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RESUMO 

 

Transtornos de ansiedade são os quadros psicopatológicos mais comuns na prática 

clínica. Os principais medicamentos utilizados para o tratamento destes quadros são 

drogas antidepressivas tricíclicas, os inibidores de recaptação de serotonina e 

noradrenalina e os ansiolíticos benzodiazepínicos e não-benzodiazepínicos (como o 

agonista de receptores serotonérgicos do tipo 1A, buspirona). Entretanto, existe 

uma parcela de pacientes que não responde aos tratamentos farmacológicos 

disponíveis, fazendo-se necessária a busca por novas possibilidades terapêuticas. 

Recentemente, o metileno-dioxi-metanfetamina (ou MDMA), uma droga 

empatogênica, vem sendo testado para     o tratamento do transtorno de estresse-pós 

traumático (TEPT). Estudos clínicos de fase III foram publicados em 2021, sugerindo 

que em breve o MDMA poderá receber     aprovação do Food and Drug Administration 

(FDA) como terapia eficaz para o TEPT. Como o TEPT, os transtornos de ansiedade 

são considerados transtornos neuropsiquiátricos relacionados ao estresse. Até a 

publicação do DSM-V, em 2013, o TEPT era considerado um transtorno de ansiedade. 

Há, portanto, semelhanças entre o quadro clínico e diferentes subtipos de transtornos 

de ansiedade. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura 

sobre possíveis indicações da utilização do MDMA como agente ansiolítico, em 

particular para o tratamento do transtorno de ansiedade social, tendo em vista tratar-

se de uma droga que aumenta a empatia, ou seja, a capacidade de identificação e de 

compreensão entre sujeitos. A base de busca utilizada foi o PUBMED. Foram 

selecionados artigos publicados ao longo dos últimos 20 anos (2002-2022) a partir do 

dos termos “MDMA and Anxiety” e “MDMA and Social Anxiety”. Outros artigos de 

revisão ou artigos que não tratavam especificamente da utilização da droga como 

recurso de tratamento para   transtornos de ansiedade foram excluídos. Após a 

utilização dos critérios de exclusão, foram identificados 11 artigos, que sugerem que 

o MDMA possui potencial para ser utilizado como auxiliar terapêutico para o 

tratamento de transtornos de ansiedade, em particular para a ansiedade social. 

Maiores estudos, clínicos e experimentais, entretanto, ainda são necessários para 

confirmar essas observações. 

 

Palavras-chave: MDMA. Transtorno de Estresse Pós-Traumatico. Ansiedade. 

Ansiedade social. 



 

ABSTRACT 

 

Anxiety disorders are the most common psychopathological conditions in clinical 

practice. The main medications used to treat these conditions are tricyclic 

antidepressants, serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, and benzodiazepine 

and non-benzodiazepine anxiolytics (such as the type 1A serotonergic receptor 

agonist, buspirone). However, there is a portion of patients who do not respond to 

available pharmacological treatments, making it necessary to search for new 

therapeutic possibilities. Recently, methylene-dioxy-methamphetamine (or MDMA) 

has been tested for the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD). Phase III 

clinical studies were published in 2021, suggesting that MDMA could soon receive 

Food and Drug Administration (FDA) approval as an effective therapy for PTSD. Like 

PTSD, anxiety disorders are considered stress-related neuropsychiatric disorders. 

Until the publication of the DSM-V in 2013, PTSD was considered an anxiety disorder. 

There are, therefore, similarities between the clinical condition and different subtypes 

of anxiety disorders. The aim of this study was to carry out a literature review on 

possible indications for the use of MDMA as an anxiolytic agent, in particularly for social 

anxiety, since MDMA is an empathogenic drug, that is a drug that increases empathy 

between subjects. The search base used was PUBMED. Articles published over the 

last 20 years (2002-2022) were selected based on the terms “MDMA and Anxiety” and 

“MDMA and Social Anxiety”. Other review articles or articles that did not specifically 

address the use of the drug as a treatment resource for anxiety disorders were 

excluded. After the use of the exclusion criteria, eleven relevant articles were selected. 

In general, these articles showed that MDMA has the potential to be used as a 

therapeutic aid for anxiety, in particularly, social anxiety. Nevertheless, further studies 

are still necessary to better determine its effectiveness. 

 

Keywords: MDMA. Post-Traumatic Stress Disorder. Anxiety. Social anxiety. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

1.1 Ansiedade: definição 

 

A ansiedade é uma emoção presente em diferentes espécies animais e que 

possui um papel adaptativo importante já que possibilita a antecipação de uma 

situação desagradável ou perigosa. Diferentemente do medo, que se manifesta frente 

a uma ameaça definida, na ansiedade a fonte de perigo é incerta e desconhecida 

(GRAEFF; GUIMARÃES, 2005). Trata-se de um sentimento essencial para a 

sobrevivência do organismo, podendo ser desencadeada por situações físicas ou 

psicológicas que possam infringir danos ou lesões em potencial. 

A ansiedade se manifesta através de sintomas fisiológicos, somáticos e 

viscerais, como calafrios, tonturas, falta de ar e outros sentimentos desconfortáveis. 

Considerada, até certo ponto, uma reação natural e adaptativa, a ansiedade torna-se 

patológica quando atinge níveis elevados, interferindo com o  funcionamento saudável 

do indivíduo. As respostas de ansiedade são respostas ao estresse, desencadeadas 

quando o individuo entra em contato com estímulos estressores de caráter aversivo 

(BELAVENUTTI, 2014). 

Algumas estruturas encefálicas são importantes para a modulação do estresse 

e da ansiedade. Dentre as principais encontram-se o hipotálamo, o hipocampo e a 

amigdala. O hipotálamo é responsável pela liberação do fator liberador de 

corticotrofina (CRF), que atua sobre a glândula hipófise, estimulando a liberação de 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Esse hormônio, por sua vez, atua sobre o 

córtex da glândula adrenal, estimulando a liberação de cortisol, que preparará o 

individuo para lidar com o estímulo estressor, ativando os tecidos e sistemas 

periféricos (BELAVENUTTI, 2014). 

A liberação  de CRF pelo hipotálamo é controlada pela amigdala e pelo 

hipocampo. Quando acontece uma situação estressora, ocorre a ativação do núcleo 

central da amigdala, o que aumenta a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HHA). Por outro lado, um aumento nas concentrações de cortisol pode também 

acarretar uma diminuição no funcionamento do sistema de retroalimentação negativa, 

regulado pelo hipocampo, o que aumenta a liberação de cortisol. Essa exposição 

hipotalâmica a altas concentrações de cortisol e a ativação inadequa do do núcleo 

central da amígdala estão associadas aos transtornos neuropsiquiátricos relacionados 
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ao estresse. Além da ativação do eixo HHA, durante uma situação de estresse ocorre 

a ativação do sistema simpático-adrenal, com a liberação de adrenalina na corrente 

sanguínea (BELAVENUTTI, 2014). 

Em termos neuroquímicos, um aspecto importante é o papel exercido pelo 

neurotransmissor serotonina (5-HT) na regulação da ansiedade. A 5-HT produz 

efeitos ansiogênicos    na amigdala e panicolíticos na matéria cinzenta periaquedutal 

dorsal. Ao produzir efeitos ansiogênicos na amidgala, é ativada a alteração por 

estresse do circuito HHA citado           anteriormente, produzindo respostas comportamentais 

e fisiológicas ao estresse (BELAVENUTTI, 2014).  

As alterações comportamentais acarretadas pela ansiedade em humanos 

incluem comportamentos de evitação de sinais de ameaça, esquiva ou fuga 

inquietação, agitação, hiperventilação, congelamento, imobilidade e dificuldade para 

falar (CLARK; BECK, 2012). 

A ansiedade é uma emoção adaptativa, que pode ser tornar patológica quando 

desproporcional ao estímulo estressor. As alterações fisiológicas e comportamentais 

decorrentes daí interferem com a qualidade de vida, equilíbrio emocional e 

desempenho do individuo nas diferentes tarefas do seu cotidiano (CASTILLO, 2000). 

 

1.2 Ansiedade patológica 

 

Enquanto uma patologia, a ansiedade tem sido subdivida em diferentes 

transtornos, os chamados transtornos de ansiedade. De acordo com a Classificação 

Internacional das Doenças (CID -11), uma publicação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), os transtornos ansiosos são caracterizados por: 

“Apreensão ou antecipação de perigo ou infortúnio futuro acompanhado por um 

sentimento de preocupação, angústia ou sintomas somáticos de tensão. O foco do 

perigo antecipado pode ser interno ou externo.”1 (CID-11, 2021). 

Já segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais em. 

sua quinta versão, o DSM-V (2013), publicado pela Associação Psiquiátrica Norte-

Americana (APA), os transtornos de ansiedade são explicados da seguinte maneira: 

 

 
1 Citação utilizada: Apprehensiveness or anticipation of future danger or misfortune accompanied by a 

feeling of worry, distress, or somatic symptoms of tension. The focus of anticipated danger may be 
internal or external (CID-11, 2021). 
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Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade 
adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos 
apropriados ao nível de desenvolvimento. Eles diferem do medo ou da 
ansiedade provisórios, com frequência induzidos por estresse, por serem 
persistentes (APA, 2013, p.189). 

 

Logo, ambas as classificações concordam que os transtornos de ansiedade são 

compostos por respostas exageradas a estímulos estressores, levando a um 

comportamento desajustado frente ao estímulo estressor. 

Os transtornos de ansiedade têm sido subdivididos em diferentes subtipos 

(APA, 2013), de acordo com sua sintomatologia e resposta ao tratamento: transtorno 

do pânico, agorafobia, fobia especifica, transtorno de ansiedade social, transtorno de 

ansiedade generalizada, transtorno de    ansiedade de separação, mutismo seletivo, 

transtorno ansioso devido a uma condição médica, transtorno ansioso devido ao uso 

de substâncias e transtorno ansioso não especificado. 

Apesar da última versão do DSM, o DSM-V, não incluir o transtorno de estresse 

pós-traumático (TEPT) como um transtorno de ansiedade, o mesmo era classificado 

como um transtorno ansioso em versões anteriores do manual. Segundo Araujo e 

Latufo Neto (2014), o DSM-5 agrupou em um mesmo capítulo os transtornos cuja 

origem pode ser especificamente atribuída à situações de estresse e traumas. Dessa 

forma, o TEPT deixa de ser um transtorno de ansioso e passa a possuir sua própria 

classificação  no manual.  

 

1.3 Tratamento farmacológico 

 

O tratamento farmacológico para os transtornos de ansiedade pode ser dividido 

em duas grandes categorias: os medicamentos benzodiazepínicos e os não-

benzodiazepínicos. Também são utilizados medicamentos antidepressivos, que  serão 

descritos abaixo. 

 

1.3.1 Benzodiapinicos (BZDs) 

 

Os benzodiazepicos (BZDs) são medicamentos que podem ser utilizados como 

ansiolíticos. São denominados desta forma devido ao anel benzênico presente em 

sua estrutura química (GRAEFF; GUIMARÃES, 2005). 

Ao interagirem com receptores próprios, os BZDS aumentam a afinidade do 
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principal neurotransmissor inibitório do Sistema Nervoso Central, o ácido gama-

aminobutírico, pelo receptor GABA A (FARIAS et al., 2019). A interação do GABA com 

o receptor GABAA acarreta a abertura de um canal de cloro, levando à 

hiperpolarização celular de circuitos cerebrais relacionados ao estresse. 

Além de serem ansiolíticos eficazes, os BZDs são hipnóticos eficazes, induzem 

o relaxamento muscular e acarretam efeitos anticonvulsivantes. Entretanto, estas 

drogas não se encontram isentas de efeitos adversos. 

Segundo Andreatini (2001, p.3): “Uma grande preocupação quanto ao uso de 

BZDs é o seu potencial de levar ao abuso ou à dependência”. Essa dependência pode 

ser estabelecida após o uso clínico de BZDs por mais de 6 semanas (GRAEF; 

GUIMARÃES, 2005). Outros efeitos adversos relacionados ao uso dos BZDs são a 

incoordenação motora, seu potencial amplificador do efeito de depressores do SNC e 

possível amnésia retrograda em pessoas idosas. 

 

1.3.2 Azaspironas 

 

As azaspironas são uma classe de medicamentos que tem como seu principal 

representante a buspirona. Esse medicamento produz efeitos ansiolíticos após duas 

semanas de uso contínuo, não apresentando os efeitos hipnóticos-sedativos e de 

relaxamento motor causado pelos BZDs.  Devido a essa vantagem, a buspirona pode 

ser utilizada para pacientes que não conseguem se adaptar ao uso dos BZDs. 

Duas hipóteses têm sido propostas como mecanismo de ação da droga, ambas 

decorrentes de sua ação como agonista parcial dos receptores serotonérgicos  do tipo 

1A: (1) atuação nos receptores pré-sinápticos somatodendríticos (auto-receptores), 

diminuindo a frequência de disparos do neurônio serotonérgico pré-sináptico; e (2) 

atuação como agonista parcial nos receptores pós-sinápticos, competindo com a 

serotonina por esses receptores e, consequentemente, reduzindo sua ação 

(ANDREATINI, 2001). 

Os efeitos adversos mais frequentemente observados são tontura, cefaléia, 

sonolência, distúrbios gastrointestinais e insônia.  

 

1.3.3 Antidepressivos 

 

Os antidepressivos não são drogas utilizadas exclusivamente para o tratamento 
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da ansiedade. Em 1962, o psiquiatra William Sargant relatou diminuição de ataques 

de pânico em pacientes tratados com inibidores da enzima monoamina oxidade 

(IMAOs) (GRAEF; GUIMARÃES, 2005). A partir desta data outros antidepressivos 

também foram testados para transtornos ansiosos, ganhando destaque aqueles que 

possuem ação serotonérgica. 

 

1.3.3.1 Antidepressivos tricíclicos 

 

O mecanismo de ação comum aos antidepressivos tricíclicos em nível pré-

sináptico é o bloqueio de recaptura de monoaminas, principalmente norepinefrina (NE) 

e 5-HT, e em menor proporção dopamina (DA) (MORENO et al., 1999). 

Os efeitos adversos do uso dos antidepressivos triciclos são diversos, podendo 

ser efeitos cardiovasculares, neurológicos e cutâneos (MORENO et al., 1999). 

 

1.3.3.2 Inibidores da Monoamina Oxidase (IMAOs) 

 

Os IMAOs, como o nome sugere, são inibidores da enzima monoamina oxidase 

(MAO). Os IMAOs podem atuar inibindo a ação dessa monoamina permanentemente 

ou de forma reversível. MAO é a enzima que catalisa a desaminação oxidativa das 

monoaminas endógenas, ou seja, inativa por metabolização substratos como a NE, 

adrenalina, DA e 5-HT (YOUDIM et al., 2006 apud VIANA, 2017). Ao inibir a atividade 

enzimática, os inibidores da MAO-A vão acarretar um aumento da concentração 

dessas monoaminas na fenda sináptica, desencadeando um efeito semelhante ao dos 

antidepressivos tricíclicos (CABRITA, 2017). 

Os efeitos adversos destes medicamentos são hipotensão ortistica grave, 

diarreia, edema nos pés e cotovelos (MORENO et al., 1999). 

 

1.3.3.3 Inibidores da Recaptação de Serotonina (ISRS) e os Inibidores da 

Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (ISRSNs) 

 

Os inibidores seletivos de recaptação de 5-HT (ISRS) inibem de forma potente 

e seletiva a recaptação de 5-HT, resultando em potencialização da neurotransmissão 

serotonérgica (MORENO et al., 1999). 

Já os inibidores seletivos da recaptação de 5-HT e NE (ISRSNs) apresentam 
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fraca atividade como inibidores da recaptação de dopamina (MORENO et al., 1999). 

O principal medicamento, a venlafaxina, possui eficácia similar a buspirona 

(DAVIDSON et al., 1988 apud ANDREATINI, 2001).  

Dentre os principais efeitos adversos dos ISRS destacam-se os efeitos 

gastrointestinais, síndrome serotonérgica e síndromes psiquiátricas. 

Os efeitos colaterais mais frequentemente relatados com o uso da  venlafaxina 

são: náuseas, tonturas, sonolência (MORENO et al., 1999). 

 

1.4 Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) 

 

A todo momento estamos sendo expostos a experiências que podem deixar 

marcas em nossas vidas. Devido a serem experiências negativas desencadeiam forte 

sentimento de medo e ansiedade. Porém existem pessoas que reagem de forma 

desigual a traumas. De acordo com o DSM-V:  

 

Está claro que muitos indivíduos que foram expostos a um evento traumático 
ou estressante exibem um fenótipo no qual, em vez de sintomas de ansiedade 
ou medo, as características clínicas mais proeminentes são sintomas 
anedônicos e disfóricos, externalizações de raiva e agressividade ou 
sintomas dissociativos (APA, 2013, p.265).  

 

Desta forma, pessoas que sofrem traumas podem acabar desencadeando 

processos de sofrimento psíquico elevados relacionados a esse trauma, podendo 

desencadear transtornos mentais. 

De acordo com as versões anteriores do DSM, o DSM-IV e o DSM-IV-R, 

pessoas que possuíam sofrimento psíquico relacionado ao trauma eram 

diagnosticadas com transtornos de ansiedade. Após a publicação do DSM-V, esse 

quadro passou a ter uma classificação especifica, pertencendo à classificação de 

transtornos por eventos estressores. 

O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é um transtorno mental 

pertencente a classe dos transtornos relacionados a trauma e estressores de acordo 

com o DSM-V. O quadro pode afetar adultos e crianças. Esta classe compartilha 

consigo transtornos que possam ser desencadeados por algum evento ou vivência 

estressora, sendo composta pelos Transtornos do Apego Reativo, Transtorno de 

Interação Social Desinibida, Transtorno de Estresse Agudo, Transtorno de  Adaptação, 

Transtorno do Estresse Pós-Traumático e Outro Transtorno Relacionado      a Trauma e 
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Estressores Específicos (APA, 2013). 

Para o diagnostico destes transtornos, O DSM-V lista 20 sintomas, divididos em 

quatros grupos: reexperimentação (Critério B); esquiva / evitação (Critério C); 

alterações negativas persistentes em cognições e humor (Critério D); excitabilidade 

aumentada (Critério E) (ARAUJO; LOTUFO NETO, 2014). 

De acordo com Mithoefer (2017, p.4, tradução nossa)2: “As psicoterapias mais 

reconhecidas para TEPT incluem exposição prolongada, reprocessamento cognitivo, 

dessensibilização do movimento ocular e psicoterapias psicodinâmicas”. Conclui-se, 

assim, que as formas terapêuticas não farmacológicas para TEPT buscam atenuar a 

sintomatologia apresentada enquanto o indivíduo está em contato o estímulo 

excitatório. 

Quando falamos sobre o tratamento farmacoterapêutico para TEPT são 

utilizados medicamentos com o intuito de inibir a vasta sintomatologia do transtorno. 

Os medicamentos podem ser utilizados para regular a resposta de estresse do 

indivíduo, podem facilitar a experiência de reviver o episódio traumático para auxiliar 

na psicoterapia, podem auxiliar o controle dos sintomas de ansiedade generalizada, 

são capazes de auxiliar o controle da hiperexcitação autonômica e em episódios de 

psicose breve, são reguladores de sono e auxiliam em episódios de insônia e são 

capazes de evitar recaídas comorbidas (BERNIK et al., 2003). Os principais 

medicamentos utilizados para o tratamento são a sertralina e a paroxetina. Ambos 

fazem parte da classe dos ISRS. 

 

1.4.1 Tratamento farmacólogico 

 

O tratamento farmacólogico para o TEPT faz uso de medicamentos similares 

aos utilizados para os transtornos de ansiedade, sendo eles os antidepressivos e os 

ansiolíticos BZDs. Porém destaca-se a utilização dos ISRS sertralina e paroxetina. 

Apesar dos ISRSs serem comumente utilizados para os transtornos de depressão e 

ansiedade, essa classe de medicamento é eficaz no combate da sintomatologia 

peculiar do TEPT (SADOCK, 2017). 

 

 
2 Citação utilizada na integra: “The most widely recognized psychotherapies for ptsd include prolonged 

exposure, cognitive reprocessing, eye movement desensitization and reprocessing, and 
psychodynamic psychotherapy” (MITHOEFER, 2017). 
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1.4.1.1 Sertralina 

 

A sertralina é um ISRS, comercialmente vendido como Assert®, Sercerin®, 

Serenata®, Tolrest® ou Zoloft®.           Seu mecanismo de ação consiste na inibição da 

recaptação 5-HT. A droga não possui afinidade com os receptores adrenérgicos, 

colinérgicos, GABAérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, serotoninérgicos 

(5HT1A, 5HT1B, 5HT2) ou BZDs e possui baixos efeitos adversos em comparação 

com os antidepressivos e BZDs. 

 

1.4.1.2. Paroxetina 

 

Assim como a setralina, a paroxetina é um poderoso ISRS. É comercialmente 

vendida como Parox®, Paroxiliv®, Paxil CR®, Paxtrat®, Pondera®, Pondix®, 

Roxetin®, Sertero®, Zyparox®. 

 

1.5 Ansiedade Social 

 

O transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, é um 

dos transtornos mentais mais comuns no mundo e os níveis deste tipo de ansiedade 

vem aumentando em jovens desde 2019. De acordo com o DSM-5, esse transtorno 

de ansiedade é definido como “um medo persistente de uma ou mais situações sociais 

ou de desempenho em que a pessoa que é exposta a pessoas desconhecidas ou a 

uma possível avaliação de outras pessoas”. O transtorno geralmente se desenvolve 

na infância e na adolescência, e pode ser influenciado por diversos fatores, como 

temperamento ou influência dos pais e colegas, ou ainda com vulnerabilidade 

psicológica ou genética (ALVI et al., 2022). 

O transtorno se manifesta como um medo extremo do julgamento negativo. De 

fato, indivíduos diagnosticados com esse transtorno tem mais dificuldade em manter 

relações pessoais e ser exposto a situações de avaliação que possam resultar em 

constrangimento ou rejeição. A exposição a situações como esta, é acompanhada por 

evitação e angústia (MINAMI & HORIKAWA, 2021; IVERACH & RAPEE, 2014). 

Alguns sintomas físicos podem acompanhar o transtorno, como sudorese, rubor 

e bloqueio de fala. Com esses sintomas indivíduos que são acometidos pelo 

transtorno sofrem do medo de que outras pessoas possam perceber as alterações 
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físicas, piorando assim as manifestações e desenvolvendo, muitas vezes, outros 

transtornos ansiosos, como a ansiedade generalizada e a depressão maior  

O tratamento para esse transtorno não varia do tratamento para outros 

transtornos ansiosos. Fármacos como os ISRSs e os ISRSNs tem mostrado efeitos 

positivos em transtornos infantis, principalmente quando associados com a terapia 

cognitivo comportamental (MEHRY et al., 2015). 

 

1.6 MDMA 

 

O MDMA, ou 3,4-METILENODIOXIMETANFETAMINA, faz parte das drogas 

classificadas como empatogênicas/entatactogênicas. O termo empatogênico, que 

significa “aquele que causa empatia”, foi cunhado na década de 1980, pelo psicólogo 

alemão Ralph Metzner e pelo farmacologista americano David Nichols, devido ao fato 

de que, sob o efeito dessas drogas, os indivíduos experienciam abertura emocional, 

aumento da empatia e sensação de comunhão subjetiva (FREUDENMANN; ÖXLER; 

BERNSCHNEIDER-REIF, 2006). 

Conhecido popularmente como Ectasy, o MDMA produz efeitos parecidos com 

outras drogas como a metanfetamina e a mescalina. Como a metafentamina, o MDMA 

aumenta a disponibilidade de neurotransmissores catecolaminérgicos, como a NE e 

5-HT, a partir da inibição de recaptação (XAVIER et al., 2008). A droga também 

estimula liberação de 5-HT (TORRES et al., 2014). 

Os efeitos psicoativos subjetivos do MDMA incluem ansiedade reduzida, efeito 

antidepressivo agudo, percepção aumentada (em grande parte dependente da 

modulação do transportador de 5-HT), pensamento acelerado e euforia (modulado em 

parte pelos receptores dopaminérgicos do tipo 2, D2), percepção visual e auditiva 

aprimorada (modulado em parte pelos receptores serotonérgicos do  tipo 2, 5-HT2), e 

aumento de comportamentos pró-sociais, como um senso de confiança e vínculo 

(AMOROSO et al., 2016).  

O uso do MDMA apresenta efeitos adversos em seus usuários, os mais 

frequentes são náuseas, tremores, bruxismo, hiper-reflexia, incontinência, tensão 

muscular, sensação de frio e calor, nistagmos e trismo mandibular. Também são 

observadas dificuldades cognitivas como a dificuldade de execução de tarefas 

mentais e físicas e diminuição de apetite (XAVIER et al., 2007). 
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1.6.1 História do MDMA 

 

O MDMA foi sintetizado originalmente por Alexander Shulgin em 1965, porém 

existem documentos que demonstram o desenvolvimento prévio de compostos 

similares (como a metilsafrilamina),  sintetizados por pesquisadores da farmacêutica 

Merck em 1912 e que foram descartados antes de serem testados em humanos.  

De acordo com Amoroso et al. (2016, p.2): “A droga foi originalmente usada 

como coadjuvante psicoterapêutico por psiquiatras e psicólogos até que começou a 

ser usado recreativamente pelo público na década de 1980”. Após a popularização da 

droga e do começo de sua utilização recreacional em festas, a droga é incluída na 

categoria I (Schedule I) do Drug Enforcement Administration (DEA). 

No Brasil, de acordo com o III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas 

pela população brasileira, publicado em 2017 pela FioCruz, foi reportado que 0,7% da 

população usuária de drogas ilícitas já fez o uso de Ecstasy/MDMA na vida, 

representando um montante de 1089 pessoas (BASTOS, 2017). 

 

1.6.2 Uso psicoterapêutico do MDMA 

 

Atualmente, estudos têm sido conduzidos com o objetivo de verificar a possível 

eficácia do MDMA como coadjuvante terapêutico em psicoterapias ligadas ao TEPT, 

devido ao seu caráter empatogênico/entactogênico. O MDMA tem o potencial de ser 

utilizado como auxiliar terapêutico por permitir que os sujeitos entrem em contato com 

material emocionalmente perturbador e traumático com um nível de excitação menor, 

possibilitando um fortalecimento e facilitação na relação psicoterapêutica 

(MITHOEFER et al., 2012). 

O primeiro estudo promissor autorizado com o intuito de garantir a segurança 

e efetividade do uso da psicoterapia auxiliada por MDMA em pessoas diagnosticadas 

com TEPT foi realizado por Boulos et al. (2008). Neste estudo, foi investigado o efeito 

de psicoterapia auxiliada por MDMA utilizando doses baixas (50 a 75 mg) em 

mulheres. O autor concluiu que a terapia e as doses utilizadas eram seguras. 

Para investigar a segurança e efetividade da utilização do MDMA como 

coadjuvante terapêutico para TEPT diferentes estudos têm sido realizados ao redor 

do mundo. Ot’alora (2018) investigou a eficácia da terapia auxiliada por MDMA em 

diferentes dosagens utilizando testes duplos-cegos seguidas por sessões abertas em 
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pacientes diagnosticadas com TEPT severa, utilizando como forma de avaliação  o 

teste CAPS - IV (Clinician Administered Post-Traumatic Stress Disorder Scale). Os 

resultados demonstraram diminuição na pontuação CAPS - IV para as três doses 

testadas, com maior eficácia nas maiores dosagens (40 mg, 100 mg e 120 mg). 

Também foi concluído que 76% pacientes que receberam terapia auxiliada por 

MDMA, continuaram a não possuir mais critérios diagnósticos para TEPT severo após 

12 meses de acompanhamento. 

Mithoefer et al. (2019) analisaram o resultado de seis estudos        clínicos de fase 

2 e concluiu que a terapia auxiliada de MDMA é segura para o TEPT. Danforth et al. 

(2018) buscaram testar a eficácia da terapia auxiliada por MDMA em casos de adultos 

diagnosticados com autismo que possuem ansiedade social através de testes duplos 

cegos com utilização de placebo. O grupo utilizou a Leibowitz Social Anxiety Scale 

(LSAS) e doses de 75 mg, 100 mg e 125 mg durante as sessões. Os resultados da 

pesquisa demonstraram diminuições nos resultados dos testes LSAS quando 

comparadas com o grupo placebo que foram mantidas após 6 meses de 

acompanhamento. 

Ao comparar os resultados da terapia auxiliar com MDMA com a terapia de 

exposição prolongada, Amoroso et al. (2016) concluiram que a terapia auxiliada por 

MDMA pode ser uma opção válida para indivíduos que não respondem a terapia de 

exposição prolongada. 

Em um estudo piloto brasileiro, Jardim e colaboradores (2021) buscaram utilizar 

a terapia auxiliada por MDMA em pacientes que possuíam TEPT causada por abusos 

sexuais. Dentre os 3 indivíduos investigados, todos obtiveram, no mínimo, 25 pontos 

de redução na escala CAPS-IV demonstrando uma  melhora significativa na 

sintomatologia do TEPT. 

 

1.6.3 Aprovação no FDA 

 

Após a publicação dos resultados positivos de um estudo clínico de fase III 

(MITCHELL et al., 2021) coordenado pela Multidisciplinary Association of Psychedelic 

Studies (MAPS), estima-se que a psicoterapia auxiliada por MDMA obtenha em breve 

aprovação pela U.S Food and Drug Administration para ser utilizada como uma 

alternativa válida para o tratamento de TEPT severo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Desde a sua síntese inicial, a droga MDMA demonstra possuir potencial 

terapêutico único para transtornos relacionados à ansiedade. Porém devido à sua 

inclusão na categoria I (Schedule I) do DEA ainda na década de 80, são poucos os 

estudos que buscam analisar seu potencial terapêutico. 

Devido aos recentes resultados positivos para a terapia auxiliada com MDMA 

para o TEPT e um interesse crescente da comunidade científica em torno dos 

resultados promissores obtidos, o presente estudo pretende revisar os principais 

desdobramentos acerca do uso terapêutico do MDMA para o tratamento de 

transtornos de ansiedade e em particular para o tratamento da ansiedade social, tendo 

em vista tratar-se de uma droga empatogênica, ou seja, que aumenta a empatia, a 

capacidade de identificação e compreensão entre indivíduos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

Realizar um levantamento da literatura acerca da produção científica sobre o 

tema “MDMA e ansiedade” e “MDMA e Ansiedade Social” e ao longo dos últimos 20 

anos (2002-2022). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Investigar a eficácia do MDMA para o tratamento da ansiedade e, em particular 

da ansiedade social. 

• Investigar possíveis efeitos adversos. 
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4 METODOLOGIA 

 

A fim de alcançar os objetivos acima propostos, optou-se pela realização de 

uma revisão integrativa de literatura. A base de dados dos artigos científicos utilizados 

neste trabalho foi: PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24594678/). As palavras-

chaves utilizadas foram “MDMA and Anxiety” e “MDMA and Social Anxiety”. Artigos 

que não abordassem a temática apontada foram excluídos. 

A fim de compreender mais sobre a questão-problema proposta, dos estudos 

selecionados foram extraídos: o objetivo do estudo; o público alvo; a metodologia 

utilizada e os resultados da pesquisa abordada. Posteriormente, o exame dos artigos 

foi feito de forma criteriosa, avaliando cruzamentos entre os estudos, suas 

concordâncias e divergências, de forma a analisar integralmente os dados 

apresentados (MENDES et al., 2008). Foram discutidos os principais resultados das 

pesquisas, além da identificação de possíveis lacunas nos estudos, o que possibilita a 

sugestão de questões pertinentes para o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre 

o tema (MENDES et al., 2008). 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24594678/
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5 RESULTADOS 

 

A figura 1 apresenta o fluxograma utilizado para a seleção dos estudos. A tabela 

1 apresenta os estudos comportamentais encontrados durante a revisão e a tabela 2 

os estudos neurofisiológicos.  

 

 
Figura 1 – Fluxograma utilizado para a seleção dos estudos. Fonte: Elaborado pelo autor (2023). 
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Tabela 1 – Alterações Comportamentais induzidas pelo Metilenodioximetanfetamina (MDMA). 
(Continua) 

Autor Objetivos Grupo Metodologia Resultados 

Kuypers et al,  2008 Investigar os efeitos agudos 
do MDMA na memória e humor 
durante os períodos noturnos. 

14 participantes 
(7 homens e 7 mulheres) 

Foram realizadas 4 sessões 
experimentais. 
As sessões experimentais 
foram conduzidas de maneira 
duplo-cega. Os pacientes 
receberam 2 doses de MDMA 
(75 mg e 50 mg) ou 2 doses de 
placebo durante a noite. 
Os testes foram aplicados 
durante a vigília. 

Os resultados obtidos sobre a 
memória foram afetados  pela 
privação de sono. 
Os testes de memória espacial e 
memória de localização 
apresentaram resultados piores 
após o uso da droga. 
Os testes de memória verbal não 
demonstraram diferença 
significativa quando comparados 
ao grupo placebo. 
Efeitos subjetivos como vigor, 
euforia, confusão, excitação e 
humor positivo exibiram valores 
maiores após o uso da droga. A 
pontuação nos testes 
relacionados a humor depressivo, 
cansaço e raiva 
não apresentou diminuição 
significativa quando em 
comparação com o grupo 
placebo. 
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(Continuação) 

Autor Objetivos Grupo Metodologia Resultados 

Pardo-Lozano et al, 
2012 

Investigar a influência do 
gênero e da genética na 
farmacologia e 
famacodinâmica do MDMA 

27 participantes 
(12 mulheres e 15 homens) 

Foram coletados sangue e 
urina antes e após a ingestão 
da droga. Os indivíduos 
estavam em jejum e 
consumiram a droga com água. 
As doses utilizadas foram de 
1,5 mg por Kg (entre 75 mg e 
100mg). 
Foi realizada uma sessão 
experimental. 

Não foram encontradas 
diferenças significantes 
relacionadas à farmacocinética 
entre os gêneros. 
Os resultados dos testes 
demonstram alterações 
significativos relacionadas a 
processamento de emoções 
negativos em mulheres quando 
comparadas com os homens. 
O autor traz a hipótese de que a 
diferença pode ter sido devido a 
menor concentração de 
receptores 5-HT em mulheres. 
Foi demonstrado que os genes 5-
HTTLPR e/ou COMT são genes 
relevantes para o consumo da 
droga. 

Dolder et al, 2017 Comparar os efeitos 
subjetivos do MDMA com os 
efeitos do  metilfenidato 
(ritalina) e modafinil 

24 participantes 
(12 homens e 12 mulheres) 

Foram realizadas 4 sessões, 
todas dupla-cegas, para 
compor o estudo. Todos os 
pacientes receberam doses de 
125 mg de MDMA, 600 mg de 
modafinil, 60 mg metilfenidato 
ou placebo. As sessões foram 
espaçadas por pelo menos 7 
dias. 

Os efeitos produzidos pelo 
MDMA foram diferentes daqueles 
produzidos pelo  metilfenidado e 
modafinil, resultado esperado 
devido à diferente composição 
das drogas. 
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(Continuação) 

Autor Objetivos Grupo Metodologia Resultados 
Danforth et al, 2018 Investigar a confiabilidade e a 

segurança da terapia auxiliada 
por MDMA no tratamento de 
ansiedade social para adultos 
diagnosticados com autismo. 

12 participantes 
diagnosticados com autismo 
(10 homens e 2 mulheres) 

Os pacientes receberam 3 
sessões de psicoterapia 
comportamental dialética 
durante 3 semanas antes     das 
sessões experimentais com a 
droga. 
Após isso os pacientes 
passaram por duas sessões 
randomizadas e dupla-cegas. 
Durante as sessões 
experimentais os pacientes 
receberam o MDMA. A 
dosagem da primeira sessão foi 
menor (75 mg) do que na 
segunda sessão (100 mg). As 
sessões experimentais tiveram 
o intervalo de 1 mês entre si. 
Durante esse intervalo, foram 
realizadas 3 sessões de 
acompanhamento sem 
utilização de MDMA.  
A confidencialidade foi 
quebrada após o 
acompanhamento de 6 meses, 
quando foram oferecidas duas 
sessões com o uso de MDMA 
para aqueles que 
receberam placebo. 

Os resultados dos testes 
aplicados confirmam a segurança 
e confiabilidade do uso de MDMA 
para o publico testado. 
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(Conclusão) 

Autor Objetivos Grupo Metodologias Resultados 

Wolfson et al., 2020 Investigar a segurança e 
eficácia da psicoterapia 
auxiliada por MDMA para a 
redução de sintomas 
psicológicos (estresse e 
ansiedade) em pacientes que 
possuem câncer ou doenças 
que que apresentem riscos de 
vida. 

18 participantes 
(14 mulheres e 4       homens) 

Duas sessões, duplo-cegas, 
onde 13 pacientes receberam 
doses de MDMA (125 mg) e 
outros 5 receberam placebo. 
Ocorreu uma segunda fase, 
onde foram ofertadas 3 sessões 
abertas de MDMA para aqueles 
que receberam tratamento com 
placebo. Para aqueles que 
receberam o tratamento com 
MDMA foi oferecido 1 sessão 
extra. 

Os resultados demonstraram 
potencial terapêutico da droga 
para o tratamento da ansiedade. A 
droga demonstrou ser segura 
para o grupo testado. 

Siglas: MDMA: 3,4-Metilenodioximetanfetamina; 5-HT: 5-hidroxitriptamina. Fonte: Elaborado pelo autor (2023). 
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Tabela 2 – Alterações Neurofisiológicas induzidas pelo metilenodioximetanfetamina (MDMA). 
(Continua) 

Autor Objetivos Grupo Metodologia Resultado 

Tancer M, Johanson C, 
2006 

Investigar o papel dos 
receptores serotonérgicos 
utilizando o antagonista de 
recaptação fluoxetina 

8 participantes 
(6 homens e 2 mulheres) 

Duplo cego, com utilização de 
placebo. 
Foram realizadas 6 sessões. 
Os pacientes receberam doses 
diárias durante 5-11 dias antes 
dos testes experimentais com 
MDMA (1,5 mg/kg) ou placebo. 
Durante as sessões os 
pacientes receberam uma dose 
de 20 mg fluoxetina ou placebo. 
Após 1 hora receberam a doses 
da droga/placebo. Os testes 
foram realizados antes, durante 
e depois do consumo da droga. 

O estudo demonstrou que a 
fluoxetina foi capaz de reduzir os 
efeitos comportamentais e 
subjetivos do MDMA. 

Vanwell et al, 2012 Avaliar a função dos 
receptores serotonérgicos (5-
HT1A e 5HT2A) no humor e no 
controle da impulsividade em 
usuários de MDMA. 

17 usuários de  MDMA 
(9 homens e 8  mulheres) 

Uma sessão, duplo-cego e 
randomizada. Os indivíduos 
passaram por uma sequência 
de procedimentos, nomeados 
como T1 e T2. Na fase T1 os 
indivíduos receberam a dose 
primária dos inibidores 
serotonérgicos (doses de 50 mg 
de quetanserina e 20 mg de 
pindolol). Na fase T2 os 
pacientes receberam as doses 
de MDMA (75 mg) ou placebo. 
Os testes foram conduzidos 
após a fase T2. 
A quetanserina foi utilizada por 
ser um antagonista 5-HT2A e o 
pindolol por ser um 
beta-bloqueador não seletivo 
que possui características de 
antagonista seletivo de 
receptores 5-HT2A. 

Foi concluído que o receptor 5-
HT2A está relacionado ao humor 
positivo durante intoxicação por 
MDMA. O receptor 5-HT1A 
aparentemente não está 
relacionado com estados de 
humor. Porém o autor afirma que 
durante a época em que o estudo 
estava sendo realizado, existiam 
somente inibidores de 
5-HT1A com 40% de eficácia, 
deixando claro que os efeitos 
encontrados podem não 
corresponder à realidade. 
Nenhum dos receptores 
avaliados está relacionado 
com impulsividade. 
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(Conclusão) 

Autor Objetivos Grupo Metodologia Resultado 

Walpola et al, 2017 Investigar se ocorre 

comunicação anormal na 

ínsula durante o efeito de 

MDMA. 

25 participantes que 

já tiveram contato 

com MDMA ao longo 

da vida 

(18 homens e 7 

mulheres). 

Duas sessões, duplo-cegas e 

randomizadas com o uso de placebo. 

Os participantes receberam 100 mg 

de MDMA ou placebo e foram 

submetidos aos seguintes protocolos 

de ressonância magnética: 

ASL-SCAN, BOLD SCAN, 

ASL-SCAN 2 e BOLD SCAN 2. 

Foram observadas 36 

alterações diferentes na 

ativação insular dos pacientes. 

Foram encontradas alterações 

na conectividade insular em 

áreas da esquerda e direita do 

córtex  insular anterior e no giro 

frontal medial esquerdo. As 

alterações na conectividade da 
área esquerda da insula foram 
relacionadas as sensações de 
ansiedade de traço e sensações 
corporais incomuns relatadas nos 
testes comportamentais. 

Siglas: MDMA: metilenoxiometanfetamina; 5-HT1A: receptor serotonérgico do tipo 1A; 5-HT2A: receptor serotonérgico do tipo 2A; ASL-SCAN: arterial spin 
labeling scan; BOLD-SCAN: blood-oxygen-level-dependent scan. Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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5.1 Discussão 

 

Os artigos utilizados neste trabalho foram encontrados na plataforma PUBMED. 

Um total de 141 resultados 2002-2022 foram encontrados, somando os dois 

descritores utilizados. Após aplicar a metodologia de seleção do descritor “MDMA and 

anxiety”, foram encontrados 19 artigos, sendo que 11 deles foram utilizados para este 

trabalho. O motivo para a exclusão dos 7 artigos foram: 5 revisões bibliográficas não 

captadas pela filtragem inicial, 2 trabalhos que utilizaram drogas diferentes da droga 

que interessa a este trabalho, 1 artigo que foge da temática proposta. A mesma 

metodologia de seleção foi aplicada ao descritor “MDMA and social Anxiety”, porém 

todos os artigos encontrados utilizando esse descritor estavam em duplicata com o 

descritor anterior. 

Em 2018, Danforth e colaboradores (2018) buscaram investigar os efeitos do 

da psicoterapia auxiliada por MDMA para o tratamento de adultos autistas que 

possuíam ansiedade social severa, sendo os pioneiros em estudos com essa 

população. Os pacientes foram divididos em dois subgrupos diferentes. O primeiro 

subgrupo (n = 4) recebeu dosagens de 75 mg e 100 mg. Já os pacientes do segundo 

grupo receberam (n = 4) doses de 100 mg e 125 mg. Os testes foram conduzidos com 

grupo placebo e foram também duplo-cegos, com a confidencialidade sendo quebrada 

somente após o acompanhamento de 6 meses. Foi utilizada a escala Leibowitz Social 

Anxiety Scale (LSAS) como instrumento avaliativo. Os resultados demonstraram que, 

independentemente da dose utilizada pelos subgrupos, os grupos que receberam a 

droga apresentaram uma diminuição significativa nos resultados da escala de 

ansiedade, que se mantiveram após os 6 meses de acompanhamento. 

Ao comparar os efeitos agudos para subjetividade, emoções e efeitos 

autonômicos e endócrinos do MDMA com os efeitos causados pelos 

psicoestimulantes modafinil e metilfenidato, Dolder e colaboradores (2017) 

observaram que o MDMA foi capaz de reduzir a ansiedade estado no State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI). Deve-se destacar que os testes realizados nesse estudo 

tinham por objetivo examinar os efeitos agudos. Logo, o instrumento foi aplicado 4 

vezes ao longo das 6 horas, sendo aplicadas 1 hora antes e 1,25 h, 2,25 h e 5,0 h 

após o consumo da droga, buscando examinar os efeitos durante o período de meia-

vida da substância. Outro teste utilizado para avaliar estados subjetivos foi o Visual 

Analog Scales (VAss), os resultados deste instrumento apontaram uma maior 
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pontuação nas escalas subjetivas “efeito de qualquer droga”. “efeito de droga boa”, 

“avalição da droga”, “felicidade”, “confiança”, “abertura” , “sentimento de proximidade 

com outras pessoas”, “gostaria de ficar com outras pessoas” e “eu gostaria de abraçar 

alguem” quando comparada com as pontuações obtidas pelo placebo. 

Em discordância com estudo anterior de Dolder e colaboradores (2017), 

Wolfson e seus colaboradores (2020) buscaram investigar o potencial terapêutico da 

terapia auxiliada por MDMA para o tratamento de questões subjetivas (ansiedade, 

depressão e estresse existencial), em pacientes com doenças que apresentam risco à 

vida. Os pacientes deste grupo (n = 13) receberam doses de 125 mg e foi utilizado o 

STAI para realizar a avaliação. Não foram encontrados resultados significativos entre 

os grupos MDMA e placebo. Porém, os autores relatam que o resultado poderia ter 

demonstrado significância caso um paciente do grupo controle, que apresentou um 

aumento significativo e acima dos padrões e poderia ser considerado outlier, fosse 

excluído da análise estatística. Ademais, apesar deste estudo não possuir  dados 

acerca do grupo controle, é possível dizer que o grupo tratado com MDMA que foi 

acompanhado após as sessões experimentais demonstrou uma possível continuidade 

dos efeitos positivos das sessões experimentais, pois o acompanhamento demonstrou 

valores estáveis e acima dos valores iniciais nos testes após de 6 e 12 meses. 

Todos os artigos revisados para este estudo demonstraram possíveis efeitos 

adversos que devem ser considerados. Os efeitos adversos observados para o uso 

do MDMA foram fadiga (DANFORTH et al., 2018; MITHOEFER et al., 2019), dor de 

cabeça (DANFORTH et al., 2018; MITHOEFER et al., 2019; DOLDER et al., 2017), 

sensitividade elevada ao frio (DANFORTH et al., 2018), tontura (MITHOEFER et al., 

2019), bruxismo ou enrijecimento mandibular (MITHOEFER et al., 2019; WOLFSON, 

2020), falta de apetite (MITHOEFER et al., 2019; DOLDER et al., 2017), náusea 

(MITHOEFER et al., 2019), sede (WOLFSON et al., 2020; DOLDER et al., 2017) e 

sudorese elevada (WOLFSON, 2020). 

Devem ser destacados os efeitos negativos psicológicos causados pelo MDMA, 

sendo os principais a dificuldade de concentração (DANFORTH et al., 2018) e a 

ansiedade elevada durante as sessões experimentais (DANFORTH, 2018; 

MITHOEFER et al., 2019). Vale acentuar que foram observados ideação suicida no 

público que foi tratado com MDMA no estudo de Mithoefer e colaboradores (2019). 

Apesar de ideação suicida, não foram relatadas tentativas de suicídio durante as 

sessões experimentais. 
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Apesar de possuir efeitos adversos, Wolfson e colaboradores (2020, p.10) 

afirmam que “a psicoterapia auxiliada por MDMA foi um tratamento seguro nessa 

pequena amostra onde os benefícios foram mais úteis do que os custos de médio e 

curto prazo”. Danforth (2018) afirma que o uso de psicoterapia auxiliada por MDMA 

é segura quando utilizada em adultos autistas diagnosticados com transtorno de 

ansiedade social, porém que são necessários estudos mais aprofundados, com uma 

amostra maior, para determinar a segurança da droga. 

Os resultados do presente estudo demostram que durante as duas últimas 

décadas foram testadas diferentes dosagens de MDMA para determinar a segurança 

da substância. Dentre as dosagens observadas, é possível observar que dosagens de 

50 mg até 125 mg são capazes de demonstrar efeitos significativos. 

Independentemente da dose, Mithoefer e colaboradores (2018) afirmam que todas as 

doses estudadas em sua análise de estudos em fase II foram bem toleradas e os 

efeitos agudos do MDMA foram atenuados em até sete dias após as sessões 

experimentais. 

Dentre os artigos selecionados para este estudo é possível avaliar que a maior 

dose utilizada foi a de 125 mg, que é considerada alta (aproximadamente 1,9 mg/kg). 

Apesar de ser considerada alta, esta dose está dentro da faixa que é comumente 

usada recreativamente (BRUNT et al., 2012 apud DOLDER et al., 2017). As doses até 

125 mg produzem os efeitos adversos esperados citados acima. Porém vale-se 

afirmar que doses de 150 mg produzem efeitos adversos com maior frequência do 

que as doses de 125 mg (CAMI et al., 2000; DE LA TORRE et al., 2000 apud DOLDER 

et al., 2017), demonstrando uma possível relação entre dose e efeitos adversos. 

Dentre todos os artigos avaliados para este trabalho, vale-se destacar a 

metodologia de dois autores específicos, sendo os únicos a especificar a participação 

direta da psicoterapia em seus trabalhos. Danforth e colaboradores (2018) utilizaram 

11 sessões psicoterapêuticas, sendo elas 9 sem a utilização de MDMA e 2 sessões 

experimentais utilizando a droga. Dentre as 11 sessões, os pacientes passaram por 3 

sessões iniciais preparatórias que duravam cerca de 60-90 minutos e, após isso, 

passaram pelas sessões experimentais. Entre cada sessão experimental, os pacientes 

receberam mais 3 sessões psicoterapêuticas sem a utilização da droga. Cada sessão 

experimental durava 8 horas cada, durante tempo foram realizadas a aplicação da 

droga, as sessões psicoterapeuticas e a acomodação de possiveis efeitos adversos. 

As sessões psicoterapêuticas utilizavam como base a terapia baseada em 
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mindfulness adaptada dentro da terapia dialética comportamental (DBT).  

Wolfson e colaboradores (2020) utilizaram formato similar ao descrito acima por 

Danforth et al (2018), porém foram oferecidas doses adicionais opcionais de MDMA 

após 90 – 150 minutos durante as sessões experimentais. Após a quebra do  sigilo, 6 

meses após as sessões experimentais, os pesquisadores ofereceram uma sessão 

adicional para o grupo do MDMA e três sessões experimentais adicionais ao  grupo 

controle. Não foi informado qual a orientação teórica utilizada pela equipe. 

Pardo-Lozano e colaboradores (2012) buscaram investigar a influência do 

gênero e da genética nos processos farmacológicos e farmacodinâmicas do MDMA. 

Para o estudo. foram testadas 12 mulheres e 15 homens. Foram utilizadas doses de 

1,4 mg/kg p e os psiquiatras avaliaram os pacientes após 10 horas de consumo da 

droga. Os resultados indicaram que não ocorreram mudanças significativas na 

farmacocinética da droga, porém foram observados efeitos mais intensos sobre a 

frequência cardíaca, temperatura oral e pressão arterial sistólica. Também foram 

observados aumentos significativos de sintomas de tontura, depressão/tristeza e 

efeitos psicóticos no grupo feminino (PARDO-LOZANO et al., 2012). O autor afirma 

que os efeitos subjetivos podem ser explicados devido à maior predisposição de 

mulheres a desenvolverem sintomas psicológicos (YOUNG; BECKER, 2009 apud 

PARDO-LOZANO et al., 2012). 

O MDMA pode atuar como um gatilho para tais sintomas pela depleção das 

reservas limitadas de 5-HT em mulheres (PARDO-LOZANO et al., 2012). Em 

contrapartida, os homens poderiam compensar os efeitos adversos psicológicos do 

MDMA através de síntese mais rápida e maiores reservas de 5-HT (SAKAY et al., 

2006 apud PARDO-LOZANO et al., 2012). 

Também buscando observar a diferença entre os gêneros sobre a resposta a 

intoxicação por MDMA, Hoshi e colaboradores (2006) investigaram os efeitos da droga 

sobre a interpretação agressiva de fatos neutros em homens e mulheres. Foram 

testados 46 participantes, sendo 19 usuários de MDMA (11 homens e 8 mulheres) e 

27 não usuários. Os resultados demonstraram que os usuários tendem  a interpretar e 

escolher sentenças/comportamentos agressivos nos testes durante as semanas após 

o consumo da droga quando comparados com o grupo placebo (HOSHI et al., 2006). 

Não foram encontradas diferenças significativas relacionadas ao  gênero (HOSHI et 

al., 2006). 

Kuypers e colaboradores (2006) buscaram observar os efeitos agudos do 
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MDMA sobre a memória de pacientes saudáveis. A metodologia aplicada consistia na 

administração de 2 doses de MDMA (75 mg e 50 mg) durante a noite com intervalos 

de 4 horas entre si, sendo os pacientes testados a cada 4 horas para memória. Os 

instrumentos utilizados foram o Spatial Memory Task, o Sternberg Memory Scanning 

Task e o Star Counting Task, medidas subjetivas e farmacocinéticas. Os resultados 

demonstraram mudanças significativas em estados de humor, vigor, euforia, 

confusão, euforia, excitação e humor positivo após o uso do MDMA. Não foram 

observadas mudanças significativas nos fatores depressão, fadiga e raiva (KUYPERS 

et al., 2008). Também foram observados resultados significativos negativos nos 

testes relacionados à memória. Somente esse artigo buscou investigar os efeitos 

agudos durante a noite, logo, faz-se necessário mais estudos para assegurar a 

confiabilidade dos dados. Os autores afirmam que todos os resultados possuem 

relação direta com os pacientes estarem em estado de vigília durante as sessões 

experimentais.  

 

5.2 Alterações neurobiológicas 

 

Van Well e colaboradores (2012) buscaram avaliar a relação dos receptores 

serotonérgicos do tipo 5-HT1A e 5-HT2A com as mudanças de humor e impulsividade 

induzidas pela intoxicação por MDMA em indivíduos. Foram utilizados o antagonista 

do receptor 5-HT1A pindolol (um beta-bloqueador não seletivo que possui 

características de antagonista seletivo de receptores 5-HT1A) e o bloqueador  de 

receptor 5-HT2A quetanserina. Para a medição subjetiva foi utilizada a escala Profile 

of Mood State (POMS) para testar os estados de humor e a escala Matching Familiar 

Figures Task para impulsividade. As doses utilizadas durante os testes foram de 75 

mg de MDMA, 20 mg de pindolol e 50 mg de quetanserina. Em um estudo duplo cego 

e randomizado, foi demonstrado que a interação entre a quetanserina e o MDMA 

demonstrou resultados significativos em 4 sub-escalas do teste POMS: depressão, 

simpatia, euforia e humor positivo e não produziu alterações nas medidas de 

agressividade (VANWELL et al., 2012). Por outro lado, a interação entre o MDMA e o 

pindolol não produziu resultados significativos em nenhuma das escalas subjetivas 

utilizadas (VANWELL et al., 2012). 

Buscando aprofundar a discussão acerca dos papéis dos receptores 

serotonérgicos durante a intoxicação de MDMA, Hasler e colaboradores (2008) 
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investigaram o papel do receptor 5-HT1A. Novamente, a droga utilizada foi o pindolol 

e doses de 1,6 mg/kg de MDMA. A interação entre o pindolol e o MDMA foi capaz de 

desencadear um efeito modulador menor em escalas psicométricas afetados pelo 

tratamento com MDMA (HASLER et al., 2012), sugerindo que o bloqueio dos 

receptores 5-HT1A pelo pindolol não foi capaz de neutralizar os efeitos 

comportamentais induzidos pelo MDMA. 

Como demonstrado por Vanwell e colaboradores (2012), Tancer e 

colaboradores (2006) buscaram avaliar os efeitos do papel dos receptores 

serotonérgicos do tipo 5-HT nos efeitos causados pelo MDMA através do bloqueio da 

receptação deste neurotransmissor. Neste estudo duplo cego, foi utilizado o ISRS 

fluoxetina. A metodologia do estudo consistiu de um pré-tratamento de 5 dias com 

fluoxetina e 5 dias de tratamento com placebo antes das sessões experimentais. 

Foram utilizadas doses de 1,5 mg/kg de MDMA. Os resultados demostraram que 

muitos dos efeitos subjetivos do MDMA, bem como o aumento da frequência cardíaca 

podem ser atenuados pelo pré-tratamento com fluoxetina (TANCER et al., 2006). 

Somente um único estudo buscou investigar as regiões afetadas no encéfalo 

pelo uso de MDMA. Walpola e colaboradores (2017) buscaram investigar o 

funcionamento da conectividade da ínsula devido a seu papel nas funções sensoriais 

do corpo. O estudo buscou relacionar os efeitos sensoriais do MDMA, como as 

sensações corporais esquisitas relatadas pelos pacientes após o uso com as possiveis 

alterações na conectividade insular. Para isso os pacientes receberam doses de 100 

mg de MDMA, e após o tratamento passaram pelos seguintes protocolos de 

ressonância magnética: ASL-SCAN (arterial spin labeling scan), BOLD SCAN (blood 

oxygen label dependent scan), ASL-SCAN 2 e BOLD SCAN 2. 

Os resultados obtidos foram diferenças na conectividade em 36 coordenadas. 

Dentre essas alterações, vale ressaltar as alterações nas regiões da direita da ínsula. 

Desta forma, o autor teoriza que as “sensações corporais estranhas” causadas pelo 

uso do MDMA são causadas por uma conectividade anormal relacionada a sensações 

corporeas localizada na insula anterior direita. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a possibilidade de aprovação do uso da terapia auxilia por MDMA para o 

tratamento de pessoas com diagnóstico de stress pós-traumático e a tendência do 

crescimento de diagnóstico de transtornos de ansiedade devido à pandemia de 

COVID-19 (WHO, 2022), o potencial terapêutico do MDMA apresenta-se como um 

fator potencial para auxiliar o tratamento daqueles que precisam ou não se adaptam 

a terapias convencionais. 

Durante a revisão da literatura, foram encontrados algumas limitações que 

dificultaram a conclusão dos objetivos propostos, entre eles está a quantidade 

pequena de artigos encontrados utilizando os descritores “MDMA and Anxiety” e 

“MDMA and Social anxiety”. Também vale destacar que, o termo ansiedade foi 

utilizado de diversas maneiras diferentes pelos autores durante a pesquisa, sendo 

considerado como estado de humor para a maioria dos pesquisadores (WOLFSON et 

al., 2020; KUYPERS et al., 2008; DOLDER et al., 2017; BANWELL et al., 2012; 

PARDO-LOZANO et al., 2012; HASLER et al., 2008) e como transtorno específico 

para um autor (DANFORTH  et al., 2018). Ademais, outra dificuldade encontrada foi 

que a utilização do descritor “MDMA and Social Anxiety” mostrou-se ineficaz, pois 

todos os artigos encontrados por esse descritor já estavam inclusos no descritor 

anterior, diminuindo o escopo da pesquisa. 

Foram encontradas evidências durante a revisão que a utilização do MDMA 

enquanto adjunto à psicoterapia possibilita a manifestação de estados de humor 

ansiosos e ou depressivos durante as sessões experimentais. Apesar da baixa 

prevalência, Mithoefer e colaboradores (2019) reportaram que 15 entre os 31 

pacientes do grupo controle e 52 dos 72 pacientes do grupo de MDMA reportaram 

sinais de ansiedade, porém essa resposta era esperada pelos pesquisadores. A 

exposição desses estados de humor específicos durante a psicoterapia pode auxiliar 

o terapeuta a trabalhar os temas de forma facilitada. 

Entre os riscos já citados anteriormente, vale ressaltar que não foram relatadas 

experiências de abuso ou de desejo de utilizar a substância fora do setting  terapêutico 

durante as sessões de acompanhamento após o final do tratamento nos artigos 

revisados. O MDMA no contexto da psicoterapia demonstrou baixo potencial de abuso 

(MITHOEFER et al., 2019). Também não foram encontrados sinais de desejo 

compulsivo, relacionado ao desenvolvimento de dependência, durante a revisão. A 
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falta desses fatores pode ser justificada por que a experiência não pode ter sido 

agradável para os participantes (MITHOEFER et al., 2019) ou ao fato da droga possuir 

baixo potencial para a indução de dependência. Em um estudo para investigar o 

adicção pelo consumo de MDMA, a pesquisa de Davis e colaboradores (2014) aponta 

que os usuários de MDMA não demonstraram desejo de utilizar a droga durante o dia-

a-dia e que somente sentem falta do ambiente em que a droga é comumente 

consumida (festas, shows, boates  etc). 

As alterações neurobiológicas demonstradas pelos estudos sugerem que a 

alteração serotonérgica causada pela intoxicação por MDMA está relacionada com os 

efeitos subjetivos e comportamentais causados pela droga. 

Apesar do horizonte positivo para a utilização de MDMA como um facilitador de 

psicoterapia e dos resultados positivos em possíveis mudanças de humor positivas, 

na diminuição da sintomatologia de estados de humor ansioso e depressivo após as 

sessões experimentais e a falta de efeitos adversos relevantes para a não utilização 

do método, destaca-se que são necessários maiores estudos para avaliar os efeitos 

da droga para os transtornos específicos de ansiedade. Neste trabalho foram 

revisados estudos que utilizavam a ansiedade como espectro de humor ou como uma 

auto-avaliação subjetiva por parte dos pacientes, sendo necessário que sejam feitas 

pesquisas específicas acerca de transtorno de ansiedade e sua variedade de 

sintomatologia. A aprovação da psicoterapia auxiliada  por MDMA para TEPT 

possibilita que o potencial terapêutico da substância possa ser utilizado no âmbito 

psicoterapêutico e que novas abordagens sejam estudadas para a utilização desse 

possível aliado psicoterapêutico.
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