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RESUMO 

 

A dietilamida do ácido lisérgico (LSD), descrita como um alucinógeno clássico, 
começou a sua viagem a partir de meados do século 19, após uma descoberta 
acidental. Desde então, foi usado como uma substância popular e notória de 
abuso em várias partes do mundo. Seu papel benéfico como complemento da 
psicoterapia era muito desconhecido, até que alguns experimentos 
"benevolentes" fossem realizados ao longo do tempo para explorar alguns de 
seus potenciais usos. Entretanto, muitos dos seus efeitos não eram claros e 
pareciam ser um enigma psicodélico. Neste artigo de revisão, foi descrita a 
farmacologia do receptor, mecanismo de ação, efeitos e efeitos adversos do 
LSD no sistema corporal normal com o objetivo de descrever os principais 
efeitos e riscos do uso de dietilamina de ácido lisérgico que eles trazem para 
humanos e sua terapia utilizada. A metodologia deste estudo é uma revisão da 
bibliografia. Fora assimilado uns dos interessantes usos terapêuticos desta 
droga, como um agente anti-ansiedade, um intensificador de criatividade, um 
potenciador de sugestionabilidade e um intensificador de 
desempenho. Também foi descrito como parte da terapia de pico psicodélico 
em pacientes com doença terminal. A história cronológica relevante e a 
literatura à luz dos conhecimentos e cenários presentes foram discutidas. Com 
base nas evidências disponíveis, o LSD pode ser testado terapeuticamente em 
certas condições específicas sob configurações controladas. A história 
cronológica relevante e a literatura à luz dos conhecimentos e cenários 
presentes foram discutidas. Com base nas evidências disponíveis, o LSD pode 
ser testado terapeuticamente em certas condições específicas sob 
configurações controladas.  
 
Palavras-chave: Abuso, dependência, alucinógeno, ácido lisérgico dietilamida, 
psicodélico.  
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ABSTRACT 

Lysergicc acid diethylumede (LSD), descrybad as a classic hallucynugin, 
began itss jouney from the mid-19th century after an accidental discoveri. 
Sence then, it has been used as a popular and substancee of abusee in 
vareous partss of the world. Its beneficiall role as a complement to 
psychotherapy was very unknown until some "benevolent" experiments were 
carried out over time to explore some of its potential uses. 
However, many of its effects were not clear and seemed to be a psychedelic 
enigma. In this review article, we describe the receptor pharmacology, 
mechanism of action, effects and adverse effects of LSD on the normal body 
system with the aim of describing the main effects and risks of the use of 
diethylamine of lysergic acid that they bring to humans and their therapy used. 
The methodology of this study is a review of thef bibliography. One of the 
interesting therapeutic uses of this drugg has been assimilated, as an anti-
anxiety agent, a creativity enhancer, a suggestibility enhancer and a 
performance enhancer. We also describe as part of the psychededlic peak 
therapy in patients with terminal diseasee. Relevant chronollogical history and 
literature in the light of present knowleddge and scennarios were discussed. 
Based on the available evidence, LSD can be tested therapeutically under 
certain specific confditions under controlled settings. Relevant chronological 
history and literature in the lightt of present knowledge and scenarios were 
discussed. Based on the available evidence, LSD can be tested therapeutically 
under certain specific conditions under controlled settings. 
 
Key words: Abuse, addiction, hallucinogen, lysergic acid diethylamide, 
psychedelic. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Sabendo que o LSD, também chamado de ácido foi introduzido como 

um fármaco psicomimético e tornou-se uma poderosa ferramenta de 

investigação. A introdução LSD foi por um composto semissintético 

sintetizado pela primeira vez em 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann nos 

laboratórios Sandoz em Basileia. Seus efeitos psicoativos foram descobertos 

em 1943. 

O LSD foi nomeado Delysid e distribuído pela Sandoz como uma droga 

de investigação para pesquisa psiquiátrica, pois, o uso endêmico contínuo de 

LSD em particular, suscita preocupação com suas consequências adversas a 

curto e longo prazo A psicoterapia assistida por LSD foi explorada 

principalmente para o tratamento do alcoolismo, neurose e distúrbios 

psicossomáticos.  

Os perigos comportamentais e emocionais são frequentemente 

pronunciados. Grave ansiedade, paranoia e ataques de pânico ocorrem em 

doses elevadas e são chamados de 'maus viagens'. A maioria dos usuários 

expressa que tiveram viagens ruins devido ao ambiente e às pessoas que 

cercam seu uso.  

Dessa forma esta pesquisa justifica-se pelo fato que o uso 

indiscriminado de LSD provoca no indivíduo fatores indesejáveis que confere 

uma mudança relevante na socialização do próprio o que traz a importância 

do conhecimento por parte dos profissionais de saúde.  

Diante disso emerge o questionamento: quais os efeitos do uso de 

LSD?  A fim de responder a essa pergunta teve-se como objetivo 

geral descrever os principais efeitos e riscos uso do dietilamina do ácido 

lisérgico. Para tanto foi necessário compreender o mecanismo de ação do 

LSD no organismo do usuário  discorrer sobre os efeitos do uso de LSD e 

caracterizar seu uso ao longo do tempo. 
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Este estudo se trata de uma revisão da literatura sobre o uso do LSD, 

que foi dividida em dois passos: o primeiro fora a busca de descritores no site 

de ciências da saúde (http://decs.bvs.br).  Seguido, foram estabelecidos dois 

critérios para refinar os resultados: o periódico dos estudos definidos entre os 

anos 2000 e 2017 e, a linguagem, sendo os textos em português e inglês. A 

inclusão do termo "causas múltiplas ou associadas" deve-se ao fato de que 

em muitos artigos os autores se referem à qualidade da causa. A pesquisa foi 

feita através das palavras encontradas nos títulos e nos resumos dos artigos, 

excluídos aqueles que não remetiam ao assunto em questão. 
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1 DIETILAMIDA DO ÁCIDO LISÉRGICO (LSD) 

 

A dietilamida do ácido lisérgico (LSD) é uma droga sintética 

amplamente intensa, que deriva de inúmeras modificações químicas da 

molécula básica de um fungo presente em um cereal, em suma, o LSD é um 

alucinógeno prototípico, vulgarmente conhecido como ácido, lisérgica ou doce 

é uma droga feita a partir de ácido lisérgico, um alcaloide produzido pelo 

fungo Claviceps purpurea (GASSER et al., 2014).  

O ácido foi introduzido como um fármaco psicomimético e tornou-se 

uma poderosa ferramenta de investigação, já que o LSD é um composto 

semissintético sintetizado pela primeira vez em 1938 pelo químico suíço Albert 

Hofmann nos laboratórios Sandoz em Basileia. Seus efeitos psicoativos foram 

descobertos em 1943 (GROF, 2018). 

 Nomeado pelo Delysid e distribuído por Sandoz o LSD como uma 

droga de investigação para pesquisa psiquiátrica, pois, o uso endêmico 

contínuo de LSD em particular, suscita preocupação com suas consequências 

adversas a curto e longo prazo. A psicoterapia assistida por LSD foi explorada 

principalmente para o tratamento do alcoolismo, neurose e distúrbios 

psicossomáticos (PASSIE, 2010).  

Em doses orais de mais de 100 μg o LSD produz vívidas alterações 

psicossensoriais, incluindo aumento da percepção sensorial, mudanças 

ilusórias de objetos percebidos, sinestesia e imagens mentais aprimoradas. 

Afetividade é intensificada, os pensamentos são acelerados, com seu escopo 

geralmente ampliado incluindo novas associações e interpretações 

modificadas e significados de relacionamentos e objetos, geralmente ocorrem 

hipermnésia e processos de memória aprimorados. A identificação do ego é 

geralmente enfraquecida, o estado geral de consciência pode ser comparado 

a um devaneio, mas com afetividade pronunciada e produção aumentada de 

estímulos internos. O doce tem sido descrito como um "amplificador não-

específico do inconsciente" (GROF, 2018).  

O LSD tornou-se famoso como psicodélico na década de 1960, e seu 

uso recreativo continua (PASSIE et al., 2008). No entanto, nenhuma pesquisa 

clínica foi conduzida com LSD desde os anos 1970 até recentemente 

(GASSER et al., 2014).   
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Sendo um composto que apresenta um carbono assimétrico com dois 

centros estereogênico nos átomos de carbono 5 e 8, logo há quatro isômeros 

distintos do LSD (Figura 1). No ano de 1938 fora criada por Albert Hofmann e 

já se tornou famosa como potente substância alucinógena em 1943. Sua 

função na sociedade como droga de abuso é largamente debatida, visto 

amplo consumo em festas (KUPFERSCHMIDT, 2014).   

 

 

FIGURA 1- Molécula do Dietilamida do Ácido Lisérgico. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Isaacson (2015 p. 15). 

 

 

O LSD é fabricado a partir de ácido lisérgico, que é encontrado na 

cravagem do centeio, um fungo que cresce no centeio e outros grãos. Efeitos 

fisiológicos do LSD são mediadas principalmente através do sistema neuronal 

serotonérgico. LSD induz uma maior consciência da entrada sensorial que é 

acompanhada por um acentuado senso de clareza, mas a capacidade de 

controlar o que é experiente reduzida (GROF, 2018).  

A viagem de LSD é composta de efeitos perceptivos e psíquicos. Um 

usuário pode ter os seguintes efeitos perceptivos: distorção visual na própria 

imagem corporal do usuário tamanho e forma dos objetos, movimentos, cor, 

som, toque (GOODMAN, 2013).  Os efeitos psíquicos vivenciados pelo 
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usuário podem incluir um sentimento de obtenção de verdadeiro insight, 

intensificou emoções, mudanças de humor repentinas e dramáticas, 

comprometimento da atenção, concentração e motivação, a distorção de 

tempo e despersonalização. Os efeitos adversos experimentados com 

utilização LSD são dependentes da dose tomada pelos utilizadores 

(CAZENAVE, 2016). 

 Alguns dos efeitos adversos relatados são pupilas dilatadas, 

temperatura corporal elevada, aumento do ritmo cardíaco e pressão arterial, 

transpiração abundante, perda de apetite, sonolência, boca seca e tremores. 

Altas doses de LSD podem induzir a uma “bad trip” caracterizada por intensa 

ansiedade ou pânico, confusão e comportamentos combativos. Depois de 

uma viagem de LSD, um usuário também pode experimentar fadiga, 

ansiedade aguda, ou depressão por 12 a 24 horas (LENZ, 2013). 

O ácido é produzido em forma cristalina e depois é misturado com 

excipientes, ou diluído como líquido para produção em formas ingeríveis. É 

inodoro, incolor e tem um sabor ligeiramente amargo. O LSD é vendido em 

forma de comprimido (geralmente comprimidos pequenos conhecidos como 

Microdots), em Cubos de Açúcar, em quadrados finos de gelatina (comumente 

conhecidos como Painéis de Janelas) e, mais comumente, como papel 

secante (folhas de papel absorvente embebidas ou impregnadas com LSD, 

coberto com desenhos coloridos ou obras de arte, e perfurado em um quarto 

de polegada quadrado, unidades de dosagem individuais) (BARR, 2017). 

As doses de LSD são medidas em microgramas (μg), ou milionésimas 

de grama. Em comparação, as dosagens da maioria dos medicamentos, tanto 

recreativos como medicinais, são medidas em miligramas (mg) ou milésimos 

de grama. Uma dose única de LSD pode estar entre 100 e 500 microgramas 

- uma quantidade aproximadamente igual a um décimo da massa de um grão 

de areia.  Os efeitos de limiar podem ser sentidos com apenas 25 

microgramas de LSD (CAZENAVE, 2016). 

Uma dose moderada (75-150 μg p.o.) de LSD irá significativamente 

alterar o estado de consciência. Essa alteração é caracterizada por uma 

estimulação do afeto (principalmente experiente como euforia), maior 

capacidade de introspecção, e o funcionamento psicológico alterado na 
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direção dos processos primários freudianos, conhecidos de outra forma como 

experiência hipnagógica e sonhos (BARR, 2017). 

Os efeitos do LSD normalmente duram entre 6 a 12 horas, dependendo 

da dosagem, tolerância, peso corporal e idade.  Segundo Cazenave (2016) 

"distúrbios intermitentes de afeto podem ocasionalmente persistir por vários 

dias".  Ao contrário dos primeiros relatórios e crenças comuns, os efeitos do 

LSD não duram mais do que a quantidade de tempo em que níveis 

significativos do medicamento estão presentes no sangue.  

CHUNG et., al (2016) descobriram que o LSD tinha uma semivida de 

eliminação de apenas 175 minutos. No entanto, usando técnicas mais 

precisas, Cazenave et., al (2016) relataram que 1 μg / kg de LSD oral 

administrado a um único voluntário masculino apresentava uma semivida 

plasmática aparente de 5,1 horas, com uma concentração plasmática máxima 

de 5 ng / ML às 3 horas pós-dose.  

Especialmente notável são mudanças perceptivas como ilusões, 

pseudoalucinações, Sinestesias e alterações do pensamento e experiência de 

tempo. Mudanças de imagem corporal e função do ego, também ocorrem 

frequentemente (BARR, 2017). 

Os efeitos psicológicos agudos do LSD duram entre 6 E 10 h, 

dependendo da dose aplicada. A dose mínima reconhecível de LSD em seres 

humanos é cerca de 25 μg p.o. A dosagem "ideal" para um a reação típica de 

LSD totalmente desenvolvida é estimada em o intervalo de 100-200 μg. 

Experiências traumáticas (chamadas "viagens ruins") podem ter efeitos 

duradouros sobre usuários de LSD, incluindo mudanças de humor e 

raramente fenômenos de flashback (GRAEFF, 2016).  

Deve-se notar, no entanto, que estes geralmente ocorrem em 

incontroláveis condições. Por outro lado, foi demonstrado que, sob condições 

controladas e favoráveis, a experiência do LSD Pode ter efeitos positivos 

duradouros sobre a atitude e a personalidade (CAZENAVE, 2016). 

O LSD afeta um grande número de receptores acoplados à proteína G, 

incluindo todos os subtipos de receptores de dopamina e todos 

os subtipos adrenoreceptores, bem como muitos outros. O LSD liga-se à 

maioria dos subtipos dos receptores de serotonina, exceto para 5-HT. No 

entanto, a maioria desses receptores são afetados com uma afinidade muito 
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baixa para ser suficientemente ativado pela concentração cerebral de 

aproximadamente 10-20 nM (BARR, 2017).   

Os efeitos nos receptores 5-HT como agonistas específicos são 

psicodélicos e, em grande parte, agem como antagonistas específicos onde 

bloqueiam a atividade psicodélica do LSD. Exatamente por isso produz os 

efeitos do medicamento na qual é desconhecida, mas pensa-se que ele 

funciona aumentando a liberação de glutamato no córtex cerebral e, portanto, 

a excitação nesta área, especificamente nas camadas IV e V (GOODMAN, 

2013).  

Nas fases posteriores, o LSD pode atuar através do DARPP-32- 

caminhos relacionados que são provavelmente os mesmos para múltiplos 

medicamentos, incluindo cocaína, metanfetamina, nicotina, cafeína, PCP, 

etanol e morfina. (CARLINI, 2011).  

 Efeito moderado na maioria dos indivíduos é produzido em 1 a 3 

microgramas / kg de peso corporal. O início dos efeitos geralmente começa 

dentro de 30 a 60 minutos após a ingestão do medicamento. A droga se move 

rapidamente para o cérebro e é rapidamente distribuída por todo o corpo, 

atuando tanto no sistema nervoso central quanto na autonômica (CAZENAVE, 

2016).  

A droga desaparece do cérebro em 20 minutos, mas os efeitos são 

prolongados e podem durar muito mais horas após o desaparecimento do 

cérebro. O LSD tem uma eliminação de primeira ordem. O LSD dura até 12 

horas no corpo com farmacocinética proporcional à dose. Os efeitos após 

administração estão relacionados com o decurso do tempo de concentração 

no plasma. A resposta subjetiva entre pacientes com concentrações 

semelhantes de LSD e doses similares não pode ser prevista (LENZ, 2013). 

Estudos mais recentes utilizaram 75 microgramas de LSD por via 

intravenosa. Os efeitos subjetivos relatados começaram dentro de 5 a 15 

minutos. Os efeitos atingiram o pico de 45 a 90 minutos após a administração 

intravenosa. Nenhum detalhe adicional foi relatado (BARR, 2017).  . 

Em um estudo, a administração de 200 microgramas de LSD em um 

ambiente seguro supostamente produziu efeitos positivos subjetivos pelo 

usuário e foi descrita como uma experiência positiva duradoura. Houve relatos 

significativos de atitudes positivas com a auto-estima, humor, altruísmo, 
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habilidades sociais, mudanças comportamentais e melhoria da satisfação na 

vida. Nenhuma mudança negativa relatada em atitude, humor, habilidades 

sociais ou comportamento foi atribuída ao LSD (CAZENAVE, 2016).  
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2 EFEITOS PROEMINENTES DO LSD 

 

Efeitos de LSD no regime normal LSD foi conhecido durante o último 

século como um agente alucinógena notável. Albert Hofmann, que foi pioneira 

na invenção do LSD, expressou que psicodélicos podia ver o seu caminho 

para o futuro através da psicologia transpessoal. Ele passou a dizer: 'Foi só 

por esta via da psicologia transpessoal que poderíamos ter acesso ao mundo 

espiritual' (BERNIK, 2012).  

O LSD pode ser denominado um enterógeno, o que significa que o 

usuário se sente 'como se os olhos foram limpos e a pessoa poderia ver o 

mundo como nova em todos os aspectos' (RUCK et al., 1979, p. 145). Diz-se 

para aumentar a apreciação do usuário do ambiente e aumenta a criatividade. 

Ele também parece 'abrir as portas da consciência' para as experiências 

místicas ou religiosas alucinantes e global traz mudanças profundas no 

utilizador (PASSIE et al., 2008). 

Métodos em laboratórios clandestinos têm sido utilizados com êxito ou 

não para produzir esta droga. Os nomes nas ruas, mais populares são: Ácido, 

passaporte, Barril, micropontos, coração roxo, Sunshine, Azul Celeste, e 

assim por diante. Seu uso como um agente recreativo começou no início dos 

anos 1960 e popularidade continuou no início de 1970. Os efeitos do LSD são 

extremamente imprevisíveis (GUERREIRO et al., 2011).  

Os efeitos são devidos a interrupção da interação normal entre os 

neurónios e serotonina. Os efeitos mentais mais comuns são delírios, 

alucinações visuais, distorção da noção de tempo e de identidade, 

profundidade prejudicada e percepção do tempo, o senso artificial de euforia 

ou certeza, percepção distorcida do tamanho e da forma dos objetos, 

movimentos, cores, sons, toque e o própria imagem corporal do usuário, 

graves, pensamentos e sentimentos aterrorizantes, medo de perder o 

controle, medo da morte, ataques de pânico, e assim por diante (BERNIK, 

2012). 

Usuários de LSD muitas vezes experimentam perda de apetite, insônia, 

boca seca e tremores. Alterações visuais estão entre os efeitos mais comuns; 

o usuário pode se fixar sobre a intensidade de certas cores, mudanças 

extremas de humor, e também pode apresenta em qualquer uma forma de 
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maior 'felicidade' para 'intenso terror', são relatados (GUERREIRO et al., 

2011).  

Os usuários não só desassociam de suas atividades diárias habituais, 

mas também, continuam a tomar mais medicamentos, a fim de reexperimentar 

os mesmos perigos comportamentais e emocionais que são frequentemente 

pronunciadas por outros usuários, sendo sua maioria apresentando uma 

grave ansiedade, paranoia; o ataque de pânico pode ocorrer a partir de doses 

elevadas e são chamados de 'más viagens' pelos usuários. A maioria dos 

usuários expressam que eles tinham más viagens devido ao ambiente e as 

pessoas que cercam o seu uso (BERNIK, 2012). 

O ato de tocar e sensações corporais normais podem se transformar 

em algo estranho e bizarro, para os usuários e perigosamente, algumas 

pessoas nunca recuperar de tal psicose. Sensações pode parecer 

'atravessar', dando ao usuário a sensação de 'cores de audição' e 'sons vendo' 

ou seja, associar cheiro a imagens, apalpar a cores, sentir gosto dos sons 

(GUERREIRO et al., 2011).  

Estas mudanças demonstram serem assustadoras e pode causa 

ataques de pânico. Muitos usuários de LSD experimentar flashbacks, ou uma 

recorrência do LSD 'efeito rebote', muitas vezes sem aviso, mesmo muito 

tempo depois de tomar LSD. Estes efeitos começam tipicamente dentro de 

30-60 minutos após a toma do fármaco e pode durar até 12 h (SCHMID et al., 

2015).  

A dose que é necessária para produzir um efeito moderado na maioria 

dos indivíduos é de 1-3 pg / kg de peso corporal. Os efeitos físicos produzidos 

são: pupilas dilatadas, maior ou menor temperatura do corpo, suores ou 

calafrios, perda de apetite, insónia, boca seca, tremores, e assim por diante. 

A estimulação do sistema nervoso simpático pode levar a hipotermia, 

piloereção, taquicardia com palpitações, e a elevação da pressão sanguínea 

e hiperglicemia (GUERREIRO et al., 2011).  

Estas reações do sistema nervoso autónomo não são tão significativas 

como outros efeitos sobre o corpo. Ações sobre o sistema motor e do sistema 

nervoso central para o aumento da atividade dos reflexos monosinápticos, 

tendem a aumentar a tensão muscular, tremores, e descoordenação 

muscular. Este último efeito de ausência de coordenação muscular é também 
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um sintoma de êxtase religioso em muitas culturas, onde o adorador tem um 

sentimento tão profundo do amor de Deus que ele é dito ser 'intoxicado por 

Deus' (BERNIK, 2012).  

Olhando para os usos do LSD e apesar do uso recreativo generalizado 

do próprio, há estudos farmacológicos ou clínicos adequados e padronizados 

que foram realizados nos últimos 70 anos. Após investigações iniciais 

psiquiátricos, vários relatos de casos e estudos em 1950 e 1960 descritos 

diferentes efeitos psicológicos bizarros desta droga na prática clínica 

(GUERREIRO et al., 2011).  

No entanto, estes estudos não foram realizados de acordo com os 

padrões de pesquisa modernas e não incluem condições controladas ou 

caracterização sistemática dos efeitos psicotrópicos. Curiosamente, depois de 

nenhuma pesquisa em seres humanos há mais de 70 anos, existe agora um 

interesse renovado no LSD na pesquisa psiquiátrica. Existe uma crença 

crescente de que as drogas psicodélicas possuem um enorme potencial como 

ferramentas de pesquisa em psicologia e psiquiatria, mas uma caracterização 

mais clara e definição de seus principais efeitos sobre a mente e o cérebro 

são obrigados a demonstrar por que eles são importantes (CARHART-

HARRIS et al., 2017) 

Em 1943, Hofmann percebeu após sintetizar o LSD pela segunda vez 

uma extremamente pequena dose deste composto para explorar seus efeitos 

ainda mais. Após a ingestão de 250 g, o que foi a dose mais baixa que o 

esperado, Hofmann experimentou uma mistura de confusão, tonturas, 

distorção perceptiva, e um medo enorme de ficando louco. 

Subsequentemente, os estudos foram realizados sobre uma variedade de 

animais (BUENO, 1968) 

 A dose letal média (DL 50) verificou-se variar amplamente entre 

espécies animais. Em ratos, verificou-se ser de 50-60 mg / kg por via 

intravenosa, enquanto que em coelhos, foi de 0,3 mg / kg por via intravenos. 

Depois da descoberta do LSD de Hofmann, houve uma onda de trabalhos 

científicos sobre os alucinógenos clássicos (GUERREIRO et al., 2011). 

Usuários de LSD pode se manifestar psicoses relativamente longa 

duração ou depressão grave, e por causa LSD se acumula no corpo, os 

usuários desenvolvem tolerância. Como resultado, alguns usuários 
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reincidentes têm que tomar LSD em doses cada vez maiores e isso aumenta 

os efeitos físicos e também o risco de 'más viagens'. Flashback ou uma 

recorrência súbita da experiência do usuário pode provocar experiências 

traumáticas ou estranhos, mesmo depois de muitas horas ou meses de 

abstinência de droga. Esquizofrenia e depressão grave também pode ocorrer 

com o uso crônico (GUERREIRO et al., 2011).  

Os trabalhadores, principalmente, perceberam que os efeitos do LSD 

foram fortemente influenciados pelo estado mental do indivíduo e o ambiente 

físico, social e cultural em que foi ingerido. Os regulamentos de Alucinógeno 

por drogas foram introduzidos para restringir a utilização destes 

medicamentos só por profissionais qualificados. Foi, assim, a esperança de 

minimizar o risco de comportamentos prejudiciais e consequências, que 

receberam ampla publicidade na imprensa diária e experiências infelizes 

resultantes de auto uso e experimentação pelo público leigo (HARTMANN et 

al., 1999). 

Estas podem resultar da modulação da atividade da serotonina pela 

ação de LSD em centrais 5-HT 2A receptores. O Mecanismo de ação do LSD 

e os efeitos do LSD no funcionamento do cérebro são complexas e não 

totalmente compreendidas. O LSD influencia diversos sistemas de 

neurotransmissores (PASSIE et al., 2008), mas os seus efeitos psicosensorial 

são mediadas principalmente através da ativação da 5-HT 2A receptores, com 

modulação significativa por 5HT 2C e 5-HT 1A (BUENO, 1968). 

Não há estudos de neuroimagem que foram realizados com LSD, 

enquanto estudos de neuroimagem com as substâncias psilocibina 

relacionados com o LSD e dimetiltriptamina, tiveram resultados inconclusivos, 

presumivelmente por causa dos desafios metodológicos (CARHART-HARRIS 

et al., 2017).  

Os poucos resultados definitivos que saíram através de diferentes 

estudos são de ativação do hemisfério direito, tálamo alterado 5-HT 2A e a 

ativação do receptor é acoplada com várias vias de sinalização intracelular. 

sinalização mediada pela proteína G a via inositol trifosfato-diacilglicerol, 

conduzindo a ativação da proteína cinase C (CARHART-HARRIS et al., 2017).  
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A sinalização através da proteína G Gi / o, que conduz à ativação e a 

expressão dos genes precoces imediatos de Egr-1 e Egr-2, onde pode ser 

necessária para produzir os efeitos alucinógenos do LSD (BUENO, 1968).  

O receptor metabotrópico do glutamato 2 a qual forma complexos com 

5HT 2A receptores é necessária para os efeitos farmacológicos e 

comportamentais. O 5-HT 2A agonistas ativam os agonistas das 

subpopulações de células piramidais no córtex cerebral, aumentando a 

neurotransmissão glutamatérgica dentro das redes intracortical, 

particularmente aqueles que envolvem no cortical na V camada (HARTMANN 

et al., 1999). 

 As afinidades de ligação do receptor de serotonina humano para o LSD 

em diferentes receptores serotoninérgico, são respectivamente, 5HT 1A, 5-HT 

1D, 5-HT 2A, 5-HT 2B, 5-HT 2C, e 5-HT 6 (BUENO, 1968). Dessa forma, o 

vício de LSD é bastante difícil, necessitando uma dose muito elevada para tal, 

sendo algo quase impossível. Assim, o uso do LSD não leva a dependência 

física. Todavia, a tolerância como mencionado desaparece após alguns dias 

de abstinência sem produzir desejo. Deste modo, a dependência do LSD é 

tipicamente psicológica e física (MANDARINO, 1968). 

Em um estudo recente, LSD mostrou resultados promissores na 

pesquisa psiquiátrica translacional em um ambiente clínico controlado, uma vez 

que alterou sensório gating em um modelo humano de psicose (SCHMID et al., 

2015).  

O LSD foi relatado como sendo benéficos no tratamento da 

dependência de drogas. No entanto, o uso indiscriminado generalizada e 

relatos de efeitos adversos resultou na classificação da droga como um 

'agente de ilícito' Nas últimas décadas, no entanto, uma nova geração de 

pesquisadores estava interessado em aproveitar os benefícios terapêuticos 

de algumas das drogas ilícitas "para o transtorno de estresse pós-traumático 

(PTSD), de drogas e dependência de álcool e cessação do tabagismo 

(CARHART-HARRIS et al., 2017). 

 Um estudo de avaliação da utilização do LSD, peiote, ibogaína, e 

ayahuasca no tratamento de dependências de drogas. As evidências sugerem 

que estas substâncias ajudam na recuperação de dependências de drogas 

por meio de uma variedade de mecanismos terapêuticos, a maioria 
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envolvendo serotonina. Essas dinâmicas serotonina baseada nessas 

substâncias são diretamente relevantes para tratar a dependência porque em 

indivíduos dependentes, os níveis de serotonina são geralmente baixos, e a 

serotonina modula também outros neurotransmissores do sistema que 

envolvem a dependência (CARHART-HARRIS et al., 2017).   
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3 HISTÓRICO DAS TERAPIAS UTILIZANDO O LSD 

 

Durante os anos 1950, o LSD foi apresentado à comunidade médica 

como uma ferramenta experimental para induzir estados psicóticos-como 

temporários em 'normais' ('modelo de psicose'). Em 1950, o LSD foi 

classificado como um agente promissor em permitir grande recall e ab-reação, 

e na produção de uma melhoria discernimento. Em 1953, Katzenelnbogen e 

Fang publicado um relatório utilizando pequenas doses de LSD e mencionado 

que a droga 'induziu uma grande ventilação de emoção nos esquizofrénicos' 

(HINTZEN; PASSIE, 2010). 

Sandison em 1953 abriu a primeira clínica de LSD na Inglaterra, talvez 

para opinar que a terapia de LSD funcionou melhor na neurose obsessiva e 

ansiedade generalizada (DUTTA, 2012;). Em 1954, Sandison empregues 

dosagens variáveis de LSD em pacientes com neurose crónica. Quase na 

mesma época, o grupo de Abramson posterior a 1955 publicou uma série de 

trabalhos sobre reações LSD onde eles terapeuticamente empregaram o 

fármaco em uma abordagem psicanalítica modificada (HINTZEN; PASSIE, 

2010).  

Modelos psicoativos e psicodélicas da década de 1950 até o início dos 

anos 1970 eram utilizadas no tratamento assistido com alucinógeno para 

alcançar mudanças duradouras da personalidade, mudanças de 

comportamento, e alívio dos sintomas, embora eles enfatizaram diferentes 

mecanismos em exercer os efeitos terapêuticos (GROF, 2008).  

No entanto, foi Osmond que cunhou 'psicodélicos' o termo e revolucionou 

o seu uso em alcoólatras crônicos em 1957. O LSD tem o potencial para tratar 

o alcoolismo de acordo com uma análise retrospectiva de estudos publicados 

na década de 1960 (PASSIE, 2010).  

Perto do final da década de 1960, as pessoas começaram a usar LSD 

para fins recreativos e espirituais. Os médicos e os cientistas clínicos 

exploraram a utilização destes compostos para facilitar efeitos rápidos 

terapêuticos em vícios, assim como a desordem de ansiedade, depressão 

maior, transtorno obsessivo-compulsivo, e outras condições psicóticas 

(PASSIE, 2010).  
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Sendo assim a droga e outros alucinógenos foram legalmente disponível 

para uso clínico como um tratamento experimental até meados da década de 

1960 e final. A pesquisa sobre LSD foi conduzida por empresas farmacêuticas 

e os militares dos Estados Unidos da América. No entanto, o controle do uso 

da droga tornou-se problemático na década de 1960, quando começou a se 

tornar popular com a 'cultura da droga' abusivo. Em 1962, uma única dose de 

0,06 mg / kg de LSD foi administrado a um elefante macho chamado Tusko, 

no Lincoln Park Zoo em Oklahoma City, e houve rápidas mudanças no 

comportamento do Tusko e morreu após 1 h e 40 min da referida injeção 

(HINTZEN; PASSIE, 2010).  

LSD (combinado com o aconselhamento) foi encontrada para reduzir 

ansiedade, depressão e dor em pacientes com cancro avançado no início dos 

anos 1960. Outros estudos com mais de 100 pacientes com câncer avançado 

estabeleceram esta abordagem e demonstrou segurança e resultados 

promissores. O método psicodélico foi mais utilizada, em seguida, em 

pacientes com cancro terminal (PARADA, 2011). 

Cohen foi o primeiro a investigar sistematicamente os potenciais efeitos 

adversos da terapia psicodélica em 1962. Cohen e Ditman descrito um 

número cada vez maior de efeitos adversos com a administração de LSD e 

eles avisado que o uso sem supervisão desta droga eufórico pode aumentar 

o seu potencial para o comportamento antissocial e abuso (HINTZEN; 

PASSIE, 2010).  

Em 1973, Savage e McCabe examinado LSD para o tratamento da 

dependência de opiáceos. Em 1979, Ruck e colegas propuseram um novo 

termo, 'enterógeno' (em grego: para gerar o divino dentro) para descrever LSD 

(LENZ, 2000).  

  A Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde informou LSD 

para ser uma grande droga de abuso em cada pesquisa anual desde 1970. 

Uma meta-análise de ensaios clínicos demonstrou um efeito benéfico 

consistente e clinicamente significativa de doses elevadas de LSD neste 

contexto (PARADA, 2011).  

Efeitos na inibição de pré-pulso. Em um estudo interessante, o LSD (200 

ug) e placebo, foram administradas a 16 voluntários saudáveis num estudo 

cruzado, duplo-cego, aleatorizado, controlado por placebo. As medidas dos 
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resultados incluídos nas escalas psicométricas, foram classificações 

investigadoras de inibição de pré-pulso (PPI) da resposta de sobressalto 

acústico, autonômicas e endócrinas, e os efeitos adversos (LENZ, 2000). 

Sendo assim o LSD produziu alteração pronunciada de consciência 

desperta e alucinações visuais induzidas predominantemente, sinestesia 

audiovisual e fenômenos desrealização e despersonalização positivamente 

experientes. LSD também aumentou a felicidade subjetiva, e a proximidade 

com os outros, bem-estar, abertura e confiança (HINTZEN; PASSIE, 2010).  

O prórpio diminuiu PPI em comparação com o placebo e aumentou 

significativamente a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, a temperatura do 

corpo, tamanho da pupila, os valores de cortisol, prolactina, oxitocina e 

epinefrina (SCHMID et al., 2015). 

 LSD interrompendo o PPI e produzido défices sensório-motores de 

forma semelhante à observada na esquizofrenia, que pode ser devido à sua 

ação no 5-HT 2A receptor. É de notar que o PPI é também influenciado por 

variações genéticas no 5HT 2A, gene do receptor (LENZ, 2000).  

Ensaios concluídos recentemente que investigam o utilitário de 

psicodélicos em psicoterapia demonstraram segurança e eficácia 

impressionante no tratamento da ansiedade relacionada com doenças 

terminais. Num estudo que avalia o papel de LSD no combate grave transtorno 

de ansiedade, 100 de 150 pacientes com distúrbios psiquiátricos funcionais 

não psicóticos foram beneficiados pelo uso de LSD (25-2500 ug) (PASSIE, 

2010).  

A droga foi considerada para permitir ‘percentual da transferência' e 

alarga o âmbito e o valor da abordagem psicoterapêutico em tais casos. Outro 

duplo-cego, controlado por placebo, aleatorizado, ativo, estudo piloto cruzado 

foi conduzido para avaliar a segurança e eficácia da psicoterapia assistida-

LSD (20 e 200 ng) em 12 pacientes com ansiedade associada com doenças 

que ameaçam a vida (LENZ, 2000). 

 Nos 2 meses de acompanhamento, as tendências positivas foram 

encontradas através da o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 

escala em reduções de ansiedade-traço, sem efeitos adversos agudos ou 

crônicos persistindo além de 1 dia após tratamento ou eventos adversos 

graves relacionados com o tratamento. Reduções IDATE foram sustentadas 
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por 12 meses. Estes resultados indicam que, quando administrada com 

segurança em um ambiente rigoroso e supervisionado, LSD pode reduzir a 

ansiedade (HINTZEN; PASSIE, 2010). 

 Recentemente LSD foi avaliada mais em ensaios terapêuticos piloto 

como tratamento para a ansiedade em pacientes com doenças 

potencialmente fatais (KUPFERSCHMIDT, 2014). Além disso, o LSD pode 

aumentar os níveis de oxitocina no plasma e a oxitocina é pensado para 

contribuir para os efeitos pró-sociais (RAMOS et al. 2013).  

LSD também aumenta os níveis de cortisol e prolactina circulante. Em 

vista desses estudos e um estudo recente utilizando psilocibina. A droga pode 

ser explorada para utilização em tais condições, ou seja, para estimular a 

criatividade humana. A ideia de usar agentes psicodélicos (alucinógenos) para 

impulsionar mentes criativas na arte e na literatura começou na década de 

1960 (LENZ, 2000). 

 A experiência psicológica induzida em seres humanos sob a influência 

de tais drogas é puramente heterogénea e idiossincrática, mas, no entanto, 

umas vastas gamas de características comuns foram identificadas (LENZ, 

2000). Estas incluem alterações nas percepções do usuário (em todas as 

modalidades sensoriais), mudanças nas emoções e expansão no sentido de 

pensamento, identidade e criatividade de um indivíduo (CAZENAVE, 2016). 

 Harman e colegas sugeriram que o uso de uma droga psicodélica 

corresponde a condições de teste adequadamente, controlando todos os 

critérios descritos para melhorar o processo criativo (HINTZEN; PASSIE, 

2010) 

 Uma tentativa de explorar o valor de LSD em influenciar a criatividade 

artística foi feita em uma notável série de longo prazo de estudos de casos 

anedóticos por Dobkin de Rios e Janiger. Eles deram LSD a um grupo misto 

de 60 artistas visuais ao longo de um período de 7 anos. O artista produziu 

mais de 250 desenhos que se demonstrou ser melhorada por LSD (RUCK, 

2016).  

Devido à heterogeneidade da população e da natureza estética de 

analisar resultados e fazer declarações objetivas sobre como LSD afeta a 

criatividade dos artistas é impossível. No entanto, a droga parecia melhorar 

certos aspectos do trabalho dos artistas (mais o expressionismo, a nitidez de 
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cor, maior liberdade de conjuntos mentais prescritos, o aumento da 

organização sintática, a acessibilidade mais profunda de impressões 

passadas e aumento da sensação de excitação emocional) (CAZENAVE, 

2016).  

O estudo notável por Harman e colegas demonstraram também 

melhorou significativamente a criatividade por LSD em um grupo envolvido 

nas indústrias criativas (engenheiros, matemáticos teóricos, físicos, 

arquitetos, designers) (HINTZEN; PASSIE, 2010). 

LSD também foi mostrado para melhorar sugestibilidade, mais em 

pacientes com esquizofrenia e neurose, menos em pacientes com depressão. 

O 5-HT 2A na sinalização tem sido associada a um aumento da flexibilidade 

cognitiva, associativa na aprendizagem (ROMANO et al., 2010), e aumento 

da plasticidade neural no córtex, que pode ser um pré-requisito para a 

melhoria da sugestibilidade. Também é importante notar que existem 

implicações negativas e positivas de sugestionabilidade reforçada com 

psicodélicos como o aumento do risco de induzir falsas memórias ou 

instanciar particulares crenças erradas (HINTZEN; PASSIE, 2010). 

 A maior parte da pesquisa atual está a ser voltada para os pacientes que 

desenvolveram distúrbios relacionados com a ansiedade secundários 

associados com a doença em fase terminal (cancro), e refratários à 

terapêutica convencional ansiolítico (RUCK, 2016). 

De fato, recentemente, um pequeno estudo piloto de psicoterapia 

assistida com psilocibina com pacientes com câncer em estágio avançado nos 

Estados Unidos obtido resultados promissores e vários estudos adicionais 

estão atualmente em curso (CAZENAVE, 2016).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A farmacologia do LSD é de fato bastante complexa, o que pode, em 

parte, explicar porque seus mecanismos de ação permanecem não está claro 

ajuste a escrita. O LSD é fisiologicamente bem tolerado e não há evidências de 

efeitos duradouros no cérebro e outras partes do organismo humano. A revisão 

acima de farmacologia, psicofarmacologia, pré-clínica relacionada pesquisa, 

bem como estudos básicos com seres humanos são extraídos de pesquisas 

que foram realizadas em sua maior parte nas décadas de 1950 e 1960, durante 

uma era que grande promessa para LSD e alucinógenos relacionados. 

Sabe-se que uma dose da substância de LSD injetada faz soltar o 

usuário como contos de "viagens" psicodélicas, o comportamento psicótico e 

os atos de violência aleatórios ganharam atenção na mídia, a produção foi 

interrompida e, em 1967, o LSD foi banido - desencadeou uma onda de 

mudanças que alteraram a atividade e a conectividade através do cérebro. Isso 

levou cientistas a novas teorias de alucinações visuais e ao senso de unidade 

com o universo que alguns usuários relatam. 

Esperança foi colocado nestas substâncias para novos tratamentos 

para condições psiquiátricas e descobertas que "desbloqueiam" os mistérios 

"da mente. E pesquisa de alucinógenos realmente levou à descoberta de 

serotonina, cérebro sistemas de segundo mensageiro e uma variedade de 

outras pesquisas técnicas como a inibição do pré-pulso e o uso de animais 

para detecção de ativação de subreceptores específicos. A pesquisa de LSD 

desapareceu após esses avanços e também porque as promessas clínicas 

não conseguiram ser realizadas enquanto o uso ilícito de alucinógenos 

pressionou os governos para tomarem medidas policiais contra esse uso. 

A proibição do LSD teve um efeito imediato na pesquisa científica e 

estudos sobre seus efeitos no cérebro e seus potenciais usos terapêuticos têm 

sido prejudicados desde então. O último estudo foi possível através de uma 

campanha de crowdfunding e The Beckley Foundation, que pesquisa 

substâncias psicoativas. 
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