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INTRODUÇÃO:

Ayahuasca é um nome de origem quéchua que significa “cipó da alma” utilizado para denominar uma bebida
psicoativa obtida por meio da união de duas plantas nativas da Amazônia: o cipó Banisteriopsis caapi e o arbusto Psychotria
viridis (Dominguez-Clavé et al., 2016). Os primeiros registros de sua origem vêm de populações indígenas na Amazônia,
sendo empregada no conhecimento médico indígena, cerimônias religiosas e rituais de passagem. Esse período compreende
uma diversidade de grupos étnicos no continente americano, incluindo Colômbia, Equador e Peru (Apud e Romani, 2017).
Com a chegada dos povos europeus, esses rituais acabaram sendo em grande parte abolidos, embora ainda existam grupos
indígenas em  áreas mais isoladas que continuam com essas tradições culturais envolvendo o chá (McKenna, 2004).

A utilização religiosa da ayahuasca é regulamentada no Brasil pela Resolução 01/2010 do Conselho Nacional de
Políticas sobre Drogas (CONAD), que discorre a respeito das normas e procedimentos acerca do uso da ayahuasca,
regulamentando desde a colheita das plantas que constituem a bebida (Banisteriopsis caapi e Psychotria virids), até a sua
preparação, transporte, armazenamento e consumo. Além disso, a resolução enfatizou e estimulou a promoção de estudos
sobre o potencial terapêutico da ayahuasca, buscando avaliar a eficácia desses efeitos por meio de sua validação a partir de
métodos científicos pelas instituições acadêmicas.

A respeito dos efeitos psicoativos da ayahuasca, eles resultam da interação farmacológica entre diferentes compostos
químicos que compõem a bebida, extraídos das plantas pelo processo de decocção em água fervente. Do caule do cipó são
extraídos os alcaloides harmina, harmalina e tetrahidroharmina. Esses compostos são chamados de betacarbolinas. As
betacarbolinas desempenham diversas funções biológicas importantes. Nos humanos, elas inativam no trato digestivo o
subtipo A da enzima monoaminoxidase (MAO). A MAO naturalmente degrada neurotransmissores endógenos e também
moléculas exógenas – protegendo de intoxicações – derivados das aminas. Desse modo, os alcaloides presentes no cipó
protegem a degradação da N,N-dimetiltriptamina (DMT) – extraída das folhas do arbusto Psychotria viridis – pela
MAO-A, de modo que a molécula possa agir no sistema nervoso central produzindo os efeitos psicoativos responsáveis
pela experiência psicodélica (Callaway, 1999; Riba et. al., 2003; McKenna, 2004). A DMT é um alcaloide extensivamente
presente na natureza em vegetais e animais. Essa molécula é também encontrada em mais de 50 outras espécies de plantas
de variadas famílias. A DMT possui estrutura química semelhante ao neurotransmissor endógeno serotonina
(5-hidroxitriptamina – 5-HT), uma vez que ambas as moléculas são derivadas do aminoácido essencial triptofano, e
apresenta afinidade pelos receptores serotoninérgicos, em especial o subtipo 5-HT2A (Dominguez-Clavé et al., 2016).

A DMT também age em receptores não serotoninérgicos, como o sigma-1 (SR-1). Esse receptor está associado ao
retículo endoplasmático, modulando a atividade de outras proteínas e promovendo a neuroplasticidade por meio da
formação da coluna dendrítica nos neurônios. Há a hipótese de que a ayahuasca age aumentando a plasticidade sináptica
através da modulação da transcrição gênica e da interação com esses receptores SR-1, associados à produção de BDNF
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(fator neurotrófico derivado do cérebro). (Dominguez-Clavé et al., 2016; Palhano-Fontes et al., 2019). Considerando que
tais mecanismos estão envolvidos na fisiopatologia da depressão e que certos antidepressivos, como a fluvoxamina,
estimulam o SR-1, é plausível que os efeitos antidepressivos da ayahuasca, reportados recentemente na literatura
(Palhano-Fontes et al., 2021), sejam mediados, pelo menos em parte, pelo agonismo SR-1 (Dominguez-Clavé et al., 2016).
Outro aspecto a ser considerado nesse sentido é que estudos de neuroimagem mostram que as redes cerebrais são afetadas
pelo uso do chá, principalmente modulando as redes neuronais envolvidas no controle emocional e promovendo uma
diminuição da atividade da DMN (Default Mode Network), que está hiperativa na depressão (Palhano-Fontes et al., 2015,
2019).

Os estudos realizados com ayahuasca têm mostrado que a bebida apresenta um baixo risco à saúde (Halpern et al.,
2008; Dominguez-Clavé et al., 2016). No entanto, como podemos dizer dos psicodélicos de um modo geral, pode oferecer
risco para indivíduos já propensos à psicose (pessoas com esquizofrenia ou parentes em primeiro grau de pessoas com
transtornos psicóticos, por exemplo). Outra consideração importante a ser feita é que indivíduos que fazem uso de
antidepressivos das classes dos inibidores da monoaminoxidase (IMAO) ou dos inibidores seletivos da recaptação de
serotonina (ISRS) devem ser cuidadosamente orientados quanto ao uso da bebida, pois há um risco de crise serotoninérgica
pela potencialização dos efeitos da serotonina desencadeado por uso desses remédios concomitantemente ao DMT (Riba et
al., 2003).

Em nosso país, como a ayahuasca é regulamentada para fins religiosos, a realização de estudos observacionais com
participantes das religiões ayahuasqueiras, além de estudos pré-clínicos e clínicos com uso da substância têm verificado o
seu potencial terapêutico para diferentes condições psiquiátricas, com destaque para a depressão e os transtornos por uso de
substâncias (Palhano-Fontes et al., 2019; Horák et al., 2018). É importante salientar que a ayahuasca não apresenta risco de
causar dependência e no caso do seu uso no tratamento de transtornos por uso de substâncias não seria simplesmente
substituir uma droga por outra, pois a ideia da terapia com ayahuasca está voltada para um processo mais abrangente de
reconstrução da vida do dependente, em seus mais amplos aspectos (Mercante, 2013).

Embora o uso da ayahuasca seja relativamente comum no Brasil, ainda há diversos aspectos do seu uso que interagem
com a saúde mental e que demandam mais informações. Não sabemos, por exemplo, a real extensão do risco da
combinação entre antidepressivos (especialmente os inibidores de recaptação de serotonina) e a ayahuasca. Outro elemento
ainda não adequadamente esclarecido é o risco do desenvolvimento de sintomas psicóticos em pessoas com histórico prévio
ou não de diagnósticos de psicose. Além disso, outros elementos de relevância na interação entre a psiquiatria e a
ayahuasca nunca foram explorados de forma científica com psiquiatras com experiência no atendimento de pacientes
ayahuasqueiros. É principalmente esta lacuna de conhecimento a que este projeto procura cobrir, explorando o tema e
levantando hipóteses que possam posteriormente ser testadas em relação aos potenciais terapêuticos da ayahuasca.

METODOLOGIA:

O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter retrospectivo, exploratório e descritivo, por ser um método
que oferece espaço para a subjetividade, de modo que os resultados não se limitam a parâmetros objetivos. Tendo em vista a
própria natureza subjetiva da experiência com ayahuasca e a riqueza contida na descrição narrativa da experiência vivida por
cada indivíduo, emprega-se tal método para explorar com abrangência os objetivos desta pesquisa.

Obtenção da amostra

A obtenção da amostra foi feita pela técnica de amostragem intencional, por meio das redes de contatos dos
pesquisadores envolvidos no projeto. Reunimos até o momento 6 entrevistas, com praticantes de diferentes religiões
ayahuasqueiras: 2 entrevistados membros da União do Vegetal (UDV), 1 de uma linha Umbandista, 1 do Santo Daime, 1 de
uma linha sincrética que une Santo Daime e UDV e 1 de uma linha sincrética que une Santo Daime e Xamanismo. A amostra
ainda não está concluída, e no decorrer da pesquisa buscaremos recrutar entre 8 e 12 participantes ou até que a quantidade
amostral seja satisfeita por saturação teórica (redundância de informações).

Critérios de inclusão:
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a) Ser médico psiquiatra;

b) Ter experiência com, no mínimo, um caso de paciente psiquiátrico que usou ayahuasca.

Coleta de dados

Foi empregada para a coleta de dados a entrevista semiestruturada, também chamada de entrevista semidirigida
(Turato, 2011; Minayo, 2014; Patton, 2015) que consistiu em chamadas de vídeo gravadas por plataforma online (Google
Meet). Essa técnica tem como ferramenta fundamental o roteiro, que é uma lista de questões ou tópicos a serem explorados
durante a entrevista. Esse instrumento funciona como um guia e fornece uma base para garantir que a mesma linha de
investigação seja seguida com cada uma das pessoas entrevistadas. No entanto, permite que o investigador tenha liberdade
para transitar entre os tópicos pré-determinados, escolhendo como e quando abordar cada um, em um formato de conversação
no qual as perguntas podem ser feitas de forma espontânea. O roteiro serve como uma espécie de checklist durante a
entrevista, para garantir que todos os tópicos relevantes foram abordados (Patton, 2015).

Análise dos dados

A análise de dados seguirá o método de Análise Temática (Braun and Clarke, 2006), que consiste em um método de
análise qualitativa que busca nos dados coletados elementos relevantes à pergunta da pesquisa e os agrupa em temas,
buscando identificar, analisar e descrever sistematicamente padrões de resposta e significados em um determinado conjunto de
dados. No entanto, uma vez que o presente projeto encontra-se em desenvolvimento, os resultados aqui apresentados provêm
de uma análise preliminar das entrevistas realizadas até o momento, de forma que não configura uma análise temática
completa. A partir das anotações realizadas durante e após cada entrevista, juntamente com a escuta ativa dos áudios das
gravações das entrevistas e suas respectivas transcrições, destacamos pontos relevantes acerca dos objetivos da pesquisa
relatados pelos entrevistados. Estes pontos constituem proto-temas, ou seja, conteúdos que poderão formar os temas
propriamente ditos futuramente, quando a análise temática for completada e concluída.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A) Possíveis interações entre medicamentos antidepressivos  e ayahuasca

De um modo geral, os entrevistados relataram que o uso de medicamentos IMAOs é praticamente inexistente nos
seus contextos de prática clínica psiquiátrica. Todos negaram possuir pacientes que bebem ayahuasca e fazem uso dessa
classe de medicamentos. Uma ênfase foi dada quanto aos IMAOs que inibem irreversivelmente a MAO, contraindicando o
uso com a ayahuasca. Todos os entrevistados disseram ter pacientes que fazem uso da ayahuasca e também de ISRS. Um
entrevistado relatou que pessoas vomitam mais e também vivenciam uma diminuição da experiência psicodélica por estarem
em uso ISRS. Dos seis entrevistados, três relataram manter a medicação na dose habitual que o paciente já vem tomando,
orientando a redução da dose de ayahuasca administrada, buscando conhecer melhor o comportamento desses pacientes e
ajustando a dose do chá caso necessário. Foi trazido na entrevista que o estímulo sobre o sistema serotoninérgico exercido
pelos compostos da ayahuasca, somada ao uso do ISRS, pode acentuar os efeitos da primeira hora e meia de sessão
(tremores, calafrios) causando um desconforto mais físico do que psíquico. A manutenção da medicação, mesmo no dia do
uso da ayahuasca, é sustentada pelo argumento de que o paciente mantém um estado emocional melhor, diminuindo o estado
de tensão antes da experiência. Um entrevistado relatou que no começo da sua prática nesse campo pedia para o paciente
não tomar o antidepressivo, mas percebia um mal estar do paciente, que apresentou estados de ansiedade e tensão emocional
antes da experiência com o psicodélico. Outros três entrevistados orientam uma pausa na medicação e relatam que fazem
isso por não haver um consenso a respeito do assunto. Alguns desenvolveram os seus próprios métodos, como pausar o uso
do antidepressivo com base no tempo de meia vida do medicamento. De modo geral, relataram pausar de 3 a 2 dias antes do
uso do chá ou mesmo no dia do uso, procurando minimizar ao máximo o tempo sem medicação, dado o risco de crises de
descontinuidade medicamentosa. Houve relato de pacientes que fazem uso de ISRS e observam efeitos psicodélicos menores
do que as pessoas que não o fazem. Uma atenção especial foi dada ao fármaco fluoxetina, por ter uma meia vida maior que
outros antidepressivos e, por isso, preferem evitar que se faça o uso concomitante com a ayahuasca, uma vez que os efeitos
dessa interação são pouco conhecidos. De modo geral, todos os entrevistados disseram que é importante analisar e estudar
cada caso em particular para garantir a otimização da experiência psicodélica do indivíduo. É importante salientar que
nenhum dos entrevistados relataram casos de síndrome serotoninérgica ou qualquer outra intercorrência psiquiátrica em
pacientes que fazem uso de antidepressivos ISRS e também da ayahuasca.
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B) Relação do uso da ayahuasca com fármacos antipsicóticos e a presença de sintomas psicóticos

Apenas um entrevistado diz já ter lidado com pacientes que faziam uso do chá estando em tratamento para
esquizofrenia, sem nenhum agravo do quadro, mas sempre em uso de medicação, acompanhamento médico e doses
moderadas de ayahuasca. Relatou também pessoas que tiveram surto maníaco após uso da bebida. Diz ser radical na
contraindicação apenas com pessoas que têm diagnóstico de psicose e que não estão em uso de medicamento para
tratamento e, caso estejam em tratamento com antipsicóticos, avalia cada caso em particular para saber se contraindica ou
não o uso da bebida. Outro entrevistado disse que se o quadro psicótico estiver controlado e sem sintomas, a pessoa poderia,
em tese, utilizar a bebida. Mas afirma que sempre diante da constatação do uso de algum fármaco antipsicótico procura
saber o motivo desse uso, pois essa classe não é usada apenas para tratamento de psicose, o que não necessariamente
implicaria em uma contraindicação. Relatou também ter conhecimento de casos de franco surto psicótico durante um ritual
com o chá, que teve um custo da vida pessoal do paciente, por isso adota posição mais cautelosa. O entrevistado
compreende a ayahuasca como uma proposta de trabalho para a mente, e a mente precisa ter uma estrutura para poder
suportar essa carga de trabalho. Foi citado também um levantamento realizado pelo Departamento Médico e Científico da
UDV (Lima, FAS; Tófoli, LFF, 2011), que constatou que em muitos dos casos de surto psicótico após uso do chá não se
levou em consideração o histórico pessoal de sintomas psicóticos, de internação psiquiátrica e também os antecedentes
familiares de psicose, e diz que alguns casos poderiam ter sido evitados caso tivesse sido tomado o devido cuidado. Ainda
nesse levantamento, foi visto que a incidência de surto psicótico naquele grupo ayahuasqueiro (1,7%) não foi expressiva em
comparação à população geral (que não usa ayahuasca; 2%). Metade dos entrevistados preferem não se valer apenas do
estado compensado atual do paciente e procuram ir mais a fundo no diagnóstico, detalhando todo o histórico pregresso
pessoal e familiar da pessoa, evitando desencadear experiências de sofrimento. A outra metade é categórica ao dizer que
contraindicam pacientes que já tiveram sintomas psicóticos alguma vez na vida ou mesmo que se encontram em tratamento
sem sintomas. Houve um relato de um paciente que tinha TAB e que apresentava quadros de manias, inclusive com
internações psiquiátricas prévias. Ele fazia uso de ayahuasca sem o aval psiquiátrico do entrevistado. Esse paciente teve um
surto psicótico usando ayahuasca. Em suma, é bem presente a argumentação de que é preciso conhecer cada caso em
particular para indicar ou não o uso da ayahuasca.

C) O uso da ayahuasca e a sua influência na vida dos pacientes dos entrevistados

Nesse aspecto, é perceptível nas entrevistas relatos harmônicos entre si, compartilhando perspectivas parecidas da
influência da ayahuasca na vida dos pacientes. É relatado que o chá traz “limpeza” e “positividade” na vida da pessoa, desde
que a mesma faça um trabalho ativo nesse processo de busca de bem estar. Além disso, foi dito que a ayahuasca equilibra a
pessoa de uma maneira ampla, tanto física quanto psiquicamente. Segundo os entrevistados, o chá também parece fazer os
pacientes se tornarem mais empáticos com as pessoas, pois passaram a refletir mais sobre como tratam as outras pessoas do
seu convívio social e familiar. É relatada também a sensação de pertencimento no ambiente que o paciente se encontra
inserido, no sentido de gerar conexão e “vínculo espiritual” com o coletivo. Outro ponto interessante levantado em alguns
relatos é o efeito antidepressivo imediato após a experiência psicodélica, efeito que leva em média de duas a quatro semanas
após o início do uso de medicamentos antidepressivos convencionais. Consideram que a ayahuasca age quimicamente como
um medicamento antidepressivo, porém com maior potência e maior duração, além de menos efeitos colaterais. Um
entrevistado relatou ter levado para participar de cerimônias com ayahuasca dois pacientes decididos a cometer suicidio, e a
experiência de “morte subjetiva”, associada ao efeito antidepressivo imediato, fez com que eles não progredissem com a
ideação suicida e estão bebendo o chá até os dias de hoje. A ayahuasca também foi interpretada como uma ferramenta que
auxilia o paciente a entender o que se passa dentro dele e assim poder diagnosticar seus problemas internos, o que pode ser
otimizado com psicoterapias. No momento de integração e de elaboração das experiências psicodélicas vividas, os pacientes
fortaleceriam algo em si mesmos. O indivíduo elevaria o “eu superior” e se desenvolveria amplamente no aspecto afetivo,
espiritual e material, com ganhos e melhorias na sua vida como um todo, segundo observado pelos entrevistados.

D) Como o uso da ayahuasca influencia na prática clínica psiquiátrica dos entrevistados

Nesse item pesquisado, dois entrevistados disseram que com o uso da ayahuasca puderam compreender com mais
detalhes os estados psíquicos alterados dos seus pacientes, como os estados de consciência fronteiriços e vivências
delirantes, e com isso desenvolveram mais empatia e entendimento a respeito dos quadros desses indivíduos. Em muitos
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relatos, foi trazido um aumento da capacidade de empatia, o que auxilia a compreender não só aquilo que é manifestado,
mas também aspectos mais amplos e até mesmo o que a própria pessoa não sabe ao certo o que está falando, mas expressa
por meios que vão além das palavras, aperfeiçoando o acolhimento clínico-psiquiátrico. O aumento da capacidade de
empatia e a sensação de mais humanidade estão presentes em todas as entrevistas. A ayahuasca é vista como uma
ferramenta que pode agregar no arsenal clínico, propiciando uma cultura de cuidado centrado na autonomia do paciente, pela
compreensão de seus processos e vivências de forma mais ampla. É relatado o aumento da sensibilidade acerca do
sofrimento alheio e um olhar para outro mais aprofundado, que vai além das queixas e comorbidades. É nítida nas
entrevistas a abertura para espiritualidade e como essa visão da vida traz satisfação para os entrevistados, no sentido de se
sentirem mais conectados com seus pacientes e melhores condutores da sua prática clínica.

CONCLUSÕES:
Trata-se de uma análise preliminar dos dados reunidos a partir de seis entrevistas concedidas por médicos

psiquiatras que fazem uso ritual de ayahuasca e que atendem pacientes que também fazem uso da bebida. Até agora, é
possível notar que a ayahuasca parece desempenhar um papel de fundamental importância em suas vidas, pois relatam que
ao fazerem uso da bebida se sentem seres humanos melhores, mais empáticos e conseguem perceber aspectos da vida que
não percebiam antes, como a busca pela transcendência e espiritualidade, auxiliando assim na conexão e entendimento do
paciente na prática como psiquiatra. De um modo geral, a bebida aparece como uma importante ferramenta de autoanálise e
autoaprimoramento para todos os entrevistados e também com forte potencial terapêutico na vida dos pacientes que fazem
uso da bebida, não sendo relatado nenhum comprometimento cognitivo ou intercorrência psiquiátrica naqueles pacientes que
fazem uso concomitante de ayahuasca e medicamentos antidepressivos. A contraindicação do uso da ayahuasca por
pacientes com diagnóstico ou história pregressa de quadro psicótico é um aspecto de grande relevância percebido nas
entrevistas. A continuidade das entrevistas irá permitir construir um corpo temático mais robusto acerca dos objetivos da
pesquisa, que poderão reforçar ou apresentar perspectivas contraditórias aos achados preliminares aqui apresesentados.
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