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Nome: Rogério Moreira de Souza
Nascido em: 17 de Novembro de 1977 em Paulínia-SP

• 1996 – Base na área odontológica e início na formação em Terapias
Alternativas;
• 2001 – Ortomolecular entre outros (FAC Helio Afonso RJ)
• 2001 - Atuou como professor e docente em Terapias Holísticas Alternativas e
Integrativas:

• Senac Campinas – SP
• Senac São João da Boa Vista – SP
• Senac Varginha – MG
• ETAME – SP
• CACO Paulínia – SP
• Seclimec – SP

• 2001 – Fundou o IBTA (Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas)
• 2003 – Formou-se na medicina chinesa e acupuntura (ABM e ETAME);
• 2008 – Um dos pioneiros em EFT, Terapia Bioenérgica;
• 2012/13 – Bioenergia (UNICAMP);
• 2012 – IBA Global Healing – Body Talk e MindScape;
• 2014 – Medicina germânica.
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Tabernanthe Iboga
onde é encontrada e sua forma
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Nativa da África Central ocidental, a Iboga é uma planta
perene da floresta úmida e um alucinógeno capaz de estimular o
sistema nervoso central e induzir visões.

A Tabernanthe Iboga pode crescer até 2 metros
aproximadamente; e em condições adequadas pode chegar aos
10 metros. A Iboga tem folhas pequenas e as suas flores são
brancas e cor de rosa.

O fruto pode ser de forma oval ou redonda e é cor de
laranja. A casca da raiz contém a concentração mais alta do
alcaloide Ibogaína.
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Tabernanthe Iboga
e os Bwitis
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Os Bwitis da África Central usam a Iboga, ou mais
precisamente o componente psicoativo Ibogaína, como
parte integrante das suas práticas espirituais, pois
consideram a Iboga a verdadeira árvore da sabedoria.

Tradicionalmente, são ingeridas ou usadas em chá,
pequenas porções de casca da raiz, para obter efeitos
estimulantes e afrodisíacos.

Em doses mais altas, pode ser atingido um estado
visionário. Na sociedade ocidental, a Ibogaína é usada em
tratamentos contra a dependência química.
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História da Ibogaína
o que ela faz?
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A ibogaína é uma substância psicoativa de
ocorrência natural, que demonstrou interromper
transtornos por uso de substâncias, além de possuir
outros benefícios neurológicos e psicológicos.

É encontrado naturalmente em várias fontes
vegetais, principalmente em um membro da família
Apocynaceae conhecida como iboga (geralmente
Tabernanthe iboga), que tem sido usada há séculos
por comunidades tradicionais na África Ocidental
para fins rituais e de cura.

Em doses mais baixas, a ibogaína atua
como estimulante, aumentando a energia e
diminuindo a fadiga de maneira distinta de
outros estimulantes do sistema nervoso
central, como as anfetaminas e a cocaína.

Em doses maiores, a ibogaína produz
efeitos onirogênicos, o que significa que
estimula um estado de sonho enquanto está
acordado, bem como imagens oculares
fechadas e a recuperação de memórias
reprimidas.
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História da Ibogaína
efeitos físicos no uso
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Seus efeitos físicos podem incluir ataxia, náusea e
vômito, sensibilidade à luz e som, tremores e efeitos
cardíacos.

No início dos anos 1960, o psicólogo chileno
Claudio Naranjo realizou 40 sessões de ibogaína com
seus clientes e foi o primeiro a descrever cientificamente
a experiência.

Ele relatou que a ibogaína ajudava as pessoas a ver
as experiências difíceis de maneira objetiva e que isso
ajudava a facilitar o fechamento de conflitos emocionais
não resolvidos. Forma química da molécula de ibogaína
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História da Ibogaína
sua descoberta
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O uso ocidental da ibogaína,
especialmente sua aplicação no tratamento
para transtornos por uso de substâncias, foi
iniciado por Howard Lotsof.

Em 1962, Lotsof, de 19 anos, constatou
acidentalmente que uma dose única de
ibogaína não apenas interrompeu sua
dependência fisiológica da heroína, mas
também eliminou o desejo de usá-la, sem
sintomas de abstinência.

Lotsof passou o resto de sua vida
defendendo o desenvolvimento da ibogaína
como medicamento de prescrição.
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História da Ibogaína
o início de tudo

No início dos anos 90, o Instituto Nacional de
Abuso de Drogas dos EUA (NIDA) iniciou o
desenvolvimento da ibogaína financiando
totalmente testes pré-clínicos em animais, bem
como testes de segurança de Fase 1 em seres
humanos sob os auspícios da Dra. Deborah Mash,
da Universidade de Miami.

Os resultados confirmaram que a ibogaína
diminui a autoadministração de estimulantes,
opiáceos e álcool, bem como uma redução
significativa nos sintomas de abstinência dos
opiáceos. (Popik P, Glick S. Ibogaine, um alcaloide
putativamente anti-vício. Drugs of the Future. 1996;
21: pp 1109-1115.)
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Infelizmente, a pesquisa de desenvolvimento
foi encerrada prematuramente devido a disputas de
propriedade intelectual, seu alto custo e
complexidade em relação aos recursos existentes
do NIDA.
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História da Ibogaína
fatalidades com a ibogaína
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A fase 1 de ensaios de segurança realizados 
pelo NIDA descobriram que a ibogaína não é 
neurotóxica. 

No entanto, há um número de fatalidades que 
foram temporariamente associadas à ingestão de 
ibogaína. 

Estes foram atribuídos a uma variedade de 
fatores, incluindo condições médicas pré-
existentes, especialmente condições cardíacas, 
bem como convulsões resultantes de abstinência 
aguda de álcool ou benzodiazepínicos e, em outros 
casos, a co-administração de uma ou mais drogas 
de abuso.

Uma das causas citadas é que a ibogaína 
potencializa os efeitos dos opiáceos, bem como sua 
letalidade se co-administrada. 

Ele faz isso não agindo como um agonista ou 
antagonista de opiáceos, mas aumentando a 
sinalização de opiáceos. 

Outra é que, além de atenuar os sintomas de 
abstinência, a ibogaína mostrou reduzir a tolerância 
desenvolvida aos opiáceos e ao álcool, essencialmente 
devolvendo o usuário a um estado de principiante. 

O uso de substâncias após a administração de 
ibogaína, sem levar isso em consideração, apresenta 
um risco significativo de superdosagem.
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História da Ibogaína
primeiras sessões assistidas
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No final dos anos 80, as primeiras sessões regulares 
de desintoxicação assistidas por ibogaína foram 
conduzidas pelo Sindicato Dinamarquês de Usuários de 
Drogas em Amsterdã. 

Nas últimas décadas, uma comunidade global de 
provedores de terapia com ibogaína, que foi apelidada 
de “subcultura médica”, se desenvolveu para incluir ex-
usuários de drogas e médicos.

Em 2007, estimou-se que mais de 3.400 sessões de 
terapia para transtornos por uso de substâncias, bem 
como para o crescimento pessoal e espiritual, foram 
realizadas em todo o mundo.

Esse número continua crescendo anualmente, assim 
como o número de clínicas.

A eficácia de desintoxicação assistida por 
ibogaína foi explorada em dois estudos 
recentes conduzidos pela Associação 
Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos 
(MAPS), para tentar rastrear a eficácia a longo 
prazo da terapia de desintoxicação assistida por 
ibogaína. 

Os estudos, no México e na Nova Zelândia, 
relataram resultados preliminares de 20% a 
50% de clientes que permanecem livres de sua 
substância primária de abuso por pelo menos 
12 meses. 
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História da Ibogaína
outros estudos
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Os fatores que influenciam essa maior eficácia 
foram sugeridos como sendo a facilidade de 
acompanhamento psicológico, no estudo da Nova 
Zelândia, assim como outros fatores, como planos de 
continuidade dos cuidados. 

A terapia com ibogaína pode ter resultados 
promissores no tratamento de outras condições, 
incluindo Hepatite C, doença de Parkinson e 
síndrome de Tourette.
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Linha do tempo da ibogaína
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Apesar de muitos relatos de sucesso de tratamento 
com a Ibogaína contra as drogas, sua aprovação tem sido 
lenta.

Relatórios sugerem que a Iboga é uma espécie de 
planta protegida pois pode estar sendo ameaçada de 
extinção em seu habitat natural.

A iboga está sujeita aos termos da convenção das 
Nações Unidas sobre a diversidade biológica onde 196 
países fazem parte (excluídos os EUA e o Vaticano).

Sobre o comércio internacional da Ibogaína, houve 
um tratado de Nagoya garantindo acesso e benefícios 
para os detentores do conhecimento relacionado 65 
países signatários deste tratado, sendo assinado em 
12/10/14.

1885 - 1901 - Uso da Iboga 
em cerimônias religiosas

1901 - 1905 - A Iboga é 
isolada e cristalizada (casca 

da raíz).

1939 - 1970 - Iboga 
recomendada para astenia 
dosagem de 10 - 30mg por 

dia.

1955 - Harris Ibel - Administra 
doses de Ibogaína de até 300mg no 

Centro de Pesquisas dos EUA em 
Lexington em 08 pacientes 

desintoxicados ao uso de morfina.

1962 - 1963 - Lotsof administra 
Iboga 01 a 09 indivíduos de 06 - 19 
mg/kg sendo 07 dependentes de 
opiáceos, observou um resultado 

benéfico para os pacientes.

1969 - Narranjo (psiquiatra) 
recebe uma patente francesa para 

uso psicoterapeuta do uso de iboga 
de 04 - 05 mg/kg.
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Linha do tempo da ibogaína
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Em 1970 a Ibogaína era vendida 
como Lambarene, estimulante 
neuromuscular, recomendado para 
fadigas, depressão e recuperação de 
doenças infecciosas.

1970 - Comitê Mundial da 
Saúde Classifica Iboga como 

alucinógeno, atribuí a 
classificação 1 (FDA) 

substância que pode causar 
dependência química e 

colocar em perigo a saúde 
humana.

1985 - Howard Lotsof 
recebe a patente dos 
EUA, indicadas para 

dependência de 
opiáceos, nicotina, 

cocaína.

1988 - 1994 - Holandeses 
são tratados com Ibogaína 

fora do ambiente hospitalar, 
envolvendo a coalizão (DASU 
- Addict Self Help Holandês) 
e (NIDA - Instituto Nacional 

sobre abuso de drogas).

Dá início a um projeto da 
Ibogaína sobre sua 

toxicidade, pré clínico e 
desenvolvimento de um 

protocolo humano.

1990 - 2001 - Se torna 
cada vez propício com a 

Ibogaína de um tratamento 
alternativo.

1994 - 1995 - Começou os 
ensaios de ibogaína em 

animais.

2008 - 2018 - IBTA, 
primeiro Instituto a 

desenvolver o tratamento 
com ibogaína, tendo até 

70% de recuperação 
(Pioneiro no protocolo de 5 

dias com a Iboga).

2013 - Estudo da Unifesp o 
primeiro no Brasil sobre 

Ibogaína com 70% de 
recuperação entre 75 

dependentes químico, entre 
usuários de crack, cocaína, 

maconha e álcool.

2017 - Proposição - Assis 
Carvalho (PT /PI)

Solicita informações ao 
ministério da saúde sobre o 

tratamento fitoterápico 
para Dependência Química 
no Sistema Único de Saúde 
em especial quanto ao uso 

de Ibogaína.
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Como ela age na dependência química?
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Em 1962 observa- se o potencial da Ibogaina pela primeira 
vez, no âmbito da Dependência Química. Um grupo de usuários 
apresentavam resoluções no problema da abstinência após 
ingestão acidental da Ibogaína, na qual procuravam mais um 
prazer.

Alcaloide de ocorrência natural da casca da raiz, começa a ser 
notada.

Até 2006 houve + 3.000 casos documentados com 
tratamento de Ibogaína, nos mais diferentes ambientes e contexto 
como cerimônias religiosas, grupo de auto ajuda, clinicas privadas, 
etc....

A farmacodinâmica da Ibogaína é fantástica, ela tem 
capacidade de anular os múltiplos neurotransmissores que estão 
relacionados com a adicção.

Seu efeito é prolongado e pode englobar um metabólico ativo 

de longa duração.
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Como ela age na dependência química?
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Fase aguda (como a pessoa se sente) 14 – 8hs –
após a ingestão como se fosse um sonho 

acordado, porém fica completamente 
consciente, as experiências são uma recordação 

ampla e abrangente de um espaço físico, 
paisagem, território, cidade ou parte destes 

elementos em conjuntos, de eventos durante 
sua infância, adolescência, o hoje ou até eventos 

anteriores à vida.

Fase Estimulação Residual 12 – 24hs após 
ingestão ou entre 24 – 72hs, atenção ao meio 

externo, experiência psicoativa é menor. 
Redução do sono é comum. Redução dos 

sintomas de abstinência, fissura, depressão. 
Sugere-se que a ibogaína potencialize o QT 

longo pré-existente o que pode levar a traumas 
ventriculares.

Fase Avaliativa 4 - 8hs – Após a ingestão, tem se 
uma reflexão focada na experiência anterior e 

avaliação das mesmas.

Considera-se o efeito da Ibogaína em 3 fases:
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Como ela age na dependência química?
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Tem que haver um monitoramento cuidadoso do QT,
no tratamento com ibogaína.

Efeitos mais comuns náuseas, vômitos, alterações na
pressão arterial, tremores, ataxia, podem ocorrer nas
primeiras horas após a ingestão da Ibogaína, com término
completo dos efeitos após 48hs.

A ibogaína tem mostrado a sua eficiência na
desintoxicação de opióides, crack, maconha, cocaína. O
benefício de interromper o uso dos mesmos é ganhar
autocontrole sobre seus comportamentos destrutivos, e
tornando-se motivados a mudanças.
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Como ela age na dependência química?
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Alguns de forma equivocada afirmam que a ibogaina é
alucinógena, porém Narranjo na década de 70 provou por
exames de imagens que as áreas ativadas do cérebro sobre
o efeito de ibogaina são do sono REM e não das áreas ou
traços que identificam uma condição alucinógena.

Quando as pessoas assistem ou leem depoimentos de
quem já se tratou com ibogaína, passam a acreditar que
todos que a tomam, acessam alucinações, o que não é
verdade.
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Como ela age na dependência química?
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O tratamento por ibogaína explora os veículos naturais de comunicação preexistentes em
cada um, no entanto um costuma ser preferencial e isso irá influenciar a forma como o indivíduo
percebe o mundo e como comunica consigo e com os outros.

Na psicologia se sabe que têm pessoas que são auditivas, outras visuais e ainda outras
cinestésicas, ou seja, quem é auditivo possivelmente em sua dosagem reset lembrará do que lhes
disseram.

Pessoas cinestésicas gostam de falar sobre as sensações que as coisas lhe provocam, usam
muito a linguagem do toque e das emoções e possivelmente na dosagem reset acessarão
sentimentos, sensações ou percepções do seu passado.

As pessoas visuais gostam do contato visual quando falam, as imagens formam a base da sua
memória e pensa vendo imagens, portanto elas podem acessar um filme de sua história até
aquele momento, de forma significante.

Então podemos dizer que a maneira que o tratamento por ibogaína funciona, é uma
experiência de reconstrução química e mudanças de paradigmas, devolvendo ao ex-adicto e sua
família a possibilidade de reescrever, de forma mais assertiva, a história de sua vida.
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O tratamento da dependência química
algo revolucionário
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Estamos vivendo um momento da experiência humana, onde estamos
quebrando antigos paradigmas e assim reavaliando nossas formas de pensar
e agir, redefinindo o que funciona e como funciona para cada um de nós.

Muitas coisas que até algum tempo atrás eram verdades absolutas
caíram por terra, como por exemplo, quem diria, em meio à guerra fria, que
nos dias de hoje já não existiria a União Soviética ou que a China
influenciaria economicamente o mundo de forma a incomodar os Estados
Unidos? Que grandes empresas como a Petrobrás passaria por uma crise,
como tem passado? Que teríamos um novo código civil onde o homem não
é mais o chefe da família, que os pais perderiam a autoridade sobre seus
filhos e o adultério deixaria de ser crime?

Tudo o que era até pouco tempo atrás considerado norma, está sendo
questionado, a potência Americana, a política, os papéis de membros em
uma família, etc.

Estamos vivenciando uma fase de nossa sociedade onde nada pode ser
muito lento, pouco efetivo e nem muito complexo.
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O tratamento da dependência química
medicina alternativa ganha espaço
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As Terapias Alternativas em meio a essas mudanças de paradigmas e comportamentos, vem alcançando
um espaço de destaque para quando as pessoas buscam por novas formas de tratamentos, motivadas por
uma insatisfação com tudo aquilo que até então experimentaram.

Os tratamentos para dependência química até pouco tempo atrás se restringiam ao uso de medicações
muito fortes, que agiam da mesma forma que a droga, limitando cognitivamente aqueles que usavam,
impossibilitando assim suas habilidades de assumirem suas famílias, manterem seus empregos e atuarem em
sociedade.

Outra forma de tratamento, comumente utilizado foram os métodos de internação voluntária ou
involuntária, este recurso mostrou-se ao longo do tempo pouco efetivo, segundo os dados da própria ANVISA
esses tratamentos não superam os 5% de resultados.

Além do que, é sabido que a dependência química tem por característica o isolamento, por tanto
internar também é isolar, o que de certa forma o distancia ainda mais da possibilidade de recuperação,
principalmente social, afinal cada internação tem em média 6 meses de duração, se a pessoa for 12 vezes
internada ela terá perdido mais de 10% de sua vida institucionalizada, não produtiva e enfraquecendo sua
capacidade de viver em sociedade.
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O tratamento da dependência química
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É importante deixar claro que não somos contra internações ou medicações!
Podemos ter o equilíbrio para aproveitarmos o máximo tanto da medicina alopata ou alternativa, elas

trabalham em conjunto.
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Porque me tratar com ibogaína?
estatísticas
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Mais de 6% da população brasileira, de acordo com dados oficiais, sofrem de
dependência química.

De acordo com a publicação de 2017 da Universidade Federal de Belo
Horizonte é mostrado que apenas na capital de Minas Gerais existe 20.000
usuários de cocaína.

Essas estatísticas continuam a crescer de forma alarmante, o que nos põe em
uma condição de pandemia.

Estudos recentes também mostram que os métodos convencionais de tratar
a dependência química oferecem apenas de 1% – 5 % de sucesso, ou seja, a
proporção de pessoas diariamente se tornando dependentes químicos em relação
aos que conseguem sair com os recursos de tratamentos convencionais são
desproporcionais e insuficientes.

Por outro lado a maior parte das pessoas que procuram tratamento com
ibogaína já passaram por 4 a 10 internações e é claro que ao procurarem ainda,
após tantas internações, por um tratamento com ibogaína é a evidência de que os
procedimentos anteriores não foram satisfatórios.
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Porque me tratar com ibogaína?
Índice de recuperação
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Será que a ibogaína pode me ajudar?
Em resposta a essa pergunta podemos partir do

princípio de que a dependência é progressiva e pode se
tornar fatal, portanto não fazer nada não é uma opção.

E entre as opções de tratamento que até o
momento não surtiram efeito ou experimentar um
tratamento que estudos científicos, inclusive alguns
deles realizados no Brasil, atestaram que o tratamento
com ibogaína propícia a recuperação de em média 70%
das pessoas tratadas, podemos nos perguntar: Não é
então a ibogaína uma boa opção para minha adicção?

Devemos nos lembrar do que Albert Einstein dizia:
"Insanidade é fazermos sempre a mesma coisa e esperar resultados
diferentes."
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Porque me tratar com ibogaína?
como age no cérebro
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Podemos dizer que a ibogaína é uma opção diferente para se alcançar um
resultado diferente do que até agora foi alcançado.

Devemos nos lembrar que o tratamento com ibogaína modifica a química do
cérebro de forma a dar novamente a oportunidade do livre arbítrio ou seja, como
se o indivíduo voltasse no tempo, antes de entrar na dependência química. É dar
ao mesmo uma condição psico-neuro-hormonal diferente da que foi condicionada
devido a adicção.

Nós do IBTA estamos dispostos a esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.
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IBTA
quem somos?
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O IBTA, Instituto Brasileiro de 
Terapias Alternativas é uma empresa 
com mais de 16 anos que atua na 
área de humanas, mais 
especificamente em terapias 
complementares.

Apresentação da clínica
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IBTA
quem somos?
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Todos os nossos procedimentos são médicos e terapêuticos.

É através dos nossos métodos revolucionários e de nossa longa experiência na medicina
alternativa que chegamos com a eficácia de 70% de recuperação dos casos tratados, com comprovação
científica realizada pela Unifesp.
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Prêmio de melhor tratamento
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O IBTA se tornou referência internacional no tratamento para
dependência química, o que nos levou desde 2017 a receber o prêmio de THE
WINNER AWARD.

Este prêmio é uma recompensa pelo trabalho multidisciplinar de
profissionais qualificados e comprometidos na recuperação de dependentes
químicos, ancorados na visão de todos os integrantes de o que fazemos é mais
do que tratar uma doença e sim um trabalho social, é um trabalho de
desenvolvimento humano, além de uma reconciliação familiar.

Nós do IBTA através do melhor tratamento, promovemos a esperança de
que sim, é possível alcançar a recuperação da adicção quando se tem vontade,
comprometimento e o apoio de uma empresa séria.
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Prêmio de melhor tratamento
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Alcançamos o reconhecimento de melhor tratamento para dependência química, pois possuímos
uma equipe multidisciplinar, além de uma estrutura predial, pensada e projetada para este objetivo,
tanto quanto a localização escolhida, além de um protocolo desenvolvido pelo próprio instituto, no qual
tornou-se um modelo a ser seguido, por profissionais de todo o mundo.

Mas é claro que não teríamos a capacidade de alcançar o status de melhor tratamento para
dependência química e álcool, se não fosse a confiança a nós oferecida, por todos nossos clientes e
colaboradores, que ao longo destes 10 anos de trabalho, tem tornado possível o sucesso alcançado pelo
IBTA.

Nosso status de melhor tratamento é também atestado pelas mídias impressas e televisivas, que
tanto nos apoiaram ao longo destes anos, ao eternizar de forma impressa ou em vídeos, os depoimentos
de pessoas que pelo IBTA passaram e que alcançaram auto suficiência e a satisfação que obtiveram
quando receberam do IBTA o melhor tratamento que precisavam.
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Prêmio de melhor tratamento
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Então podemos dizer que a
construção do melhor tratamento foi
elaborado por pessoas, profissionais,
estrutura predial, por mídias, pelos nossos
clientes, pelos colaboradores, por
autoridades, etc...

Este é o sucesso que nós do IBTA
fazemos questão de compartilhar com
todos que fizeram e que farão parte desta
história, são os votos da diretoria IBTA.

Rogério Moreira Souza e sua esposa Simone Franco de Souza recebem o 
prêmio The Winner Award em 2017
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Prêmio Latin American Quality Awards
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É com imensa satisfação que o IBTA está sendo premiado desde 2018 pelo Latin American Quality
Institute pelos conceitos de Qualidade Total, Responsabilidade Social Corporativa, Desenvolvimento
Sustentável, Comércio Justo e Qualidade Educacional.

O LAQI é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada na Cidade do Panamá no ano de 2001. Seu
principal objetivo é o incentivo e apoio à competitividade das empresas e organizações latino-americanas. É
qualificada como a instituição mais ampla no que se refere ao desenvolvimento de normas e padrões de
qualidade na América Latina e uma das mais importantes do gênero no mundo.
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Tratamento
o objetivo

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

O objetivo deste tratamento é atuar na quebra química da fissura, reestruturando a auto suficiência em
produzir dopamina e serotonina, reestruturar a sinapse neurológica e proporcionar expansão da consciência
de forma a possibilitar o novo olhar de si e do meio que o compõem.

Alguns buscam no tratamento a redução de danos, devido ao fato de que alguns querem deixar algumas
drogas ou reduzir o seu consumo em detrimento de outras, na verdade, após o tratamento se produz
hormônios neurotransmissores do prazer de forma que a pessoa deixe de ser escrava daquela única referência
de acessar prazer – cocaína, crack, maconha...

E desta maneira lhes é devolvido a capacidade de escolha, ou livre arbítrio, da qual lhes foi retirado
desde o primeiro momento em que fez uso de algum tipo de droga, então podemos afirmar que é permitido
um novo recomeço.
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Tratamento
regras
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Esclarecimento prévio para adentrar ao tratamento:

1
 r

eg
ra

Quem não poder ser 
tratado com ibogaína:

Não deve se submeter ao 
tratamento com ibogaína, 
conforme já esclarecido, 
cardíacos graves, pessoas 

portadoras de traços 
esquizofrênicos, doenças 

hepáticas graves e ou 
pessoas descomprometidas 

com a proposta de se 
recuperar do vicio. Ex.: 

aqueles que afirmam que 
não são usuário, que podem 

parar quando quiser;
2

 r
eg

ra

Exames que devem ser 
realizados para o 

tratamento

O cliente deve passar por 
exames de 

eletrocardiograma com 
laudo, exame de sangue: -

Hemograma completo, TGO 
,TGP. Obs.: Estes exames têm 
de ser atuais, ou seja, de no 
máximo 20 dias atrás, dos 
quais podem ser trazidos 

pelo cliente, ou realizado em 
laboratório.

3
 r

eg
ra

Do que devo me abster para início do tratamento?

Drogas Ilícitas tais como crack, cocaína, o cliente tem que 
se abster no prazo mínimo de 4 dias para iniciar o 
tratamento, álcool e maconha 24horas antes, 
benzodiazepínicos e quetiapina tais como rivotril, entre 
outros, é importante que o cliente comece a reduzir, nos 
4 dias que antecedem o tratamento, aos poucos até 
24horas antes de iniciar o tratamento, onde o mesmo 
deverá quando possível ficar sem este tipo de 
medicamento até a quarta- feira da semana do 
tratamento, outros medicamentos que não incluem 
benzodiazepínicos  e quetiapina, podem ser suspensos, 
quando possível, a partir de segunda-feira ou seja, devem 
tomar até o domingo que antecede o tratamento.

Atenção: todos os medicamentos que o cliente use até a 
data inicial do tratamento devem levar os 
medicamentos para os dias do tratamento, para uma 
eventual necessidade.
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Tratamento
o acompanhante
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Importância do acompanhante:

Recomendamos um acompanhante e ou familiar com o paciente para:

- Receber informações úteis do tratamento e pós-tratamento;

- Acompanhar a mudança do comportamento nessa fase tão importante para o paciente;

- Para que o paciente sinta-se importante no papel da família;

- Companhia na hospedagem.
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As etapas do nosso tratamento
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O tratamento realizado, tem 70% de eficácia nos
tratados, alcançando a libertação da fissura e abstinência
antes mesmo do terceiro dia.

Tratamos dependência de crack, cocaína, maconha,
alcoolismo, tabagismo, vício de jogo, sexo, etc. Em
incríveis 5 dias.
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As etapas do nosso tratamento
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Programa de tratamento terapêutico:

Segunda-feira

Triagem
Avaliação 

ortomolecular
Contrato

Exames laboratoriais e 
exames cardiológicos

1ª Dosagem
Reunião com o 

psicólogo
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As etapas do nosso tratamento
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Terça-feira

Avaliação médica Avaliação psiquiátrica Dosagem alta Reunião com os familiares
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As etapas do nosso tratamento
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Quarta-feira

Terapias individuais Dosagens individuais
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As etapas do nosso tratamento
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Quinta-feira

Reunião com pacientes Terapias individuais Dosagens individuais

39



As etapas do nosso tratamento
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Sexta-feira

Protocolo “O que fazer após o 
tratamento?”, recomendações Terapias individuais Última dosagem individual
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As etapas do tratamento
em resumo
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• Nossos pacientes passam por avaliações ortomoleculares, médicas, coleta de exames laboratoriais e exames
cardíacos;
• Reuniões para clientes e acompanhantes;
• Recomendações para o pós-tratamento;
• Durante o procedimento, o paciente é assistido por uma equipe multidisciplinar e monitorado;
• Recebem de 4 a 5 dosagens;
• 4 dias de terapias;
• 3 reuniões com paciente e familiares;
• Protocolo de atendimento;
• Suporte terapêutico à distância por 1 ano.
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Porquê me tratar?
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A Ibogaína a exemplo de todos os tratamentos na área de saúde é de meio, não de
fim, ou seja, conforme comprovação científica da universidade de SP publicada no jornal,
a ibogaína recupera estatisticamente mais pessoas do que outros métodos, tais como
internação e etc.

No entanto, para que o paciente esteja entre os 70% dos recuperados o mesmo
tem que se comprometer a seguir orientações durante e pós o tratamento.

Alguns nos perguntam se após o tratamento ele pode vir ou não a ter recaídas. É claro que a recaída é possível,
porém, mesmo que ocorra, no método convencional o mesmo teria que voltar a ficar 06 meses internado e gastar valores
exorbitantes com isso, sem contar ainda com o retrocesso social, familiar e profissional depois tanto tempo internado.

Por outro lado, caso em algum momento da vida ocorra uma recaída após tratamento, desde que o mesmo esteja
comprometido, basta fazer um reforço com duração média de 72horas com baixo custo, de forma a não comprometer
tudo que ele conquistou até a recaída.

Quanto a segurança do tratamento, dispomos de médicos com experiência intensivista, terapeutas, enfermagem,
psicólogos, equipamentos como monitores cardíacos, equipamento para Emergência, UTI móvel.
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Diferenciais em se tratar no IBTA
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• Temos o único tratamento com 4 terapias ao longo de 5 dias individuais e personalizadas para cada

paciente;

• Única com 3 reuniões de orientações com familiares;

• São de 4 a 5 dias de tratamento com dosagens;

• Protocolo final de atendimento e pós-tratamento com cada família e paciente;

• Contrato de assistência de 1 ano à distância após o tratamento;

• Realizamos avaliação Ortomolecular para o paciente (dependência genética);

• Paciente e acompanhante o tempo todo na clínica acompanhando o tratamento;

• Leitos com monitores de UTI;

• Todos os profissionais são da área da saúde.
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Diferenciais em se tratar no IBTA
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• Estamos localizados no centro da cidade, com acesso fácil e rápido ao comércio local;

• Única com um Tour Virtual para conhecer a clínica real;

• Caso o paciente sentir a necessidade de um reforço, é feito em 3 dias e será cobrado apenas cerca de 25%

do valor do tratamento convencional, de acordo com o valor vigente.

• Prêmio The Winner Award de 2017 à 2019 como melhor clínica em tratamento de dependência química;

• Clínica premiada em 2018 pelo Latin American Quality Institute pelos conceitos de Qualidade Total,

Responsabilidade Social Corporativa, Desenvolvimento Sustentável, Comércio Justo e Qualidade Educacional;
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Padrão de segurança
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O tratamento a base de Ibogaína por si só é altamente seguro, porém para
uma realização com maior segurança é preciso que o paciente esteja em
abstinência por um período (para consultar esse período entre em contato via
telefone ou e-mail), além de ser pedido uma bateria de exames.

Os exames são entregues ao médico, ficando a critério dele, a autorização para
o paciente realizar ou não o tratamento.

Vale ressaltar que todos os exames são examinados por nosso médico, após
essa checagem, nossa equipe informa caso o paciente seja apto a fazer o exame ou
não.

Para a maior segurança contamos com uma equipe multidisciplinar com
aparelhos de última geração (Monitores, DEA, O2 entre outros).

Ambulância 24 horas à nossa disposição.
Durante a aplicação da dosagem alta o médico responsável estará sempre

presente.
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IBTA na mídia
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Jornal do SBT                                    Portal G1                        Rede Globo – EPTV Campinas        Revista Veja                             Amazonas Notícias
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Inovação e tecnologia no IBTA
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O IBTA desde abril de 2018 implantou, para a segurança de
nossos clientes, o sistema de monitoramento dos sinais vitais em
tempo real.

Somos pioneiros em aplicar essa tecnologia em nosso país.
Tecnologia esta, que é instalado sobre a pele dos nossos

clientes desde o primeiro dia (segunda-feira) e fica até o ultimo
dia (sexta-feira), fornecendo informações por bluetooth dos sinais
vitais tais como: frequência cardíaca, pressão arterial, saturação
de oxigênio...

O que garante a todos maiores seguranças no tratamento de
ibogaína.

Isso é o IBTA mais uma vez a frente no que se refere a
inovação para o melhor desenvolvimento de nossos clientes.

Venha fazer parte da grande família IBTA!
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O que mais faz o IBTA?

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

Nossa clínica conta com diversos tipos de terapias alternativas, que inclusive são administradas
juntamente ao tratamento para maximizar o desempenho!

Temos mais de 40 técnicas na área de Medicina Alternativa, Chinesa e Australiana.

• Acupuntura;
• Homeopatia;
• Florais
• Body talk
• Mindscape
• Pschk-y

• Massagens
• Reprogramação mental
• EFT
• Entre outras mais
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Tour Virtual – Visite o IBTA na sua casa
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Onde fica e como chegar ao IBTA
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Endereço:
Rua Aristóteles Costa, 122
Jd. Calegaris - Paulínia-SP
Cep 13140-082
(19) 3844-8316
(19) 99678-1506
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Mapa do comércio na região do IBTA
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• Hotel
• Supermercado
• Restaurante
• Hospital
• Farmácias
• Lojas
• Bancos
• Deliverys
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Depoimentos de quem se tratou no IBTA
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YuriMarceloJosé Maria Flor

Estes são apenas alguns depoimentos.
Confira mais em nosso canal do YouTube 
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https://www.youtube.com/watch?v=tP1mRQbNA5E
https://www.youtube.com/watch?v=tP1mRQbNA5E
https://www.youtube.com/watch?v=Xy10N4Qj8VE
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Comprovações científicas do uso da ibogaína
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A ibogaína, medicamento obtido da raiz da
Iboga, planta encontrada em países africanos,
principalmente no Gabão, pode interromper a
dependência de crack e outras formas de vício em
72% dos casos.

É o que revela uma pesquisa brasileira inédita,
publicada pelo The Journal of Psychopharmacology
da Inglaterra, uma das publicações mais relevantes
na área de Psicofarmacologia do mundo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271214
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Comprovações científicas do uso da ibogaína
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Liderado pelo psiquiatra Dartiu Xavier da Unifesp, o estudo,
realizado entre janeiro de 2005 e março de 2013, envolveu 75
pacientes dependentes de várias drogas, como cocaína, crack, álcool e
outras menos comuns.

Desses, 55% dos homens e 100% das mulheres ficaram livres do
vício por, pelo menos, um ano.

"Esse prazo de abstinência costuma ser considerado satisfatório
para se falar em cura", afirma Xavier.

Além de interromper a dependência por um período
prolongado, o levantamento também identificou que a intervenção
com a substância melhora a qualidade de vida dos usuários de drogas,
já que foi verificado que a maioria deles voltou a estudar, a trabalhar
e a se relacionar adequadamente na sociedade.

Dartiu Xavier
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Comprovações científicas do uso da ibogaína
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A ibogaína atua em duas frentes nos pacientes.
Por um lado, aumenta uma substância já conhecida no cérebro, que repara as sinapses

danificadas e cria novas conexões entre os neurônios, o que recupera, em parte, o dano causado
pelas drogas.

Concomitantemente a esse mecanismo, ocorre um reequilíbrio dos neurotransmissores e, por
consequência, a proporção adequada entre serotonina, dopamina e noradrenalina, responsáveis
pelas sensações de prazer.

Por outro lado, a ibogaína atua também no campo psicológico do paciente. É comum o relato
de uma certa confusão mental.

"Durante os efeitos da medicação, os pacientes referiram experiências e vivências intensas,
revivendo coisas que aconteceram em suas vidas", afirma o psiquiatra Xavier.
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Comprovações científicas do uso da ibogaína
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No site PubMed.gov dos EUA existem vários artigos que comprovam os estudos envolvendo a ibogaína, todos com
êxito nos resultados buscados.

Datam desde 1949 os estudos envolvendo a ibogaína.
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Comprovações científicas do uso da ibogaína
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Recentemente o pubmed publicou um estudo sobre uma análise de método misto de efeitos persistentes
associados a resultados positivos após a desintoxicação pela ibogaína.

Os resultados destacam os efeitos persistentes associados à resposta positiva à desintoxicação e às possíveis
necessidades pós-tratamento (ou seja, mais recursos de integração / cuidados posteriores).
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Outro estudo recente
relata sobre a eficácia da
ibogaína na sobriedade de
dependentes químicos.

Os resultados mostraram-
se eficaz no bloqueio de
sintomas de abstinência,
lembrando sempre da
importância da supervisão
médica durante o tratamento.

58

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29922156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29922156


Se a ibogaína é tão boa assim, porque as autoridades 
não falam sobre ela?
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Acreditamos que devido a ibogaína ser um medicamento fitoterápico, comprovado
cientificamente em sua eficácia, no que se diz respeito ao tratamento contra dependência
química, a ibogaína deixa de ser interessante financeiramente para as indústrias
farmacêuticas do mundo pois, elas lucram muitos mais vendendo seus medicamentos
menos eficazes do que vendendo a recuperação definitiva.
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Apesar de ser utilizada na recuperação de dependentes
químicos, há algumas décadas em vários continentes, a terapia
a base da Iboga (raiz cujo princípio ativo é a ibogaína) continua
proibida em alguns países.

No Brasil, embora não existam restrições legais à ibogaína,
o uso da substância como medicamento não está
regulamentado.

Os tratamentos podem ser considerados como uma
alternativa.

As sessões com ibogaína são feitas a partir de produtos
importados.
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Curiosamente os países em que
a ibogaína é proibida são os países
onde estão localizadas as sedes das
gigantes da indústria farmacêutica
como EUA, Alemanha, Suíça,
Inglaterra e Israel.

No mapa ao lado observamos
os países onde a ibogaína é legal e
os que são ilegais.
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• Realize uma boa pesquisa sobre as clínicas que dizem realizar esse tratamento, assim como sua procedência

no assunto;

• Visite, se possível, as instalações para se certificar se a mesma realmente existe e se tudo que oferecem

corresponde ao que oferecem;

• Procure a VISA (vigilância sanitária) do local e se certifique da legalidade da clínica;

• Duvide de clínicas que oferecem mais de 70% de eficácia no tratamento, pois até 70% existe embasamento

científico de excelência como o IBTA;

• O tratamento com ibogaína só atinge o sucesso com acompanhamento psicológico, não é apenas tomar um

comprimido e estará recuperado. Certifique se terá um respaldo pós-tratamento;

• A ibogaína não pode ser comercializada, somente importada direta, para o nome do paciente por meios

legais. Tome cuidado com clínicas que dizem ter a ibogaína em estoque ou essas que vendem pela internet;

• A ibogaína não pode ser administrada sem acompanhamento médico e te que ser em ambiente hospitalar.
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Diversos sites, livros e artigos já falaram sobre a ibogaína na internet.

• Somente no PubMed, site referência de literatura biomédica internacional, há 458 itens de

pesquisa que falam do estudo com a ibogaína;

• No Google Books, há 21.900 resultados de livros sobre a ibogaína;

• Na Amazon.com também há 136 resultados de livros sobre a ibogaína;

• No The Journal Psycopharmacology da Inglaterra há 9 artigos que tratam da ibogaína.

Portanto há muito conteúdo de estudos de uso com a ibogaína que comprovam a eficácia de

seu uso no tratamento contra dependência química e outros tipos de adicção e transtornos

emocionais.

65



E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316



E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316



E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316



E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316



E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

Loemy Marques – ex-modelo e ex-viciada da Cracolândia
Tema de reportagem do Câmera Record de abril de 2019



Referências Bibliográficas

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

Swiderski S., 1990-1991. La religion Bouiti, V vols., Ottawa, Legas.

“Adam, Even & Iboga.” Giorgio Samorini. Integration, vol. 4.

“The Bwiti Religion and the psychoactive plant Tabernanthe iboga (Equatorial Africa).” Samorini, Giorgio. Integration, vol. 4, pp. 4-10.

“Iboga Judgement Day.” International Center for Ethnobotanical Education Research and Service. 29 March, 2013.

D.C. Mash, C.A. Kovera, B.E. Buck, Juan Sanchez-Ramos. Medication development of ibogaine as a pharmacotherapy for drug dependence. Annals of the New York 
Academy of Sciences 844:274-92 · June 1998

“Modification of awake-sleep equilibrium by tabernanthine and some of its derivatives in the cat.” Da Costa L, Sulklaper I, Naquet R. Review of 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 10:105-112. 1980.

Kaplan, C.D., Ketzer, E., de Jong, J. and de Vries, M. Reaching a state of wellness: Multistage explorations in social neuroscience. Social Neuroscience Bulletin, 1993, 6: 
6-7.

Mash DC, Kovera CA, Pablo J, Tyndale RF, Ervin FD, Williams IC, Singleton EG, Mayor M. Ibogaine: complex pharmacokinetics, concerns for safety, and 
preliminary efficacy measures. Ann N Y Acad Sci. 2000 Sep;914:394-401

66



Referências Bibliográficas

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

The Healing Journey. “Ibogaine: Fantasy and Reality.” Claudio Naranjo. New York, 1974.

Deborah C. Mash, Craig A. Kovera, and John Pablo, Rachel Tyndale, Frank R. Ervin, Jeffrey D. Kamlet, W. Lee Hearn. Ibogaine in the Treatment of Heroin Withdrawal 
THE ALKALOIDS, Vol.56, 2001 Academic Press

Alper, Kenneth R. M.D., Marina Stajic, Ph.D., and James R. Gill, M.D. Fatalities Temporally Associated with the Ingestion of Ibogaine. Journal of Forensic Sciences, 
March 2012, Vol. 57, No.2

Trujillo KA & Akil H, Inhibition of Morphine Tolerance and Dependence by NMDA Receptor Antagonist MK-801, Science, 2512:85-87, 1991

Khanna JM, Kalant H, Shah G, Chau A, Effect of D-cycloserine on Rapid Tolerance to Ethanol, Pharmacology Biochemistry & Behavior 45(4):983-986, 1993.
Kenneth R. Alper, Howard S. Lotsof, Charles D. Kaplan. The ibogaine medical subculture. Journal of Ethnopharmacology. 115: 9–24. 2007.

Event Summary: 4th International Ibogaine Therapy Providers Conference. GITA. Durban, South Africa. May, 2014.

67



Links

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

PubMed
The Journal Psychopharmacology
Google Book
Amazon
Conferência Internacional sobre ibogaína
Unifesp
Matéria Revista Veja
ABCD das Drogas
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas discute uso responsável de
ibogaína

68

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ibogaina
http://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=ibogaine&SeriesKey=jopa
https://www.google.com/search?tbm=bks&ei=FUFzW_G-PIy5wASLzYGYAQ&q=ibogaine&oq=ibogaine&gs_l=psy-ab.3...2568.2688.0.2887.2.2.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.0.0....0.572ytoS8ypM
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias=aps&field-keywords=ibogaine
https://www.ibogainealliance.org/conferences/
http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia&m=ler&cod=4696de02
https://vejasp.abril.com.br/cidades/controverso-uso-da-ibogaina-tratamento-contra-o-vicio-em-drogas/
https://abcddasdrogas.com.br/noticias/combate-dependencia-quimica-tem-esperanca-renovada/
http://www.justica.sp.gov.br/portal/site/SJDC/menuitem.b1a98ae13ac6514354f160f4390f8ca0/?vgnextoid=7c8b7ee4a737a410VgnVCM1000004974c80aRCRD&vgnextchannel=21decc533f73e310VgnVCM10000093f0c80aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.justica.sp.gov.br/portal/site/SJDC/menuitem.b1a98ae13ac6514354f160f4390f8ca0/?vgnextoid=7c8b7ee4a737a410VgnVCM1000004974c80aRCRD&vgnextchannel=21decc533f73e310VgnVCM10000093f0c80aRCRD&vgnextfmt=default


Saiba mais nos sites do IBTA

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

69

http://www.clinicaibta.com.br/
http://www.ibtaina.com.br/
https://www.ibtasaude.com.br/
http://www.ibtainstituto.com.br/
https://www.ibogainareset.com.br/
http://www.heantosbrasil.com.br/
http://www.clinicaderecuperacaoad.com.br/
http://www.clinicaspaday.com.br/


Obrigado!

E-book IBOGAÍNA - IBTA - Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas.   www.clinicaibta.com.br    (19) 3844-8316

Autor
ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA

Revisão dos Textos
SIMONE FRANCO DE SOUZA

Edição, Arte e Produção
MARCIO JULIANO GUIDOLIN

Siga-nos nas redes sociais

© Copyright 2018. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser 
reproduzida, distribuída ou transmitida por qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo 

fotocópia, gravação ou outros métodos eletrônicos ou mecânicos, sem a prévia autorização por 
escrito do editor, exceto no caso de breves citações incluídas em revisões críticas e alguns outros 

usos não-comerciais permitidos pela lei de direitos autorais.

https://www.facebook.com/ibtatratamentoibogaina/
https://www.facebook.com/ibtatratamentoibogaina/
https://www.instagram.com/ibtaiboga/
https://www.instagram.com/ibtaiboga/
https://twitter.com/IBTAIboga
https://twitter.com/IBTAIboga
https://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=5511996781506
https://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=5511996781506
https://www.youtube.com/user/ibtasaude
https://www.youtube.com/user/ibtasaude

