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saúde Iniciar o processo para

que os compostos conheci-
dos como "psicadélicos" pos-
sam ser usados em trata-
mentos medicinais e contra
o "estigma das substâncias

psicadélicas" - estas ideias
levaram dezenas de pessoas
a reunir-se em Lisboa, onde
"trocaram experiências" so-
bre o uso controlado daque-
le que dizem ser um "forte
aliado" contra a depressão,
stress pós-traumático, ansie-
dade e outras patologias.

A iniciativa organizada,
em todo o Mundo, pelo mo-
vimento ThankYouPlant
Medicine, quer reunir histó-
rias de pessoas que, pelas
mais diversas razões, recor-
ram a estas substâncias para
ter mais qualidade de vida.
"É preciso discutir este tema

porque o estigma não ajuda
ao entendimento da realida-

de", disse ao JN Pedro Tei-
xeira, professor e investiga-
dor na Faculdade de Motri-
cidade Humana da Univer-

sidade de Lisboa.
O docente, ex-diretor do

Programa Nacional para a

Promoção da Atividade Físi-
ca da Direção-Geral da Saú-

de, faz parte do grupo, infe-
rior a 1% da população por-
tuguesa, que recorreu ao
consumo controlado de psi-
cadélicos para combater
uma depressão que durava

há vários anos. Com a ajuda
de um psicólogo amigo, fez a

experiência e constatou que
"o processo tem um impac-
to tal que se pode comparar
uma psicoterapia profun-
da", salientou.

A iniciativa global de par-
tilha de histórias de sucesso

e "transformadoras" conta
com milhares de seguidores
on-line, cerca de 600 volun-
tários de 60 países e o apoio
"das mais respeitadas orga-
nizações nesta área a nível
mundial". Em Portugal, a

Fundação Champalimaud
está realizar o primeiro en-
saio clínico para tratar doen-
tes com depressão.

"As psicadélicas não são

drogas de recreação. São

muito poderosas e, com o

devido controlo, devem ser
usadas para fins terapêuti-
cos", salienta Pedro Teixei-
ra. E continua: "Temos uma
legislação muito progressi-
va que descriminaliza o con-
sumo individual mas, por

outro lado, proíbe a venda".
Ainda numa fase inicial, o

objetivo do grupo é sensibi-
lizar e mobilizar as entida-
des responsáveis pela saúde

e pelos medicamentos de

que alguns compostos psica-
délicos "apresentam ativi-
dade farmacológica" e, por
isso, "terão de seguir exata-
mente as mesmas etapas
que outras substâncias para
poderem ser classificadas
como medicamentos". •
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O que são
As mais conhecidas são o

LSD e a psilocibina e pro-
dutos derivados dos cha-
mados "cogumelos aluci-

nogénicos" (ou mágicos).
Usadas de forma descon-

trolada, podem causar alu-

cinações. Mas também po-
dem ter fins medicinais.

Fungo ou químicos
A maioria nasce de um co-

gumelo (fungo). Outras
são feitas em laboratório.

Na música e TV
A cantora pop Mel B já fa-
lou publicamente do as-

sunto. Séries como New
Amsterdam (Fox Life) e

The Affair (Netflix) abor-
dam o uso de drogas "ile-
gais" para tratamento clí-
nico.

O caso da canábis
É um produto que nada
tem a ver com os psicadéli-
cos mas que já é muito usa-
do com fins medicinais.

Pedro Teixeira combateu depressão com psicadélicos


