
Terapia poltrnica 
Droga alucinogena extraida da raiz de uma planta africana e usada por 
paulistanos para se livrarem do vicio da cocaina, do crack e da heroina ArethaYarak 

P or cerca de quinze anos, o pales- 
trante Gadyro Nakaya Schmeling, 
de 36 anos, viveu dominado pela 

compulsao por cocalna, herolna e crack. 
Isso deixou nele marcas profundas: 
morou na Cracol8ndia por oito meses, 
roubou e foi preso, fugiu de mais de 
quarenta internaqbes e chegou a ser 
acorrentado pelo pai em casa. "Nada 
funcionava", relembra. Ate que conhe- 
ceu. pela internet. a ibogafna. Com um 
potente efeito alucin6gen0, a subs&& 
C extraida da raiz da iboga. uma planta 
africana. Tem sido usada nos ultimos 
tempos nas terapias de desintoxicaq80, 
p i s  amenizaria os terrlveis sintomas da 
abstinencia, a principal causa de recafda 
dos viciados. "Tomei uma dose dnica 
em outubro de 20 12. Ela 6 forte e pro- 

voca uma sensaq%o hom'vel, de morte. 
Mas nunca mais tive vontade de usar 
qualquer droga", conta Schmeling. 

A exemplo do que ocorreu com o 
consultor, vlirias pessoas na mesma si- 
tuaqao es ta~  procurando esse tratamen- 
to, ainda bastante controverso para mui- 
tos maicos. Entre outros efeitos arris- 
cados, a ibogafna baixa muito a frequen- 
cia cardiaca do usuhio durante o transe. 
o que pode ser fatal em casos de pacien- 
les com algum problema no coraqao. 
Um dos centros mais conhecidos que 
oferecem o serviqo C o Institute Brasi- 
leiro de Terapias Alternativas (IBTA), 
em Paulinia, a 119 quil8meuos da capi- 
tal. Um terqo de seus pacientes 6 forma- 
do por paulistanos. Ali, o tratarnento de 
desintoxica@o custa 7200 reais e dura 

cinco dias. Nesse periodo, s%o ministra- 
das cinco doses e sessks de terapia. Se- 
gundo a diretoria da clinica, a taxa de 
sucesso 15 de 70%. "N5o estocamos o 
produto, tudo B importado sob medida 
para o paciente". explica o terapeuta 
RogMo de Souza, um dos responsiveis 
pel0 local. 0 comerciante Rodrigo Jan&- 
no Simks. de 36 anos, passou por 18 
em 2012. Ele bateu 2s portas do IBTA 
para tentar livrar-se do vlcio de uma dB 
cada em cocaina. Diz ler ficado surpreso 
com a efickia do neg6cio. "De uma ho- 
ra para a outra. minha fissura sumiu", 
lembra. "Passei a ter nojo da droga." 

Descoberta oficialmente em 1%2 pe 
lo americano Howard Lorsof, urn adicto 
em heroina que aos 19 anos estava 2 ca- 
p de urn novo "barato", a subsacia B 



aprovada no Canada na Nova Zelhdia, 
no Mexico e na maioria dos paises da 
America Central. Ela b contraindicada 
para pessoas com quadros psicbticos, 
que usam detenninados rembdios, como 
antidepressivos, s8o albrgicas ou t&m 
problemas cardiovasculares e no ffgado. 
Seus altos indices de sucesso se devem, 
de acordo com pesquisadores, a alguns 
mecanismos de aqao. Em um deles, o 
usulIrio se desliga do presente e tem a 
impress20 de sonhar acordado. "E como 
uma expans20 da conscihcia, v d  pas- 
sa a ver a vida de outro jeito e fica mais 
aberto a mudanqa", conta o consultor 
Schmeling. Alem disso, ha uma aqao ce- 
rebral ainda incerta. As hipcjteses mais 
correntes a fmam que acontece um au- 
mento nas sinapses entre os neurBnios e 
uma reorganizaq20 dos neurotransmisso- 
res, o que explicaria o fim da fissura. 

Por aqui, a substdncia nao b ilegal, 
mas sua comercializaq?to para finalida- 
des terap8uticas 6 proibida pela AgCn- 
cia Nacional de Vigildncia Sanitaria 
(Anvisa). Quando hA necessidade de 
uso do medicamento, enuetanto. o 6r- 
g%o regulador autoriza a importaqao de 
pafses onde b legalizado, desde que is- 
so seja feito com prescriqilo maica  e 
exclusivamente para uso pessoal. Ape- 

sar dos relatos de sucesso, o consumo 
no Brasil ainda 6 bastante controverso. 
Em setembro deste ano, pesquisadores 
da Universidade Federal de Sao Paulo 
(Unifesp) finalizaram o primeiro le- 
vantamento nacional sobre a ibogaina. 
Foram selecionados 75 dependentes 
quirnicos, entre usuMos de crack, co- 
caina, maconha e Blcool. Todos toma- 
ram uma ou mais doses do rembdio. 0 
resultado foi animador: 61% dos vo- 
luntarios largaram a droga - nos tra- 
tamentos tradicionais, esse numero 
despenca para 30%. "Pelo que obser- 
vamos, a ibogaina b hoje a melhor op- 
q%o contra o vfcio", diz o medico Bru- 
no Rasmussen Chaves. um dos autores 
do estudo. 

De acordo corn a psiquiatra Ana Ce- 
cilia Marques, presidente da Associa- 
q2o Brasileira de Estudos do ~ l c o o l  e 
outras Drogas, trabalhos como esse 
precisam ser encarados corn reserva. 
pois est%o longe de ser conclusivos. 
Segundo ela, ainda se sabe muito pou- 
co sobre a substdncia e 1180 C possivel 
fazer alegaqaes sobre sua eficicia. 
"Sao necessfios anos de pesquisas pa- 
ra confirmar os dados, mesmo que as 
primeiras evidCncias apontem para re- 
sultados positives", afirma. 



0 que e e como 
ela age no organlsmo 

> A ibogaina e uma substincia 
psicoativa extraida da raiz 
da iboga, planta nativa da 
krica Ocidental usada em rituais 
xam&iicos. Pode ser consumida 
como cha ou em cipsulas 

> Causa uma impressito de 
sonhar acordado, frequentemente 
com imagens do passado. 
0 transe e considerado uma 
importante resposta psicolbgica 
e dura de 24 a 36 horas 

> Sua a@o no cerebro ainda 
e incerta. Duas hipoteses 
s%o mais provaveis: aumenta 
as sinapses entre os neurbnios e 
reequilibra os neurotransmissores, 
acabando com a fissura pela droga 

> Durante o efeito, Go 
comuns episodios de vbmito, 
dores de cabeca e mal-estar 

> E contraindicada para quem 
tem quadros psicoticos, faz 
uso de determinados remedios, 
como antidepressivos, e 
alergico ou tem problemas 
cardiovasculares e no figado 


