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RESUMO 

 

O uso abusivo do álcool gera conseqüências negativas para a sociedade e ainda 

não possui um tratamento satisfatório, sendo a busca por novos tratamentos uma 

importante questão de saúde pública. A ayahuasca (AYA), constituída de duas 

plantas amazônicas alucinógenas e utilizada em um contexto religioso, é conhecida 

popularmente por ser útil no tratamento do alcoolismo. Em função disso, este 

trabalho avaliou o efeito farmacológico do chá em modelos pré-clínicos de 

dependência. Os princípios ativos foram quantificados e estavam presentes em 

concentrações semelhantes à encontrada na literatura. A administração por via oral 

de AYA não induziu óbito dos camundongos, revelando a segurança do seu uso nos 

animais. Foi avaliado o perfil farmacológico através dos testes de screening, 

atividade motora, coordenação motora e potencialização de sono induzido por 

hexabarbital e não foram encontradas alterações comportamentais dignas de nota 

em relação ao grupo controle (CTL). Não foi possível avaliar a influência da AYA no 

consumo de etanol (ETN) em camundongos, pois não houve preferência pelo etanol 

em relação à água no teste de livre escolha dessa substância. No teste de 

preferência condicionada de lugar (PCL), os animais foram distribuídos em CTL, 

AYA, ETN e AYA+ETN.  Quando avaliado o tempo nos compartimentos pareados 

(P) com a droga e não pareado (NP), houve PCL nos grupos ETN e AYA, porém não 

houve PCL nos animais CTL e nos que receberam AYA+ETN. A AYA não 

apresentou um perfil tóxico, depressor ou estimulante. No teste da PCL houve o 

bloqueio do efeito reforçador do ETN quando AYA foi previamente administrada, 

porém, a AYA, por si só, apresentou um efeito reforçador. Esses resultados indicam 

que o uso da AYA para o tratamento do alcoolismo não pode ser descartado, porém 

novos estudos precisam ser realizados para definitivamente comprovar este uso.  
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ABSTRACT 

 

The abusive consume of alcohol has negative consequences to the organism and to 

the society, making it an important matter of public health. Since there is no 

satisfatory treatment, research on new and alternative treatments are needed. 

Ayahuasca is a tea made from a combination of two amazonic plants (nome das 

plantas). It has been used for thousands of years in religious context and it is 

popularly used for treatment of alcoholism. The present work evaluated the 

pharmacological effects of the tea (AYA) in preclinical dependence models. Active 

constituents were quantified and found at the same concentration as the literature. 

The oral administration of AYA did not induce death in mice. The pharmacological 

profile was established through preclinical tests: Initial pharmacological screening, 

motor activity test, motor coordination test, potentiating of the hexobarbital induced 

sleeping time. We did not find significant differences between control and treatment 

groups, attesting its safety in animals. Regarding to the ethanol (ETN) consumption 

in mice, it was not possible to evaluate the AYA effect, since the animals did not 

show any preference from ethanol at the free choice oral ethanol self-administration 

test. At the conditioned place preference test (PCL), the animals were divided in four 

groups: CTL, AYA, ETN and AYA+ETN. When comparing the time spent on the drug-

paired (P) and unpaired (NP) compartments, PCL occurred in ETN and AYA groups, 

but CTL and AYA+ETN animals did not present this behavior. AYA did not show any 

toxic profile, depressant or stimulant effects. At the PCL test, previous AYA 

administration blocked the rewarding effect of ETN, but AYA by itself did not show 

any rewarding effects. Our results indicate that AYA using for alcoholism treatment 

can not be discarded, however new studies are needed to the fully understanding of 

its mechanisms. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Álcool: uso x tratamento 

Há muito tempo, 6000 A.C., que a humanidade consome álcool. As primeiras 

bebidas utilizadas, pela facilidade de produção, foram o vinho e a cerveja que, 

unindo-se aos rituais religiosos e a cultura de cada povo, fomentaram o consumo em 

larga escala. Com o desenvolvimento industrial, houve um grande aumento na oferta 

deste tipo de bebida, contribuindo com um maior consumo e, conseqüentemente, 

aumentando o número de pessoas que passaram a apresentar algum tipo de 

problema pelo uso abusivo de álcool (Tabach, 1997). 

De acordo com os resultados obtidos pelo CEBRID (Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas) a partir de um levantamento feito nas 108 

maiores cidades do Brasil (Carlini et al ., 2005), 76,4 % da população já fez uso do 

álcool na vida. Além disso, há uma estimativa de que 12,3 % são dependentes de 

bebidas alcoólicas nestas cidades, o que faz do alcoolismo um importante problema 

de saúde pública. 

Existe uma extensa lista de problemas sociais causados pelo álcool que 

afetam a família, a situação financeira, o trabalho e as relações sociais que 

envolvem a polícia e a justiça. Um estudo feito pelo Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos dos EUA em 2000 mostra que o país teve 20.687 mortes 

relacionadas ao uso de álcool, excluindo os casos de acidentes e homicídios, com 

um total gasto pela nação de 185 bilhões de dólares, evidenciando o grande prejuízo 

econômico que este tipo de problema provoca no sistema público de saúde 

(Johnson, 2008). 
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O uso abusivo e a dependência de álcool são os transtornos psiquiátricos 

mais prevalentes, sendo responsáveis pela maioria das internações psiquiátricas, 

não só no Brasil, como em outros países desenvolvidos (Ramos & Bertolote, 1997; 

Noto et al., 2002). Estima-se que nos Estados Unidos, 14% dos homens e 5% das 

mulheres têm problemas de dependência ou abuso de álcool. Além disto, o seu uso 

crônico está envolvido na etiologia de muitas outras condições patológicas severas, 

como várias formas de câncer, doenças do fígado, danos cerebrais entre outras 

(Tambour & Quertemont, 2007). 

De acordo com o CID-10 (Código Internacional de Doenças, 2008) o 

alcoolismo está classificado como “transtornos mentais e comportamentais devido 

ao uso de substância psicoativa” e algumas das complicações psiquiátricas mais 

conhecidas são: a síndrome de abstinência alcoólica, delirium tremens, transtorno 

psicótico (residual ou de instalação tardia) e distúrbio amnésico alcoólico, conhecido 

também como síndrome de Korsakoff. 

A síndrome de Korsakoff se caracteriza por déficits pronunciados de memória, 

incapacidade de formar novas memórias, apatia, indiferença, dificuldade de manter 

um padrão de atividade ou persistência diante de atividades complexas, dentre 

outros sintomas. Já a encefalopatia de Wernicke, que precede a de Korsakoff, é 

caracterizada por: delírio, ataxia no andar, oftalmoplegia, nistagmo, confusão mental 

e coma. Por estarem associadas, com freqüência são denominadas de síndrome de 

Wernicke-Korsakoff (Tomaz, 1993).  

Além da abordagem psiquiátrica / comportamental, há também uma vasta 

lista de alterações que atingem basicamente outros órgãos e sistemas como: 

digestório (esteatose, hepatomegalia, diarréia, entre outras), cardiovascular (fibrose 

perivenular) e outras alterações como por exemplo: gota, aumento do aldeído 
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acético, disfunção sexual, anemia, atrofia muscular, além da síndrome fetal pelo 

álcool (SFA). Esta última ocorre em um terço das crianças nascidas de mães com 

alcoolismo crônico (Ramos & Bertolote, 1997). 

É bem conhecido o fato de que o etanol penetra em todos os tecidos, 

podendo causar lesões em qualquer órgão. O etanol ingerido é absorvido inalterado 

pelo estômago e intestino delgado e, cinco a dez minutos depois, já é detectado no 

sangue, atingindo suas concentrações sanguíneas máximas entre trinta e noventa 

minutos após a sua ingestão.  Praticamente quase a totalidade do etanol ingerido é 

modificado mediante oxidação a aldeído acético e, subseqüentemente, até dióxido 

de carbono (CO2) e água. Menos de 10% podem ser eliminados pelo organismo sem 

transformações metabólicas, através dos pulmões e, em menor quantidade, pelos 

rins. A oxidação ocorre principalmente no tecido hepático (95%), com liberação de 

energia (7,1 Kcal/g). A “energia alcoólica”, ao contrário de outras fontes energéticas 

(ex: lipídio e glicídios), não é armazenada de forma eficiente, dissipando-se como 

calor. Devido a este fato, o etanol é chamado de fonte de “caloria vazia” ou não 

aproveitável bioquimicamente e pode levar o indivíduo à desnutrição, caracterizada 

por uma deficiência de vitamina B1 e ácido fólico (Ramos & Bertolote, 1997). 

O etanol (C2H5OH) é uma molécula de ação farmacológica inespecífica, pois 

atua em diversos sistemas de neurotransmissão como monoaminas, acetilcolina, 

aminoácidos neurotransmissores e canais de cálcio (Zaleski et al., 2004), além de 

atravessar a membrana lipídica da célula, devido a uma alteração no arranjo 

primário de sua estrutura, tornando-a mais fluida (Franks & Lieb, 1984; Harris et al., 

2008). Ele influencia na liberação dos principais neurotransmissores presentes no 

SNC, como a dopamina (DA), serotonina (5-HT; 5-Hidroxitriptamina), noradrenalina 

(NA) e peptídeos opióides (Zaleski et al., 2004). Di Chiara & Imperato, (1988) 
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verificaram que o etanol, como outras drogas de abuso (nicotina, anfetamina, 

opiáceos e cocaína), aumentava as concentrações dopaminérgicas extracelulares 

nas áreas límbicas, como por exemplo o caudato dorsal e principalmente no núcleo 

accumbéns (Nac). Ativa também o disparo neuronal dopaminérgico na área 

tegmental ventral (ATV) do mesencéfalo (Zaleski et al., 2004) que, assim como no 

núcleo accumbens, faz parte da via mesolímbica, essencial para os efeitos de 

recompensa do álcool. Vias serotoninérgicas parecem ativar indiretamente este 

sistema dopaminérgico, pois antagonistas do receptor 5-HT3 podem bloquear a 

liberação de DA pelos neurônios dopaminérgicos destas áreas límbicas (Carboni et 

al., 1989). 

Estudos recentes mostram que o etanol está envolvido em sistemas de 

aminoácidos como o do glutamato, especialmente através do receptor 

glutamatérgico N-metil-D-aspartato (NMDA) (Nagy, 2008) e do ácido gamma-

aminobutirico (GABA), através dos receptores GABA-A e GABA-B (Enoch, 2008), 

entre outros. Alterações nesses receptores parecem estar envolvidas com a 

tolerância, dependência e a síndrome de abstinência ao álcool. 

 Embora já se conheça boa parte dos problemas e mecanismos de ação do 

etanol, o tratamento do alcoolismo é bastante complexo e nem sempre 

acompanhado de êxito, pois muitas vezes há uma baixa adesão e recaídas 

freqüentes. Segundo Shuckit (1991), não existe um único tratamento para o 

alcoolismo e este quadro permanece o mesmo até os dias de hoje. Por este motivo, 

não há consenso sobre qual seria o melhor tratamento a ser empregado, pois alguns 

deles apresentam resultados eficazes, mas com pequena magnitude do efeito 

(Johnson, 2008). Em concordância com esta linha de raciocínio, Baltieri & Focchi, 

(2001) mostraram que alguns destes tratamentos medicamentosos, utilizados na 
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clínica como ansiolíticos, antidepressivos e medicações dopaminérgicas têm 

mostrado resultados negativos. Desta forma, a procura de drogas com efeito anti-

álcool tornou-se uma alternativa importante a ser considerada, na medida em que 

proporcionaria resultados equivalentes ou até mesmo melhores do que os 

tratamentos utilizados até o presente momento. 

Entre os medicamentos “anti-álcool” existe o grupo das eméticas, que 

provocam náuseas e vômitos, potencializando os efeitos desagradáveis do álcool. 

Uma droga usada com esse fim é o dissulfiram, que difere das drogas mencionadas 

acima devido ao seu mecanismo de ação. Ele foi aprovado há mais de 55 anos pelo 

FDA (US Food and Drug Administration) e age inibindo a enzima aldeído-

desidrogenase e provocando um aumento excessivo de aldeído acético, responsável 

pelos efeitos desagradáveis no organismo. Testes clínicos têm mostrado resultados 

inconsistentes desta droga na ajuda dos pacientes a ficarem abstêmios do álcool e 

também sobre a sua adesão ao tratamento (Suh et al., 2006).  

Uma outra substância que recentemente vem sendo utilizada para o 

tratamento do alcoolismo é o acamprosato, um antagonista dos receptores 

glutamatérgicos NMDA (Johnson, 2008). Alguns estudos clínicos (Brasser et al., 

2004) demonstraram que esta substância não altera a farmacocinética nem os 

efeitos fisiológicos, subjetivos ou ainda os prejuízos psicomotores provocados pelo 

etanol. Por outro lado, Soyka & Chik (2003), verificaram que estudos realizados na 

Europa demonstraram que o acamprosato, quando comparado com a naltrexona, 

um antagonista não seletivo do receptor opióide, apresenta uma maior eficácia 

quando se utilizam como critérios a abstinência ou recaída em consumidores 

pesados de álcool. Porém, Rösner et al. (2008) verificaram que o acamprosato é 
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efetivo em prevenir a recaída, enquanto que a naltrexona, além de prevenir a 

recaída, diminui o consumo pesado de pacientes dependentes do álcool.  

Um estudo realizado por Phillips et al. (1997), com camundongos 

(C57BL/6G), observou que a administração de naltrexona reduziu a ingestão de 

álcool em animais que apresentavam elevado consumo, mas teve pequena eficácia 

quando readministrado após um período em que os animais haviam ingerido 

somente o etanol. Em outro estudo que utilizou naltrexona, verificou-se que essa 

substância reduziu a ingestão de álcool em dependentes (O’Malley et al., 2002). Por 

outro lado, em uma recente revisão (Johnson, 2008), foi observado que tanto a 

naltrexona, quanto o acamprosato e o dissulfiram, apesar de mostrarem resultados 

eficazes, têm aspectos insatisfatórios quando utilizados como tratamento. 

Existem estudos focados na teoria de que baixos níveis de 5-HT no SNC 

podem caracterizar um fator de risco para o alcoolismo (Zaleski et al, 2004) e, por 

mais de três décadas, o interesse se voltou para agentes serotonérgicos no estudo 

da dependência do álcool. Estes estudos analisaram principalmente drogas que se 

ligam aos receptores serotonérgicos e seus subtipos, inibidores da recaptação de 

serotonina, agonistas parciais dos receptores 5-HT1 e antagonistas dos receptores 

5-HT2 e 5-HT3 (Johnson, 2008).  

Novas drogas estão sendo testadas para o tratamento da dependência do 

álcool como a quetiapina, um anti-psicótico atípico (Pettinati & Rabinowitz, 2006), o 

ondansetron, um antagonista dos receptores 5-HT3, o topiramato, um 

anticonvulsivante e o bacoflen, um agonista de GABA-B. Outras drogas ainda estão 

sendo estudadas tendo como alvo os receptores CB1, a transmissão glutamatérgica 

(mGluR2, 3 e 5) e os neuropeptídeos do fator liberador de corticotropina (CRF) 

relacionados ao stress (neuropepitídeo Y (NPY) e nociceptina), mas ainda precisam 
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de mais estudos e melhor entendimento de seus mecanismos de ação para as 

respectivas validações (Heilig & Egli, 2006).  

A não aderência do paciente ao tratamento proposto é um dos problemas 

mais difíceis de serem resolvidos no tratamento do alcoolismo. Assim sendo, a 

terapia psicossocial associada à farmacoterapia pode resultar em um tratamento 

efetivo (Swift, 2007), sendo que uma das terapias mais utilizadas é a cognitivo-

comportamental (Rangé & Marlatt, 2008). Diversas outras intervenções psicossociais 

para dependência do álcool, incluindo os Alcoólicos Anônimos, podem ser 

integradas com sucesso à farmacoterapia (Weiss & Kueppenbender, 2006). 

Outro problema a ser encarado refere-se à síndrome de abstinência, 

caracterizada pelo surgimento de sintomas fisiológicos quando a droga é 

interrompida abruptamente. Entretanto, entre 85% e 95% das pessoas que 

experimentam a retirada do etanol após um consumo prolongado apresentam 

apenas os sintomas mais leves da abstinência havendo, nestes casos, uma grande 

dificuldade de distinguir este quadro de uma ressaca (Schuckit et al., 1991). Por 

outro lado, quando se manifesta de forma mais intensa, a síndrome de abstinência 

causa sérios prejuízos ao organismo. Existem vários tratamentos envolvidos na 

tentativa de aliviar esse quadro, como por exemplo o uso de benzodiazepínicos, 

clormetiazol e topiramato (Enoch, 2008) ou ainda, em alguns casos, a utilização de 

vitaminas. Mas esses medicamentos são limitados do ponto de vista de tratamento, 

pois muitas vezes eles combatem somente o problema do “delirium tremens” ou de 

convulsões por abstinência ao álcool, sem interferir na origem do problema. 

Apesar de todas estas tentativas de tratamento, o alcoolismo continua sendo 

um problema de difícil solução, pois a maioria das opções hoje disponíveis tem um 

custo bastante elevado, é de longa duração e de resultados insatisfatórios. Neste 
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sentido, o estudo de plantas com ação anti-álcool poderia ser um valioso instrumento 

como alternativa aos tratamentos existentes.  

 

1.2 Plantas x álcool  

 

A gravidade da dependência de drogas tem levado pesquisadores a explorar 

o reino vegetal como fonte de novas abordagens terapêuticas (Baumann et al., 

2001). 

Existem plantas que têm sido utilizadas popularmente para combater a 

dependência do álcool e algumas já possuem estudos na literatura. Contudo, 

provavelmente outras aguardam à serem descobertas. Dentro desta perspectiva, 

algumas plantas merecem a atenção. Uma delas é a erva de São João (Hypericum 

perforatum L.), uma planta que se tornou muito conhecida pelo sucesso terapêutico 

no combate à depressão (Mendes et al., 2002). Esta planta, juntamente com o kudzu 

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) popularmente utilizado na China e a iboga 

(Tabernanthe iboga Baill.), foram avaliadas quanto ao seu possível efeito anti-álcool 

por Rezvani et al., (2003). Nesses experimentos, os animais foram submetidos ao 

teste de preferência água x álcool após a administração aguda de extratos ou 

substâncias purificadas destas plantas como a puerarina e HPE, 

(hiperforina/hipericina). Houve uma redução do consumo de álcool de forma dose 

dependente com uma mínima redução na alimentação em todos os testes 

realizados. Entretanto, os mecanismos de ação desses componentes não estão 

totalmente compreendidos, havendo evidências de que eles agem modulando 

alguns sistemas neurais envolvidos no comportamento de beber e a sua utilização 
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dependerá dos resultados de testes clínicos a serem conduzidos no futuro (Rezvani 

et al., 2003 ).   

O Capsicum annuum L. (Solanaceae), descoberto na América Central no final 

do século XV pelos marinheiros de Cristóvão Colombo, era, desde épocas 

longínquas, o único condimento usado pelos ameríndios. Importado pelos espanhóis 

em 1514, propagou-se muito rapidamente nas regiões meridionais da Europa, na 

África e na Ásia (Low et al., 1994). Os coletores de ervas medicinais consideram-no 

valioso na cura do alcoolismo para os enjôos do mar, artrite e reumatismo e a 

indústria o utiliza como rubiefaciente, no uso tópico de cremes e pomadas contra 

dores reumáticas (Balmé, 1978). 

Várias outras plantas com efeito anti-álcool são utilizadas popularmente. Entre 

elas, destacam-se a angélica (Angelica officinalis Moench), carvalho (Maytenus 

evonymoides Reissek) e a vassoura do campo (Dodonea viscosa L. Jacq). Outras 

plantas estão descritas na literatura com essa mesma ação como a Salvia 

miltiorrhiza Bunge (Brunetti et al., 2003), Panax ginseng C.A. Mey. (Carai et al., 

2000) e um chá composto por duas plantas chamado de ayahuasca (Mackenna, 

2004). 

 

1.3 Histórico da Ayahuasca  

 

A ayahuasca, que significa cipó dos homens, cipó da morte ou cipó da alma, 

em quéchua, a linguagem do velho império Inca (Pomilio et al., 1999), é uma bebida 

preparada a partir de duas plantas amazônicas com propriedades alucinógenas: 

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb) C.V. Morton (Malpighiaceae) e Psychotria 

viridis Ruiz & Pav. (Rubiaceae). Essas plantas são originárias da floresta amazônica, 
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sendo encontradas nas regiões do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru 

(Callaway et al., 1999). A bebida é preparada na forma de chá e é conhecida 

popularmente como daime, caapi, yajé, hoasca, vegetal e vem sendo utilizada por 

índios dessas regiões em seus rituais religiosos. Para essas populações, os efeitos 

psicoativos da bebida propiciam aos seus usuários uma forma de comunicação com 

o mundo espiritual, auxiliando no diagnóstico e no tratamento de enfermidades 

(Schultes & Hofmann, 1993; Riba et al., 2006). 

A primeira referência à ayahuasca, na Europa, foi feita pelos missionários 

jesuítas: Pablo Maroni em 1737 descreveu a bebida como narcótica e Magnin, em 

1740, descreveu o uso medicinal das plantas pelos índios Maynas, sugerindo que o 

mesmo nome era usado tanto para a bebida quanto para as plantas (apud Pomilio et 

al., 1999). Em 1852 Richard Spruce forneceu informações sobre a utilização de 

narcóticos retirados da Banisteriops caapi pelos índios Tukanos que viviam nos 

arredores do rio Uaupés, na Amazônia Brasileira (Schultes, 1968; Pinkley, 1969). Del 

Castilho descreveu em 1962 uma planta do gênero Psychotria e que mais tarde veio 

a ser identificada como P. viridis, que era adicionada a ayahuasca para intensificar 

as visões causadas pela ingestão da bebida (Schultes, 1969). Outras plantas 

pertencentes a esses dois gêneros também podem ser adicionadas na composição 

do ayahuasca, como por exemplo B. rusbyana, B. taseivenii ou P. psychotriaefolia, 

variando conforme a região estudada. 

Foram identificados 17 diferentes tipos de “yajé”, que são as diferentes 

plantas que podem ser encontradas na mistura do chá, pelos índios Siona da região 

colombiana de Putumavo, onde cada uma acarretava uma forma diferente de visão. 

Também foram encontradas na Colômbia, região do rio Piraparana, 29 variedades 

de “yajé” pelos índios Barasana, onde se pode encontrar nomes, idades ou formas 
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ecológicas diferentes de B. caapi e até mesmo diferentes plantas que são utilizadas 

no preparo do chá (Schultes, 1968; 1972). 

Segundo Macray (1995) a ayahuasca começou a ser consumida no Brasil, no 

início do século XX, dentro de um novo contexto quando, por volta de 1930, em Rio 

Branco (Acre), Raimundo Irineu Serra passou a agregar seguidores de uma nova 

doutrina religiosa: o Santo Daime. A partir de então surgiram outros grupos 

religiosos, como a União do Vegetal (UDV), que fazem uso do chá de Ayahuasca 

dentro de um ritual religioso legalmente aceito no Brasil e que foi oficialmente 

reconhecido em 1987 (Ott, 1994). Esses movimentos religiosos já se espalharam por 

todo o Brasil e também na Europa e nos EUA. Os participantes se reúnem com 

intervalos semanais para a realização de um culto sagrado e ingerem cerca de um 

copo da bebida momentos antes do início da cerimônia (Labate & Araújo, 2002). 

Apesar de ser usado há tanto tempo, somente a partir da década de 1960 

surgiram dúvidas em relação ao uso do chá ayahuasca em rituais religiosos. Em 

1985, a Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde (DIMED) incluiu, em 

caráter proibitivo, o Banisteriopsis caapi na lista das substâncias entorpecentes. 

Nessa época a UDV solicitou ao Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN), 

para que examinasse o uso ritual do chá feito pelos membros da instituição. Um ano 

depois o CONFEN organizou um comitê interdisciplinar de pesquisa composto por 

juristas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos e antropólogos, que visitaram as seitas 

usuárias desse chá, incluindo a UDV e analisaram o contexto ritualístico de seu uso. 

Nesse período foi criado o Departamento Médico-Científico da UDV (DEMEC), 

composto por profissionais de saúde filiados a UDV com a finalidade de funcionar 

como agente facilitador para a realização de estudos sobre o tema. 
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 Apesar da farmacologia da ayahuasca não estar bem determinada, pesquisas 

clínicas realizadas até o momento não detectaram sinais de deterioração física ou 

psicológica por seu uso prolongado e regular (Grob et al.,1996; Callaway et al., 

1999; Mackenna, 2004)  

 

1.4 Farmacologia da ayahuasca 

 

Os constituintes químicos das duas plantas, que formam a ayahuasca, são 

muito conhecidos. As folhas de P. viridis contém como alcalóide principal a 

indoalquilamina N,N-dimetiltriptamina (DMT) e em menor quantidade N-

metiltriptamina (MMT) (Rivier & Lindgren, 1972), ao passo que a B. caapi possui 

derivados β-carbolínicos da harmina, tetra-hidroharmina (THH) e harmalina como 

principais alcalóides (Rivier & Lindgren, 1972). Essas substâncias têm a estrutura 

semelhante a da serotonina, embora os principais efeitos da bebida sejam atribuídos 

ao sinergismo que ocorre entre os princípios ativos presentes nas duas plantas 

(Grob et al., 1996; Ott, 1999; Callaway et al., 1999). 

 

Figura 1: estruturas químicas dos alcalóides presentes no chá de ayahausca. 
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Os alcalóides tipo harmala funcionam como inibidores da enzima 

monoaminoxidase (MAO) do tipo A, principalmente harmina e harmalina (Udenfriend 

et al, 1958; Buckholtz & Boggan, 1977), enquanto que THH possivelmente 

funcionaria como um fraco inibidor da recaptação de serotonina em sítios pré-

sinápticos (Airaksinem et al, 1980), ações estas que conduziriam a um aumento nos 

níveis desse neurotransmissor. A tetra-hidro-harmina (THH) é a segunda β-carbolina 

mais abundante no chá e pode prolongar a meia vida da DMT por bloquear a sua 

recaptação intraneuronal. Por outro lado, a THH pode bloquear a recaptação 

neuronal da serotonina, resultando em altos níveis de 5-HT na fenda sináptica e 

atenuando os efeitos da ingestão oral da DMT por competir com os sítios receptores 

pós-sinápticos (Costa et al., 2005). Foi verificado que a interação da DMT com 

harmina ocorre predominantemente no trato gastrointestinal e possivelmente no 

fígado (Riba et al, 2003) e que uma associação da DMT com as β-carbolinas ativa 

regiões cerebrais frontais e paralimbicas que estão envolvidas com emocionalidade 

(Riba et al, 2006). 

As β-carbolinas exibem uma variedade de efeitos neurofisiológicos e 

biológicos (Mckenna & Towers, 1984) e  tem sido implicadas como possíveis ligantes 

endógenos dos receptores benzodiazepínicos (Lippke et al., 1983). Certas β-

carbolinas foram identificadas como causadoras de efeitos co-mutagênicos e o 

mecanismo parece estar associado à interação destas substâncias com os ácidos 

nucléicos (Costa et al., 2005). Essas substâncias, por serem inibidoras da MAO, 

podem causar a denominada síndrome serotoninérgica, que é uma das patologias 

mais graves ocasionadas pelo excesso de serotonina. Além de aumentarem os 

níveis de serotonina no cérebro, aumentam também os níveis de dopamina, 
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noradrenalina e adrenalina. As estruturas químicas de suas moléculas apresentam 

grupos lipofílicos que garantem suas passagens através da barreira 

hematoencefálica (Costa et al., 2005).  

Os efeitos subjetivos são visão de imagens com os olhos fechados, delírios 

parecidos com sonhos e sensação de vigilância e estimulação. É comum ocorrer 

hipertensão, palpitação, taquicardia, tremores, midríase, euforia e excitação 

agressiva. Náuseas, vômitos e diarréia são comuns e podem estar associadas à 

ação no receptor 5-HT2 (Costa et al., 2005). 

A ação alucinogênica observada nos usuários da ayahuasca está relacionada 

com a DMT, presente na P. viridis que, ao ser administrada por via oral 

isoladamente, é inativada através da desaminação sofrida pela ação da enzima 

MAO intestinal e hepática (Schultes, 1972). Consequentemente, o chá de ayahuasca 

só é ativo por ser uma mistura de duas plantas, onde os componentes β-carbolínicos 

da B. caapi inibem a MAO-A, permitindo que a DMT permaneça ativa e os efeitos 

apareçam entre 30 e 45 minutos, aproximadamente, após a ingestão e podem durar 

até quatro horas (Mckenna et al., 1998). A dimetiltriptamina (DMT) é um potente 

alucinógeno quando usado por via parenteral na dosagem de 25 mg (Mckenna et al., 

1998), sendo um agonista dos receptores 5-HT1A, 1B, 1D e do 5-HT2A e 2C.  

Embora algumas substâncias com ação serotonérgica se liguem tanto nos 

receptores 5-HT1A quanto 5-HT2A, o efeito alucinógeno em humanos e a atividade 

comportamental em animais é fortemente relacionado ao 5-HT2A. Apesar dos 

agonistas seletivos para o receptor 5-HT1A não serem capazes de provocar um 

efeito alucinógeno em humanos, existem evidências mostrando outros efeitos 

comportamentais provocados por esses receptores (Halberstadt et al., 2008). 

Segundo Strassman & Qualls (1994a e b), a DMT provoca aumento da pressão 
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sanguínea e da frequência cardíaca, aumento da temperatura retal e midríase em 

humanos. Já em um estudo realizado com voluntários da UDV, não foi registrada 

nenhuma evidência de toxicidade aguda ou após o uso repetido do chá durante o 

contexto religioso (Grob et al., 1996), mas apresentaram náuseas, vômitos e 

ocasionalmente diarréia. Estes efeitos são considerados purificadores pelos 

usuários. 

 

1.5 Álcool x Ayahuasca 

 

Labate (2004) observou que muitos usuários pesados de drogas vêm 

procurando os movimentos religiosos que utilizam o chá de ayahuasca em busca de 

auxílio para o abandono da dependência. Em um outro trabalho da literatura, 

verificou-se que os membros dessas religiões perdem o interesse pelo uso de álcool, 

tabaco, cocaína e outras substâncias de abuso (Grob et al., 1996). Além disto, há 

também relatos populares mostrando que o chá proporciona um efeito aversivo ao 

álcool, mesmo quando esse é utilizado de forma recreacional. Em função disso, 

Mackenna, (2004) sugeriu que o chá de ayahuasca poderia ser utilizado no 

tratamento do alcoolismo ou até mesmo de outras substâncias de abuso.  

Além do relato clínico, acredita-se que o déficit na transmissão serotonérgica, 

como  mencionado anteriormente, pode estar relacionada ao alcoolismo e, como o 

consumo regular do chá de ayahuasca modula esse sistema no cérebro (Pletscher & 

Laubscher, 1980), acredita-se que possa existir uma relação entre o uso do chá e a 

abstinência ao álcool. Estudos realizados  em modelos animais de dependência, 

utilizando inibidores da recaptação de serotonina, demonstraram que há uma 

redução significativa no consumo de etanol dos ratos após o tratamento com estas 
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substâncias (Gill & Amit, 1989; Myers & Quartford, 1991). Além disto, existem alguns 

trabalhos que avaliam o sistema serotonérgico como possível modulador do sistema 

dopaminérgico (via mesolímbico-cortical) (Alex & Pehek, 2007), sistema esse ao 

qual são atribuídos os efeitos reforçadores das drogas de abuso. É de se supor, 

portanto, que os alcalóides presentes no chá da ayahuasca, e até mesmo outras 

substâncias ainda não identificadas que se ligam aos receptores serotonérgicos, 

estariam modulando esta via de transmissão, o que explicaria a melhora do quadro 

clínico destas pessoas. 

Contudo, sabe-se que a religião tem um papel importante como fator de 

proteção ao abuso de drogas (Van Der Meer Sanchez & Nappo, 2007), papel esse 

que poderia explicar a abstinência dos usuários após integrarem as religiões que 

utilizam a ayahuasca em rituais. Porém, há uma ação farmacológica clara através do 

uso do chá que não pode ser esquecida. Um levantamento realizado na literatura 

(PUBMED®) revelou que não existem trabalhos farmacológicos em modelos animais 

de dependência que utilizam o chá na forma bruta, exatamente a mesma utilizada 

nos rituais, apenas estudos com os princípios ativos isolados, associados ou extrato 

de uma das plantas separadamente.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O relato da população, que faz uso do chá de ayahuasca dentro de um 

contexto ritualístico, é de que muitos indivíduos conseguem deixar a dependência de 

várias drogas psicotrópicas, inclusive o álcool. Esse fato pode estar relacionado à 

questão do contexto social, assim como ocorre em diversas outras religiões. Porém, 

nesse caso existe também a utilização de uma substância psicoativa que está 

exercendo um efeito farmacológico alterando o comportamento desses indivíduos. 

Além deste fato, a literatura apresenta uma relação entre o sistema serotonérgico e 

as vias de recompensa, região esta que é muito investigada na neurobiologia da 

dependência. Também não existem trabalhos que avaliam o efeito do chá em 

modelos animais de dependência do etanol. 

 

3 OBJETIVO 

 

Pelas razões mencionadas acima, este trabalho tem a finalidade de verificar 

se o chá de ayahuasca exercerá um bloqueio dos efeitos reforçadores do etanol em 

modelos pré-clínicos que avaliam a dependência do etanol.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material botânico 

 

Foi utilizado o chá de ayahuasca pronto para o consumo, produzido e 

fornecido pela União do Vegetal (UDV). Na sua elaboração foram utilizadas as 

plantas Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb) C.V. Morton (Malpighiaceae) e 

Psychotria viridis Ruiz & Pav. (Rubiaceae), que são cultivadas pela própria 

instituição religiosa 

Para identificação taxonômica das plantas, foram coletados ramos floridos da 

Banisteriopsis caapi e ramos frutificados da Psychotria viridis. no Município de 

Araçoiaba da Serra, São Paulo, Brasil, em agosto e setembro de 2007, 

respectivamente. Um exemplar da Psychotria viridis foi utilizado para preparação de 

exsicata e foi identificado até gênero por pesquisadores do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), onde está depositado (Oliveira, C.D.R. nº 48679), enquanto que um 

exemplar da Banisteriopsis caapi foi identificado pelos pesquisadores do Herbário do 

Departamento de Botânica, SPF-IB/USP, (Oliveira, C.D.R. nº 181147). 

 

4.2 Preparo do liofilizado do chá de Ayahuasca 

 

Para o preparo do chá no ritual da comunidade (Igreja Céu de Fátima da 

Fazenda Santo Antônio localizada em Araçoiaba da Serra - SP) que nos forneceu a 

amostra, as partes das plantas da B. caapi (planta toda) e da P. viridis (folhas) foram 

lavadas em água e colocadas em um caldeirão com água, alternando camadas entre 
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as duas plantas. Essa mistura foi fervida e concentrada durante várias horas, porém 

sem um tempo preciso. O extrato resultante foi um líquido escuro marrom-

avermelhado com sabor ácido que foi liofilizado para obtenção de um extrato seco. 

Inicialmente, o chá foi concentrado com o auxílio de um rotavapor (FISATON®), até 

atingir um volume de cerca de 10% do volume inicial. A seguir, foi colocado em 

frascos apropriados e congelado a –40ºC em banho de gelo seco e acetona e 

colocado em um liofilizador (LIOBRAS®) , a 4 ATM de pressão por 48 horas para a 

obtenção do resíduo seco (liofilizado). 

O liofilizado obtido ficou armazenado em frasco âmbar, dentro de um 

dessecador em geladeira. 

 

4.3 Doseamento da DMT (dimetiltriptamina), harmina e harmalina 

 

 O fracionamento, doseamento e a análise por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) visando quantificar a DMT e as β-carbolinas foram realizados em 

colaboração com o Laboratório de Análises Toxicológicas – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP, onde os seguintes testes foram realizados: fracionamento 

da porção alcaloídica, doseamento por gravimetria e titulação e análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), segundo descrito por Pires et al. 

(2009). 

 

 

 

 



Material e Métodos 
 

 22

4.4 Drogas 

 

Álcool Etílico Absoluto P.A. (LABSYNTH); Hexabarbital sódico (Sigma). O 

veículo utilizado para diluição das drogas e que foi administrado para todos os 

animais do grupo controle foi a água destilada. 

 

4.5 Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos, albinos, suíços, jovens, entre 30-50g, 

provenientes do biotério do Departamento de Psicobiologia, UNIFESP e mantidos 

em salas com controle de temperatura (21 ± 3°C) e ciclo claro/escuro de 12 horas 

com água e comida ad libitum. Ao término dos experimentos, os animais foram 

sacrificados em câmara de CO2. Este procedimento foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP, número 1558/06) e 

seguiram as normas internacionais para cuidado e usos de animais de laboratório. 

 

4.6 Testes Farmacológicos Gerais da Ayahuasca 

 

Teve como objetivo definir as doses do chá nos testes específicos, bem como 

avaliar um possível efeito tóxico. 

 

4.6.1 “Screening” Farmacológico Inicial 

  

Os camundongos foram divididos em grupos de três para cada uma das 

seguintes doses dos extratos do chá de ayahuasca: 13, 130 e 1300 mg/kg 
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administradas por via intraperitoneal (ip), e 65, 130, 1300 e 2600 mg/kg 

administradas por via oral (gavagem), além dos respectivos grupos controles que 

receberam água (ambas as vias). Essas doses foram escolhidas com base na dose 

média aproximada (130 mg/kg) que um homem adulto de 70 kg ingere em um copo 

de 70 ml no ritual que utiliza a ayahuasca, valor esse calculado através da 

quantificação do material seco presente em 1 ml da amostra de chá.  

Os animais foram colocados em gaiolas de arame (3 animais por gaiola) e 

observados aos 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 240 minutos e 24 horas após a 

administração dos extratos, anotando-se a presença ou ausência de sinais de 

acordo com o protocolo rotineiramente empregado no Departamento de 

Psicobiologia (Carlini, 1972; Mattei et al., 1998). Os sinais observados foram: 

micção, defecação, “writhing” (contração do abdômen com distensão das patas 

dianteiras), pêlos arrepiados, ptose palpebral, atividade motora, tônus muscular, 

tremores ou convulsões, ataxia, sensibilidade dolorosa, sinais de estereotipia, 

bocejos, sono, “grooming” (autolimpeza), lacrimejamento, exoftalmia e salivação. A 

seguir, os animais foram sacrificados e o fígado, rins e coração examinados 

macroscopicamente e comparados com os controles. 

 

4.6.2 Toxicidade Aguda com altas doses 

 

O chá foi administrado na dose de 2,6 g/kg intraperitonealmente e 5,0 g/kg 

por via oral nos camundongos, sendo avaliado o número total de óbitos nas 

primeiras 6 horas e 24 horas após a administração. Como não foi observado um 

elevado nível de toxicidade e/ou mortes dos animais, não foi necessário determinar a 

DL-50 para ambas as vias de administração. 



Material e Métodos 
 

 24

4.6.3 Medida da Atividade Locomotora 

 

O aparelho consiste em uma caixa (40cm comprimento X 20cm altura X 25cm 

profundidade), com piso de grade de metal e tampa escura, dotada de células 

fotoelétricas e dispositivo de contagem da movimentação. 

Foram utilizados 10 camundongos por grupo, que receberam as doses de 

250, 500 e 750 mg/kg do chá de ayahuasca e veículo (grupo controle) por via oral. 

Essas doses foram escolhidas baseadas nos resultados obtidos no “screening 

farmacológico” e no teste de toxicidade aguda com altas doses. Logo após a 

administração por gavagem, os animais foram colocados individualmente nas caixas 

e a movimentação computada nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos, sendo a 

contagem cumulativa (Carlini, 1972; Mendes et al., 2002). 

 

4.6.4 Medida da Coordenação Motora (Rota-rod) 

 

A coordenação motora de camundongos foi avaliada por meio do aparelho de 

“Rota-rod”, que consiste em uma barra giratória de 3 cm de diâmetro por 60 cm de 

comprimento, dividida por discos de 10 cm de raio, em cinco compartimentos iguais. 

O sistema fica elevado a 40 cm do balcão e gira a uma velocidade constante de 12 

rpm. 

Os animais utilizados nesse experimento foram previamente (24 horas antes) 

selecionados, sendo mantidos aqueles que permaneceram sobre a barra giratória 

por 60 segundos em pelo menos uma de três tentativas. 

Os animais foram distribuídos em 4 grupos (n = 10) que receberam, por via 

oral, o extrato nas de 250, 500 e 750 mg/kg, ou veículo e foram submetidos ao teste 
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após 0 (basal), 30 e 60 minutos da administração, sendo o tempo de permanência 

na barra giratória anotado até o máximo de 60 segundos (Carlini & Burgos, 1979; 

Mendes et al., 2002). 

 

4.6.5 Potencialização do Tempo de Sono Induzido por Hexabarbital 

 

Quatro grupos com 10 camundongos cada receberam os extratos do chá 

(250, 500 e 750 mg/kg), ou veículo por via oral. Após 30 minutos, todos os animais 

receberam, via ip, 60mg/kg de hexabarbital. 

Assim que adormeceram, os animais foram colocados em posição de 

decúbito dorsal, sendo anotado a latência e o tempo decorrido entre a perda e a 

recuperação do reflexo de endireitamento (tempo total de sono). O critério usado 

para a recuperação do reflexo de endireitamento foi de o animal conseguir, por 3 

vezes consecutivas, sair da posição imposta de decúbito dorsal (Carlini et al., 1986; 

Mattei et al., 1998). 

 

4.7 Testes específicos 

 
Com base na avaliação dos experimentos gerais realizados previamente, o 

chá de ayahuasca foi administrado por via oral na dose de 500 mg/kg nos testes 

específicos para avaliar dependência do etanol em animais. 
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4.7.1 Determinação da concentração “aversiva” do consumo de etanol 

 

Os camundongos foram colocados em gaiolas especialmente desenvolvidas 

para este protocolo, contendo 2 garrafas: uma com água e outra com etanol nas 

diferentes concentrações. Todas as garrafas estavam sobre suportes de metais 

dotados de um tubo coletor para medir a perda de líquido ao longo do experimento. 

Foram utilizadas as seguintes concentrações de etanol: 2%, 4%, 8%, 12%, 16% e 

24%, sendo que cada animal (n = 10) recebia somente uma dessas concentrações. 

Em cada gaiola as garrafas contendo água ou etanol foram trocadas de posição a 

cada 3 dias, para evitar a preferência condicionada de lugar e o consumo foi 

avaliado diariamente ao longo de 5 dias. A concentração “aversiva” foi determinada 

através da redução significativa do consumo de etanol em relação aos outros grupos 

(Tammimäki et al., 2008). Esse teste teve como objetivo definir qual a concentração 

da solução de etanol deveria ser ofertada inicialmente para os animais criados no 

departamento,  no teste do consumo por livre escolha. 
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Figura 2: Gaiola desenvolvida especialmente para o consumo de líquidos em 

camundongos. 

 

4.7.2 Teste do consumo por livre escolha de etanol 

 

O protocolo empregado nesse estudo foi adaptado a partir dos trabalhos da 

literatura (Fachin-Scheit et al., 2006; Vinod et al., 2008) e estudos piloto realizados 

em nosso laboratório.  

Cada animal foi colocado individualmente nas gaiolas especiais e ofertados 

com duas garrafas de água e comida a vontade, onde permaneceram por uma 

semana para habituação da sala, gaiola e ao isolamento social que lhe foi imposto. 
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A seguir, os animais foram distribuídos em 2 grupos de 20 animais cada: água 

x água (AA), que receberam somente água; e água x etanol (AE), que receberam 

água e etanol. Assim, teve início a auto-administração por livre escolha, através de 

um esquema com concentrações crescentes de etanol 4% por 6 dias e 12% por 

mais 6 dias. No décimo nono dia foi estabelecido um consumo forçado de etanol, 

através da troca do bebedouro de água por um de etanol 12% por 12 dias, com o 

propósito de antecipar a preferência dos animais pelo bebedouro de etanol em 

relação ao que continha apenas água. Após este período foi retirado, por dois dias, o 

bebedouro com a solução de etanol, deixando assim os animais em abstinência da 

droga. No trigésimo terceiro dia, foi restabelecido o consumo por livre escolha, (12%) 

por mais 12 dias. No quadragésimo quinto dia, foi restabelecido o período de 

abstinência da droga por 2 dias. Após esses procedimentos, no quadragésimo 

sétimo dia, foi avaliada a preferência no consumo dos animais e estava prevista a 

divisão dos 2 grupos (AA e AE) em 4 subgrupos (n = 10), que receberiam (via oral) 

os seguintes tratamentos: água x água / veículo (AAC), água x água / ayahuasca 

(AAA), água x etanol / veículo (AEC) e água x etanol / ayahuasca (AEA) por um 

período de 10 dias.  

O consumo dos líquidos, bem como o peso dos animais, foram avaliados a 

cada 3 dias e realizada a troca da posição dos bebedouros para evitar preferência 

condicionada de lugar.  

O procedimento está representado na Figura 3:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Procedimento adotado na avaliação do consumo por livre escolha de líquidos em camundongos. 
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4.7.3 Teste da preferência condicionada de lugar 

 

O teste da preferência condicionada de lugar foi realizado de acordo com 

Shippenberg & Heidbreder, (1995); Cunningham et al., (2003), com pequenas 

modificações. Foi utilizado um aparelho de madeira (Figura 4) composto por três 

compartimentos distintos separados por portas removíveis. O compartimento central, 

menor (10x10 cm de largura por 40cm de altura), de cor cinza, constitui a passagem 

entre os outros dois compartimentos. Estes possuem as mesmas medidas (16x18 

cm de largura por 40cm de altura), sendo um de cor preta e o outro branco. O 

compartimento preto possui uma grade branca sobre seu piso e o compartimento 

branco possui, em três de suas paredes, uma forma geométrica diferente pintada de 

preto (um círculo com 9 cm de diâmetro na parede de 18 cm, um quadrado com 

lados de 8 cm na parede de 16 cm e um triângulo equilátero com lados de 8 cm na 

outra parede de 16 cm). Sobre o piso há um tapete preto de borracha permitindo a 

diferenciação dos ambientes pelo animal. Os assoalhos de ambos os 

compartimentos são divididos em quatro quadrantes, para avaliação da locomoção. 

 

Figura 4: Visão superior do aparelho de Place preference utilizado no teste de 

preferência condicionada de lugar. 
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Para que houvesse uma habituação ao procedimento, todos os camundongos 

receberam na própria gaiola moradia veículo por via oral e, 1 hora depois, por via 

intraperitoneal, durante os 3 dias que antecederam o início do condicionamento. 

O condicionamento de lugar consistiu de 2 fases: condicionamento por 4 dias 

consecutivos e o teste pós-condicionamento no 5º dia. Um resumo do procedimento 

adotado está representado na Figura 5.  

As sessões de condicionamento foram realizadas duas vezes ao dia, com um 

intervalo mínimo de 6 horas entre uma sessão e outra. Assim, os grupos (n = 12) 

controle e etanol 1,8 g/kg receberam por via oral o veículo, enquanto os grupos  (n = 

12) ayahuasca 500 mg/kg e ayahuasca 500 mg/kg + etanol 1,8 g/kg receberam 

ayahuasca na dose de 500 mg/kg (oral). Após 1 hora, os grupos controle e 

ayahuasca 500 mg/kg receberam por via intraperitoneal o veículo, enquanto os 

grupos etanol 1,8 g/kg e ayahuasca 500 mg/kg + etanol 1,8 g/kg receberam por via 

i.p. o etanol na dose de 1,8 g/kg. Após todas essas administrações os animais foram 

mantidos na sua própria gaiola moradia por 5 minutos, para evitar o efeito aversivo 

da injeção.Ao término desse período, os camundongos foram confinados em um dos 

compartimentos por 5 minutos. O condicionamento foi realizado utilizando-se um 

plano “unbiased”, uma vez que experimentos pilotos anteriores demonstraram que 

os animais não apresentaram preferência inicial por um compartimento específico. 

Dessa forma, metade dos animais de um grupo experimental recebeu a droga 

associada ao compartimento preto e, 6 horas após, o veículo associado ao 

compartimento branco, enquanto a outra metade recebeu a droga associada ao 

compartimento branco e, 6 horas após, o veículo associado ao compartimento preto. 

A ordem de apresentação do veículo e da droga também foi alternada entre as 
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sessões de condicionamento. Ao todo foram realizadas 4 sessões com droga e 4 

sessões com veículo para cada animal. 

Um dia após a última sessão de condicionamento, foi realizado o teste pós-

condicionamento, onde os animais foram testados sem qualquer administração de 

droga. Cada animal foi colocado individualmente no compartimento central do 

aparelho e foi permitido seu livre acesso para qualquer um dos compartimentos por 

15 minutos, durante os quais foram registrados, o número de entradas, o rearing, o 

grooming e a defecação, bem como o tempo de permanência em cada um dos dois 

compartimentos.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Procedimento adotado no Teste de preferência condicionada de lugar. 
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Dessa forma, os parâmetros obtidos para o compartimento previamente 

associado à droga foram comparados com aqueles obtidos para o compartimento 

previamente associado ao veículo para cada animal. Um aumento do tempo de 

permanência no compartimento previamente associado à droga indica o 

desenvolvimento de uma preferência condicionada pelo compartimento associado à 

droga. 

Após cada observação, os aparelhos foram limpos com uma solução de 

álcool-água 5%, a fim de evitar possíveis rastros de odor deixados pelo sujeito 

anterior. Para diminuir os efeitos circadianos no comportamento dos camundongos, 

as observações foram realizadas sempre em um horário específico, sendo os 

animais dos diferentes grupos observados de forma alternada. O teste pós 

condicionamento ocorreu no período da tarde. 

 

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados do desempenho dos camundongos no teste de atividade 

locomotora foi expresso em média acompanhados do erro padrão, sendo analisados 

através da ANOVA (análise de Variância) de 1 ou 2 vias, seguida  pelo teste de 

Newman-Keuls quando necessário. 

Nos outros experimentos, teste da medida da coordenação motora, 

potencialização do tempo de sono Induzido por hexabarbital e na determinação da 

concentração aversiva do consumo de etanol, os dados foram agrupados de acordo 

com cada tratamento utilizando-se a mediana como medida de tendência central e 

intervalo semi-quartil como medida de dispersão. Nestes casos, o teste de Kruskal-
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Wallis foi utilizado seguido pelo teste de Mann-Whitney quando houve diferença 

significante entre os grupos. 

No experimento de consumo por livre escolha de etanol e no de preferência 

condicionada de lugar foi empregado o teste T-student para amostras dependentes 

e os dados foram apresentados através da média e erro padrão. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Doseamento da DMT, harmina e harmalina 

 

O doseamento da dimetiltriptamina e β-carbolinas foi realizado pelo 

Laboratório de Análises Toxicológicas – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

USP (Quadro 1). Os constituintes presentes na amostra utilizada neste estudo, com 

exceção da tetraidro-harmina, foram encontrados em quantidades semelhantes à 

aquelas observadas na literatura. 

 

Quadro 1: Quantificação dos alcalóides presentes no chá de ayahuasca em 
comparação aos dados encontrados na literatura. 
 

Quantificação dos constituintes químicos do chá de Ayahuasca (mg/ml) 

 Resultados obtidos Callaway, (2005). 

Dimetiltriptamina 0,31 0,00 – 14,15 

tetraidro-harmina 0,25 0,48 – 23,80 

harmalina 0,75 0,01 – 0,90 

harmina 0,44 0,45 – 22,85 

 
 
 
6.2 Testes Farmacológicos Gerais  

 

6.2.1 “Screening” Farmacológico Inicial 

 

As doses utilizadas foram determinadas com base no consumo médio de um 

homem de 70 kg que ingere aproximadamente um copo de 70 ml no ritual religioso. 
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Um mililitro da amostra do chá foi concentrado para estabelecer a concentração, a 

partir da massa presente na alíquota. Assim sendo, verificou-se que a dose ingerida 

pelos participantes do culto era de 130 mg/kg (dose x). Definimos então as doses  

que foram administradas nos animais em: 0,1, 1 e 10x por via i.p. e 0,5, 1, 10, 20x 

por via oral.  

Conforme representado no Quadro 2, a dose de 1300 mg/kg (10x, por via i.p.) 

diminuiu a defecação, provocou tremor intenso, presença da cauda de Straub, perda 

de reflexo ao estímulo sonoro, pelos arrepiados e diminuição do consumo de 

alimentos. Contudo, por via oral na dose de 130 mg/kg foi observada a diminuição 

da defecação e na dose de 1300 mg/kg somente hipersensibilidade ao reflexo 

sonoro. Na dose de 2600 mg/kg, por esta mesma via, foi verificada não só 

hipersensibilidade ao reflexo sonoro como também tremor leve. As outras doses não 

provocaram alterações significativas (dados não mostrados). 

 

Quadro 2: Avaliação dos comportamentos apresentados pelos camundongos, 
após administração por via i.p. e oral,  em diferentes doses do chá de ayahuasca (n 
= 3). 

 

via grupos 
Dose em 
humanos  

(x = 130 mg/kg ) 
Comportamentos apresentados 

I.P
. 

controle - - 
13 0,1 x - 

130 1 x - 

1300 10 x 
Tremor intenso, ↓ defecação, ↓ reflexo ao 
estímulo sonoro, cauda de Straub, pelos 

arrepiados e ↓ consumo de alimentos 

O
R

A
L

 

controle - - 
65 0,5 x - 

130 1 x ↓ defecação 
1300 10 x ↑ reflexo ao estímulo sonoro 
2600 20 x Tremor leve, ↑ reflexo ao estímulo sonoro 
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6.2.2 Toxicidade Aguda com Altas Doses 

 

Não foi observada a morte dos animais que receberam por via oral  5000 

mg/kg do extrato (n = 10); contudo, foram verificados alguns comportamentos como: 

tremor intenso, convulsão e wet dog shake. Por outro lado, na dose de 2600 mg/kg 

i.p. (n = 10), todos os animais morreram depois de apresentarem tremor, presença 

de cauda de Straub, movimentos laterais lentos da cabeça, abdução do trem 

posterior e convulsão (Quadro 3), comportamentos esses semelhantes ao da 

síndrome serotonérgica encontradas em animais após serem administradas drogas 

que atuam no sistema serotonérgico. 

 
Quadro 3: Avaliação do número de óbitos em camundongos após a administração 
do chá de ayahuasca (n = 10). 
 

 
 

Com base nos resultados encontrados nos testes de “Screening” farmacológico e 

toxicidade aguda com altas doses, optou-se por utilizar as doses de 250, 500 e 750 

mg/kg por via oral nos próximos testes farmacológicos gerais, que correspondem a 

2, 4 e 6 vezes a dose calculada em humanos respectivamente. 

 Grupos Óbitos (nº) Óbitos (%) 
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6.2.3 Medida da Atividade Locomotora 

 

Não houve diferença estatisticamente significante na atividade locomotora 

entre os grupos tratados (250, 500 e 750 mg/kg) com o chá por via oral em relação 

ao grupo controle, conforme pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6: Atividade locomotora (média ± erro padrão) de camundongos após 
administração aguda por via oral de diferentes doses do chá de ayahuasca ou 
água (n = 10). 
(ANOVA - NS). 
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6.2.4 Medida da Coordenação Motora (“Rota-rod”) 

 

Os resultados obtidos no teste do “rota rod” (Figura 7) revelaram que não 

houve alteração significativa na coordenação motora dos animais que receberam o 

chá por via oral nas doses de 250, 500 e 750 mg/kg  em relação ao grupo controle. 
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Figura 7: Tempo (seg) de permanência no “rota rod”, após administração, por via 
oral, das diferentes doses de ayahuasca e veículo (n = 10). Os dados representam 
a mediana acompanhada do intervalo semiquartil. 
(Kruskal- Wallis – NS). 
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6.2.5 Potencialização do Tempo de Sono Induzido por Hexabarbital 

 

A análise da Figura 8 mostra que os grupos administrados com 250, 500 e 

750 mg/kg da preparação não apresentaram diminuição do tempo de latência para o 

sono nem aumento do tempo total de sono em comparação ao grupo controle  
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Figura 8: Avaliação da latência e tempo (min) total de sono (mediana ± intervalo 
semiquartil) induzidos pela administração i.p. de hexabarbital sódico (60mg) em 
camundongos após a administração oral de diferentes doses do chá de ayahuasca 
(n = 10). 
(Kruskal- Wallis – NS). 
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6.3 Testes específicos 

 

6.3.1 Determinação da concentração “aversiva” do consumo de etanol  

 

Não houve diferença estatística no consumo nos grupos ofertados com 

concentrações diferentes de etanol (Figura 9). Desta forma, não foi possível detectar 

a concentração considerada aversiva desta substância. 
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Figura 9: Consumo de etanol e água (mediana ± intervalo semiquartil) em 
camundongos nas diferentes concentrações de etanol (n = 10). 
(Kruskal- Wallis – NS). 
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6.3.2 Teste do consumo por livre escolha de etanol  

 

Após 30 dias do início do experimento, verificou-se a preferência dos animais 

pela água em relação ao etanol (p ≤ 0,01) no grupo de animais submetidos a um 

regime de livre escolha (Quadro 4), ao contrário do previsto neste modelo. 

Devido ao fato de não ter sido observada a preferência dos animais do etanol 

em relação à água, não foi realizada a etapa onde seria administrado o chá de 

ayahuasca, etapa essa que teria como objetivo, avaliar a influência do chá no 

consumo desses animais. 

 

Quadro 4: Preferência no consumo por livre escolha de etanol e água em 
camundongos (n = 20) ao longo de 47dias de tratamento. 

Grupos Preferência % (média ± erro) 

Água 77,56 ± 4,24 

Etanol    22,44 ± 4,24 * 

 
* p ≤ 0,01 - T-student. 

 

6.3.3 Teste da preferência condicionada de lugar 

 

Os grupos de animais que receberam ayahuasca ou etanol isoladamente 

apresentaram condicionamento de lugar (tempo de permanência em segundos) 

estatisticamente significativo (p ≤ 0,05) no compartimento pareado com as 

respectivas drogas, quando comparados com o compartimento não pareado. Por 

outro lado, os grupos controle e ayahuasca + etanol não apresentaram esse efeito, 

indicando que a administração de ayahuasca bloqueou o condicionamento de lugar 
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provocado pelo etanol, conforme pode ser visto na Figura 10. Os outros parâmetros 

avaliados (número de entradas, grooming, rearing e defecação) não apresentaram 

alterações dignas de nota (dados não mostrados). 
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Figura 10: Tempo de permanência dos camundongos (n = 12) no compartimento 
pareado com veiculo (oral) (p = 0,50), ayahuasca 500 mg/kg (oral) (* p = 0,019), 
etanol 1,8 g/kg (i.p.) (* p = 0,046) e ayahuasca 500 mg/kg (oral) + etanol 1,8 g/kg 

(i.p.) (p = 0,42), após 15 minutos da administração (média ± erro padrão).  
(T-Student; p ≤ 0,05) 
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7 DISCUSSÃO 

 

A análise dos constituintes presentes na amostra do chá de ayahuasca 

revelou a presença da dimetiltriptamina e das β-carbolinas em concentrações 

menores, porém semelhantes às encontradas na literatura, conforme apresentado 

na tabela 1 (Mckenna & Towers, 1984; Callaway et al., 1996). As diferenças nas 

concentrações e proporções dos alcalóides encontrados estão provavelmente 

relacionadas com o método de preparação e a quantidade e proporção das partes 

das plantas empregadas em seu preparo (Mckenna, 2004). Outro constituinte 

encontrado na literatura e que está presente na amostra do chá de ayahuasca é a 5-

MeO-DMT, que possui um efeito bifásico sobre a atividade locomotora em ratos, 

quando pré-tratados com harmalina (Halberstadt et al., 2008), porém não foi dosado 

esse constituinte na amostra utilizada neste trabalho.  

Um levantamento realizado na literatura através do PUBMED® revelou que 

não existem trabalhos pré-clínicos que utilizaram o chá de ayahuasca na forma 

como é consumida pelos membros das religiões. Entre os poucos existentes, foram 

avaliados os constituintes isolados ou associados (Freedland & Mansbach, 1999) e 

plantas do mesmo gênero, mas de espécies diferentes (Leal & Elisabetsky, 1996). 

Também foram encontrados estudos que utilizaram um outro constituinte presente 

no chá, que é a 5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina (5-MeO-DMT) associada com a 

harmina e harmalina  (Halberstadt et al, 2008), ou ainda, apenas o extrato de uma 

das plantas isoladamente (Schwarz et al, 2003). Além destes, foi encontrado um 

trabalho que verificou o comportamento operante em macacos Squirrel, porém 

utilizando a DMT isoladamente (Cole & Pieper, 1973). 
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No teste do “screening” farmacológico foi observado tremor como o 

comportamento mais marcante provocado pela dose de 1300 mg/kg administrada 

por via i.p., enquanto na dose mais alta da via oral (2600 mg/kg) o mesmo 

comportamento foi observado, porém de forma menos intensa. Os animais que 

receberam as maiores doses por via intraperitoneal apresentaram também uma 

hipersensibilidade em resposta a estímulos sonoros provocados nas grades das 

gaiolas, comportamento semelhante ao encontrado por Freedland & Mansbach, 

(1999), em camundongos da linhagem CD-1, tratados por via i.p. com harmina na 

dose de 17 e 32 mg/kg. 

O efeito tóxico foi observado somente por via intraperitoneal na dose de 2600 

mg/kg, revelando uma baixa toxicidade deste extrato, pois segundo Hodgson & Levi 

(2000), substâncias são consideradas seguras quando não causam efeitos tóxicos 

até 2000 mg/kg (i.p.). Além disto, esta dose provocou comportamentos típicos da 

síndrome serotonérgica como, por exemplo, movimentos lentos laterais com a 

cabeça, tremor, abdução das patas posteriores e cauda de Straub, semelhantes aos 

encontrados em outros trabalhos, utilizando ratos como modelo experimental 

(Santos, 1995). Estes resultados estão em concordância com os dados da literatura, 

pois em um trabalho de revisão Gable, (2007) não encontrou estudos que tenham 

apresentado toxicidade aguda, ou potencial de abuso da ayahuasca utilizando 

modelos animais, ou ainda que verificaram a dose letal média dos alcalóides 

presentes no chá (DMT e vários alcalóides da harmala). Estes resultados indicam 

que a dose letal dessas substâncias em humanos é provavelmente maior que 20 

vezes a dose utilizada nas cerimônias. No mesmo estudo, o autor em trabalho de 

revisão da literatura, verificou que a DL50 da DMT em camundongos por via 

intraperitoneal, foi de 47 mg/kg e por via intravenosa foi de 32 mg/kg e que outras 
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substâncias com estruturas químicas similares (psilocina, psilocibina, bufotenina e 5-

MeO-DMT) apresentavam DL50 intravenosas semelhantes, em roedores. Em outro 

estudo que utilizou o extrato aquoso de uma outra planta, a Peganum harmala 

(Syrian rue), mas que também contém as β-carbolinas (harmalina, tetrahidroarmina 

e harmina), verificou-se que a DL50 em ratos por via oral foi de 2 g/kg Lamchouri et 

al., (2002).  

Com base nos resultados toxicológicos encontrados neste trabalho, bem 

como os dados da literatura mencionados acima, adotou-se o chá de ayahuasca por 

via oral (gavagem) nos demais testes farmacológicos do estudo, reproduzindo assim 

a via ingerida na população. 

No teste de atividade motora, a administração do chá da ayahuasca não 

provocou alterações em relação ao grupo que recebeu o veículo. Desta maneira, o 

efeito depressor ou estimulante do chá não foi evidenciado quando administrado 

agudamente. Contudo, Moussatché et al. (1970), ao administrar apenas a 

dimetiltriptamina isolada, por via intraperitoneal, verificaram que os camundongos 

apresentavam um efeito bifásico no teste de atividade locomotora e houve um 

aumento da toxicidade induzida por anfetamina. No entanto, estes mesmos autores, 

quando utilizaram ratos, observaram uma diminuição do comportamento de escalar 

no teste de Climbing-rope e também no comportamento de pressionar a barra na 

caixa de Skinner.  

 A administração desta preparação não provocou alterações significativas na 

coordenação motora quando comparada com o grupo controle no teste do Rota-rod. 

indicando assim, ausência do efeito neurotóxico. Estes dados estão de acordo com 

aqueles observados por Kinnard & Watzman, (1966), que utilizaram o mesmo 

modelo do rota rod para avaliação da neurotoxicidade de drogas psicotrópicas. 
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Também não foi observada uma alteração significativa no tempo de sono 

induzido pelo hexabarbital nos grupos experimentais em relação ao grupo controle, 

confirmando  a ausência do efeito depressor sobre o sistema nervoso central (SNC). 

A avaliação conjunta dos resultados obtidos nos testes farmacológicos gerais 

revelou que o chá de ayahuasca, nas doses utilizadas, não possui um efeito 

depressor ou estimulante. Esses dados permitiram definir a dose do chá utilizada 

nos testes específicos. 

No teste para determinação da concentração “aversiva” de etanol em 

camundongos, não houve diferença significativa no consumo entre as diversas 

concentrações testadas. Porém é importante ressaltar que os animais criados em 

nosso departamento consumiram inicialmente o etanol, independente  da 

concentração que era ofertada a eles.  Este resultado, associado ao fato de 

existirem diversos trabalhos que adotaram um protocolo com concentrações 

crescentes de etanol, tanto em linhagens geneticamente selecionadas (Koenig & 

Olive, 2002; Racz et al., 2003; Kelaï et al., 2003; Vinod et al., 2008), como os que 

utilizaram camundongos Suiços albinos (Fachin-Scheit et al., 2006), levaram à 

escolha de um protocolo adaptado às condições presentes em nosso laboratório. 

Definiu-se então, um esquema utilizando concentrações crescentes de etanol (4 a 

12%), aumentando no decorrer do teste de livre escolha em camundongos e 

intercalado com um período de consumo forçado do etanol.  

 No teste de livre escolha de etanol em camundongos, houve a preferência da 

água em relação ao etanol pelos animais, não sendo possível verificar o efeito do 

chá da ayahuasca no consumo de etanol dos camundongos, pois esperava-se um 

resultado oposto. Apesar das estratégias adotadas para evitar um possível revés, 

este fato ocorreu possivelmente devido a duas variáveis. A primeira, pela não 
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utilização de animais de linhagens previamente selecionadas para o consumo de 

etanol, pois outros estudos utilizaram camundongos de linhagens que preferem o 

etanol como o C57BL/6J (Izco et al., 2007; Bird et al., 2008) e obtiveram sucesso. 

Neste sentido, Green & Grahame, (2008), em um trabalho de revisão, analisaram 

diferentes linhagens em diversos modelos experimentais e salientaram a importância 

da escolha adequada do genótipo do animal para entender o comportamento 

provocado pelo efeito reforçador do etanol. Por outro lado, os camundongos 

utilizados no teste que avaliou a aversão ao etanol, consumiram o etanol 

inicialmente, bem como em outros testes piloto realizados anteriormente e não 

descrito neste trabalho. Assim sendo, esperava-se que ao longo do tempo esse fato 

associado ao tratamento crônico, provocasse nos animais uma preferência pelo 

etanol. A segunda possível variável que levou ao insucesso do protocolo empregado 

neste trabalho, foi o tempo limitado do experimento, pois em outro estudo que 

obteve sucesso, utilizou-se um tempo maior em experimentos com camundongos 

suíços (Fachin-Scheit et al., 2006). Na tentativa de antecipar o tempo para que 

ocorresse a preferência do etanol pelos animais e corrigisse essa questão, foi 

adotado o período de consumo forçado, onde esses não tiveram opção pelo 

bebedouro de água. Este protocolo foi adaptado com base no trabalho de Ripley et 

al. (2002), que utilizaram o consumo forçado para avaliar a síndrome de abstinência 

dos animais, procedimento este que provoca comportamentos relacionados à 

dependência de drogas, assim como alterações no consumo. 

No teste da preferência condicionada de lugar, foi observado um bloqueio dos 

efeitos reforçadores do etanol quando o chá de ayahuasca foi administrado 

previamente. Porém, quando administrado isoladamente, o chá também apresentou 

tais efeitos, caracterizando assim, seu possível efeito reforçador.   
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No entanto, contrariamente ao resultado encontrado neste trabalho, Jones et 

al., (2009) observaram que o etanol associado com o êxtase (MDMA - 3,4-

metilenodioximetanfetamina), uma outra droga de ação serotonérgica, provoca 

preferência condicionada de lugar em ratos Long-Evans no compartimento 

associado com as drogas, quando comparado ao grupo controle e aos grupos que 

receberam as mesmas drogas isoladamente. Segundo estes autores, além das 

drogas separadamente apresentarem um efeito reforçador, quando são associadas 

provocam um aumento neste efeito e não um bloqueio, como observado com a 

administração prévia da ayahuasca. Os autores atribuem este resultado à liberação 

de dopamina através da associação das duas drogas, pois o MDMA sozinho libera 

somente serotonina no SNC e, portanto, apresenta um menor poder reforçador. 

Em um trabalho de revisão, Uzbay, (2008) verificou que o extrato de 

Hypericum perforatum, outra planta com atuação no sistema serotonérgico, inibiu a 

preferência e o consumo de etanol em várias linhagens de ratos e camundongos 

geneticamente selecionadas para preferência ao etanol. 

Para tentar compreender o efeito protetor produzido pelo chá de ayahuasca 

contra o efeito reforçador do etanol, é necessário entender os mecanismos de ação 

envolvidos. Como já citado anteriormente, as substâncias presentes no chá (DMT e 

β-carbolinas) atuam nos receptores serotonérgicos. Os agentes serotonérgicos têm 

sido estudados há mais de 20 anos como um potencial tratamento para o 

alcoolismo.   

Em uma revisão realizada por Johnson, (2004) avaliando estudos pré-clínicos, 

verificou-se que o sistema serotonérgico, especialmente sua interação com as vias 

dopaminérgicas corticais e do mesencéfalo, atua na expressão dos efeitos 

recompensadores do etanol. A via mesolimbica-cortical dopaminérgica apenas, não 
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medeia os efeitos reforçadores do etanol, isolada dos outros sistemas de 

neurotransmissão. Há uma sólida evidência de que o mesencéfalo é modulado por 

uma variedade de neurotransmissores, inclusive a serotonina, que tem um controle 

inibitório sobre as fibras dopaminérgicas do mesencéfalo. Dos nove núcleos 

serotonérgicos, o dorsal e medial da rafe e o posterior central, enviam a maioria das 

inervações serotonérgicas densas para as regiões mesocorticais. Projeções de 

fibras grossas da região medial da rafe inervam a região septal e o hipocampo, 

enquanto projeções finas da rafe dorsal tipicamente inervam regiões corticais, 

estriatais e límbicas, incluindo o núcleo accumbens (Johnson, 2004). 

Os receptores serotonérgicos escolhidos como alvo para compreensão da 

neurobiologia do alcoolismo, são os da classe 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3. O receptor da 

classe 5-HT1 subdivide-se em A, B, e D, expressando sua função através do 

aumento de adenosina monofosfato cíclico (AMPc), enquanto que o 5-HTC é ligado 

ao fosfatidil inositol. Esses receptores da classe 5-HT1 consistem em receptores pré 

(autoreceptor) e pós-sinápticos. Os da classe 5-HT2, mediados pelo aumento do 

turnover do segundo mensageiro fosfatidil inositol, assim como as projeções 

serotonérgicas da sinapse nos núcleos da rafe, tem função inibitória tônica na 

liberação dopaminérgica por suas células. Os receptores 5-HT3 também modulam o 

sistema dopaminérgico, direta ou indiretamente, através de neurotransmissores co-

localizados como o GABA e colecistoquinina e estão presentes em abundância nos 

terminais neuronais dopaminérgicos localizados na região mesolimbica-cortical. 

Finalmente, embora não seja escolhido como alvo contra o alcoolismo, existem os 

receptores 5-HT4 que são acoplados positivamente à adenilciclase e estão 

distribuídos densamente no sistema límbico, incluindo o núcleo accumbens, 
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facilitando a neurotransmissão serotonérgica nas células piramidais hipocampais, 

através da modulação pela liberação dopaminérgica estriatal (Johnson, 2004). 

Substâncias que atuam nesses receptores que foram e estão sendo mais 

estudadas são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (fluoxetina), 

agonistas parciais do receptor 5-HT1A (buspirona) antagonistas do receptor 5-HT2A 

(amperozide, ritanserin e FG5974), 5-HT3 (ondansetron), mas todos apresentam 

resultados clínicos insatisfatórios para o tratamento do alcoolismo, com exceção do 

ondansetron que parece ter um resultado positivo somente quando associado com a 

naltrexona (Johnson, 2004; Alex & Pehek, 2007). 

Com base nesta linha de raciocínio, a DMT, que se liga nos receptores 

serotonérgicos (5-HT1A, 1B, 1D e 5-HT2A e 2C) (Alex & Pehek, 2007) e a THH, uma 

fraca inibidora do transportador de recaptação da serotonina (Airaksinem et al., 

1980; Costa et al., 2005), poderiam de alguma forma atuar em alguns desses 

mecanismos mencionados anteriormente. Outros componentes desconhecidos, ou 

não identificados no chá também poderiam estar envolvidos de alguma forma no 

efeito protetor encontrado. Um exemplo desta hipótese, é a harmana, outro alcalóide 

da classe das β-carbolinas e é apontada com um possível potencial benéfico na 

síndrome de abstinência a morfina (Aricioglu & Utkan, 2003). Esses constituintes 

poderiam, ainda, estarem envolvidos em outros sistemas como, por exemplo, no 

sistema opióide.  

A administração aguda de etanol aumenta a liberação de endorfinas e 

encefalinas endógenas em diversas regiões cerebrais, incluindo área tegmental 

ventral (ATV) e núcleo accumbens (NAc) que, por sua vez, controlam a liberação de 

dopamina nessas regiões (Tambour & Quertemont, 2007). A utilização de um 

antagonista de receptor µ-opióide, naltrexona, bloqueia a liberação de dopamina 
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induzida pelo etanol no NAc (Benjamin et al., 1993). Outra hipótese para o bloqueio 

do efeito reforçador do etanol pela AYA, estaria relacionada à inibição da oxido 

nítrico sintase (NOs). Segundo Uzbay, (2008), a Hypericum perforatum, uma planta 

com ação serotonérgica, inibe o efeito desta enzima e a administração local de 

antidepressivos diminui significativamente a atividade da NOs hipocampal em ratos. 

Ainda de acordo com este autor, inibidores da NOs atenuam de forma proeminente 

os sintomas da síndrome de abstinência ao etanol em roedores, sugerindo uma 

relação entre o óxido nítrico e a dependência. 

Além da atuação direta dos alcalóides nos receptores serotonérgicos, ou 

ainda no transportador de 5-HT, a diminuição do consumo de etanol poderia ocorrer 

devido a outros mecanismos, como por exemplo, a metabolização dos 

neurotransmissores envolvidos. De acordo com essa linha de raciocínio, Cohen et 

al., (1999a) verificaram que vários inibidores da MAO diminuíram a auto-

administração de etanol em ratos, confirmando achados anteriores (Cohen et al., 

1998; 1999b) que consideravam os níveis sinápticos de serotonina e dopamina 

importantes no controle do consumo de etanol.   

No entanto, é importante salientar de que o uso do chá pela população 

levanta algumas dúvidas sobre seu possível efeito nocivo ao organismo pelo fato da 

ayahuasca estar legalizada e liberada desde 1987 para o consumo, dentro de um 

contexto religioso.  

Em 1993, um extenso estudo investigando o uso prolongado da ayahuasca 

por adultos participantes da União do Vegetal (UDV), chamado de Hoasca, foi 

conduzido na cidade de Manaus (Grob et al., 1996; Mckenna et al., 1998; Callaway 

et al., 1994; 1996; 1999;). A fase I avaliou a farmacocinética, os aspectos 

neuroendócrinos, a função serotoninérgica e avaliação psiquiátrica. Foram 
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comparados 15 frequentadores da UDV, há pelo menos 10 anos, com pessoas que 

nunca haviam utilizado a ayahuasca e os autores concluíram que não houve um 

efeito danoso induzido pelo uso ritualístico da ayahuasca. Além disso, indivíduos se 

recuperaram de diversos distúrbios psiquiátricos, incluindo abuso de drogas e álcool, 

após sua inclusão na religião (Da Silveira et al., 2005). Nesse mesmo estudo, foram 

comparados sintomas psiquiátricos (escalas para: depressão, ansiedade, problemas 

de atenção, dismorfia corporal e padrão do consumo de etanol) de adolescentes que 

utilizavam ayahuasca em um contexto religioso, com indivíduos de mesma faixa 

etária, nível escolar e gênero, que nunca utilizaram o chá e observou-se menor 

freqüência de ansiedade, dismorfismo corporal e problemas de atenção nos jovens 

que fazem uso do chá em relação aos que não fazem. Isso ocorre provavelmente 

devido à religião atuando como fator de proteção (Da Silveira et al., 2005).   

Em outro trabalho Doering-Silveira et al., (2005) verificaram que os 

adolescentes pertencentes a uma religião ayahuasqueira apresentaram menor uso 

de álcool no último ano, no uso recente (últimos 30 dias) e não foram evidenciadas 

diferenças significativas no uso na vida e também no padrão do uso de drogas, em 

relação a jovens de mesma faixa etária que nunca fizeram uso do chá de 

ayahuasca. Também foi verificado um menor uso de outras drogas e alguns casos 

de abstinência do uso de crack entre os jovens integrantes das seitas 

ayahuasqueiras. Os autores sugerem um potencial uso terapêutico da ayahuasca e 

consideram-na como uma substância segura.  

Em uma revisão realizada recentemente por Gable (2007), comparando a 

toxicidade letal aguda com o potencial de abuso de vários compostos psicoativos, 

foram avaliados cerca de cem artigos científicos. Esse autor observou que há uma 

margem segura quando a decocção da DMT e alcalóides do tipo harmala contidos 
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no chá é comparada com a codeína, mescalina e metadona. O potencial de 

dependência da DMT por via oral, bem como o eventual risco prolongado de 

distúrbio psicológico, são mínimos. 

Outra preocupação que ocorre decorrente ao consumo de ayahuasca  

praticado pela população é sobre os casos de dependentes de drogas que deixam 

de utilizá-las após a inclusão nas religiões que fazem uso do chá. Este fato gera 

dúvida sobre a possível troca de uma substância psicoativa e reforçadora por outra. 

O efeito reforçador obtido neste trabalho, quando foi administrada apenas a 

ayahuasca no teste de preferência condicionada de lugar, sustentaria esta idéia. 

Porém, foi realizado em apenas um modelo animal e não permite afirmar que 

provoque efeitos semelhantes em humanos. Contudo, analisando o fato por uma 

outra perspectiva, a observação em humanos pode levar à interpretação de que 

esteja ocorrendo uma redução de danos, pois embora exista a suspeita de que o 

uso da ayahuasca provoque efeitos prejudiciais ao organismo, os trabalhos 

presentes na literatura que avaliaram o consumo do chá dentro do ritual religioso 

não apresentam resultados nesse sentido. Além disto, a estratégia de redução de 

danos ao uso do álcool é um procedimento aceito e adotado em alguns países por 

apresentar resultados positivos na tentativa de reduzir os riscos presentes no abuso 

da droga (Niel & Da Silveira, 2008). 

Uma possível explicação para a não comprovação do efeito reforçador da 

ayahuasca em humanos, deve-se ao fato do papel da religião contribuindo como um 

fator de proteção do abuso das drogas pelos usuários (Van Der Meer Sanchez et al., 

2008). Uma revisão realizada na literatura apresenta evidência de que as pessoas 

que freqüentam regularmente um culto religioso, ou que dão relevante importância à 

sua crença religiosa, ou ainda que praticam, no cotidiano, as propostas da religião 



Discussão 
 

 58

professada, apresentam menores índices de consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Além disso, os dependentes de drogas apresentam melhores índices de 

recuperação quando seu tratamento é permeado por uma abordagem espiritual, de 

qualquer origem, quando comparados a dependentes que são tratados 

exclusivamente por meio médico (Van Der Meer Sanchez & Nappo, 2007). 

Além da questão religiosa como fator de proteção, há uma reintegração social 

do indivíduo quando ele ingressa nessas comunidades que utilizam o chá. Alguns 

trabalhos observaram que o fator psicosocial associado com o farmacológico pode 

contribuir para o afastamento do indivíduo por drogas mais danosas (De Rios et al., 

2002) e resultar em um tratamento efetivo (Swift, 2007). 

Um aspecto importante que também protegeria esses usuários do efeito 

reforçador do chá, dentro da religião, seria o controle da freqüência e do volume 

consumido, pois os participantes se reúnem com intervalos semanais para a 

realização do culto sagrado e ingerem cerca de um copo da bebida (≈ 70 ml) 

momentos antes do início da cerimônia (Labate & Araújo, 2002). 

 Contudo, em contraposição à afirmativa da maioria dos estudos de que o uso 

do chá é seguro, Mackenna, (2004), em um trabalho de revisão, avaliou diversos 

estudos clínicos no Brasil e Espanha e mostrou que os resultados encontrados até o 

momento não permitem avaliar, de forma clara, a segurança e a potencial ação 

terapêutica da ayahuasca. 
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Os resultados encontrados nos testes com essa amostra do chá e as doses 

utilizadas nesse estudo, permitiram concluir que: 

 

1- Os constituintes presentes, com exceção da THH, estão de acordo com os 

dados encontrados na literatura. 

 

2- Com base na literatura, o chá é relativamente seguro do ponto de vista da 

toxicidade. 

 

3- Não foi evidenciado um efeito farmacológico digno de nota nos testes 

gerais. 

 

4- Embora os dados apresentados no teste específico indiquem um possível 

efeito reforçador da ayahuasca, o potencial uso do chá no tratamento do alcoolismo, 

desde que utilizado de forma adequada, não pode ser totalmente descartado.  

 

5- Para melhor compreensão dos resultados encontrados neste trabalho são 

necessários estudos complementares utilizando outros modelos animais de 

dependência ao etanol, bem como a identificação de outras substâncias ainda não 

descritas presentes no chá.  
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