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Introdução

Ayahuasca é uma palavra na língua indígena andina quéchua que significa "videira das almas”1. O termo
denota uma bebida com efeitos psicodélicos utilizada em diversos contextos ritualísticos-religiosos,
principalmente por religiões baseadas na região amazônica. A ayahuasca possui diversos outros nomes, como
"daime", "vegetal", "hoasca" e "yagé" e possui também variados modos de preparo, contudo, é composto
tradicionalmente pela mistura entre o cipó Banisteriopsis caapi (Malpighiaceae), popularmente conhecido como
"mariri" ou "jagube", e do arbusto Psychotria viridis (Rubiaceae), conhecida como "chacrona" ou "rainha" 1

As duas plantas que compõem a ayahuasca atuam sinergicamente para a ocorrência dos efeitos
psicodélicos da bebida. A B. caapi possui majoritariamente -carbolinas, especificamente harmina,β
tetrahidroharmina (THH) e harmalina , ao passo que a P. viridis possui o psicodélico N,N-dimetiltriptamina
(DMT) 2. Quando ingerida sozinha, a DMT não é um composto psicodélico oralmente ativo. Isso ocorre porque há
a degradação da molécula pela enzima monoaminoxidase (MAO), presente em grandes quantidades no fígado,
trato gastrointestinal e cérebro 2. Desse modo, na ayahuasca, a DMT encontra-se junto às -carbolinas, que sãoβ
inibidoras da MAO tipo A. Desse modo, a proteção dessa degradação periférica permite que a DMT chegue ao
sistema nervoso central e exerça os seus efeitos psicoativos 2. Ademais, acredita-se que as -carbolinas possamβ
também contribuir diretamente para os efeitos da ayahuasca, uma vez que apresentam efeitos de modulação das
monoaminas, como a serotonina e a dopamina – por exemplo, sabe-se que a THH atua como um inibidor da
recaptação de serotonina –, embora ainda se conheça pouco a respeito dessas interações psicofarmacológicas entre
os compostos presentes na ayahuasca 3.

A ação da ayahuasca no córtex cerebral está cada vez mais relacionada com a atividade da rede de modo
padrão (em inglês, default mode network, DMN) 4. Esta é uma rede neural superior de processamento de
informações responsável pelas ações de memória autobiográfica, memória prospectiva, "sonhar acordado" e
cognição social 5. Em resumo, a DMN é ativa quando o indivíduo realiza "explorações mentais" e a sua função é
de integrar aferências sensoriais primárias com áreas secundárias de associação e informações retidas na memória
2,6. Anatomicamente, a DMN compreende centros corticais associativos: córtex pré-frontal ventromedial, córtex
pré-frontal dorsomedial, córtex cingulado posterior, precuneus e junção temporoparietal 5. Recentemente, o
hiperfuncionamento da DMN tem sido associado com diversos transtornos psiquiátricos como depressão, etilismo,
esquizofrenia, fobia social e doença de Parkinson 7 e o potencial da terapia psicodélica com ayahuasca sobre essa
rede neural tem sido cada vez mais estudada, uma vez que a bebida atuaria como modulador negativo dessa rede 4.

Estudos mostram que mais de 50% dos usuários de longa data de ayahuasca reduziram não apenas suas
visitas a serviços de saúde, como também o uso de fármacos de prescrição médica 8. Ademais, os bebedores do
chá relatam ter maior sensação de bem-estar físico do que a população geral, apresentando melhores índices de
colesterol e pressão arterial, além de terem menor incidência de patologias cardíacas e de câncer 8,9. Estudos
preliminares apontam, inclusive, potenciais efeitos antitumorais da ayahuasca 10. O chá também apresenta efeitos
positivos no tratamento do uso problemático de substâncias, com destaque para o uso de álcool, mas também para
outras drogas 7,11,12. Acredita-se que os efeitos da ayahuasca auxiliem na redução da sensação de necessidade
(fissura), ansiedade e estresse relacionados à necessidade de uso 13.

Estudos especificamente com o receptor 5-HT2a mostraram que sua ativação consegue estimular fatores
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neurotróficos e fatores de transcrição relacionados à neuroplasticidade 14. Com o uso de ayahuasca, já se observa
evidente decréscimo em sintomas psiquiátricos gerais depois de apenas um único uso 15,16, redução essa que pode
perdurar até 21 dias após a ingestão do chá, sendo mais importante ainda em pacientes com diagnóstico de
depressão 16. Bebedores de ayahuasca apresentam maiores capacidades mindfulness - prática de estar no momento
presente da maneira mais consciente possível - 9 e maior capacidade de introspecção 1. Ademais, em cuidados
paliativos, o uso de ayahuasca é reportado como sendo fator importante na redução de ansiedade e depressão
relacionadas à morte e aceitação da doença em pacientes com patologias terminais. Nesse sentido, esses pacientes
lidam melhor com o processo de morte e sentem-se mais conectados com o mundo, compreendendo significado
na doença, vida e morte 17.

Contudo, apesar de todas as evidências sobre os benefícios e potenciais terapêuticos da ayahuasca, a
maior parte delas remete exclusivamente à saúde mental. Nota-se, pois, que pouco se sabe quanto aos efeitos na
saúde física dos bebedores do chá 9. Desse modo, novos estudos são necessários para investigar os efeitos da
ayahuasca sobre a saúde física dos seus usuários.

Objetivos

O objetivo central desta pesquisa consiste em investigar qualitativamente conhecimentos médicos
relevantes sobre os efeitos do uso da ayahuasca sobre a saúde física, a partir da perspectiva de médicos com
experiência clínica com pacientes usuários da bebida. Além disso, como objetivos específicos, a pesquisa visa
investigar possíveis interações medicamentosas entre ayahuasca e fármacos outros, explorar possíveis influências
do uso de ayahuasca sobre a vida cotidiana, nos seus aspectos relacionados à saúde física e, no caso de médicos
que bebem ou beberam ayahuasca, investigar como o uso da bebida influencia na prática clínica dos entrevistados

Metodologia

A metodologia empregada é a da pesquisa qualitativa, realizando uma análise retrospectiva, exploratória e
descritiva pelo método de análise temática 18,19. A pesquisa qualitativa advém das ciências humanas e permite o
estudo e descrição de um fenômeno de maneira aprofundada ainda que o número de casos seja restrito. Nesse
sentido, a pesquisa qualitativa vale-se da subjetividade das informações na perspectiva do sujeito do estudo, de
modo que é permitida uma investigação pormenorizada dos fenômenos vividos pelos entrevistados, com ampla e
individualizada riqueza de detalhes, o que, neste caso, condiz com a natureza da experiência ritualística de uso da
ayahuasca, que se caracteriza como uma experiência de caráter subjetivo. Nesta pesquisa, a construção da amostra
dá-se por amostragem intencional, com critérios de intensidade e heterogeneidade, até que se atinja a saturação
teórica. Assim, são escolhidos intencionalmente sujeitos com ampla experiência e com casos ricos em detalhes,
mas com distintas vivências, idades, sexos, contexto de prática médica, de modo a assegurar heterogeneidade na
amostra. As entrevistas são encerradas quando é atingida a saturação teórica, ou seja, quando se nota redundância
nas respostas dos entrevistados, denotando uma já completa exploração do tema. Para participar da pesquisa, o
entrevistado deveria ser médico e ter experiência clínica com o uso de ayahuasca.

Os primeiros 2 entrevistados foram indicações pessoais do orientador do projeto, Prof. Luís Fernando
Tófoli. Depois dessas entrevistas iniciais, foi utilizado o método “bola de neve” para angariar novos médicos
entrevistados. Neste método, após ser gerada intimidade entre entrevistado e entrevistador, aquele indica outros
voluntários com perfil compatível ao que o estudo visa obter para também fazerem parte do estudo, de modo que a
amostra aumenta continuamente. A pesquisa utiliza o método de entrevistas semiestruturadas para investigação do
tema. Essas são compostas por perguntas pré-elaboradas que atuam como um roteiro condutor da conversa e
denotam um checklist dos pontos basilares a serem abordados em cada ocasião. Entretanto, devido à natureza
aberta das perguntas roteirizadas, à informalidade da conversa e às condições subjetivas dos fenômenos estudados
pela pesquisa qualitativa, o pesquisador possui grande liberdade para explorar outros pontos que surgirem ao
longo da entrevista. Todas as entrevistas foram realizadas em formato online por videochamada ou
presencialmente. A partir das perguntas da entrevista semiestruturada ou de outros pontos comentados, o
pesquisador levantou códigos, que denotam dados de interesse à pergunta da pesquisa na fala dos entrevistados.
Esses códigos foram nomeados e sistematicamente observados a fim de se notar um padrão, de modo a evidenciar
um tema, o objeto final do estudo da análise temática. Para minimizar o viés interpretativo de um único avaliador
e, assim, maximizar a validade dos achados, a análise temática das entrevistas foi realizada primeiramente pelo
aluno, Leonardo Lobo; em seguida, os temas identificados foram revisados pelo orientador e coorientador deste
estudo, doutores com experiência em análise temática em pesquisa qualitativa, visando a coerência e maior
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assertividade nos pontos de maior interesse. Todo esse processo segue o checklist preconizado pelo Consolidated
criteria for reporting qualitative research (COREQ) 20, de modo a buscar a maior qualidade e transparência
possível dos dados elencados.

Até o presente momento foram realizadas 7 entrevistas com médicos cujas subespecialidades variavam
entre cirurgia do aparelho digestivo, clínica médica, pediatria, acupuntura, urologia, gastroenterologia,
infectologia e sanitarismo. Todos os entrevistados possuíam ampla experiência com ayahuasca, com mais de 10
anos de uso, além de mais de 15 anos de formação e atuação em medicina.

Resultados parciais e discussão

1. O perfil geral do paciente que bebe ayahuasca

O perfil do paciente que utiliza ayahuasca mostra-se variado conforme o centro que cada participante
frequentava ou parcela populacional que atendia em ambulatório. Contudo, notou-se que nos centros urbanos há
uma considerável parcela populacional com boa condição financeira e nível escolar de mestrado e/ou doutorado
que bebe ayahuasca com frequência. Houve também importante associação entre pais ayahuasqueiros e seus filhos
que ou participavam das mesmas religiões, ou que ao menos haviam já utilizado uma vez ayahuasca. Assim,
nota-se uma importante correlação familiar dentro das religiões ayahuasqueiras, de modo que renova as pessoas
que frequentam os centros conforme as gerações. Ainda assim, há uma importante parcela populacional que busca
experimentar ayahuasca mesmo sem ter um contato prévio com qualquer religião. Esse meio de descoberta da
ayahuasca foi inclusive o principal dentre os médicos entrevistados. Houve uma grande procura pela bebida, seja
por “curiosidade”, “busca de algum significado” ou como forma de “expandir as experiências psicodélicas”, sendo
que a maioria dos entrevistados iniciou o uso depois de já estarem no curso de medicina.

2. A segurança do uso, alterações crônicas e um conceito amplo de saúde física e bem-estar

Até então, não foi encontrada nenhuma associação entre o uso agudo ou crônico de ayahuasca com
comorbidades relevantes. Os pacientes que bebiam ayahuasca frequentemente, participando ou não de uma
religião ayahuasqueira, possuiam as mesmas comorbidades que a população geral (HAS, DIS, DM, Obesidade
como as mais prevalentes). Mesmo pacientes com doenças graves, como doenças hepáticas e cardíacas, não
apresentavam descompensação de suas patologias de base ao utilizarem o chá, de modo que não foram relatados
episódios de hepatites ou insuficiências cardíacas agudas após o uso de ayahuasca por pacientes previamente
doentes. Ademais, em todas as entrevistas foi relatado que é possível associar o beber da ayahuasca a um conceito
mais amplo de saúde. Mesmo tendo comorbidades, pessoas que bebem ayahuasca aparentam sentir-se mais
saudáveis, seja física, seja espiritualmente. Esse efeito de bem-estar é ainda maior nos primeiros dias subsequentes
ao uso, o que corrobora com o conceito de after-glow - estado de bem-estar que perdura por até 4-6 semanas após
um uso agudo de ayahuasca. Além disso, a ayahuasca foi utilizada por um dos entrevistados como um meio de
auxiliar e “clarear, trazer respostas” em meio a situações de difícil tomada de decisão. Isso mostra outro
componente relacionado à saúde, o do autoconhecimento e introspecção que a ayahuasca proporcionaria. Foi
relatado um uso terapêutico de ayahuasca como terapia adjuvante para tratar cefaleias, insônia e ansiedade.
Alguns pacientes evitaram o uso de remédios tradicionais e ficaram apenas na terapia com ayahuasca. Outros
tiveram que usar remédios para controle das doenças, mas continuaram a utilizar ayahausca e relatam que a bebida
os auxiliou no tratamento.

3. Interações medicamentosas entre ayahuasca e fármacos

Há uma grande preocupação dos médicos entrevistados com as possíveis interações medicamentosas entre
ayahuasca e outras substâncias. Algumas religiões ayahuasqueiras realizam entrevistas com novos membros das
igrejas a fim de melhor entender as condições de saúde de cada indivíduo e analisar cada medicação de uso
contínuo que a pessoa toma. Nesse sentido, há uma atual tendência de ser proscrito apenas fármacos inibidores da
monoaminoxidase (IMAO) com o uso concomitante de ayahuasca. Essa interação medicamentosa teria o risco de
desenvolver síndrome serotoninérgica ou um quadro de surto psicótico breve nos pacientes. Entretanto, alguns
entrevistados relataram a relação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) com ayahuasca. Há
uma recomendação clássica na literatura científica de se evitar o uso concomitante de ISRS e ayahuasca, também
devido ao risco de desencadear reações adversas relacionadas à síndrome serotoninérgica. Contudo, esse risco
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mostrou-se de fraca evidência, de modo que as recomendações mais atuais dentre os maiores grupos
ayahuasqueiros seria de manter o uso já crônico de ISRS normalmente, uma vez que cessar o uso do
antidepressivo teria maior risco do que o desenvolvimento das reações adversas ao seu uso concomitantemente à
ayahuasca. Não foi relatado pelos médicos qualquer interferência em medicações anti-hipertensivas,
antidiabéticas, estatinas, as quais são as medicações de uso contínuo mais prevalentes dentre os usuários de
ayahuasca, assim como na população em geral.

4. Ayahuasca e seu uso na gestação

O uso de ayahuasca na gestação é observado como “natural” pelos médicos ayahuasqueiros, de modo que não
conseguiam relacionar qualquer efeito na gestação ao uso de ayahuasca. Uma das médicas entrevistadas era uma
parteira tradicional do Santo Daime. Assim, ela realiza partos em grupos ayahuasqueiros tradicionais na bacia
amazônica, nos quais a ayahuasca é utilizada não apenas durante a gestação, mas também durante o trabalho de
parto pela gestante e pelas parteiras. Esse processo faz parte de um ritual simbólico e cultural próprio, mas a
ayahuasca aparenta aumentar a motilidade uterina e apresentar efeito analgésico, facilitando o parto vaginal.
Nesses partos, algumas gotas de ayahuasca são dadas ao recém-nascido, de modo que há uma grande importância
cultural da criança ter esse contato precoce com a bebida. Alguns entrevistados, sendo de religiões
ayahuasqueiras, recomendavam seus centros a evitar o uso no primeiro trimestre de gestação. Essa orientação
dava-se não por acreditarem em um potencial teratogênico do chá, mas sim como um meio de resguardar a igreja
de possíveis ataques caso alguma intercorrência ocorresse na gestação. Depois desse período, o uso do chá era
considerado normal, esperado e sem contraindicações.

5. A importância do contexto de uso ao beber ayahuasca

O contexto de uso mostrou-se como fator protetivo durante uma sessão com ayahuasca. Ainda que cada
religião tenha suas diferenças, o uso recreativo de ayahuasca foi condenado, uma vez que ele descarrega o chá de
simbolismo e não possui efeito terapêutico nem de autoconhecimento, de acordo com os entrevistados. Mesmo na
ausência de um contexto religioso, o uso do chá é visto como benéfico em situações da vida de apreensão,
ansiedade e dificuldade de escolha. Uma das entrevistadas relatou ter realizado sessões guiadas de ayahuasca com
os filhos e amigos enquanto eles estavam no início da adolescência, uma época de diversos descobrimentos
pessoais e mudanças de paradigmas. Contudo, mais importante ainda do que um contexto específico de uso, a
presença de alguém mais experiente para guiar a sessão foi considerado basilar. Seja um mestre de uma religião
ayahuasqueira, seja uma pessoa já com ampla experiência, a presença de um guia com conhecimento empírico
sobre a ayahuasca mostrou-se um fator protetivo que garante um melhor proveito e diminui o risco de
intercorrências.

6. Uso concomitante de outras substâncias psicoativas (SPAs)

Houve respostas variadas acerca do uso concomitante de outras SPAs. Em participantes pertencentes à UDV,
as sessões eram sempre realizadas apenas com ayahuasca e, pela doutrina religiosa adotada, os participantes não
podem utilizar outras SPAs, mesmo fora do centro. Contudo, em participantes não pertencentes a uma religião, ou
pertencentes a outras, nota-se que uso concomitante de ayahuasca com rapé e/ou cannabis, além de haver um uso
não concomitante de LSD e psilocibina. Entretanto, nota-se que não foi citado o uso de álcool ou tabaco. Essas
duas substâncias seriam opostas ao bem-estar físico e estado mental que a ayahuasca promoveria, de modo que as
pessoas que bebem o chá muitas vezes conseguem inclusive diminuir ou cessar o uso dessas substâncias. Foram
relatados casos presenciados que, com apenas uma dose de ayahuasca, etilistas e tabagistas inveterados teriam
cessado o uso dessas substâncias, de modo que isso não foi atribuído à doutrina religiosa, mas sim aos efeitos do
chá.

7. Influência da ayahuasca na prática clínica do entrevistado e o lugar que a ayahuasca ocupa na vida
dos médicos que a bebem

Ainda que nem todos os entrevistados bebessem ayahuasca com a frequência que já o fizeram, nota-se que a
bebida já ocupou ou ainda ocupava lugar central na vida de todos. Respostas como “teria errado menos se tivesse
bebido antes”, “sentimento de gratidão”, “ela é tudo pra mim”, “faz parte de um tripé: família, vegetal e
trabalho” mostram com clareza a importância que a ayahuasca possui para os médicos ayahuasqueiros
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participantes da pesquisa. Nesse sentido, os relatos denotam que a bebida influenciou na prática médica dos
entrevistados, e alguns deles consideram que o profissional médico teria muito a ganhar ao experimentar
ayahuasca. O médico ganharia mais sensibilidade, capacidade de empatia e entendimento do processo de adoecer
e cura. Assim, foi relatado um sentimento de maior humanidade em cada pessoa que chega ao consultório, o que
favoreceria uma melhor relação médico-paciente.

Conclusões preliminares

O perfil dos pacientes que bebem ayahuasca é variado, mas parece ser um denominador comum buscar
conhecer a bebida por uma curiosidade individual. Os relatos sugerem que a bebida não aparenta ser um fator de
risco para descompensação de doenças de base, nem para agravos à saúde física dos usuários, podendo inclusive
funcionar como um fator protetivo de saúde. A única interação medicamentosa proscrita aparenta ser relacionada
ao uso de IMAOs; e o uso concomitante de ayahuasca com ISRS não foi considerado como um uso que predispõe
a efeitos adversos. O uso por gestantes não foi relacionado pelos participantes a malformações fetais, sendo
inclusive utilizado como auxílio no trabalho de parto em religiões como o Santo Daime. A presença de um
contexto adequado ou uma pessoa mais experiente guiando a sessão foi considerada fator protetivo fundamental
ao se beber ayahuasca. Por fim, a bebida ocupa um lugar central na vida dos médicos ayahuasqueiros
entrevistados, auxiliando-os a desenvolver uma melhor relação médico-paciente.
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