew Johnson e colegas (2014) da Universidade
Johns Hopkins, para determinar a segurança e a
viabilidade da psilocibina como auxiliar no tratamento
para cessação do tabagismo. No estudo piloto, aberto,
15 sujeitos (14 brancos e um asiático) que fumavam ao
menos 10 cigarros por dia e com um histórico de
tentativas frustradas de cessar o hábito (e que não
estivessem tomando medicamento, inclusive terapia de
reposição de nicotina), participaram de um tratamento
de 15 semanas para o tabagismo que incluiu um período
de 4 semanas de terapia cognitivo-comportamental
(TCC) e a ingestão de doses moderadas (20mg/70kg) e
altas (30mg/70kg) nas semanas 5, 7 e 13. 10 sujeitos
eram usuários de psicodélicos (média de 8 usos na vida)
e 5 nunca haviam utilizado. Durante o estudo, não
ocorreu nenhum evento adverso que exigisse
intervenção farmacológica ou médica. A pressão arterial
e a freqüência cardíaca dos participantes ficaram
levemente elevadas 1,5 a 2,5 horas após a ingestão do
medicamento, o que é consistente com outros estudos
com psilocibina. Outros efeitos adversos relatados
foram dores de cabeça e efeitos subjetivos disfóricos
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durante a administração, que foram manejados na hora.
Os resultados do estudo aberto foram promissores, com
80% dos participantes permanecendo abstinentes no
seguimento de 6 meses, muito superior à média de 35%
de eficácia das terapias usuais. O desenho do estudo
não permitiu aferir diferença significativa entre doses
moderadas e altas nos resultados obtidos. Apesar de o
desenho de pesquisa aberto não permitir conclusões
definitivas sobre a eficácia da psilocibina, os resultados
sugerem sua segurança e eficácia como complemento.
Outro artigo do mesmo ano da Johns Hopkins,
numa análise secundária de dados da pesquisa acima,
destacou que nove participantes (60%) preencheram os
critérios para uma experiência mística “completa”. A
análise teve por objetivo melhor caracterizar as
experiências do tipo místico ocasionadas pela
psilocibina e apresentar dados adicionais de
questionário de efeitos subjetivos, bem como excertos
dos relatos de primeira pessoa dos participantes da
experiência (GARCIA-ROMEU et al., 2014, p. 158). Os
resultados de cessação do tabagismo foram
“correlacionados com as medidas de experiência mística
nos dias de sessão, bem como com avaliações
retrospectivas de significado pessoal e significado
espiritual das sessões de psilocibina” (p. 157), sugerindo
“um papel mediador da experiência mística no
tratamento da dependência aliado ao uso de
psicodélicos”. Em um survey realizado pela mesma
equipe (JOHNSON et al, 2017), com 358 participantes,

74

sendo 52 mulheres e 306 homens, que relataram terem
diminuído ou cessado o consumo de cigarros após o uso
de algum psicodélico, 78,5% dos respondentes
caracterizaram a experiência psicodélica decisiva para
sua mudança no hábito como uma experiência mística.

Ansiedade em pacientes terminais
Nas últimas décadas, grandes avanços têm sido
realizados nos tratamentos médicos e cirúrgicos de
muitos tipos de câncer. Mas, se por um lado os
conhecimentos avançam em direção ao prolongamento
da vida, o mesmo não se dá em relação a sua qualidade
(GROB, 2007, p. 205). Junto às intensas dores físicas,
pacientes de câncer em estado avançado costumam
sofrer de ansiedade, depressão e isolamento
psicológico. Um estudo transversal, analítico-descritivo,
visando avaliar a ocorrência de depressão e ansiedade
em pacientes oncológicos, além de analisar as
associações
entre
as
variáveis
clínicas
e
sociodemográficas e as comorbidades psiquiátricas,
entrevistou 233 pacientes oncológicos (65% mulheres;
55% do setor de quimioterapia) em tratamento no
hospital referência da Região Centro-Oeste de Minas
Gerais, entre os quais encontrou 31,33% com ansiedade
provável ou possível, e 26,18% com depressão provável
ou possível (FERREIRA et al, 2016).
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Desde 2004, o centro médico da UCLA
(Universidade da Califórnia) e o Instituto de Pesquisas
Biomédicas de Los Angeles vem estudando a eficácia
terapêutica potencial da psilocibina para pacientes com
câncer em estado avançado (GROB, 2007, p. 209),
através de um estudo duplo-cego controlado por
placebo, em que cada sujeito funcionou como seu
próprio controle, participando de duas sessões a várias
semanas de distância entre si, nas quais ingeriam a
psilocibina numa sessão e o placebo na outra, sem que
sujeitos ou pesquisadores soubessem a ordem. Não
houve sessões de psicoterapia. Por razões éticas, foi
decidido que todos os sujeitos teriam a oportunidade
de receber a psilocibina, assim como continuar o
tratamento já realizado. Foram excluídos sujeitos cujo
câncer tivesse sua origem ou metástase no cérebro,
assim como portadores de doenças cardiovasculares
severas e pessoas com histórico de doença mental
severa ao longo da vida. Sessões ocorreram no Centro
de Pesquisa Clínica Geral do Centro Médico da UCLA,
em uma sala preparada para o estudo. Pesquisadores
permaneciam com os sujeitos ao longo das seis horas de
duração de cada sessão: “o modelo de tratamento é
similar ao desenvolvido pela equipe de pesquisa do
Spring Grove Experiment dos anos 1960 e início dos anos
1970, no qual o sujeito é instruído a deitar-se numa
cama com vendas nos olhos e ouvindo nos headphones
música pré-selecionada, no intuito de intensificar a
experiência. Sujeitos são encorajados a relaxar e
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mergulhar fundo na experiência. A cada hora sua
pressão sanguínea é medida e pesquisadores observam
e solicitam comentários breves sobre a experiência” (p.
210). Ao longo dos seis meses seguintes, pesquisadores
mantiveram-se próximos aos sujeitos de pesquisa,
ajudando a integrar a experiência e avaliar os efeitos
através de questionários respondidos a vários intervalos
de tempo. O estudo, financiado pelo Heffter Research
Institute, concluiu pela segurança e eficácia da
psilocibina no cuidado paliativo, considerando que seu
potencial de catalisar experiências místicas genuínas,
dando novo sentido para a vida, pode ser importante
recurso para enfrentar o sofrimento existencial e
emocional pela proximidade da morte: “relatos de
pacientes com câncer em estado avançado sugerem
uma forte correlação positiva entre a expansão da
consciência espiritual induzida por estes compostos e a
subsequente melhora do estado psicológico durante o
tempo restante de vida” (p. 213).
O uso de psicodélicos no câncer terminal foi
experimentado muito antes pelo escritor Aldous Huxley
(1983), tendo ele mesmo solicitado e recebido 100μg de
LSD horas antes de sua morte por câncer, em 22 de
novembro de 1963. Durante os anos 1960 tiveram início
as pesquisas sobre o uso de psicodélicos para tratar
ansiedade existencial, desespero e isolamento,
usualmente experimentados por pacientes terminais,
com resultados bastante encorajadores. Nesse período,
a ocorrência de experiências psicoespirituais profundas
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foi correlacionada a melhores resultados terapêuticos
em pacientes com câncer terminal (GROB et al, 2011).
No entanto, com o abrupto declínio das autorizações
para pesquisas com psicodélicos, muitas décadas se
passaram até que os trabalhos pioneiros pudessem ser
retomados e atualizados.
Em 2014, o Journal of Mental Nervous Disease
publicou um estudo-piloto controlado por placebo
ativo, duplo-cego e randomizado, realizado para
examinar a segurança e a eficácia da psicoterapia
assistida por LSD em 12 pacientes com ansiedade
associada a doenças terminais, dos quais 11 nunca
haviam tido experiências com LSD. Foi a primeira
pesquisa com LSD em humanos em 40 anos. O estudo,
coordenado pelo suíço Peter Gasser, foi desenhado para
avaliar resultados anteriores com metodologias atuais.
O tratamento oferecido incluiu sessões de psicoterapia
sem drogas e duas sessões de psicoterapia assistidas
por LSD, com 2 a 3 semanas de intervalo entre elas.
Duas sessões de psicoterapia preparatória visavam
conhecer “a história do participante, sua situação social,
personalidade, saúde, mentalidade e situação
emocional, também conhecidas pelo termo set”
(GASSER et al., 2014, p. 3). As ocasiões foram também
aproveitadas para explicar a ação do LSD e a estrutura
do ambiente (setting), assim como para responder a
perguntas e construir uma aliança terapêutica. As
sessões experimentais aconteciam numa sala segura,
silenciosa e agradável em um consultório particular. O
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participante era aconselhado a deitar num colchão no
chão ou sentar-se confortavelmente em uma cadeira.
Fora eventuais idas ao banheiro, “o participante
permanecia na sala de tratamento durante toda a
sessão experimental de 8 horas e durante a noite com
um atendente nas proximidades” (p. 4). Após a ingestão
do LSD, o participante era instruído a, com o auxílio da
música, focar sua consciência e atenção para dentro,
para observar seus próprios processos de percepção,
emoção e cognição. A maior parte da sessão era focada
no interior, “com música tocada para aprofundar a
autoconsciência e facilitar o processamento emocional”.
Oito participantes receberam 200 μg de LSD (dose
experimental) e quatro receberam 20 μg de LSD
(placebo ativo) e nem uma dose nem outra produziu
qualquer evento adverso grave frequentemente
atribuído ao LSD, como ansiedade intensa (bad trip) ou
transtornos psicóticos ou percepcionais duradouros
(flashbacks). Não houve “nenhuma reação de pânico,
nenhuma crise suicida ou estado psicótico, e nenhuma
emergência
médica
ou
psiquiátrica
exigindo
hospitalização” (p. 6). Como era de se esperar, o LSD
apenas alterou a pressão sanguínea e os batimentos
cardíacos dos sujeitos durante os efeitos agudos, sem
quaisquer consequências clínicas significativas. As
sessões terapêuticas terminavam após 8 horas, quando
os efeitos agudos abrandavam, seguidas por uma breve
revisão das experiências do dia. Após cada sessão com
LSD, três sessões sem a substância eram realizadas no

79

intuito de integrar a experiência psicodélica e
intensificar o processo terapêutico. O follow-up de dois
meses encontrou tendências positivas em relação à
ansiedade e os “resultados indicam que, quando
administrado com segurança em um ambiente
psicoterapêutico rigoroso, o LSD pode reduzir a
ansiedade, sugerindo que estudos controlados maiores
são necessários”. Os resultados mostraram uma redução
significativa na ansiedade, com um estudo de follow up
prospectivo de um ano (GASSER; KIRCHNER; PASSIE,
2015) com dez participantes do estudo anterior tendo
indicado grande redução da ansiedade (77,8%) e
aumento na qualidade de vida (66, 7%), com as
experiências tendo levado a uma reestruturação
emocional, dos hábitos e da visão de mundo.
Stephen Ross e colegas (2016) da New York
University School of Medicine, num estudo cruzado
duplo-cego controlado por placebo, ofereceram a 29
pacientes com ansiedade e depressão relativas ao
câncer, aleatoriamente selecionados, um tratamento
que incluía psicoterapia e a ingestão de dose única de
psilocibina (0,3 mg/kg) ou niacina, com intervalo de 7
semanas entre a dose 1 e a dose cruzada. Identificaram
efeitos ansiolíticos e antidepressivos rápidos e
duradouros (de sete semanas a oito meses). Notaram
aumento do bem-estar espiritual e da qualidade de vida
e redução na ansiedade, na depressão e na
desesperança relacionadas ao câncer. O follow up de 6,5
meses indicou efeitos benéficos clinicamente
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significativos em cerca de 60 a 80% dos pacientes, em
relação ao sofrimento existencial, à qualidade de vida e
à atitude em relação à morte. Os autores concluíram
que, em conjunto com a psicoterapia, a experiência
mística induzida pela psilocibina em dose moderada
única produziu efeitos ansiolíticos e antidepressivos
rápidos, robustos e duradouros.
Roland Griffiths e colegas (2016) da Johns
Hopkins University School of Medicine estudaram os
efeitos da psilocibina em 51 pacientes com câncer
terminal e sintomas de depressão e ansiedade, num
estudo randomizado, duplo-cego e cruzado que
investigou os efeitos de uma dose muito baixa (tipo
placebo) (1 ou 3 mg/70 kg) versus uma dose alta (22 ou
30 mg/70 kg) de psilocibina administrada a intervalos de
cinco semanas entre as sessões e um follow-up de 6
meses. Antes de cada sessão com psilocibina, cada
sujeito teve dois a três encontros com os dois monitores
que estariam presentes nas sessões com a substância.
Outro encontro com os monitores ocorria no dia
seguinte às sessões. Outros dois ou três encontros com
os monitores ocorriam no intervalo de seis meses do
follow-up. Os sujeitos, funcionários e observadores da
comunidade classificaram os humores, atitudes e
comportamentos dos sujeitos ao longo do estudo. A
psilocibina em altas doses produziu grandes
diminuições nas medidas clínicas e auto-avaliadas de
ansiedade e depressão, juntamente com aumentos na
qualidade de vida e otimismo, além de diminuir a
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ansiedade pela morte. No follow-up de 6 meses, essas
mudanças foram mantidas, com cerca de 80% dos
participantes continuando a mostrar reduções
clinicamente significativas no humor e na ansiedade
deprimidos. Os participantes atribuíram melhorias nas
atitudes sobre a vida e sobre si, no humor, em
relacionamentos e espiritualidade à experiência de altas
doses. Mais de 80% alegou aumento do bem-estar e da
satisfação com a vida. As avaliações dos observadores
da comunidade mostraram mudanças correspondentes.
Como os demais, o estudo ressaltou o papel das
experiências místicas nos resultados terapêuticos.

Transtorno de Estresse Pós-Traumático
Assaltos,
testemunho
de
homicídios,
linchamentos, desastres ambientais, operações policiais
e militares, etc. são eventos traumatizantes, pois
envolvem ameaça à integridade física, apesar de
fazerem parte do cotidiano de muita gente. Nem todos
reagem a situações estressoras com uma perturbação
duradoura, mas entre 7 e 8% desenvolve a síndrome. O
diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático
(F43.1) envolve a necessidade de exposição a um ou
mais eventos traumáticos e uma reação de impotência
ou horror tal que resulte numa resposta de estresse
duradoura. A síndrome envolve sintomas relacionados à
revivência do trauma, à esquiva e entorpecimento
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emocional e à hiperestimulação autonômica (FIGUEIRA;
MENDLOWICKZ, 2003). O tratamento usual envolve a
combinação de Terapia cognitivo-comportamental com
ansiolíticos (calmantes) ou sertralina (antidepressivo
que age sobre a serotonina e a noradrenalina). Apenas
53% relatam alívio do sintoma (BRADY et al, 2000).
O primeiro estudo de fase II sobre MDMA no
TEPT foi realizado em 2010 na Carolina do Sul, EUA, em
20 pacientes adultos que preencheram os critérios do
DSM-IV para TEPT relacionado a crime ou guerra e que
apresentaram sintomas resistentes ao tratamento com
pontuação mínima de 50 na Escala de TEPT
Administrada por Clínicos (CAPS), que é uma entrevista
para identificar e quantificar sintomas do transtorno. O
estudo (MITHOEFER et al, 2010) teve duas fases: uma
fase inicial, duplo-cego, na qual todos receberam
psicoterapia acompanhada por MDMA ou placebo,
seguidos de uma fase aberta, cruzada, na qual os
doentes incluídos no grupo placebo tiveram a
oportunidade de receber terapia adicional que incluiu a
administração de MDMA. Em 3 a 5 dias após a segunda
de duas sessões de tratamento, o grupo placebo
mostrou uma redução média de apenas 12,8 pontos em
seu escore CAPS, enquanto o grupo que utilizou MDMA
mostrou uma redução média de 49,9 pontos no escore
CAPS. Um grau semelhante de redução de sintomas
ocorreu nos pacientes tratados com placebo que
receberam MDMA na fase de cruzamento do estudo. O
estudo mostra que dois meses após a última sessão,
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havia respostas clínicas positivas em 83% do grupo
experimental, em comparação à 25% no grupo controle.
Além disso, um estudo publicado em 2013 (MITHOEFER
et al., 2013), de follow-up prospectivo dos mesmos
pacientes examinados de 17 a 74 meses após a sessão
final de MDMA encontrou fortes evidências de
recuperação persistente.
No mesmo ano, foi publicado por psiquiatras
suíços (OEHEN; TRABER; WIDNER; SCHNYDER, 2013) um
estudo-piloto controlado randomizado que também
mostrou uma melhora nos escores CAPS de pacientes
com TEPT resistentes ao tratamento, dada a
psicoterapia assistida por MDMA. O estudo teve 12
participantes, sendo 10 mulheres e 2 homens, e contou
com 12 sessões de psicoterapia convencionais e três
com auxílio da substância.
Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com o
MDMA para o TEPT. Como indica Jerrold Meyer (2013,
p. 95), "esses achados iniciais fornecem esperança de
que a adição de algumas doses baixas de MDMA (isto é,
cerca de 2 mg/kg ou menos) à psicoterapia possa ser
benéfica para pacientes com TEPT crônico resistente a
tratamento". O uso terapêutico do MDMA deve ser
pensado com atenção. Algumas possibilidades vêm
sendo pesquisadas, como o tratamento da ansiedade
social em autistas e pacientes terminais.
A esse respeito, como aponta Charles Grob
(2007), desde que, no início dos anos 1990, foram
autorizados nos Estados Unidos alguns testes clínicos
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de fase I com psicodélicos, seguidos uma década depois
de vários ensaios clínicos de tratamento, a psilocibina se
mostrou particularmente promissora para o tratamento
da ansiedade em doentes terminais. Para Grob, uma das
vantagens do uso da psilocibina em psicoterapia é a
substância não ser tão carregada de estigma quanto o
LSD e o MDMA. Além do estigma, o MDMA é menos
seguro em termos de efeitos cardiovasculares. Apesar
de mostrar excelente potencial terapêutico como
auxiliar no tratamento do transtorno de estresse
pós-traumático, no qual os indivíduos por vezes estão
com a saúde física totalmente preservada, pacientes
terminais costumam sofrer a falência e a debilitação de
vários órgãos, sendo mais sensíveis a possíveis efeitos
adversos da ingestão do MDMA. Além disso, enquanto a
ação do MDMA é mais empatógena, intensificando a
afetabilidade interpessoal, a ação da psilocibina é mais
enteógena, com grande potencial para catalisar a
transcendência dos estados de consciência de pacientes
terminais (GROB, 2007, p. 214).
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5 - O manejo terapêutico de
experiências psicodélicas
Os protocolos clínicos seguidos pela pesquisa
científica contemporânea com psicodélicos apoiam-se
nos estudos clássicos e incorporam novos elementos
metodológicos, no intuito de minimizar os riscos e
aumentar os benefícios do uso de psicodélicos em
psicoterapia. Em geral (TUPPER et al, 2015), após a
obtenção do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) do paciente, são realizadas
entrevistas ou sessões de preparação, seguidas da
sessão com o uso da substância, em salas silenciosas,
confortáveis e com decoração agradável. Dois
terapeutas costumam estar presentes ao longo de toda
sessão, embora sua interação com o paciente seja
mínima, incentivando este à auto-reflexão enquanto
ouve músicas cuidadosamente selecionadas em fones
de ouvidos (ou por um bom sistema de som ambiente,
quando preferível), mantendo-se de olhos vendados.
Sessões de acompanhamento não assistidas por
psicodélicos são realizadas, visando integrar os insights
obtidos nas sessões com os fármacos.
Janis Phelps (2017), do California Institute of
Integral Studies, a partir de uma revisão da literatura
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sobre o uso terapêutico de psicodélicos, observa que as
pesquisas atuais vêm demonstrando a eficácia da
psicoterapia assistida por psicodélicos na redução de
sintomas clínicos e aumento na qualidade de vida, mas
"a intensidade do foco nos resultados baseados em
evidências, no entanto, resultou em uma escassez de
debates e pesquisas sobre as competências essenciais
aos próprios terapeutas" (p. 1). No entanto, com alguns
estudos atuais na fase III, "haverá uma grande
necessidade de terapeutas competentes treinados
nessa especialidade clínica". Considerando que
pacientes sob o efeito de psicodélicos ficam sensíveis e
vulneráveis, toda atenção ao set, ao setting, ao vínculo
terapêutico e à ética profissional mostra-se essencial.
Charles Grob (2007), pesquisando o uso de psilocibina
com pacientes terminais, destacou três atributos
fundamentais
de
psicoterapeutas
psicodélicos:
“maturidade emocional, estabilidade psicológica e
integridade ética para que o trabalho possa ser
conduzido com eficácia e segurança” (p. 214). Já Phelps
(2017, p. 1) compilou seis qualidades esperadas de tais
psicoterapeutas: presença empática permanente;
melhoria
da confiança; inteligência espiritual;
conhecimento dos efeitos físicos e psicológicos dos
psicodélicos; autoconsciência e integridade ética;
proficiência em técnicas complementares.
Presença empática permanente significa uma
postura acolhedora e não-intervencionista durante a
preparação, a própria sessão psicodélica e as reuniões
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de integração. O termo permanente é usado para
"transmitir aspectos de uma testemunha do mistério da
vida em ação durante a psicoterapia assistida por
psicodélicos" (PHELPS, 2017, p. 12), o que demanda do
terapeuta "estar presente com qualidades de paciência,
abertura
e
confiança
nos
processos
de
desenvolvimento". A melhoria da confiança consiste na
habilidade de aumentar três tipos de confiança: do
paciente em sua própria capacidade de cura interior; do
paciente no terapeuta; em ambos de que poderão
ocorrer "transformações paradoxais e momentos
radicalmente imprevisíveis nas sessões" (p. 14). Eis um
ponto-chave para o terapeuta psicodélico, que deve dar
segurança ao paciente com base em "sua própria
confiança no processo de desenvolvimento das sessões.
Isso exige uma atitude acolhedora e abertura para toda
a gama de experiências afetivas emergentes" (p. 15). A
inteligência espiritual consiste em saberes e valores que
transcendem a formação em Psicologia, pois implica
uma apreensão direta de nossos relacionamentos “com
o outro, com a terra e todos os seres” (p. 16). Quanto ao
conhecimento dos efeitos físicos e psicológicos dos
psicodélicos, são essenciais os conhecimentos advindos
da antropologia do xamanismo; da neuroanatomia, da
neurofisiologia e da psicofarmacologia; de teorias do
desenvolvimento infantil e adulto; assim como a
sensibilidade estética para a produção segura e criativa
do set (o que envolve, por exemplo, o manejo de
critérios maleáveis de inclusão e exclusão em pesquisas
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ou tratamentos) e do setting ( sensibilidade clínica e
artística para produzir um ambiente favorável); e a
experiência em primeira mão do uso de psicodélico em
psicoterapia. Em relação à autoconsciência e integridade
ética do terapeuta, este deve ser capaz de "refletir
sabiamente sobre as demandas ao realizar terapia
psicodélica, enquanto trabalha simultaneamente os
processos transferenciais e contratransferenciais com
os participantes" (p. 20). A terapia psicodélica aposta
intensamente na autonomia dos sujeitos, devendo
evitar qualquer criação de vínculo para terapia de longo
prazo. O cuidado ético aumenta com minorias étnicas,
sociais e de gênero, exigindo profissionais sensíveis às
especificidades da população atendida. Por fim,
destaca-se a proficiência em técnicas complementares,
pois, a depender das questões terapêuticas e do
protocolo adotado, pode se fazer "necessária uma
habilidade multivariada" (p. 22), por exemplo, em
terapia corporal e toque; musicoterapia; yoga;
meditação; respiração holotrópica; psicanálise; terapias
sensório-motoras;
terapia
existencial;
hipnose;
arteterapia; imagens guiadas e música; gestalt; etc.
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Considerações finais
Como vimos, o uso ritual de psicodélicos com
finalidades religiosas, terapêuticas e culturais é milenar
e devemos aos povos ancestrais os primeiros saberes
humanos sobre plantas mestres (sem a exclusão de
fungos ou animais) e nossa ligação direta com a
natureza (são comuns em quem faz uso de psicodélicos
relatos que indicam a intensa sensação do corpo
atravessado por forças alheias às tentativas de controle
do ego, muitas vezes compreendidas posteriormente
como mensagens do organismo e do ambiente
transmitidas à mente sem o filtro do controle egóico). A
partir do século XIX, o interesse humano por tais
substâncias ganhou impulso e um procedimento comum
das pesquisas nesta fase era a auto-experimentação,
seguida de relatos em primeira pessoa, feitos com base
na auto-observação. Vimos que os psicodélicos clássicos
são substâncias em geral com toxicidade bem baixa e
tolerância bem alta (e rápida), oferecendo segurança e
eficácia clínica mais que suficientes para viabilizar
estudos visando a regulamentação atual de seu uso
associado à psicoterapia. Os resultados dos estudos
atuais, que seguem à risca todos os protocolos de
pesquisa exigidos pelas agências reguladoras e se
utilizam de um grande arsenal de ferramentas
disponíveis atualmente à ciência (neuroimagem,
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programas de análise estatística, questionários, etc.)
indicam uma diferença discrepante entre os resultados
obtidos com o auxílio de psicodélicos ou com os
tratamentos praticados atualmente, a favor dos
primeiros. A designação da FDA da psicoterapia aliada
ao uso de psilocibina como uma breaktrough therapy é
índice da urgência de se compreender o uso de tais
substâncias e desenvolver os protocolos clínicos para a
garantia de boas práticas, uma vez que o maior risco de
tais substâncias é psicológico, exigindo especial atenção
a esse aspecto da experiência. Compreendemos que é
impossível - ou, no mínimo, incoerente - abordar os
psicodélicos sob uma perspectiva farmacológica ou
biomédica estrita, mas o paradigma do cuidado faz
parte deste breaktrough. Repassando a história por alto,
parece que Leary e seus colegas dissidentes do meio
acadêmico romperam com as exigências metodológicas
da ciência para apostar no intenso potencial
transformador do uso de tais substâncias, o que lhes
rendeu a acusação de tentar fundar uma espécie de
religião hedonista e subversiva, cuja irresponsabilidade
teria contribuído para justificar o proibicionismo e o
hiato na pesquisa. No entanto, sua proposta de pensar a
experiência psicodélica na indissociabilidade entre
aspectos das substâncias, dos sujeitos (set) e do
contexto (setting) seguiu como um diferencial do
paradigma psicodélico.
As pesquisas atuais parecem indicar que a pista
de William James era quente e a psicologia jamais
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deveria ter afastado seu interesse do estudo das
experiências místicas. Leary e seus colegas não estavam
tão enganados quanto é fácil parecer hoje. Apenas
descuidaram de algo que os pesquisadores psicodélicos
contemporâneos têm dado maior atenção: o rigor
metodológico. Considerado este ponto, as pesquisas
aqui mencionadas evidenciam que a ciência psicodélica
contemporânea tem se reencontrado necessariamente
com a zona de indiscernibilidade entre usos religiosos e
terapêuticos (isso para mantermos em suspenso por
enquanto o debate sobre o que afigura juridicamente
como
uso
recreativo
e
seus
potenciais
transformadores), indicando o enorme potencial
terapêutico das experiências místicas catalisadas pelo
dispositivo de pesquisa clínica montado com atenção
não apenas às substâncias, mas ao set e
 ao setting.
Quanto a este último ponto, pesquisas recentes
investigam a influência de elementos específicos do set
e do setting na produção da experiência mística. Uma
questão paradigmática é a da música, sempre presente
nas sessões com psicodélicos, embora não tenhamos
podido desenvolvê-la aqui, pelo objetivo introdutório da
presente publicação, cujas limitações esperamos que
sirvam como convites ao aprofundamento.
Embora o objetivo desta obra seja dar uma
cobertura ampla dos potenciais terapêuticos dos
psicodélicos, em nenhum momento houve a pretensão
de esgotar o assunto. Ao contrário, o objetivo é abrir o
debate. Algumas substâncias e práticas de uso foram
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deixadas de fora, o que não deve ser entendido como
índice de um posicionamento pessoal do autor, ou da
APB, sobre um menor potencial terapêutico, ou mesmo
como um menor interesse por tais questões. Por
exemplo, o uso da ketamina, da ayahuasca, a ibogaína, o
uso fumado da DMT, do 5-MeO-DMT, ou da changa, as
práticas
de
microdosagem,
as
práticas
de
neo-sincretismo, a gnose psicodélica no uso social, etc.
Inúmeras questões que não foram aqui desenvolvidas
necessitam de aprofundamento e os resultados de
investigação necessitam de ampla divulgação.
Sobretudo
questões
que
dizem
respeito
a
especificidades das substâncias, sets e settings em nosso
país. Afinal, a própria questão do manejo clínico, que
enseja muitos debates técnicos (a respeito das leituras
que as diferentes abordagens clínicas possam fazer da
experiência com uso de psicodélicos e o debate infinito
que isso pode catalisar), é aqui entendida como
assentada numa ética geral do cuidado (mais que de
disputas entre abordagens), atenta a questões estéticas
e políticas, tais como: o supracitado papel da música na
produção de experiências místicas; o papel da fé
(religiosa, na ciência, nos sujeitos, nos pesquisadores, no
contexto, no processo) em todas as etapas do processo;
o lugar da terapia psicodélica nos debates sobre a
medicalização do sofrimento, a manicomialização no
campo da saúde mental e os regressos nas atuais
políticas de saúde em nosso país; como precisamos nos
debruçar com atenção sobre o problema da apropriação

93

cultural e o que fazemos com os povos ancestrais dos
quais aprendemos regras essenciais de segurança e com
os psiconautas underground, que se arriscam na
experimentação e na partilha dos relatos, no intuito de
ampliar o saber humano sobre tais substâncias; o
machismo estrutural, refletido na grande discrepância
de gênero em eventos psicodélicos; o racismo
estrutural, manifesto na sub-representação gritante de
pessoas de cor e de classes sociais desfavorecidas pelo
capitalismo nos debates internacionais atuais sobre
psicodélicos e regulamentação de seu uso. Indicamos
apenas algumas questões em aberto, que necessitam de
mais pesquisas específicas.
Por fim, gostaríamos de agradecer a todos que
ajudaram a tornar possível esta publicação. Como a
revisão da literatura não foi sistemática, mas narrativa,
trabalhos importantes não foram incluídos, em favor do
caráter introdutório da obra. Nosso objetivo na APB é
não apenas aprofundar os debates sobre usos de
psicodélicos como ampliar o alcance do debate,
implicando a sociedade de um modo mais amplo nesse
campo, uma vez que toca questões urgentes de saúde
mental e segurança pública. É preciso fazer avançar o
debate no campo acadêmico e na sociedade brasileira,
que demanda, de um lado, o fim do proibicionismo e, de
outro, a inclusão da temática dos potenciais
terapêuticos dos psicodélicos (aqui incluída a maconha)
nos cursos de formação em saúde mental, uma vez que
a psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos parece
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catalisar um tempo mais curto de terapia, sem o
estabelecimento de um vínculo de dependência em
relação a terapeutas ou medicamentos e com
frequentes relatos de transformação pessoal ampla e
positiva. Obviamente, não se trata de uma panaceia e
sempre haverá casos em que outras indicações clínicas
serão as mais apropriadas. No entanto, foge também ao
objetivo do presente texto o aprofundamento da
questão sobre os próprios limites da psicoterapia com
psicodélicos, apesar de sua relevância.
O que não pode deixar de ser repetido, à guisa de
conclusão, é que toda esta revolucionária mudança de
paradigma em saúde mental, com a reemergência do
paradigma psicodélico, deve ser pensada como parte do
contexto mais amplo de Renascença Psicodélica, no qual
os usos terapêuticos não podem ser contrapostos a
usos religiosos e sociais (apesar do termo social não
carregar o peso negativo atribuído ao termo recreativo,
arrisca esconder a importância técnica do papel do
prazer e da alegria na própria terapêutica), devendo
todas as formas de uso serem garantidas como direito,
tal como defende a APB, por exemplo, através das
ações do Coletivo Brisa, de redução de danos
(informação, testagem de substâncias e acolhimento de
experiências desafiadoras) em contexto de festa. Mas
estes também são assuntos para outras publicações que
já estão em curso. Por ora, agradecemos pela atenção e
pela força em prol da saúde!
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