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pnose
fora do palco
Por séculos associada a shows, mágica e misticismo, a hipnose agora
se revela como uma técnica eﬁcaz em variados procedimentos médicos,
psicológicos e laboratoriais. Seja no alívio da dor, no controle de ansiedade
e estresse ou no tratamento de fobias e outros problemas psíquicos,
os benefícios e as propriedades da hipnose têm sido validados por uma série
de estudos cientíﬁcos, que buscam também entender como é sua atuação
no cérebro. Ainda há muitas questões em aberto, mas uma tendência é clara:
a hipnose deve abandonar o palco para se inserir cada vez mais
nos consultórios e laboratórios de pesquisa.
Isabela Fraga
Ciência Hoje/RJ
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U

m homem de fraque e bigode
balança um relógio de bolso na
sua frente, repetindo monotonamente as mesmas frases:
“Você está ficando relaxado...
Seus olhos estão se fechando...”. Em poucos minutos, você
imita uma galinha, dança mambo ou faz alguma
outra bizarrice na frente de uma plateia – e não se
lembra de nada depois. Se é assim a sua imagem
da hipnose, você não é o único. A prática milenar
ainda tem uma aura mística e é associada por muitos à submissão ao outro.

Nas palavras da psiquiatra e neurocientista Célia Cortez, pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e atual presidente da
Associação Brasileira de Hipnose (ASBH), a hipnose nada mais é do que “um estado de alta concentração mental, no qual a percepção das sensações
sofre alterações em níveis variados, sem que o indivíduo perca a consciência do ‘aqui e agora’”. Na
prática, isso significa que: não se fica inconsciente, lembra-se de tudo o que aconteceu e, mais importante, não se faz nada que não se faria em estado de alerta. A ideia de que basta o hipnotista mandar o paciente realizar alguma atividade para ele 
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res. “É um recurso potente para otimizar os efeitos
dos medicamentos”, afirma Cortez. No Hospital São
Camilo, em São Paulo, por exemplo, a hipnose anestésica já é utilizada para acalmar e sedar pacientes
antes de procedimentos e exames que podem causar estresse, como ressonâncias magnéticas.
No entanto, se as aplicações clínicas da hipnose vêm sendo vastamente estudadas há décadas, os
processos cerebrais que a envolvem eram um completo mistério. Pesquisas nesse sentido, principalmente nos últimos 10 anos, tornaram possível ter
uma melhor ideia de quais regiões cerebrais são
ativadas e desativadas durante a sua ocorrência.
Assim, confirma-se uma dúvida que ainda pairava
mesmo no meio científico e acadêmico: a hipnose,
afinal, não é apenas imaginação fértil ou atuação
teatral. Ela de fato altera os processos bioquímicos
do cérebro.
Essa constatação apontou duas direções principais para os estudos sobre o fenômeno: a primeira,
chamada pesquisa intrínseca, busca entender os
mecanismos da hipnose e da sugestão no cérebro
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de fato fazê-la é uma falácia: o senso crítico não
desaparece, nem os valores morais e éticos. “A hipnose não é uma atividade autoritária, mas colaborativa”, frisa Cortez.
Em um estado de consciência modificado – como
é o da hipnose –, também os processos cognitivos
são alterados. Por isso, nas últimas décadas, pesquisas científicas têm revelado que essa prática é
bastante útil nos mais variados ambientes: médico, psiquiátrico, odontológico e também em salas
de cirurgia e laboratórios de pesquisa – neste último, como forma de ajudar a conhecer o cérebro humano. A hipnose é regulamentada pelos conselhos
federais de medicina, odontologia e psicologia.
Na psicologia, a hipnose é usada no tratamento
de fobias, traumas, ansiedade, depressão, angústia, disfunções sexuais e outros problemas psíquicos. Na medicina, a chamada hipnose clínica pode
ter papel coadjuvante no tratamento de disfunções
neuromusculares, doenças autoimunes, psicossomáticas e no alívio de dores, principalmente as fibriomiálgicas (musculares) e as causadas por cânce-
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para compreender sua atuação. A segunda, denominada pesquisa instrumental, utiliza a hipnose
como uma forma de estudar processos cognitivos
específicos, uma vez que o sujeito hipnotizado pode
ser sugestionado a ativar áreas isoladas do cérebro.

Feche seus olhos
Provavelmente, não será nos primeiros minutos de
uma indução a um estado hipnótico que você conseguirá alterar seus processos cognitivos a ponto
de ter alucinações – como enxergar a cor vermelha
em um quadro azul se assim lhe disserem. Como
o sono, a hipnose tem vários estágios de profundidade. Segundo o psicólogo Paulo Madjarof Filho,
membro do Grupo de Estudos de Hipnose, ligado
à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), são
cinco os níveis de profundidade frequentemente
referendados no Brasil para avaliar os estágios do
transe hipnótico.

No primeiro, chamado de hipnoidal, as pálpebras do paciente pesam e a respiração fica lenta e
compassada – é o primeiro passo do relaxamento.
Em seguida, no nível leve, a sensação mais perceptível é a de que o corpo está tão relaxado que chega a parecer pesado (ver ‘No consultório’). No estágio médio, dependendo das sugestões do profissional, a pessoa pode deixar de sentir certas sensações – como toques, pressões e dores. No quarto
estágio, o profundo, essa potencialidade fica mais
aguçada. Nesses quatro estágios, a pessoa hipnotizada pode responder a perguntas e conversar. No
quinto estágio, chamado de sonambúlico, fenômenos de amnésia e de alucinação são observados. Aí,
segundo Madjarof, o fenômeno da anestesia é plenamente possível, mas sem o paciente perder a
consciência ou o controle do que faz. “Para a condução terapêutica, no entanto, não é necessário que
o paciente atinja o estágio sonambúlico. As respostas nos níveis leve ou médio do estado hipnótico já são suficientes para esse fim”, acrescenta o

psicólogo.

´
No consultorio
Não havia nenhum relógio de bolso à vista, era um consultório normal e as roupas de ninguém eram extravagantes. Ainda assim, quando a hipnoterapeuta Célia Cortez começou a repetir “você está ficando relaxada…”, não pude deixar de pensar que ainda havia alguns clichês associados à hipnose resistentes ao
tempo – provavelmente porque eram eficientes. Era minha primeira sessão de hipnose, e isso, somado
ao temperamento desconfiado desta repórter, tornava tudo mais difícil: a voz monotônica, as repetições e
a música suave ao fundo só faziam ativar o meu senso crítico.
Fechei os olhos e tentei relaxar. Cortez então continuou a aplicar a técnica, chamada de ‘relaxamento
progressivo’, focando minha atenção em partes do corpo, desde os dedos dos pés até a cabeça. Enfim, a curiosidade venceu e me deixei levar: o relaxamento veio – respiração compassada e coração mais lento. Cortez
então pediu para eu me imaginar em frente a uma escada rolante que ia para um nível abaixo, para pisar
nela e descer. Depois de repetir essa imagem três vezes, minha sensação era a de estar num torpor de quase sono, mas ainda plenamente consciente do que ela falava.
Como o objetivo daquela sessão era tratar meu ‘problema’ de falar em público (causado principalmente
pela timidez), Cortez começou a pedir para eu me lembrar de situações da infância que tivessem relação
com público. Parecia que ela falava bem no meu ouvido. Fui lembrando: 12 anos. “Antes”, dizia ela. Oito anos.
“Mais para trás...” Cinco anos! Não sabia que me lembrava de alguma situação dos meus cinco anos, mas
parece que sim. Cortez então usou sugestões para mudar minha imagem daquelas situações. (Eu havia sido
criticada, feito alguma besteira? Não!) O passo seguinte foi imaginar um cenário tranquilo para, ali, me preparar para subir novamente as escadas rolantes e, depois de três suspiros, abrir os olhos. ‘Acordei’ como
se antes estivesse dormindo. Não acho que tenha ido muito a fundo nos estágios da hipnose, mas ela de fato
é um relaxamento profundo que lembra aquele limiar entre a vigília e o sono. Os resultados? Cortez disse
que eles virão, mas ainda não tive a oportunidade – nem o público devido – para comprovar.
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Ainda assim, é possível que mesmo após horas
você não consiga ter essas alucinações: algumas
pessoas não conseguem passar do estado de relaxamento superficial durante a hipnose. Para Madjarof, o grau de suscetibilidade de um paciente
está, acima de tudo, ligado a uma circunstância
favorável e a um contexto específico. Mas alguns
estudiosos do assunto associam a suscetibilidade
de ser hipnotizado à habilidade de ficar absorvido
em leituras, filmes, músicas ou devaneios. ”A hipnose é similar ao estado de ficar tão absorvido em
um bom filme ou livro que se entra em um mundo imaginado e se suspende a atenção ao mundo
comum”, explica o psiquiatra David Spiegel, da
Universidade Stanford. Spiegel é autor de vários
artigos sobre hipnose e neurociência, uma vertente de estudos ainda recente, mas com enorme potencial.
Na década de 1950, os psicólogos André Weitzenhoffer e Ernest Hilgard, também da Universidade Stanford, desenvolveram uma escala de suscetibilidade hipnótica para medir a capacidade de
uma pessoa ser hipnotizada. Uma das versões da
escala tem 13 atividades que devem ser feitas pelo
profissional junto ao paciente para testar a profundidade do estado de hipnose. Por exemplo, um dos
itens consiste em induzir o paciente a ver duas
caixas à sua frente, quando na verdade há três. Em
outro, o condutor da hipnose deve sugestionar que
o braço do paciente está tão pesado que é impossível de ser levantado. Esses efeitos alucinatórios,
no entanto, só são alcançados por cerca de 10% da
população mundial – os chamados ‘virtuosos’.

Uma das formas de se provar que a hipnose não é
apenas ‘fingimento’ – e de explorar suas aplicações
clínicas potenciais – é estudá-la a partir de imagens
cerebrais. Spiegel, juntamente com o psicólogo Stephen Kosslyn, da Universidade Harvard, utilizou a
tomografia por emissão de pósitrons para analisar
as imagens cerebrais de oito pessoas com alto grau
de suscetibilidade hipnótica. Os participantes foram sugestionados a enxergar cor em um quadro
colorido, cor em um quadro cinzento e apenas cinza em um quadro colorido – tanto hipnotizados
como em estado de alerta.
Os resultados foram instigantes: quando hipnotizados e sugestionados a enxergar cores em quadros de fato coloridos e nos cinzentos, os participantes ativaram as áreas do cérebro relativas à percepção de cor. A atividade cerebral era consideravelmente mais baixa quando os participantes eram
sugestionados a enxergar tons de cinza – novamente, isso se deu quando o quadro era cinzento e também quando era colorido. No entanto, a área relativa à percepção de cor do hemisfério esquerdo teve
mudança apenas quando os participantes estavam
hipnotizados. Já o hemisfério direito registrava o
que os participantes eram sugestionados a ver e,
por isso, independia do seu estado de atenção. “O
hemisfério direito parece responder à imagem em
si, enquanto o esquerdo precisa de um estímulo
adicional, provido pela hipnose”, contam os pesquisadores no artigo, publicado em 2009.
A ‘brincadeira’ com cores e hipnose também tem
outras possibilidades interessantes. Um exemplo:
se você for dizer em qual cor está escrita a palavra
verde, provavelmente dirá que é vermelha – só vai
demorar um pouco mais que o habitual, pois o cérebro confunde a cor da palavra com o seu significado semântico. Esse efeito, chamado stroop, pode
ser atenuado (ou suprimido) se você estiver hipnotizado, como demonstraram dois estudos da Universidade Columbia, em 2005. Parecem bobos, mas
estudos desse tipo explicitam a capacidade da hipnose de ativar e desativar áreas cerebrais específicas a partir de sugestões – um prato cheio para outros estudos neurocientíficos. O neurocientista canadense Amir Raz, da Universidade de Montreal,
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Você está vendo
a cor vermelha
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A hipnose pode ativar
ou desativar áreas
específicas do cérebro
a partir de sugestões.
Estudos neurológicos
sobre a supressão
hipnótica de um efeito
denominado stroop
confirmaram redução
de atividade no córtex
cingulado anterior
e em áreas visuais

apontou, em uma pesquisa, que a supressão do efeito stroop era associada a uma redução de atividade
no córtex cingulado anterior e em áreas corticais
visuais – ver figura acima – possivelmente relacionadas ao reconhecimento de palavras. “Esses estudos mostram a possibilidade de usarmos a hipnose
para investigar outras condições de desenvolvimento cognitivo além do efeito stroop, como disgrafia,
dislexia e dispraxia”, atentam os psicólogos David
Oakley e Peter Halligan, da Universidade College
London e da Universidade Cardiff, em um artigo
publicado na revista Trends in Cognitive Sciences
em 2009.
O córtex cingulado anterior também mostrou alterações durante a hipnose em outros estudos. Um
deles foi conduzido pelo psicólogo Pierre Rainville, da Universidade de Montreal. Por meio de testes com tomografia por emissão de pósitrons em 10
pessoas, Rainville igualmente percebeu maior fluxo sanguíneo no córtex cingulado anterior, mas
também no tálamo, localizado na parte interna do
cérebro, e no tronco cerebral, que liga o encéfalo à
coluna vertebral.
As técnicas de obtenção de imagens cerebrais –
como a tomografia por emissão de pósitrons, uma
das mais modernas – são as mais utilizadas para se
compreender a atuação da hipnose sobre a atividade cerebral. Uma pesquisa ainda em andamento,
conduzida por Cortez e em colaboração com o neurologista Luciano Horta, do Hospital Universitário

Pedro Ernesto, da Uerj, utiliza a eletroencefalografia (EEG) durante sessões de hipnoterapia para monitorar a atividade cerebral dos pacientes. Um dos
objetivos dessa pesquisa – pioneira no Brasil – é
correlacionar as alterações do EEG com os eventos
relatados durante a sessão e com as mudanças observadas nos indivíduos sob hipnose.
Embora ainda não tenha sido finalizado, o estudo já aponta resultados promissores. “Foi interessante observar a capacidade da hipnose para manter todos os participantes em um padrão de EEG típico dos estados iniciais do sono durante 60 minutos”, comenta Cortez. “Em condições normais, uma
pessoa não consegue permanecer nesse padrão por
tanto tempo.”

Apenas um
formigamento
Em 1846, um cirurgião escocês chamado James Esdaile relatou a utilização de hipnose para anestesia
cirúrgica em 80% dos casos de amputações na Índia. Se ainda hoje a técnica é vista com certa desconfiança, é fácil imaginar como Esdaile deve ter
sido recebido pela comunidade científica ocidental
à época. Sabe-se que a palavra ‘trapaça’ foi usada
com frequência para descrever seu trabalho médico. 
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tidade de lidocaína e propofol (substâncias anestésicas) ministrada nas pacientes. Além disso, elas relataram redução tanto de dor quanto de náusea, cansaço, desconforto e perturbações emocionais nas semanas seguintes à intervenção. A técnica foi benéfica
ainda para os bolsos do hospital: economizaram-se
US$ 772,71 por paciente, principalmente graças ao
menor tempo gasto na sala de cirurgia.
Para quem acha que o efeito da hipnose é o mesmo de um placebo – ou seja, bastaria sugerir ao paciente que ele não está sentindo dor –, um estudo coordenado por Spiegel sugere que não. A hipnose, na
verdade, mostrou-se nesse e em outros estudos mais
forte que o placebo e tão eficiente quanto alguns analgésicos.
A hipnose age sobre a sensação de dor da mesma forma como age sobre outras formas de atenção: “é preciso prestar atenção na dor para senti-la”, resume Spiegel. Não por acaso, algumas pesquisas associam a ativação do cérebro pela hipnose à dopamina, uma substância importante na sensação de atenção.
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Hoje, admite-se que Esdaile não era um trapaceiro. A utilização da hipnose no controle da dor – em
cirurgias, no tratamento de câncer e em dores musculares, por exemplo – é um dos assuntos relativos à
prática mais estudados e abalizados. “As pessoas mudam o processamento de percepções a partir de instruções hipnóticas”, afirma Spiegel. “Elas não apenas
reagem à dor de forma diferente, mas de fato a percebem de forma diferente.”
Em 2007, o oncologista Guy Montgomery, da Escola de Medicina de Monte Sinai (Estados Unidos),
coordenou um teste clínico com 200 pacientes de
câncer de mama escolhidas aleatoriamente. Antes de
realizar cirurgias de biópsia do seio ou de remoção
do tumor, as pacientes do grupo controle eram encaminhadas para anestesia comum, enquanto as pacientes escolhidas para o teste passavam por uma
sessão de 15 minutos de hipnose, durante a qual eram
induzidas a relaxar os músculos e ouviam sugestões
específicas para amenizar os efeitos colaterais da operação e do pós-cirúrgico. Apenas essa rápida sessão
foi suficiente para reduzir significativamente a quan-
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Lembre-se
da sua infância
Um aspecto bastante atraente e polêmico da hipnose é sua capacidade de facilitar o acesso a memórias esquecidas ou lembradas com dificuldade.
Na hipnoterapia são comumente tratados distúrbios
como traumas, fobias, insônia, dependência de drogas, disfunções sexuais e compulsão. O hipnoterapeuta sugestiona o paciente hipnotizado a lembrar
situações do seu passado que pudessem ter relação
com o problema a ser tratado e busca, também por
sugestões, mudar a forma como o paciente encara
aquela situação ou lhe dá importância. “No entanto, a hipnose não deve ser usada antes da investigação das queixas e da obtenção do estado de saúde físico e mental do paciente”, alerta Cortez. “Caso
contrário, ela pode tratar os sintomas e camuflar
suas origens.”
A recordação de memórias por meio da hipnose
também pode ser útil na investigação de crimes,
por exemplo. Uma vítima de um assalto, homicídio
ou estupro pode, por meio da técnica, lembrar
detalhes – a placa de um carro, um traço marcante
no rosto do criminoso – que em estado de alerta
não conseguiria. Em Curitiba (Paraná), existe
desde 1983 o Laboratório de Hipnose Forense, criado pelo psiquiatra e psicólogo Rui Fernando Sampaio, atual diretor do Departamento de Psicologia
da ASBH, e ligado ao Instituto de Criminalística do
estado. A técnica é usada apenas com vítimas e testemunhas de crime com amnésia total ou parcial
do acontecimento.
Na linha de hipnose e memória, alguns estudos têm testado a possibilidade de pessoas hip
notizadas suprimirem respostas afetivas a eventos
significativos de suas vidas sem influenciar sua
capacidade de lembrá-los. É o caso de duas pesquisas coordenadas pelo psicólogo Richard Bryant, da
Universidade de South Wales (Austrália). Em uma
delas, 29 pacientes com alto grau de hipnotizabi
lidade foram sugestionados, durante uma sessão,
a suprimir emoções e em seguida a lembrar de eventos neutros ou que lhes causavam sofrimento.
Bryant registrou que esses pacientes demonstraram menor resposta emocional tanto em seus re
latos quanto nos exames de eletromiografia, que
monitoram a atividade elétrica dos músculos esqueléticos. “Esses resultados apontam a capacidade de a inibição emocional hipnótica influenciar
componentes afetivos e semânticos da resposta
emocional”, conta Bryant, no artigo publicado na
revista International Journal of Clinical and Ex

perimental Hypnosis, uma das publicações mais
importantes voltadas para a técnica. Alguns críticos, no entanto, questionam a possibilidade de os
eventos lembrados por pacientes em uma sessão de
hipnose serem imaginados, como as lembranças
dos primeiros meses de vida. Vários artigos científicos das últimas décadas relatam a criação de memórias falsas durante sessões, como publicado na
revista Science, em 1983. “Nada na hipnose possibilita ao sujeito transcender as limitações naturais
da memória humana”, afirmam os psicólogos Michael Nash e Grant Benham, em artigo da revista
Scientific American em 2005.
“Muitas vezes, um filme assistido na infância e
sonhos ocorridos nessa mesma fase, que tenham
impressionado muito a criança, podem ser confundidos com fatos realmente vividos, pela carga emocional que movimentaram”, conta Cortez. Ela afirma que lembranças de fases muito precoces da vida
– por exemplo, antes dos três anos de idade – normalmente aparecem na hipnose como relatos de
fortes sensações corpóreas e emocionais, que podem ser acompanhadas ou não de sensação visual.
“A análise dessas sensações e da emoção, por meio
da interpretação do adulto hipnotizado, é que pode
levar ao entendimento do que teria acontecido com
ele naquele momento passado”, explica ela.
Desde o seu começo formal – com o médico austríaco Franz Mesmer (1734-1815), que entendia a
hipnose (ainda não batizada) como uma forma de
alterar os campos magnéticos de pessoas – até hoje,
a prática da hipnose mudou significativamente seu
lugar na sociedade. Passou por shows grotescos, circos, mágicos, seriados de televisão e filmes para se
embrenhar nos hospitais e consultórios médicos,
onde encontrou respaldo científico. Embora alguns
aspectos ainda sejam polêmicos e suas potencialidades não tenham sido totalmente exploradas, podemos dizer que a hipnose hoje é considerada uma
prática clínica com utilização cada vez maior. n
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