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Cogumelos alucinogéneos: o desafi o de dar resposta às substâncias de origem natural 
numa era electrónica
Na última década, o interesse dos meios 
de comunicação social pela utilização dos 
cogumelos alucinogéneos parece ter sido 
impulsionado pela livre comercialização 
destes cogumelos e pela modifi cação das 
legislações de alguns países no sentido de 
proibir esta actividade comercial. 

Os métodos epidemiológicos habitualmente 
utilizados para monitorizar o consumo de 
drogas podem ser lentos a identifi car as 
tendências emergentes e é reconhecido 
que precisam de ser complementados por 
métodos mais sensíveis. O desafi o reside 
em identifi car novas modas em matéria de 
drogas, que tendem a começar no seio 
de pequenos subgrupos da população, 
ou em áreas geográfi cas restritas, e em 
avaliar as suas potencialidades de virem 
a ter uma difusão mais generalizada. As 
fontes de informação nesta área podem ser 
variadas, incluindo relatórios disponíveis na 

Defi nições
Cogumelos alucinogéneos, correntemente conhecidos como «cogumelos mágicos»: as espécies de cogumelos que contêm psilocibina 
e psilocina são as mais habitualmente usadas devido às suas propriedades psicoactivas e são o principal tema desta panorâmica sobre
a política actual. Outras espécies de cogumelos alucinogéneos, como a Amanita muscaria, contêm muscimol e ácido iboténico como 
principais ingredientes activos. As espécies que contêm muscimol são elas próprias tóxicas e estão estreitamente relacionadas com
espécies extremamente tóxicas. 

«Smart shops»: lojas especializadas na venda de substâncias psicoactivas «naturais», de literatura sobre o tema e de todo o tipo de 
parafernália.

1. O consumo de cogumelos alucinogéneos é mais comum entre jovens 
que tenham consumido outras drogas ilícitas do que entre jovens que 
não o tenham feito. Como os jovens que participam em festivais de 
música e eventos de música de dança electrónica registam níveis 
mais elevados de consumo de drogas do que a população em geral 
ou a população escolar, há probabilidades de encontrar nestes locais 
consumidores de cogumelos alucinogéneos.

2. A comercialização de cogumelos alucinogénicos em «smart 
shops» e mercados nos Países Baixos e no Reino Unido parece ter 
desempenhado um papel importante na facilitação do seu consumo. 
Estes retalhistas proporcionaram um acesso fácil aos cogumelos 
alucinogéneos em fi nais da década de noventa e inícios da presente 
década.

3. Numa pesquisa recente na Internet foram identifi cadas 
39 lojas online (em linha) que vendem cogumelos alucinogéneos. 
Muitas destas lojas têm como alvo uma clientela internacional, 
disponibilizando um interface em diferentes línguas e que apresenta 
opções para o envio de encomendas para outros países. Foi 
constatada uma variação considerável na quantidade e qualidade 
da informação prestada sobre os riscos para a saúde dos produtos 
comercializados.

4. O número de emergências fatais e não fatais comunicadas resultantes 
do consumo de cogumelos alucinogéneos é muito reduzido. 
O consumo de cogumelos alucinogéneos está mais habitualmente 
ligado a riscos para a saúde mental e uma proporção signifi cativa 
dos seus consumidores pode vir a sentir um ataque de pânico.

5. As características inerentes ao consumo de cogumelos alucinogéneos 
(como, por exemplo, náuseas, ataques de pânico e efeitos 
imprevisíveis), bem como os condicionalismos sociais a que estão 
sujeitos os jovens que os experimentam (requerendo, por exemplo, 
um ambiente seguro para reduzir os riscos), podem actuar como 
barreiras a um consumo regular ou frequente.

6. Seis Estados-Membros da UE tornaram a sua legislação sobre 
cogumelos mais restritiva a partir de 2001, em resposta a 
preocupações com a prevalência do seu consumo. A nova legislação 
poderá ter tido um impacto sobre o acesso a cogumelos e o volume 
total de vendas na Internet. Existem também, no entanto, sinais de 
que os retalhistas em linha  responderam optando por produtos 
alternativos não supervisionados e que podem eventualmente, em 
alguns casos, ser mais tóxicos.

Resumo das questões-chave

Internet e noutros meios de comunicação 
social, análises forenses, casos práticos e 
investigação. Nesta panorâmica sobre a 
política actual procede-se a uma revisão 
da informação sobre o consumo de 
cogumelos alucinogéneos e são retirados 
ensinamentos para a política a seguir. 
Identifi cam-se os factores que serviram 
simultaneamente para encorajar e moldar a 
tendência para a utilização de cogumelos 
alucinogéneos nos fi nais da década de 
noventa e inícios da presente década, bem 
como os que agiram como barreira a uma 
difusão mais generalizada.

Os alucinogéneos são uma classe diferente 
de drogas do ponto de vista químico, 
caracterizando-se pela sua capacidade 
de produzir distorções das sensações e 
alterarem acentuadamente o humor e a 
forma de raciocínio. Os alucinogéneos de 
origem natural podem ser encontrados em 

mais de 100 espécies de cogumelos, a 
maioria dos quais contêm a psilocibina e 
a psilocina como principais ingredientes 
activos responsáveis pelo efeito 
alucinogénico. Quase todos os cogumelos 
que contêm psilocibina são pequenos e 
de cor castanha ou bronze, podendo ser 
confundidos com diversos cogumelos não 
psicoactivos, não comestíveis ou venenosos 
e que existem na natureza.

Os cogumelos que contêm psilocibina e 
psilocina (ou psilotsina) são controlados 
internacionalmente ao mais alto nível, 
existindo, no entanto, em alguns países 
uma falta de clareza da lei no que 
respeita aos cogumelos que contêm 
estas substâncias. Esta confusão tem sido 
explorada por retalhistas que se dedicam 
à venda de cogumelos e tem obstado 
ao desenvolvimento de mecanismos para 
supervisionar o seu fornecimento. 
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Quem são os consumidores?
Na Europa, o consumo de cogumelos 
alucinogéneos para fi ns recreativos 
surgiu pela primeira vez no fi nal da 
década de 50, mas nessa altura a 
difusão estava limitada a pequenos 
grupos esotéricos (como os poetas 
da geração «beat»). A difusão entre 
os consumidores de droga para fi ns 
recreativos foi gradual, até que as 
vendas em «smart shops» e mercados 
vieram criar um canal para uma 
difusão mais rápida durante os fi nais 
da década de noventa e inícios da 
presente década. 

Em comparação com a cannabis, a 
substância ilícita mais correntemente 
consumida na União Europeia, são 
muito menos os que já consumiram 
cogumelos alucinogéneos. Entre os 
jovens com idades compreendidas 
entre os 15 e os 24 anos dos Estados-
Membros da UE a 12, a proporção 
dos que já alguma vez consumiram 
cogumelos alucinogéneos varia 
entre menos de 1% e 8%. Entre a 
população estudantil com idades 
compreendidas entre os 15 e os 16 
anos, a experiência de consumo de 
cogumelos alucinogéneos parece ser 
equivalente em alguns países à do 
consumo de ecstasy. Alegadamente, o 
uso repetido ou regular de cogumelos 
é consideravelmente inferior ao uso de 
drogas estimulantes como a cocaína 
e as anfetaminas. Tal como acontece 
com o outro principal tipo de drogas 
alucinogéneas, o LSD, os jovens que 
experimentam os cogumelos não 
se tornam geralmente utilizadores 
frequentes ou regulares.

Inquéritos ao consumo de drogas em 
festivais de música e eventos de música 
de dança electrónica mostram que, 
nestes locais recreativos, a prevalência 
de drogas ilícitas é consistentemente 
maior do que entre a população 
escolar ou a população em geral, e 
o uso de cogumelos alucinogéneos é 
mais comum entre jovens que tenham 
consumido outras drogas ilícitas do 
que entre jovens que não o tenham 
feito. O grau de comparabilidade entre 
estes tipos de inquérito é fraco e as 
conclusões sobre tendências devem ser 
retiradas com precaução. Os dados 
disponíveis nos Países Baixos parecem 
indicar uma situação estável entre 2000 

e 2005, ao passo que os dados do 
Reino Unido mostram um forte aumento 
entre 2002 e 2004.

Disponibilidade

Os cogumelos alucinogéneos crescem 
na natureza em muitas partes da 
Europa, mas a informação disponível 
parece sugerir que a maioria dos 
cogumelos usados em virtude das 
suas propriedades psicoactivas é 
principalmente cultivada em vez de 
colhida na natureza. Os cogumelos são 
comercializados como produtos frescos 
ou secos, para cultivo em casa, graças 
ao recurso a sementes de cogumelos, 
esporos e «kits» para plantar. Os 
inquéritos realizados no âmbito do 
projecto europeu para o estudo do 
álcool e outras substâncias em meio 
escolar (ESPAD) em 2003 mostram que 
a taxa de alunos de 15-16 anos que 
encaram os cogumelos alucinogéneos 
como «muito fáceis» ou «relativamente 
fáceis» de obter varia entre 4% e 
28%. Menos de 10% dos alunos de 
Chipre, Finlândia, Grécia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, Roménia e Turquia 
consideram fácil o acesso a cogumelos 
alucinogéneos, bem como mais de 20% 
dos alunos da Irlanda, Itália, Polónia, 
Reino Unido e República Checa. 

A comercialização de cogumelos 
alucinogéneos em «smart shops» e 
mercados nos Países Baixos e no Reino 
Unido parece ter desempenhado um 
papel importante na facilitação do 
consumo de cogumelos no fi nal da 
década de 90. Embora não estejam 
disponíveis números exactos sobre 
as receitas da comercialização a 
retalho de cogumelos alucinogéneos, a 
informação principalmente proveniente 
destes dois países dá uma indicação 
sobre o interesse económico que 
impulsiona este produto. Em 2000, por 
exemplo, calculou-se que os cogumelos 
mágicos representam 50% do volume 
de negócios das «smart shops». O 
Ministério das Finanças do Reino Unido 
recebeu, no período anterior a Julho 
de 2005, receitas dos impostos sobre 
a venda de cogumelos alucinogénicos 
num valor anual estimado em 175 000 
libras esterlinas (255 421 euros), num 
volume de negócios calculado em 
cerca de um milhão de libras esterlinas 
(1 460 000 euros) por ano. 

Para além das lojas de venda a retalho 
registou-se também um aumento no 
número de «smart shops» na Internet. 
Em 2006 o OEDT identifi cou um total 
de 39 lojas que vendem produtos 
relacionados com os cogumelos 
alucinogéneos na Internet. A maioria 
destas lojas em linha (31% ou 82%) 
está sedeada nos Países Baixos. Os 
restantes sítios correspondem a quatro 
lojas em linha austríacas, dois sítios 
alemães, um britânico com ligação a 
uma loja em linha neerlandesa e um 
polaco. Muitos sítios operam em várias 
línguas (sobretudo em inglês, francês e 
alemão) e a maioria possibilita o envio 
de encomendas para outros países.

A informação sobre os riscos para a 
saúde associados ao uso de cogumelos 
alucinogéneos varia de acordo com 
cada loja em linha. A maioria das 
lojas que vendem cogumelos em linha 
desaconselha o uso de cogumelos 
alucinogéneos quando se tomam 
medicamentos ou em combinação com 
álcool ou outras drogas. Contudo, uma 
em cada três não alerta para os perigos 
do uso de alucinogéneos por pessoas 
com sintomas de depressão ou psicose. 
Apenas metade das lojas em linha 
fornece informação sobre as dosagens 
e práticas para uma utilização segura.

Riscos para a saúde

O número de relatos de emergências 
com consequências fatais ou não do uso 
de cogumelos alucinogéneos é muito 
reduzido. De um modo geral, os efeitos 
fi siológicos são de curta duração e não 
signifi cativos, podendo incluir tonturas, 
náuseas, fraqueza, dores musculares, 
tremores, dores abdominais, dilatação 

«Os cogumelos alucinogéneos 
encontram-se entre as primeiras 
substâncias psicoactivas consumidas 
pelo homem. Estas substâncias vêm 
hoje confrontar-nos com um novo 
dilema: como é que controlamos 
com efi cácia a oferta de um grupo 
complexo de produtos de origem 
natural, que são promovidos e vendidos 
naquilo que se tornou um mercado 
global, onde as medidas legislativas 
podem simplesmente levar a que os 
distribuidores mudem para produtos 
alternativos eventualmente ainda 
mais nocivos?»

Wolfgang Götz, director do OEDT



das pupilas (midríase), aumento ligeiro 
a moderado do ritmo cardíaco e da 
respiração (taquicardia, taquipneia) e 
aumento da pressão arterial. Foram, 
porém, registados casos de sintomas 
físicos intensos como dores agudas 
de estômago e vómitos e diarreias 
persistentes. 

Pensa-se que a toxicidade aguda 
da psilocibina seja reduzida, o que 
se justifi ca pelo facto dos relatos de 
envenenamentos com consequências 
fatais provocados por cogumelos 
alucinogéneos serem raros. O 
envenenamento pode ocorrer quando 
se consomem cogumelos colhidos na 
natureza e se confundem espécies 
tóxicas com cogumelos alucinogéneos. 

O consumo de cogumelos 
alucinogéneos está mais habitualmente 
ligado a riscos para a saúde mental. 
Embora a proporção de utilizadores 
que registam uma «trip má» não seja 
conhecida, são estes utilizadores que 
têm maiores probabilidades de contactar 
os serviços de emergência médica. 
Nesses casos é habitual que as pessoas 
intoxicadas se sintam extremamente 
ansiosas, estejam profundamente 
agitadas, confusas e desorientadas, com 
a sua capacidade de concentração e 
avaliação diminuída. Em casos graves 
podem ocorrer situações psicóticas 

agudas, incluindo imagens bizarras ou 
assustadoras, casos graves de paranóia 
e perda total da noção de realidade, 
o que pode conduzir a acidentes, 
automutilação ou tentativas de suicídio. 
Embora muitos programas de prevenção 
incluam informação sobre drogas 
alucinogéneas, em simultâneo com 
informação sobre outras drogas, com 
vista a aumentar a sensibilização para 
a questão, parece existir uma lacuna na 
informação específi ca sobre riscos para 
a saúde relacionados com o consumo 
de cogumelos alucinogéneos que é 
facultada aos profi ssionais que lidam 
com jovens. Por outro lado, grupos de 
utilizadores e de pressão criaram vários 
sítios na Internet que disponibilizam 
informação sobre cogumelos 
alucinogéneos.

Mudanças recentes na 
legislação

A psilocibina e a psilocina (ou 
psilotsina) são controladas ao abrigo 
da Convenção das Nações Unidas 
sobre Substâncias Psicotrópicas, de 
1971, e fi guram no anexo I, embora 
nem sempre seja clara a forma de 
classifi car os cogumelos que as contêm. 
Seis Estados-Membros da UE tornaram 
mais restritivas as suas legislações sobre 
cogumelos alucinogéneos desde 2001, 

em resposta a preocupações sobre a 
prevalência de uso, designadamente 
a Dinamarca (2001), os Países Baixos 
(2002), a Alemanha, a Estónia, o Reino 
Unido (2005) e a Irlanda (2006).

A legislação que pune o uso de 
cogumelos alucinogéneos coloca 
diversos problemas aos legisladores. 
A legislação não devia criminalizar 
injustamente proprietários em cujos 
terrenos cresçam de forma espontânea 
cogumelos. Uma solução seria 
estipular que os cogumelos são 
substâncias ilícitas quando «tratados 
ou preparados» (caso das legislações 
irlandesa e britânica), o que indica 
a intenção de os consumir. De igual 
modo, o Supremo Tribunal dos Países 
Baixos considerou que os cogumelos 
estariam sob controlo quando «secos 
ou transformados». Com o aumento das 
«smart shops» que usam esta lacuna 
para vender cogumelos frescos, o Reino 
Unido (por exemplo) argumentou em 
2004 que até a embalagem era uma 
forma de «preparação», mas fi nalmente, 
em 2005, a legislação britânica 
foi alterada, passando a aplicar-se 
aos cogumelos alucinogéneos sem 
referência ao seu estado.

A legislação em matéria de drogas 
na Grécia, Itália, Chipre e Lituânia 
usa um termo abrangente para proibir 
o cultivo de plantas de onde se 
possam extrair substâncias narcóticas. 
É verdade que pode ser discutível se 
um cogumelo é rigorosamente uma 
«planta», e daí a legislação alemã ter 
sofrido uma modifi cação recentemente, 
em 2005, passando a adoptar o 
termo «substâncias orgânicas» em 
vez da anterior designação «plantas 
e animais», para colmatar qualquer 
lacuna susceptível de ser usada para os 
cogumelos.

As modifi cações na legislação tiveram 
um impacto sobre a disponibilidade de 
cogumelos alucinogéneos e o volume 
geral de vendas através da Internet. 
Uma análise dos diferentes produtos 
promovidos por retalhistas online revelou 
que os comerciantes do Reino Unido 
começaram a canalizar as suas vendas 
para alternativas legais mas mais 
tóxicas, como o Amanita muscaria ou 
o muito parecido Amanita pantherina,
depois de terem sido proibidos os 
cogumelos alucinogéneos.
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A prevalência do consumo, pelo menos uma vez na vida, de cogumelos 
alucinogéneos é mais elevada entre jovens que frequentam eventos de música de 
dança (frequentadores da vida nocturna) do que entre a população em geral

Notas: As estimativas em ambientes recreativos baseiam-se em amostras de não probabilidade 
que utilizam uma variedade de métodos e quadros de amostras. A prevalência do consumo de 
droga entre a população global de frequentadores da vida nocturna não pode ser deduzida a 
partir destas amostras. Consultar o OEDT (2006) para mais pormenores. 

Fontes: Hibell et al. (2004), OEDT (2006).
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1. Em virtude dos níveis relativamente elevados de consumo de 
drogas entre os jovens em eventos musicais e de dança, estes 
locais oferecem oportunidades para desenvolver a prevenção e 
outras iniciativas efi cazes em termos de custos que visam reduzir 
os riscos para a saúde ligados ao consumo de cogumelos 
alucinogéneos.

2. Os interesses económicos dos retalhistas que promovem a venda 
de cogumelos alucinogéneos constituem uma parte importante 
do apoio à divulgação deste produto.

3. A Internet permite aumentar as oportunidades de promoção 
e comercialização de cogumelos alucinogéneos mas também 
de fornecer informação sobre os riscos para a saúde, o que é 
importante.

4. Parece existir uma lacuna no fornecimento a profi ssionais que 
trabalham com jovens de material informativo específi co sobre 

os cogumelos e verifi ca-se uma lacuna semelhante no material 
de prevenção ou destinado a reduzir os danos, que tem como 
alvo os potenciais utilizadores. 

5. O desenvolvimento de material de prevenção e de 
promoção da saúde efi caz ver-se-á provavelmente facilitado 
se compreendermos as perspectivas dos jovens que sejam 
potenciais consumidores de cogumelos alucinogéneos e 
adaptarmos esse material às suas necessidades. 

6. Embora o reforço das medidas legais de supervisão possa 
constituir uma abordagem para restringir o consumo e 
disponibilidade de cogumelos alucinogéneos, o impacto de 
quaisquer medidas deve ser cuidadosamente monitorizado, 
tanto para avaliar a sua efi cácia como para evitar o risco de 
consequências negativas indesejadas. 

Cogumelos alucinogénicos: o desafi o da resposta a dar às substâncias de origem 
natural na idade da electrónica 
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