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RESUMO 

 

Efeitos Agudos e Subagudos de Dose Única de Ayahuasca no Reconhecimento de Expressões 

Faciais. 

 

Diversos transtornos psiquiátricos, como por exemplo transtornos de ansiedade, 

depressão, transtornos psicóticos, entre outros, estão associados a déficits na cognição social e 

no reconhecimento de expressões faciais. Ademais, os tratamentos farmacológicos disponíveis 

não funcionam para uma parcela significativa destes pacientes e produzem diversos efeitos 

colaterais, portanto é necessário a exploração de novos tratamentos alternativos. A ayahuasca é 

uma bebida psicoativa tradicionalmente utilizada por grupos indígenas da Amazônia com fins 

terapêuticos. Estudos em animais e humanos sugerem que a ayahuasca possui efeitos 

ansiolíticos e antidepressivos, além de apresentar boa tolerabilidade. O objetivo deste projeto é 

o de avaliar os efeitos subjetivos de uma dose única de ayahuasca e seus efeitos no 

reconhecimento de expressões faciais. 20 voluntários saudáveis foram incluídos no estudo 

(randomizado em grupos paralelos, duplo-cego e controlado com placebo). A avaliação aguda 

(0-6 h) foi realizada por meio da aplicação da Escala Analógica Visual de Humor (VAMS), 

Escala de Sintomas Somáticos (ESS), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e por testes de 

reconhecimento de expressões faciais de emoções (REFE). A tolerabilidade aguda foi avaliada 

por medidas cardiovasculares e relatos dos voluntários. Também medimos níveis plasmáticos 

do fator neurotrófico do cérebro (BDNF) durante a sessão experimental para avaliar os efeitos 

da ayahuasca em neurotrofinas. Ademais, avaliamos a personalidade antes (basal/ T1) e 3 meses 

após a sessão experimental (NEO-FFI). A ESS também foi aplicada 24 horas após o 

experimento (D1), e a BAI e os teses de REFE foram aplicados nos dias D1, D7, D14 e D21 e 

3 e 6 meses após a sessão experimental. Em comparação ao placebo, a ayahuasca aumentou 

significativamente a pontuação do fator deterioração cognitiva da VAMS e da ESS durante a 

sessão experimental.  Não foram observados efeitos significativos nas outras variáveis, embora 

a inspeção visual dos gráficos indique uma possível redução aguda de BDNF e da ansiedade ao 

longo do estudo (BAI). A ayahuasca foi bem tolerada, produzindo principalmente náusea, 

desconforto gastrointestinal e vômito. Novos estudos envolvendo um maior número de 

participantes são necessários para confirmar os dados do presente trabalho. 
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ABSTRACT 

 

Acute and subacute effects of a single dose of ayahuasca on the recognition of facial 

expressions of emotions. 

 

Several psychiatric disorders, like anxiety disorders, depression, psychotic disorders and 

others are associated with deficits in social cognition and recognition of facial expressions. In 

addition, available pharmacological treatments do not work for a significant portion of these 

patients and produce several side effects. Ayahuasca is a psychoactive drink traditionally used 

by indigenous Amazonian groups for therapeutic purposes. Animal and human studies suggest 

that ayahuasca has anxiolytic and antidepressant effects with good tolerability. The aim of this 

project was to evaluate the subjective effects of a single dose of ayahuasca and its effects on 

the recognition of emotions in facial expressions. 20 healthy volunteers were included in the 

study (randomized, double-blind and placebo-controlled). Acute assessment (0-6 h) was 

performed by applying the Visual Analog Mood Scale (VAMS), Body Symptom Scale (BSS), 

Beck Anxiety Inventory (BAI), and recognition of emotions in facial expressions (REFE) test. 

Acute tolerability was assessed by cardiovascular measurements and reports from volunteers. 

We also measured brain derived neurotrophic factor (BDNF) plasma levels during the 

experimental session to evaluate the effects of ayahuasca on neurotrophins. Moreover, we 

assessed personality before (basal/ T1) and 3 months after the experimental session (NEO-

FFI). SSS was also applied 24 hours after the experiment (D1), and BAI and REFE tests were 

applied on days D1, D7, D14 and D21 and 3 and 6 months after the experimental session. 

Compared to placebo, ayahuasca significantly increased the scores of the VAMS cognitive 

impairment factor and of the SSS. No significant effects were observed on the other variables, 

although visual inspection of the graphs indicates a possible acute reduction in BDNF and 

anxiety throughout the study (BAI). Ayahuasca was well tolerated, producing mainly nausea, 

gastrointestinal discomfort and vomiting. Further studies involving a larger number of 

subjects are needed to confirm the data of the present study. 

 

Keywords: social cognition, recognition of facial emotion expressions, psychopharmacology, 

ayahuasca. 
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Capítulo 1.  

O reconhecimento de expressões faciais: aspectos gerais e relacionados 

___________________________________________________________________________ 

 

Cognição social 

 

Entre as diversas espécies de animais que se relaciona a partir de ambientes sociais, a cognição 

social é uma habilidade de destaque entre os primatas, que permeia o sucesso evolutivo da espécie, em 

especial o Homo sapiens (Adolphs, 1999). Devido à grande importância da cognição social na evolução 

da espécie humana e pelo impacto que confere no desenvolvimento do indivíduo, cientistas e psicólogos 

cognitivos, desenvolvimentistas e sociais se debruçam em tentar compreender a cognição social. Do 

ponto de vista evolucionista, a cognição social é estabelecida a partir de fatores opostos, de uma maneira 

positiva, ela facilita melhores escolhas de parceiros, alimentos e a segurança contra predadores, por 

outro lado, favorece uma maior concorrência dentro de um mesmo grupo (Adolphs, 1999). Desta 

maneira, a cognição social modula interações em menores escalas, como por exemplo, o vínculo mãe-

bebê, até complexas hierarquias de domínios em grupos. 

O desenvolvimento emocional e social dos seres humanos é de extrema complexidade e envolve 

uma série de fatores, como genes, comportamento, cultura, entre outros (Adolphs, 1999). Levando em 

consideração o ponto de vista psicológico do desenvolvimento social, em meados da década de 70, 

surgiu a teoria da cognição social, sendo uma abordagem que visava compreender e explicar a interação 

do indivíduo com suas percepções sobre si mesmo e os outros que o cercam, além de buscar 

compreender como essas percepções orientam o comportamento social (Garrido et al., 2011). Porém, 

existem várias formas de entender a cognição social, como a partir de pressupostos filosóficos, modelos 

teóricos, abordagens metodológicas e psicológicas. Em relação às diversas abordagens existentes, a que 

nos é de interesse neste trabalho, é a que envolve a neurociência cognitiva, que se dedica a compreender 

e identificar as estruturas e processos cerebrais envolvidos na cognição social. 

O modelo de processamento de informações nos é útil para ilustrar de maneira mais didática, 

como ocorre a dinâmica cerebral envolvida na cognição social. Esse modelo é baseado na teoria de que, 

independentemente do contexto social em que o indivíduo está inserido há primeiramente, um processo 

de atenção e codificação da informação presente no contexto social, em seguida a interpretação e 

elaboração através de processos avaliativos e inferenciais para que por fim, essa informação seja 

representada através de memória tornando possível a recuperação dessa informação em processos de 

pensamento e julgamento, e assim, guiando o comportamento do indivíduo (Garrido et al., 2011, 

Hamilton et al., 1994). Sendo assim, a cognição social é a capacidade do indivíduo de captar, processar 

e gerar respostas baseadas nas intenções, reações e comportamento das outras pessoas (Arrais et al., 

2010; Plana et al., 2014; Pringle, Harmer, 2014). 
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A neurociência cognitiva aborda diversos constructos psicológicos relacionados à cognição 

social, como por exemplo, a teoria da mente (a capacidade da mente de pensar sobre a mente) (Baron-

Cohen et al., 1994; Frith, Frith, 1999), a empatia (capacidade de conhecer a consciência de outra pessoa 

e compreendê-la) (Carr et al., 2003; Singer et al., 2004), a expressão de emoção facial (um dos aspectos 

do presente estudo, que será abordado no próximo tópico) (Hart et al., 2000; Phelps et al., 2000), entre 

outros. Todos estes constructos são vias de informações presentes em ambientes sociais e seu 

processamento adequado é fundamental para as relações interpessoais dos indivíduos. A presente 

dissertação dedica-se a estudar o reconhecimento de expressões emocionais faciais em voluntários 

saudáveis do ponto de vista de neurociências, o qual será abordado no item a seguir. 

 

O reconhecimento de expressões faciais de emoções 

 

Do ponto de vista do senso-comum, a definição de emoção parece óbvia e simples. Usualmente 

escutamos no dia-a-dia, frases que fazem alusões às emoções, como por exemplo, “me emocionei muito 

assistindo àquele filme”, “a partida de futebol de ontem foi emocionante”. Porém, no campo da ciência 

e da filosofia a definição de emoção é complexa, e torna-se ainda mais complexa quando se leva em 

consideração o compartilhamento de seu significado (Roazzi, 2011). Devido à complexidade que 

envolve o tema, a literatura atual parte do pressuposto que a emoção é um processo, uma somatória de 

ações que ocorrem fisiologicamente em todo organismo envolvendo múltiplas variáveis (Damásio, 

1999). Dessa forma, a emoção pode ser definida como um estado fisiológico e psicológico que surge 

através de experiências de teor afetivo, com a finalidade de preparar o indivíduo para ação (Levenson, 

1999; Davis & Lang, 2003). 

Darwin (1982) foi um dos pioneiros nas investigações envolvendo as emoções, segundo este 

autor, embora algumas manifestações das emoções possam ser aprendidas, há algumas que são um 

reflexo inato da evolução das espécies como uma resposta adaptativa ao meio e que é comum a todos 

os primatas, como seres humanos e chimpanzés (Darwin, 1982; Miguel, 2015).Essas emoções 

observadas por Darwin são consideradas emoções universais (básicas ou primárias), sendo consideradas 

respostas afetivas pré-programadas evolutivamente que se distinguem diante de diversas situações de 

sobrevivência e são fundamentais para manutenção da vida (Darwin, 1982; Tracy, Randles, 2011). São 

consideradas emoções universais (básicas ou primárias) as seguintes: alegria, tristeza, raiva, medo, 

surpresa e nojo (Darwin, 1982; Ekman, 1989), porém podem variar na literatura a depender do autor. 
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Figura 1. Expressões de emoções faciais básicas 

Fonte: Pinterest. 

 

Nesse sentido, as emoções humanas teriam evoluído de um conjunto finito de estados 

emocionais, sendo que cada um deles possuía sua funcionalidade adaptativa e expressão típica (Ekman, 

2003). Além da teoria evolucionista proposta por Darwin, há teorias cognitivistas e sociais que abordam 

as emoções. Do ponto de vista da abordagem cognitivista, a avaliação (atividade cognitiva) que o 

indivíduo faz sobre a situação que está sendo vivenciada é o que determina a emoção gerada (Schachter, 

Singer, 1962; Atkinson, Adolphs, 2005). Em relação à abordagem social, descartam-se os aspectos 

biológicos e validam-se os cognitivos, dando ênfase no valor social da expressão da emoção e como a 

mesma é interpretada, com grande influência cultural e tendo um papel fundamental na manutenção das 

relações (Miguel, 2015; Gergen 1985; Juslin, Laukka, 2003). 

Além disto, a maioria dos modelos teóricos atuais considera a existência de vários componentes 

da emoção, sendo eles: reação muscular interna, comportamento expresso, impressão afetiva subjetiva 

e cognições, sendo esse, um modelo integrativo (Miguel, 2015). Por exemplo, um indivíduo ao estar 

exposto a uma situação social está diante de uma série de estímulos e a interpretação desses estímulos 

(cognição) é realizada a partir de sua forma de perceber o mundo (abordagem social) (Miguel, 2015). 
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Caso ocorra um acontecimento carregado de valor afetivo, o indivíduo irá ter uma reação, tanto a nível 

mental e subjetivo (impressão subjetiva), quanto a nível fisiológico (abordagem evolucionista), e por 

fim, reações comportamentais (comportamento expresso) como mudanças na voz, na postura, na 

movimentação e nas expressões faciais (Miguel, 2015).  Portanto, quando um indivíduo se encontra 

diante de situações sociais, um dos aspectos relacionados à cognição social são as habilidades de 

reconhecimento de sinais de expressão da emoção, sendo a expressão facial da emoção uma reação 

comportamental de grande destaque, a qual modula boa parte das interações sociais.  

A existência das emoções básicas, que são expressas universalmente da mesma maneira, pode 

ser verificada ao observar diferentes culturas que apresentam similaridade na expressão facial de 

algumas emoções, como por exemplo, a expressão de felicidade através de um sorriso ou a expressão 

de raiva pelo franzimento da testa e da área dos olhos, entre outros (Darwin, 1982; Ekman, 1989; Miguel, 

2015). Dessa forma, a expressão facial das emoções tem um papel fundamental na evolução das espécies 

através da transmissão de emoções de forma universal, possibilitando inferir o estado emocional da 

pessoa e suas reações ao ambiente que o cerca (Ekman, 1993; Whalen et al., 2013). Por exemplo, se um 

indivíduo de um grupo é capaz de transmitir um sinal não-verbal de perigo de forma concisa 

(apresentando a expressão facial de medo neste caso) e com isso consegue alertar o restante do grupo 

para se preparar para a fuga, esse comportamento expresso possui uma vantagem evolutiva e resulta 

(Miguel, 2015). 

O reconhecimento das expressões faciais das emoções é de grande interesse da neurociência 

devido a seu impacto nas interações sociais. E nos estudos de neurociência, são utilizadas algumas 

tarefas específicas para medir o reconhecimento das emoções faciais. Nestas tarefas, os participantes 

têm que inferir o estado emocional expresso na face de um ator apresentado a ele por meio de imagem 

(estímulo), sem outras informações contextuais. As tarefas podem ser classificadas como: tarefas de 

acurácia (Etkin, Schatzberg, 2011; Fonzo et al., 2010; Mazza et al., 2012) e tarefas de sensibilidade 

(Arrais et al., 2010). Nas tarefas de acurácia, os participantes podem ser solicitados a identificar a 

emoção expressa nos estímulos apresentados ou a discriminar entre duas expressões faciais diferentes 

(por exemplo, qual das duas emoções apresentadas é a mais expressiva) (Plana et al., 2014).  Nas tarefas 

de sensibilidade, são apresentadas diferentes intensidades de estímulos da mesma face emocional, desta 

maneira, é calculável qual a intensidade necessária daquele estímulo para que se identifique 

corretamente a emoção expressa (Plana et al., 2014). Dentre os estímulos de emoções básicas destacam-

se os utilizados no trabalho pioneiro de Ekman e Friesen (1976), sendo até hoje um dos conjuntos de 

estímulos mais conhecidos e utilizados. Os autores propuseram um conjunto de estímulos denominado 

Pictures of Facial Affect (POFA), sendo composto por 110 estímulos posados por 14 atores adultos (18 

a 40 anos), de ambos os sexos, representando as seis emoções básicas. Apesar do pioneirismo, há uma 

série de limitações que devem ser consideradas, como por exemplo, a cor dos estímulos em preto e 

branco que prejudica a validade ecológica (Horstmann & Bauland, 2006), a ausência de diversidade 
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racial/étnica que pode favorecer viés de resposta favorecendo uma vantagem endogrupal (Sacco, Couto 

& Koller, 2016), entre outros. 

 

 

O reconhecimento de emoções faciais, transtornos mentais e psicofarmacologia  

 

Estudos recentes sugerem que pessoas com transtornos mentais (como depressão, estresse pós-

traumático, ansiedade social, autismo, esquizofrenia etc.) possuem déficits no reconhecimento de 

expressões faciais (Arrais et al., 2010; Plana et al., 2014). Por exemplo, no transtorno de ansiedade social 

(TAS), caracterizado pelo medo de sofrer uma crítica ou um julgamento negativo em situações sociais, 

há uma hipervigilância a faces de medo, tristeza e alegria, e estas faces atuam como indicadores de uma 

ameaça ou reforço social, de acordo com o fenótipo do transtorno (Arrais et al., 2010).  

Nos últimos anos, algumas pesquisas sugerem que os efeitos terapêuticos de fármacos utilizados 

no tratamento de transtornos de ansiedade e do humor parecem ser mediados pelo reconhecimento das 

expressões faciais (Pringle, Harmer, 2014; Sabino, Chagas, Osório, 2016). No caso da depressão, por 

exemplo, a redução dos sintomas depressivos produzidas pelos antidepressivos tradicionais se manifesta 

apenas algumas semanas após o início do tratamento. No entanto, outros estudos sugerem que a melhora 

do déficit no reconhecimento de expressões faciais ocorre mais rapidamente, sugerindo um efeito 

benéfico no processamento emocional anterior à redução dos sintomas depressivos (Pringle, Harmer, 

2014). Em outro estudo, os autores observaram a existência de modificações específicas que ocorreram 

no reconhecimento das expressões faciais com o uso de medicamentos ansiolíticos, como por exemplo, 

o aumento do reconhecimento das expressões de alegria associado ao uso agudo de inibidores reversíveis 

da receptação de serotonina e noradrenalina (Sabino, Chagas, Osório, 2016). Portanto, estas 

modificações no processamento emocional parecem ser relevantes para a prática clínica no tratamento 

de pacientes com transtornos emocionais (Sabino, Chagas, Osório, 2016). 

Recentemente, estudos pré-clínicos e clínicos vêm demonstrando o potencial dos alucinógenos 

serotoninérgicos no tratamento de transtornos do humor, ansiedade e dependência química (Krebs, 

Johansen, 2012; dos Santos et al., 2016b; Sanches et al., 2016; Carhart-Harris et al., 2017). Entre essas 

substâncias encontram-se a dietilamida do ácido lisérgico (LSD), a psilocibina, a dimetiltriptamina 

(DMT) e a mescalina. Todas estas substâncias agem como agonistas do receptor serotoninérgico 5-HT2A, 

um receptor presente em regiões cerebrais envolvidas no processamento emocional, como por exemplo, 

a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal (Kometer et al., 2012). Ademais, estudos recentes de 

neuroimagem sugerem que os efeitos ansiolíticos e antidepressivos dos alucinógenos serotoninérgicos 

parecem estar diretamente relacionados com os efeitos destas drogas em áreas cerebrais ligadas ao 

processamento emocional, e especificamente à cognição social (Kometer et al., 2012; dos Santos et al., 

2016a) 
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Considerando que os psicofármacos antidepressivos e ansiolíticos atualmente disponíveis não 

são eficazes para todos os grupos de pacientes, além de gerar uma série de efeitos secundários 

indesejáveis, novas ferramentas farmacológicas devem ser exploradas. Além disso, um dos possíveis 

mecanismos dos antidepressivos tradicionais é a melhora no processamento emocional através do 

reconhecimento de expressões faciais, e pesquisas recentes sugerem que os alucinógenos 

serotoninérgicos possuem efeitos ansiolíticos e antidepressivos que também parecem ser modulados por 

uma modificação no processamento emocional, especificamente na cognição social. Portanto, é de suma 

importância explorar os possíveis efeitos dos alucinógenos serotoninérgicos no reconhecimento de 

expressões faciais, um dos principais fatores envolvidos na cognição social. 



Página | 26 
 
 

Capítulo 2.  

Alucinógenos Serotoninérgicos 



Página | 27 
 

Capítulo 2.  

Alucinógenos Serotoninérgicos 

___________________________________________________________________________ 

 

Histórico e definição 

 

O histórico do ser humano em busca de estados alterados da consciência é descrito desde a 

pré-história e está intimamente ligado ao uso de substâncias alucinógenas (Froese et al., 2013; Escobar, 

Roazzi, 2010). O uso dessas substâncias é encontrado em diferentes contextos socioculturais ao longo 

da história, estando muitas vezes relacionada ao misticismo, bruxaria e a contextos ritualísticos 

religiosos e medicinais (Nichols, 2004).  

Em 1924, o farmacólogo Louis Lewin (1850-1929) propôs a primeira classificação científica 

das diferentes sustâncias psicotrópicas. Em seu livro ele separou as drogas psicotrópicas em: 

Euphorica- ópio, heroína; Phantastica- peiote, Amanita muscaria, maconha, solanáceas e ayahuasca, 

definidos por Lewin como ‘agentes de ilusões sensoriais’; Inebrantia- álcool e anestésicos gerais; 

Hypnotica- sedativos artificiais e Excitantia - estimulantes como a cafeína. Phantastica foi, portanto, 

o primeiro nome usado para se referir à classe de substâncias alucinógenas em farmacologia. Anos 

depois, por volta de 1957, o termo “psicodélico” veio a público pela primeira vez em uma apresentação 

realizada pelo psiquiatra britânico Humphry Osmond em um encontro da Academia de Ciências de 

Nova Iorque. Sua origem, no entanto, está nas correspondências trocadas entre Osmond e o novelista 

Aldous Huxley um ano antes. Etimologicamente, o termo é uma composição de duas outras palavras 

de origem grega: psykhe, que significa mente ou “alma”; e deloun, tornar visível, manifestar (portanto, 

“que manifestam a mente”). Devido ao efeito de alteração da sensopercepção, do humor e de processos 

cognitivos, essas substâncias popularizaram-se entre psiquiatras com a finalidade de se compreender 

alguns transtornos mentais, tornando-as conhecidas como “psicotomiméticos” (capaz de “imitar” a 

psicose). Também podemos encontrar o termo “enteógeno” (que “gere a divindade dentro”), proposto 

por Carl Ruck (cientista americano) em 1979, que enfatiza os usos religiosos e espirituais de algumas 

dessas substâncias (Nichols, 2004). Por fim, essas substâncias também podem ser definidas como 

“alucinógenos” (de “vagar pela mente”), que juntamente com psicodélicos é um dos termos mais 

utilizados na literatura científica e, portanto, é o termo que escolhemos para nos referir a essas 

substâncias nessa dissertação.  

Dentre os diversos tipos de alucinógenos, há a subclasse de alucinógenos serotoninérgicos ou 

alucinógenos clássicos. Essa nomeação deve-se ao fato do compartilhamento do mesmo mecanismo 

de ação, o agonismo dos receptores serotoninérgicos, especialmente o 5-HT2A (Nichols, 2016). Os 

alucinógenos serotoninérgicos podem ser encontrados na natureza, tais como a psilocibina (presente 

nos cogumelos do gênero Psilocybe), a dimetiltriptamina (DMT, presente nos preparados vegetais da 
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ayahuasca e Jurema) e a mescalina (presente nos cactos peyote e San Pedro), ou podem ser de origem 

sintética, como a dietilamida do ácido lisérgico (LSD) (Nichols, 2004; Escobar, Roazzi, 2010).  

O primeiro contato da ciência moderna com as plantas alucinógenas se deu através da excursão 

realizada por Richard Spruce à América do Sul no século XIX com duração de 15 anos. Spruce foi 

responsável por realizar o levantamento botânico de diversas espécies vegetais em suas excursões, 

além do interesse em estudar a relação dos povos locais com essas plantas, dando início à etnobotânica 

(ramo da ciência que estuda o uso das plantas pelos seus povos) e as primeiras pesquisas envolvendo 

alucinógenos (Froese et al., 2013; Escobar, Roazzi, 2010). 

Nas próximas décadas, poucos estudos experimentais foram realizados, especialmente com a 

mescalina (Nichols, 2004). Entretanto, com a síntese do LSD e da psilocibina nas décadas de 1940-50 

pelo cientista suíço Albert Hoffman, surgiram estudos científicos com tanto voluntários saudáveis 

como com população clínica, cujo objetivo era investigar os efeitos psicotomiméticos destas 

substâncias e seus potenciais terapêuticos, em especial no tratamento de transtornos de ansiedade, 

depressão e dependência química (Bogenschutz, Ross, 2018; dos Santos et al., 2016a). Em geral, estes 

estudos relatam uma boa tolerabilidade dessas substâncias e baixa incidência de efeitos colaterais 

graves (Bogenschutz, Ross, 2018; dos Santos et al., 2016a), porém é importante destacar que a maioria 

desses estudos apresentam importantes limitações metodológicas, como ausência de placebo e grupo 

controle, além da falta de padronização no acompanhamento dos voluntários e nas intervenções 

(Bogenschutz, Ross, 2018; dos Santos et al., 2016a). 

Entretanto, não foi apenas na ciência que o uso dos alucinógenos serotoninérgicos se difundiu. 

Concomitantemente, na mesma época em que as pesquisas experimentais e clínicas estavam sendo 

realizadas (décadas de 1950 a 1970), seu uso popularizou-se entre pessoas que buscavam seus efeitos 

de alteração da consciência recreativamente. Essa forma de uso, no contexto da chamada contracultura, 

foi marcada pela frase de ação do “guru psicodélico” Timothy Leary: “Turn on, tune in, drop out”, 

que em tradução livre para o português seria, “Se ligue, sintonize, caia fora” (Bouso et al., 2018). O 

significado dessa frase faz referência ao efeito dos alucinógenos de induzir o indivíduo a experenciar 

novas perspectivas internas, as quais foram posteriormente estudadas pela ciência, que relacionou esse 

efeito a possíveis alterações nos traços de personalidade (Delay et al., 1954; Belleville, 1956; von 

Felsinger et al., 1956; Brengelmann, 1958).  

No final dos anos 60 e início dos anos 70, o uso recreativo em larga escala de alucinógenos, 

somado a diversos fatores políticos, como o início da “Guerra às drogas”, culminaram na proibição 

dos estudos envolvendo a administração de alucinógenos a seres humanos até o início dos anos 2000, 

fazendo com que vivenciássemos três décadas de “silêncio” em relação a novas descobertas 

envolvendo essas substâncias (Nichols, 2004). Somente entre na década de 1990 foram realizadas 

novas pesquisas com alucinógenos em seres humanos, havendo desde então cada vez mais interesse 
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nestas substâncias por parte da neurociência e da psicofarmacologia devido aos seus potenciais efeitos 

terapêuticos, que serão abordados no próximo tópico. 

 

 

Efeitos terapêuticos do LSD e psilocibina 

 

Os estudos envolvendo alucinógenos e seres humanos foram retomados no início da década 

de 90 após cerca de três décadas de silêncio. Os dois primeiros estudos foram realizados na Alemanha 

(utilizando mescalina) (Hermle et al., 1992) e nos Estados Unidos (utilizando DMT) (Strassman, 

Qualls, 1994a; Strassman et al., 1994b). Desde então, o número de estudos envolvendo a administração 

de um alucinógeno serotoninérgico (LSD, psilocibina, ayahuasca/DMT) em população saudável e 

clínica vem aumentando exponencialmente.  

Os principais resultados desses estudos sugerem que estes compostos possuem efeitos 

terapêuticos promissores, especialmente no manejo de sintomas de depressão, ansiedade e dependência 

a drogas, além de apresentarem boa tolerabilidade (Bogenschutz, Ross, 2018; dos Santos et al., 2018; 

dos Santos, Hallak, 2019). No entanto, embora esses resultados sejam promissores, o nível de 

evidência ainda permanece de leve a moderado, pois a maior parte destes estudos possuem amostras 

pequenas ou não são controlados (dos Santos et al., 2018; dos Santos, Hallak, 2019).  

Nos estudos envolvendo administração de LSD e psilocibina, foram observados efeitos 

ansiolíticos e antidepressivos em estudos fase 2 controlados com pacientes em estágio avançado de 

câncer e doenças crônicas (Pahnke, 1969; Gasser et al., 2004; Grob et al., 2011; Griffiths et al., 2016; 

Ross et al., 2016; Carhart-Harris, 2016) e estudos abertos no tratamento de transtorno depressivo maior 

(com psilocibina). Há também o relato de efeitos anti-adictivos observados a partir de estudos fase 2 

abertos com psilocibina e LSD para dependência de álcool e com psilocibina para dependência de 

tabaco (Johnson et al., 2014; Bogenschutz et al.,2015). Por fim, há outros possíveis efeitos positivos 

relatados, com níveis de evidência baixos, na melhora de traços de personalidade (LSD e psilocibina), 

analgesia em pacientes com câncer (LSD e psilocibina) e transtorno obsessivo compulsivo 

(psilocibina) (dos Santos et al., 2018).  

Podemos observar nestes estudos apontamentos para diversos potenciais terapêuticos dos 

alucinógenos serotoninérgicos e a necessidade de explorá-los em estudos clínicos controlados por 

placebo com o objetivo de alcançar maiores níveis de evidência. Sendo assim, é de extrema 

importância buscar compreender como ocorre o efeito dos alucinógenos serotoninérgicos, tanto a nível 

biológico como psicológico em ambiente controlado. 
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Mecanismos de ação 

 

Mecanismos biológicos 

 

O famigerado efeito de alteração da percepção dos alucinógenos se deve à sua ação agonista 

nos receptores serotoninérgicos 5-HT2A, sendo este um efeito comum entre todos os alucinógenos 

serotoninérgicos (Preller et al., 2017; Vollenweider et al., 1997). A ativação deste receptor induz a 

liberação de glutamato, a qual aumenta a atividade elétrica no córtex, aumentando assim, o 

processamento de informações (Rickli et al., 2016; Marek, 2018). Além disto, o receptor 5-HT2A está 

presente em regiões cerebrais envolvidas no processamento emocional, como por exemplo, a amígdala, 

o hipocampo e o córtex pré-frontal (Kometer et al., 2012). O aumento na liberação de glutamato nestas 

áreas produz uma estimulação da síntese do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), sugerindo 

um aumento na neuroplasticidade (Bouso et al., 2013). Ademais, estudos recentes de neuroimagem 

sugerem que os efeitos ansiolíticos e antidepressivos dos alucinógenos serotoninérgicos parecem estar 

diretamente relacionados com os efeitos destas drogas em áreas cerebrais ligadas ao processamento 

emocional, e especificamente a cognição social (Kometer et al., 2012; dos Santos et al., 2016a).  

 

 

Mecanismos psicológicos 

 

Em uma revisão sistemática (Rocha et al., 2019) que incluiu 8 estudos clínicos envolvendo o 

reconhecimento de expressões faciais e a administração de doses únicas de LSD ou psilocibina (sendo 

a maioria dos estudos randomizados e controlados com placebo). Observou-se que o LSD e a 

psilocibina reduziram o reconhecimento de emoções negativas na maioria dos estudos e modularam a 

atividade da amígdala a esses estímulos, o que foi correlacionado com efeitos antidepressivos em 

pacientes com depressão recorrente e apesar do pequeno tamanho das amostras, os resultados sugerem 

que os alucinógenos serotoninérgicos mostram efeitos benéficos promissores sobre os déficits no 

REFE (Rocha et al., 2019). Além disto, um estudo duplo-cego, envolvendo administração de 

psilocibina (agonista dos receptores 5-HT2A/1A) relatou aumento de afeto positivo e atenuação no 

reconhecimento de expressões faciais negativas. Alguns destes efeitos foram bloqueados por um 

antagonista dos receptores 5-HT2A, indicando que a estimulação destes receptores produz efeitos 

positivos sobre o humor (Kometer et al., 2012). 

Em uma revisão sistemática incluindo 18 artigos entre os anos de 1985-2016 (Bouso et al., 

2018), verificou-se que os psicodélicos (LSD e psilocibina) administrados em ambientes controlados 

podem induzir mudanças na personalidade, como um aumento nos traços de abertura à experiência e 
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autotranscedência. Essas mudanças foram verificadas tanto em uso agudo quanto subagudo, e parecem 

estar relacionadas aos efeitos terapêuticos destes compostos (Bouso et al., 2018). 
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Capítulo 3.  

Ayahuasca 

___________________________________________________________________________ 

 

Histórico e definição 

 

O nome “ayahuasca” tem sua origem na língua quéchua (família de línguas indígenas da América 

do Sul), com significado “o vinho dos espíritos” (aya = espírito; waska = vinho), podendo também ser 

conhecida por outros nomes (a depender da cultura e local), como: vegetal, yagé, hoasca ou daime (Luna, 

2011). Porém, na literatura contemporânea, é usado para se referir à mistura de duas principais plantas 

que são utilizadas em sua preparação: o cipó do jagube (Banisteriopsis caapi) e do arbusto da chacrona 

ou rainha (Psychotria viridis) (Luna, 2011). O preparo do chá é realizado em longos rituais religiosos 

por meio da decocção prolongada das partes maceradas do caule do cipó juntamente com as folhas do 

arbusto, sendo que em algumas religiões ayahuasqueiras as mulheres e crianças ficam responsáveis pelo 

manuseio das folhas e os homens pelo cipó e cozimento (dos Santos et al., 2016a; Luna, 2011). 

Dezenas de grupos indígenas distribuídos no Brasil, Colômbia, Peru e Equador utilizam a 

ayahuasca para fins rituais e terapêuticos a centenas de anos, sendo que seu ponto de dispersão e data 

de início são desconhecidos, podendo permanecer um mistério (Luna, 2011). Porém, diferentes etnias 

indígenas contam através das gerações diversos mitos relacionados a origem do uso da ayahuasca, no 

geral, esses mitos envolvem a presença dos “animais de poder” (animais da fauna amazônica) e outros 

elementos da cultura indígena, como a presença de diversas espécies de plantas, rituais de cura e 

religiosos (Luna, 2011).  

Por volta de 19879-1945, houve um movimento histórico conhecido como “ciclo da borracha”, em 

que a grande demanda de borracha causada pela revolução industrial afetou a população indígena de 

forma negativa causando caos, escravidão e grandes mudanças (Luna, 2011). Além disto, favoreceu 

também uma mistura biológica e cultural entre os indígenas e os ocidentais. Neste momento, surgiram 

práticas ritualísticas religiosas que miscigenavam as crenças andinas e o uso de plantas e preparos 

indígenas, como a ayahuasca, fenômeno que ficou conhecido como “vegetalismo” (Luna, 2011). 

Em meados da década de 1930, originaram-se no Brasil manifestações religiosas que utilizam a 

ayahuasca como sacramento. Os grupos mais conhecidos são o Santo Daime, Barquinha e União do 

Vegetal. O primeiro grupo a surgir foi o Santo Daime, que teve origem com o mestre seringueiro Irineu 

Raimundo da Serra, natural do Maranhão, que durante mudou-se para o norte do Brasil em busca da 

borracha e teve contato com a cultura do uso da ayahuasca. Após a utilização do chá, mestre Irineu teve 

uma visão que relevou a ele a criação das práticas religiosas do Santo Daime, a qual possui grande 

influência cristã, além de doutrinas específicas do grupo, como uso de farda, maracá (instrumento 

musical), hinários (que são entoados durante todo ritual) e uma dança rítmica conhecida como bailado 
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(Labate et al., 2009). Na década de 70 iniciou-se um movimento da expansão dessas religiões, dessa 

forma o uso da ayahuasca em rituais religiosos ganhou popularidade entre hippies, intelectuais e artistas 

que iam em busca dos efeitos de “cura” e visionários do chá. Entre 1980-1990, foi possível observar a 

expansão do uso de ayahuasca nas grandes capitais brasileiras, sendo que atualmente, é possível 

encontrar religiões ayahuasqueiras espalhadas por todo mundo, como em países da América do Norte, 

Europa, Ásia e África (Labate et al., 2009). 

Por volta dos anos dois mil expandiram-se estudos científicos (pesquisas básicas e clínicas) 

envolvendo a substância. Sendo que do ponto de vista farmacológico, a ayahuasca é uma preparação 

psicoativa classificada como alucinógena. Através da ciência foi possível verificar que o cipó B. caapi 

é rico em β-carbolinas, como harmina e tetrahidroharmina (THH) e em menores concentrações 

harmalina, harmol e harmalol. Já as folhas do arbusto de P. viridis são ricas em DMT 

(dimetiltriptamina), uma triptamina alucinógena considerada a principal substância psicoativa da 

ayahuasca (dos Santos et al., 2016a). Os efeitos destes compostos e potenciais terapêuticos serão 

explorados no tópico posterior. 

 

Figura 1. Hinário na Igreja Céu do Mapiá - 1990 Vista geral do salão com bailado de farda branca. 

Foto: santodaime.org 
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Efeitos terapêuticos 

 

A partir de estudos observacionais realizados nas instituições ayahuasqueiras, observaram-se 

relatos sobre os benefícios do chá na melhora de sintomas depressivos, dependência química, entre 

outros. Estes relatos despertaram o interesse da ciência em investigar a respeito de possíveis efeitos 

terapêuticos da ayahuasca. A partir disto, foram realizados estudos em animais, relatos de casos, e 

estudos experimentais que sugeriram efeitos ansiolíticos e antidepressivos presentes na ayahuasca e seus 

alcaloides (Strassman et al., 1994b; dos Santos et al., 2007; Osório et al., 2015; Sanches et al., 2016; dos 

Santos et al., 2016a; dos Santos et al., 2016b). Dois estudos envolvendo roedores e administração de 

harmina (β-carbolina) relataram que, a administração crônica deste composto diminui a anedonia, 

aumenta o tempo de atividade, o peso da glândula adrenal e os níveis de BDNF no hipocampo, sendo 

que esses mecanismos são compatíveis com efeitos antidepressivos (Fortunato et al., 2010a, 2010b). 

Um outro estudo realizado com roedores e microdoses de DMT, observou que doses baixas e crônicas 

de DMT produziram efeitos antidepressivos sem afetar a memória de trabalho e a interação social, além 

de aumentar o peso dos animais (Cameron et al., 2019). Foi também realizado um estudo com 

administração de ayahuasca ou placebo em primatas (saguis juvenis) utilizando um protocolo de estado 

depressivo induzido (contexto social isolado) (Silva et al., 2018). Os animais foram avaliados segundo 

comportamento, nível de cortisol fecal e peso corporal. Os animais que receberam ayahuasca 

recuperaram o nível basal de cortisol após 24 horas, reduziram comportamentos estereotipados 

(comportamento associado a sintomas depressivos) e aumentaram o consumo de alimentos (melhorando 

o peso corporal), estes efeitos foram observados até 14 dias após uma única dose (Silva et al., 2018). 

Nosso grupo de pesquisa realizou um estudo clínico aberto envolvendo a administração de dose 

única de ayahuasca para 17 pacientes com depressão maior resistente ao tratamento (Osório et al., 2015; 

Sanches et al., 2016). A administração da ayahuasca foi associada a efeitos antidepressivos e ansiolíticos 

rápidos e significativos horas após a ingestão do chá, tais efeitos mantiveram-se por até três semanas 

após dose única. Também foi observado um aumento da perfusão sanguínea no núcleo accumbens, 

ínsula e área subgenual, áreas do cérebro envolvidas no processamento emocional (Osório et al., 2015; 

Sanches et al., 2016). A ayahuasca foi bem tolerada, sendo vômito o único efeito adverso relatado no 

estudo.  Um estudo de dose única de ayahuasca, cujo objetivo era avaliar a interação da ayahuasca com 

o cortisol (hormônio que atua na modulação vias emocionais), de pacientes com depressão em 

comparação com grupo controle, apontou para novas evidências sobre a modulação dos níveis de 

cortisol salivar como resultado de uma sessão de ayahuasca, tanto em voluntários saudáveis quanto em 

depressivos (Galvão et al., 2018).  

Posteriormente, foi realizado um ensaio clínico duplo-cego, controlado por placebo com 29 

pacientes com depressão resistente ao tratamento, divididos de forma randomizada em grupos paralelos, 

sendo o primeiro estudo duplo-cego a avaliar os efeitos antidepressivos da ayahuasca em pacientes 
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(Palhano-Fontes et al., 2019). Os participantes receberam uma única dose de ayahuasca ou placebo e 

seus efeitos foram avaliados nos dias 1, 2 e 7 dias após administração da substância. Foram observados 

efeitos antidepressivos significativos da ayahuasca quando comparado com placebo em todos os pontos 

de coleta. Este estudo aponta para evidências de valor terapêutico e segurança da ayahuasca quando 

administrada em um ambiente controlado para tratamento de depressão (Palhano-Fontes et al., 2019). 

Por fim, um estudo publicado recentemente envolvendo administração de dose única de ayahuasca (ou 

placebo) com a finalidade de avaliar os níveis séricos de BDNF em pacientes com depressão maior 

resistente ao tratamento em comparação com controles saudáveis, sugere uma potencial ligação entre os 

efeitos antidepressivos da ayahuasca e alterações nos níveis de BDNF sérico (Almeida et al., 2019). 

Portanto, os principais achados relacionados a possíveis efeitos ansiolíticos e antidepressivos da 

ayahuasca foram obtidos em estudos pré-clínicos, fase 1 e fase 2 com pacientes com transtorno 

depressivo maior (dos Santos et al., 2007; Osório et al., 2015; Sanches et al., 2016; Palhano-Fontes et 

al., 2018). Há também evidências pré-clínicas e de estudos observacionais acerca de um possível efeito 

anti-adictivo da ayahuasca e seus alcaloides (Barbosa et al., 2012), além disto, foram relatados outros 

possíveis efeitos benéficos (em estudos observacionais), como em traços de personalidade, cognição, 

transtornos alimentares, entre outros (dos Santos et al., 2018). 

 

Mecanismos de ação 

 

Mecanismos biológicos 

 

Como citado anteriormente, o preparo da ayahuasca é realizado a partir de dois principais 

compostos: o cipó B. caapi e as folhas do arbusto P. viridis (dos Santos et al., 2016a). O cipó B. caapi 

é rico β-carbolinas (harmina e tetrahidroharmina, entre outras) e as folhas de P. viridis são ricas em 

DMT (triptamina alucinógena) (dos Santos et al., 2016a).  

As β-carbolinas harmina, THH e harmalina são inibidores reversíveis da enzima monoamino-

oxidase-A (MAO-A), sendo que a THH também possui atividade de inibição seletiva da recaptação de 

serotonina (dos Santos et al., 2016a). Estudos com roedores relataram que a administração crônica de 

harmina aumenta o tempo de atividade, diminui a anedonia, aumenta o peso da glândula adrenal e os 

níveis de BDNF no hipocampo, e esse mecanismo é compatível com efeitos antidepressivos (Fortunato 

et al., 2010a, 2010b). A harmalina (inibidor da MAO-A), provoca o aumento na concentração de 

serotonina no cérebro após inibição da MAO-A, portanto, os efeitos ansiolíticos desse composto 

poderiam ser explicados dessa forma (Hilber, Chapillon, 2005). Porém, os mecanismos de ação 

responsáveis pelas propriedades terapêuticas das β-carbolinas não são completamente esclarecidos e 

possivelmente envolvem outros mecanismos além do serotoninérgico, como por exemplo, mediação do 

estresse oxidativo, modulação do BDNF e aumento nos níveis de glutamato (dos Santos et al., 2016a). 
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Por outro lado, a DMT (presente na P. viridis) atua como agonista dos receptores serotoninérgicos 

5-HT2A/2C/1A, mas não possui efeito psicoativo quando ingerida pura por via oral, devido à degradação 

pela MAO-A, no entanto, a inibição periférica da MAO-A pelas β-carbolinas (especialmente pela 

harmina) permite que a DMT chegue ao Sistema Nervoso Central (dos Santos et al., 2016a) e produza 

efeitos subjetivos. Estudos pré-clínicos em roedores apontaram para a capacidade de sinaptogênese, 

sendo que as mudanças estruturais induzidas por psicodélicos parecem resultar da estimulação de fatores 

envolvidos na neuroplasticidade, estudos posteriormente realizados demonstraram efeitos ansiolíticos e 

antidepressivos (Ly et al., 2018; Cameron et al., 2019). Além disto, estudos envolvendo a administração 

pura de DMT a voluntários saudáveis sugerem que essa triptamina possa ter propriedades ansiolíticas 

devido a sua ação nos receptores serotoninérgicos (dos Santos et al., 2016a). 

Em um estudo realizado envolvendo administração de ayahuasca ou placebo em primatas (saguis 

juvenis) utilizando um protocolo de estado depressivo induzido (contexto social isolado) em que animais 

foram avaliados segundo comportamento, nível de cortisol fecal e peso corporal (Silva et al., 2018). 

Observou-se que os animais que receberam ayahuasca recuperaram o nível basal de cortisol após 24 

horas, reduziram comportamentos estereotipados (comportamento associado a sintomas depressivos) e 

aumentaram o consumo de alimentos (melhorando o peso corporal), estes efeitos foram observados até 

14 dias após uma única dose (Silva et al., 2018). Em um ensaio clínico, randomizado, duplo-cego, 

utilizando substância placebo em pacientes com depressão resistentes ao tratamento (n= 28) e grupo 

controle de voluntários saudáveis (n= 43), observou-se que após administração de uma única dose de 

ayahuasca houve uma modulação de cortisol (normalizando os níveis basais), além disto, a posteriori 

observou-se também uma relação negativa entre os níveis de cortisol e BDNF (Galvão et al., 2019; 

Almeida et al., 2019). Também foi observado um aumento nos níveis de BDNF tanto no grupo controle, 

quanto no grupo de intervenção. Esses resultados sugerem uma ligação potencial entre os efeitos 

antidepressivos da ayahuasca e alterações nos níveis de BDNF (Galvão et al., 2019; Almeida et al., 

2019). 

 

Mecanismos psicológicos 

 

Estudos observacionais realizados entre usuários em rituais de ayahuasca mostraram evidências 

de mudanças em alguns traços de personalidade, como redução na impulsividade e timidez, e aumento 

na confiança, simpatia, otimismo, abertura e espiritualidade (dos Santos, Hallak, 2019). Em relação à 

personalidade, também há evidências que sugerem melhoria na regulação emocional de pessoas com 

transtorno de personalidade borderline (dos Santos, Hallak, 2019). Além disto, a ingestão de ayahuasca 

em rituais foi associada ao aumento das capacidades de atenção plena, melhoria nas funções 

neuropsicológicas, benefícios no tratamento de distúrbios alimentares e processos de luto (dos Santos, 

2019). Uma pesquisa realizada com indivíduos que fazem o uso regular de ayahuasca (n=127) e um 



Página | 38 
 

grupo controle (n=115) demonstrou que o uso dessa substância estava relacionado à melhora a função 

cognitiva, aumento de bem-estar e espiritualidade, além de redução na incidência de transtornos 

psiquiátricos. De modo geral, os usuários não apresentavam sintomas psiquiátricos ou problemas 

neurocognitivos (Bouso et al., 2012). Apesar de resultados promissores apresentados nos estudos citados 

acima, não é possível inferir causalidade, pois são estudos observacionais, com uma amostra saudável 

(o que impede a relação com amostras clínicas), além disto, não é possível saber quais destes efeitos são 

relacionados ao chá e quais são obtidos a partir do ritual religioso (dos Santos, 2019). Contudo, os 

resultados apresentados a partir dos estudos observacionais são de grande importância, pois refletem um 

uso mais realista do chá, além de serem complementares aos ensaios clínicos.  

Em relação ao reconhecimento de expressões faciais, apesar da importância desse mecanismo 

da cognição social (capítulo 1) e de evidências que apontam para possíveis efeitos benéficos de 

alucinógenos serotoninérgicos (LSD e psilocibina) no reconhecimento de expressões faciais (capítulo 

2), não há ensaios clínicos envolvendo administração de ayahuasca que exploram esse possível 

mecanismo de ação. Portanto, neste estudo foram realizadas medidas psicológicas (reconhecimento de 

expressões faciais e personalidade) e biológicas (medidas cardiovasculares e fator neurotrófico derivado 

do cérebro), buscando evidenciar e entender os mecanismos de ação de uma única dose de ayahuasca 

em voluntários saudáveis. 
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Capítulo 4.  

Objetivos e Hipóteses 
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Capítulo 4.  

Objetivos e Hipóteses 

___________________________________________________________________________ 

 

Objetivos e Hipóteses 

 

Déficits na cognição social, especificamente no reconhecimento de expressões faciais, são 

relativamente comuns em diversos transtornos psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, 

depressão, esquizofrenia, entre outros. Por exemplo, nos transtornos de ansiedade há uma 

hipervigilância no reconhecimento de faces negativas e na depressão uma tendência em reconhecer 

faces neutras como negativas, além disto os tratamentos atualmente disponíveis não são eficazes para 

uma parcela significativa destes pacientes, podendo ainda induzir diversos efeitos secundários, é 

necessário a exploração de novas ferramentas farmacológicas. 

Estudos em animais e humanos realizados por nosso grupo demonstraram potencial efeito 

ansiolítico e antidepressivo da ayahuasca e de seus alcaloides isolados, sugerindo que esta substância 

pode beneficiar estes pacientes (dos Santos et al., 2016b; Sanches et al., 2016). Por outro lado, não se 

sabe qual o mecanismo de ação da ayahuasca e se há algum efeito no reconhecimento de expressões 

faciais. 

 

Objetivos 

 

Essa dissertação de mestrado tem por objetivo geral avaliar o REFE (reconhecimento de 

expressões faciais) em voluntários saudáveis e avaliar os efeitos agudos e subagudos da ayahuasca 

neste processo de reconhecimento. Como objetivos específicos têm-se: 

a) Conduzir um estudo de grupos paralelos, duplo cego, randomizado e controlado por placebo 

para testar os efeitos agudos (0-6h) e subagudos (7 dias a 6 meses após sessão experimental) 

da ayahuasca em voluntários saudáveis no REFE, nos indicadores de humor/ansiedade e na 

personalidade. 

b) Avaliar a tolerabilidade de dose única de ayahuasca em voluntários saudáveis. 

 

Hipóteses 

 

A ingesta de ayahuasca:   

a) Aumentará pontuações subjetivas relacionadas a efeitos alucinógenos/psicodélicos (VAMS) 

e somáticos (ESS) durante a sessão experimental; 
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b) Reduzirá pontuações subjetivas relacionadas a ansiedade (VAMS/BAI) durante e até 6 

meses após sessão experimental; 

c) Reduzirá o reconhecimento de emoções de medo durante o REFE durante e até 6 meses 

após a sessão experimental; 

d) Aumentará a pontuação no fator abertura à experiência do NEO-FFI 3 e 6 meses após 

sessão experimental; 

e) Produzirá aumento dos níveis plasmáticos de BDNF durante a sessão experimental; 

f) Será bem tolerada. 
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Capítulo 5.  

Metodologia 
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Capítulo 5.  

Materiais e Métodos 

___________________________________________________________________________ 

 

Materiais e Métodos 

 

Amostra  

 

Um total de 49 participantes foram triados para realização de avaliação por meio da Entrevista 

Clínica Estruturada para os Transtornos Mentais do DSM-5 (SCID-5-CV) (APA, 2014) via telefone 

com uma psicóloga experiente para verificação de aptidão para participação no estudo. Essas pessoas 

foram convidadas a partir de contato dos pesquisadores ou de outros participantes do estudo. Após a 

entrevista clínica, 22 participantes foram incluídos no estudo e 20 na amostra final. Destes, 11 foram 

aleatoriamente incluídos no grupo placebo e 11 no grupo ayahuasca. 

Os critérios de inclusão foram os mesmos estabelecidos no projeto inicial: 

a) idade entre 18-65 anos; 

b) assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I); 

c) ausência de doenças cardiovasculares, hepáticas ou neurológicas e qualquer diagnóstico 

psiquiátrico, avaliado por meio da SCID-5- CV (APA, 2014);  

d) mulheres grávidas ou lactantes;  

e) ausência de experiência prévia (>2 usos na vida) com a ayahuasca ou outros alucinógenos 

(LSD, psilocibina etc.);  

f) ausência de uso de medicamentos psicoativos (antidepressivos, estabilizadores de humor, 

ansiolíticos e antipsicóticos);  

O critério de exclusão utilizado foi o uso recorrente (>2 vezes por mês) de drogas de abuso 

(maconha, cocaína etc.; confirmado por exame em urina). 

Um sujeito do sexo feminino foi descartado devido à perda dos dados basais nos testes de REFE. 

Um sujeito do sexo masculino do grupo placebo foi descartado, pois apresentou hipoglicemia no último 

ponto da sessão experimental, considerado efeito adverso grave. Devido a isso, o cegamento foi 

imediatamente aberto o que foi constatado que o voluntário havia recebido o placebo. Em seguida, foi 

realizada avaliação médica e observação da equipe de enfermagem até que o voluntário estivesse em 

bom estado geral. Os procedimentos de triagem, inclusão e exclusão dos participantes estão descritos 

na Figura 1. As características sociodemográficas foram coletadas com base nos 20 participantes que 

completaram as 8 sessões do estudo e estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de recrutamento da amostra 
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Critérios para eligibilidade 

(n=49) 

Excluídos  (n= 27) 

   Não preencheram o critério de 

inclusão (n= 19) 

   Desistência (n=6) 

   Outras razões (n= 2) 

Analisados  (n= 10) 

 Excluídos da análise (n= 0) 

Perda durante o ponto de 3 meses, ponto 

inserido posteriormente (n= 2) 

Descontinuidade no estudo (n= 0) 

Grupo ayahuasca (n= 11) 

 Sessões experimentais completas (n=10) 

 1 sujeito foi excluído devido a perda dos 

dados basais 

Perda durante o ponto de 3 meses, ponto 

inserido posteriormente (n= 1) 

Descontinuidade no estudo (n= 0) 

 

Grupo placebo (n= 11) 

 Sessões experimentais completas (n=10) 

 1 sujeito foi excluído após pico 

hipoglicemico 

Analisados  (n= 10) 

 Excluídos da análise (n= 0) 

 

Alocação 

Análise 

Seguimento 

Randomizados (n=22) 

Recrutamento 
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Tabela 1. Características sociodemográficas em função dos grupos experimentais 

 

 Placebo (n= 10) Ayahuasca (n=10) 

Idade (Média em anos) 33,4 30,9 

Sexo Feminino/ Masculino 5 (50%) / 5 (50%) 7 (70%) / 3 (30%) 

Estado Civil   

Solteiro 80% 90 % 

Casado 20% 10 % 

Peso (Média em Kg) 76 69 

Escolaridade   

Ensino Superior Incompleto 20 % 30 % 

Ensino Superior Completo 30 % 20 % 

Pós-Graduação 50 % 50 % 

Ocupação Profissional   

Estudante 10% 40% 

Funcionário Público 50% 10% 

Profissional Liberal 20% 0% 

Outros 20% 50% 

Renda Familiar   

1 a 3 salários mínimos 20% 20% 

3 a 6 salários mínimos 50% 40% 

Mais que 6 salários mínimos 30% 40% 

 

Os grupos foram homogêneos quanto às características sociodemográficas, incluindo a idade 

(teste T, p> 0,05) apenas diferiram em relação ao gênero (50% mulheres no grupo placebo e 70% no 

grupo ayahuasca). Em relação às características clínicas, todos os voluntários incluídos no estudo eram 

considerados saudáveis, isto é, nenhum dos voluntários possui histórico de transtornos mentais e uso de 

drogas, doenças crônicas, entre outras condições clínicas, sendo considerados participantes com um bom 

estado geral de saúde. Além disto, nenhum dos participantes estava em uso de medicação durante a 

sessão experimental e acompanhamento. Todos os voluntários realizaram teste de urina antes do início 

do experimento para verificação do uso de maconha e cocaína. E as mulheres, realizaram também um 

teste de gravidez. Todos os resultados deram negativos e foram descartados após a verificação do dado. 
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Administração de ayahuasca ou placebo 

 

Ayahuasca 

 

O uso religioso da ayahuasca é permitido em todo o território nacional. Por tanto, a ayahuasca 

utilizada durante o projeto foi doada pela igreja Rainha do Céu (Ribeirão Preto) que utiliza a ayahuasca 

em seus rituais religiosos, localizada em Ribeirão Preto. A substância foi preparada segundo as regras 

rituais desta instituição, sendo também armazenada de acordo com esse contexto ritual (em temperatura 

ambiente em um local com pouca luz). A administração de ayahuasca foi realizada via oral, 1 mL/kg, 

conforme estudos prévios do nosso grupo (Sanches et al., 2016), seguindo-se um desenho randomizado, 

duplo-cego e controlado com placebo. 

  

Determinação dos alcaloides da ayahuasca  

 

O preparo da amostra consistiu em diluir a amostra de chá para uma proporção final de 1:5000 

através de diluição seriada em três etapas (1:10 x 1:10 x 1:50). Primeiro diluiu-se 100 µL da alíquota de 

chá em 900 µL de fase móvel A (tampão formiato de amônio com 0,1% ácido fórmico). Desta, foram 

retirados mais 100 µL e diluídos com 900 µL de fase móvel A e, finalmente, 100 µL da última foi diluído 

em 4900 µL da solução de fase móvel A. A cada etapa de diluição a solução era submetida a agitação 

em vórtex para melhor homogeneização. Em 90 µL da solução final adicionaram-se 10 µL do padrão 

interno (DMT-d6 1 µg/mL) para concentração final de 100 mg/mL. Por fim, 5 µL desta solução foram 

injetados no sistema de UPLC-ESI-MS/MS. Após quantificação, o valor obtido com a equação da reta 

foi multiplicado por 5000 para correção da diluição. 

 

LC-MS/MS 

 

As análises são realizadas em modo positivo (ESI+, [M+H]+) para todos os analitos. São utilizados 

os seguintes os parâmetros otimizados: fluxo do gás do cone, 2 L/min; fluxo do gás de dessolvatação, 

10 L/min; temperatura da fonte, 100 ºC; temperatura de dessolvatação, 350 ºC. O seguinte sistema 

cromatográfico foi utilizado: Coluna Acquity UPLC BEH C18 2,1 mm x 100 mm, ID 1,7 µm (Waters 

Corporation, Milford, MA) eluída com um gradiente de tampão formiato de amônio 2 mM com 0,1% 

de ácido fórmico (Solução A) e metanol 0,1% ácido fórmico (Solução B), a um fluxo de 300 µL/min, 

40 ºC, nas seguintes condições: 10%B de 0 a 0,5 min; 10 a 50%B de 0,5 a 7,0 min; de 7,0 a 7,1 50 a 

10%B e mantém-se a 10%B até 8 minutos. As fragmentações utilizadas no MRM e os tempos de 

retenção de cada analito são descritas no Anexo II.   
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Figura 1. Cipó jagube (Banisteriopsis caapi) utilizado no preparo da ayahuasca.Foto: Giordano Novak 

Rossi (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Folha da Rainha (Psychotria viridis) utilizada no preparo da ayahuasca. Foto: Giordano Novak 

Rossi (2019) 
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Figura 3. Caldeirão de cozimento da ayahuasca. Foto: Giordano Novak Rossi (2019) 
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Figura 4. Ayahuascas utilizadas pelo grupo de pesquisa durante as sessões experimentais dos estudos. 

Foto: Giordano Novak Rossi (2019) 

Placebo 

 

O placebo foi preparado por um farmacêutico cego ao estudo, sem experiência prévia com a 

ayahuasca e sem qualquer relação com os investigadores ou participantes. Uma amostra de 10 mL de 

ayahuasca foi entregue ao farmacêutico para ser utilizada como modelo para a preparação de um placebo 

semelhante às características da ayahuasca. Como os voluntários selecionados no estudo não têm 

experiência prévia com ayahuasca e outras substâncias psicoativas, eles desconhecem as características 

marcantes da ayahuasca como cheiro e sabor, de modo que o objetivo do placebo era produzir a sensação 

de ingestão de um medicamento amargo e que o principal efeito colateral fosse à náusea.  

A substância placebo contém componentes comumente utilizados como aditivos alimentares e em 

formulações farmacêuticas, sendo eles: água mineral (500 mL), glicerina 5% (E422) adquirida de 

Galena (Campinas, SP, Brasil), propileno glicol 5% (E1520) comprada de Fagron (São Paulo, SP, 

Brasil), metilparabeno 0,1% (E218) comprada de Ely Martins (Cravinhos, SP, Brasil). A substância foi 

formulada e adquiria em uma farmácia de manipulação. Um pesquisador com experiências prévias com 

ayahuasca e uma pesquisadora sem experiência testaram e aprovaram o composto. A dose de placebo 

administrada também foi de 1 mL/kg. 

 

Administração da substância 

 

A ayahuasca e o placebo foram administrados em frascos de vidro marrom-opaco de 200 mL 

cada, para que os participantes não pudessem observar as características do líquido. Além disso, no dia 

experimental os voluntários foram instruídos a ingerir todo o conteúdo do frasco sem cheirar ou 

examinar visualmente seu conteúdo. Após preparo da dose, tanto a ayahuasca quanto o placebo foram 

armazenados em refrigerador e administrados na mesma temperatura. Nas sessões experimentais, a 

substância era sempre administrada aos participantes por outro pesquisador (nem sempre o mesmo). 

Todos os cuidados foram tomados para que evitasse a identificação acidental da substância pela primeira 

autora (JMR). 
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Instrumentos de avaliação 

 

Instrumentos de avaliação subjetiva 

 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) – versão traduzida e adaptada para o português do Brasil 

por Cunha (2001). Instrumento auto aplicado para avaliação dos aspectos gerais de ansiedade, composto 

por 21 itens pontuados em uma escala likert de 4 pontos. O escore total é o resultado da soma dos escores 

dos itens individuais e permite a classificação em níveis de intensidade da ansiedade. Considerando-se 

os escores de 0-10: ansiedade mínima; 11-19: ansiedade leve; 20-30: ansiedade moderada e 31-63: 

ansiedade grave; 

 

Escala Analógica Visual de Humor (VAMS) – traduzida e adaptada para o português do Brasil 

por Zuardi e Karniol (1981). Escala composta por 16 pares de adjetivos com sentidos opostos, separados 

por uma linha de 10 cm, cuja instrução é que o sujeito deve assinale como se sente em relação aos 

adjetivos no momento específico do preenchimento. Os 16 itens da escala foram agrupados em quatro 

fatores (Zuardi et al., 1993) e posteriormente renomeados (Parente et al., 2005): a) Ansiedade – 

composto pelos itens “calmo-agitado”, “relaxado-tenso” e “tranquilo-preocupado”; b) Sedação (antigo 

“sedação mental”) – constituído por “alerta-sonolento” e “atento-distraído”; c) Deterioração cognitiva 

(antigo “sedação física”) - composto por “perspicaz-raciocínio difícil”, “capaz-incapaz”, “ágil-

desajeitado”, “confuso-com ideias claras”, “forte-fraco”, “apático-dinâmico” e “retraído-sociável”; e d) 

Desconforto – itens “interessado-desinteressado”, “feliz-triste”, “satisfeito-insatisfeito” e “amistoso-

hostil”. 

 

Escala de Sintomas Somáticos (ESS, Zuardi et al., 1993)- Escala com cinco níveis de severidade 

(variando de 0 – ausência de sintomas, a 4 – indicando sintomas muito acentuados) utilizada para avaliar 

sintomas somáticos (fadiga, fraqueza, letargia, cefaleia, tensão muscular, tremor, fome, sede, 

dificuldade de coordenação, suor, dispneia, agitação, urgência urinária, náusea, boca seca, visão 

borrada, tontura, urgência fecal, disúria, parestesia e dor torácica) que podem estar associados à 

ansiedade. 

 

Tarefas de reconhecimento de expressões faciais de emoções (TREFE) 

 

Tarefa de REFE Preto e Branco Dinâmica - Nesta tarefa, foi utilizado como estímulo fotografias 

selecionadas da série de Ekman e Friesen (1976) as quais são preto e branco e referem-se a quatro atores 

de ambos os sexos, de etnia branca com representações típicas de seis emoções básicas: alegria, tristeza, 

medo, nojo, raiva e surpresa. As fotografias foram manipuladas de forma a representar diferentes 
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intensidades de cada uma das emoções, partindo de faces neutras (0%) até chegar à representação típica 

de uma expressão emocional (100% de intensidade), com acréscimos sucessivos de 10% (Arrais et al., 

2010). Nesta tarefa, foram avaliadas as variáveis acurácia e a intensidade da emoção. Inicialmente a 

tarefa apresenta 2 filmes como treino e em seguida, são exibidos 24 filmes de imagens. Para a realização 

desta tarefa foi utilizado um monitor de 15”touch screen. A instrução apresentada no monitor é que o 

voluntário toque com o dedo na tela assim que reconhecer a emoção apresentada. Este ato faz com que 

o filme pare de ser apresentado e que apareça as seis possíveis respostas (alegria, tristeza, medo, nojo, 

raiva e surpresa). Após tocar sobre a emoção escolhida, o próximo filme se inicia automaticamente. Este 

procedimento é repetido até que apareça uma tela agradecendo sua participação. Apesar de cada filme 

tem duração de 10 segundos, não é necessário esperar seu término, pois a intenção é que o voluntário 

indique qual intensidade foi possível reconhecer a emoção apresentada. É necessário que o voluntário 

emita as 26 respostas correspondente aos filmes para que possa finalizar a tarefa.  

 

Tarefa de REFE Colorida Estática - Consiste em uma tarefa computadorizada composta por 96 

fotografias estáticas e coloridas de seis expressões faciais de emoções (alegria, tristeza, medo, raiva, 

nojo e neutro) confeccionadas e validadas por Tottenham (2009), sendo que cada emoção é composta 

por oito expressões de baixa intensidade e oito de alta intensidade, além de dezesseis faces neutras. As 

fotografias são de gêneros e etnias variadas. Avaliou-se a taxa de acerto de cada emoção e tempo de 

resposta. Para a realização desta tarefa foi utilizado um monitor de 15” touch screen. A instrução 

apresentada no monitor é que o voluntário toque com o dedo na tela assim que reconhecer a emoção 

apresentada. Este ato faz com que mude da foto para as seis possíveis respostas. Após tocar sobre a 

emoção escolhida, a próxima imagem aparece automaticamente. Este procedimento é repetido até que 

apareça uma tela agradecendo sua participação. É necessário que o voluntário emita as 96 respostas 

correspondente aos filmes para que possa finalizar a tarefa. As tarefas de reconhecimento de expressões 

faciais estão representadas na figura 5. 
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Figura 5. Voluntário realizando a Tarefa de Reconhecimento de Emoções Faciais. Foto: Giordano 

Novak Rossi (2019) 

 

Personalidade 

 

NEO-FFI - Este teste foi construído a partir da versão Portuguesa do NEO-PI-R (Lima & Simões, 

1997; 2006), esta versão reduzida é constituída por 60 itens (12 por dimensão), respondidos numa escala 

de likert de 5 pontos de 0 (discordo fortemente) a 4 (concordo fortemente). A presente versão apresenta 

valores de consistência interna adequados: Conscienciosidade, Neuroticismo, Extroversão, Amabilidade 

e Abertura à Experiência (Magalhães et al., 2014). Este teste é auto aplicado, foi supervisionado por 

uma psicóloga experiente do nosso grupo de pesquisa (FLO) e coletado apenas no ponto basal e 3 meses 

após a sessão experimental. 

 

Medidas Fisiológicas 

 

Medidas cardiovasculares - Durante os efeitos agudos da ayahuasca (0-6 h) foram medidas a 

pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC), por meio de esfigmomanômetro digital (Omron, 

Brasil). 
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Fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) - Aproximadamente 10 mL de sangue foram 

coletados na semana basal por punção venosa em tubos com heparina sódica. As amostras foram então 

centrifugadas duas vezes por 10 minutos a 4º C e o plasma foram armazenadas a -80º C. Os níveis 

plasmáticos de BDNF foram medidos por ELISA de acordo com as instruções do fabricante (Quantikine, 

R&D systems, Estados Unidos) com concentrações descritas em pg/mL. 

 

Procedimentos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP) (CAE 16382/2016). 

Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque e as normas éticas 

do Ministério da Saúde (Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). Os voluntários 

receberam informações detalhadas sobre o projeto de pesquisa, tendo liberdade de optar pela 

participação no estudo.  

O estudo consistiu em um ensaio clínico, duplo-cego e controlado por placebo, sendo realizada 

apenas uma sessão com intervenção (ayahuasca/placebo) e seis sessões de seguimento (1, 7, 14 e 21 

dias, 3 e 6 meses após intervenção). Porém, os resultados descritos neste trabalho correspondem apenas 

aos dados coletados até 3 meses após intervenção, pois ainda não foi completamente realizado o ponto 

de coleta de 6 meses. Além disto, os voluntários de número 1 a 4 não realizaram o acompanhamento de 

3 e 6 meses e nem os testes de personalidade, pois tais pontos de coleta foram adicionados após a 

realização desses primeiros experimentos. O protocolo experimental foi modificado devido à crescente 

importância da avaliação da personalidade e de seguimentos de 3-6 meses na literatura sobre 

alucinógenos.  

Os voluntários foram alocados em grupos paralelos de forma randomizada para receber ayahuasca 

ou placebo em um procedimento duplo-cego. As sequências numéricas para alocação dos voluntários 

(randomização) foram geradas computacionalmente utilizando-se a página de Internet RANDOM.ORG 

(http://www.random.org/sequences). A randomização foi realizada por uma pesquisadora que não 

participou diretamente das sessões experimentais e que não teve acesso aos dados brutos do estudo 

(FLO). Os dados brutos foram acessíveis apenas ao coordenador do estudo (RGS) e pela autora da 

dissertação (JMR) até a conclusão do estudo. 

 

Descrição das sessões experimentais 

 

As sessões experimentais foram realizadas individualmente entre fevereiro de 2018 e julho de 

2019 com duração de aproximadamente 6 horas. Visando a segurança e bem-estar do participante, foram 

realizadas algumas orientações no dia anterior ao experimento, como: ter uma noite de sono tranquila e 
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não fazer uso de álcool ou nicotina. Em relação à alimentação, foram instruídos a permanecerem em 

jejum de alimentos na manhã da sessão experimental, sendo o consumo de água permitido. Orientamos 

também a não consumir alimentos que contém tiramina (Anexo III) 24 h antes e 12 h após a sessão 

experimental, pois esta substância pode interagir com a ayahuasca. Por fim, sugerimos que usassem 

roupas confortáveis e evitasse o uso de celular, assim como, a proibição de música e filmes durante a 

manhã, para que o ambiente permanecesse o mais neutro possível. Nesse momento, também era 

repassada ao voluntário a explicação sobre a sessão experimental. 

No dia da sessão experimental, os voluntários chegavam as 07h30 da manhã ao Laboratório de 

Psicofarmacologia da FMRP-USP, localizado no terceiro andar do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto, para preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I), realização de 

exame de urina (Rapid Drug Screen, Estados Unidos) para avaliação de gravidez e uso recente de 

cocaína e maconha (são as únicas drogas regularmente testadas em testes toxicológicos padrão do 

hospital onde o estudo está sendo realizado e após as análises todos os testes foram descartados). Neste 

primeiro momento também era reforçada a explicação sobre o desenrolar do experimento durante a 

manhã.  

O laboratório em que ocorreu o estudo é um ambiente de cores claras, composto por uma poltrona 

e escrivaninha com o mínimo de estímulos visuais possível (como pode ser observado na fotografia 7). 

Em seguida, iniciava-se o preenchimento dos testes e escalas do ponto de coleta basal e por volta das 

8h00 da manhã os voluntários recebiam uma dose oral de 1 mL/kg de ayahuasca ou placebo. Após a 

administração da substância, os voluntários permaneciam no laboratório e eram instruídos a tentarem 

permanecer concentrados no experimento. Os pesquisadores ficavam alocados numa sala próxima ao 

laboratório e entravam em contato com o sujeito durante os seis pontos de coleta de dados (T1-T6, 

descritos na Figura 6), e em casos que o sujeito solicitava, ou que fosse observada a necessidade de 

permanência maior. Foram realizadas três coletas de sangue (basal, pico do efeito e final de sessão), 

porém caso o sujeito não se sentisse confortável com a punção venosa, era respeitada sua escolha de 

negar o procedimento. A primeira sessão experimental costumava terminar por volta das 12 h, então o 

voluntário recebia um almoço. Avaliava-se seu estado geral, caso o sujeito estivesse bem, ele era 

encaminhado para sua residência em segurança após as 6 horas de sessão experimental (duração média 

dos efeitos psicoativos da ayahuasca). Não houve intervenção psicológica antes, durante ou após a 

sessão experimental.  

Os participantes deixaram o laboratório com o telefone de contato dos pesquisadores (RGS e 

JMR) no caso de precisar relatar quaisquer efeitos adversos possivelmente relacionados à sessão 

experimental nas horas ou dias seguintes a ingestão do medicamento. No final da tarde, a pesquisadora 

entrava em contato com o voluntário através de ligação para verificar como havia passado o dia. Além 

disso, foram realizados seguimentos nos dias 1 (D1), 7 (D7), 14 (D14), 21 (D21) e 3 e 6 meses após a 

sessão, e além da aplicação dos testes e escalas, os pesquisadores perguntaram aos participantes sobre 
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quaisquer efeitos positivos ou negativos possivelmente associados à sessão experimental, sintomas 

gerais de saúde, bem-estar e ansiedade. 
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 Figura 6. Cronograma da Sessão Experimental  
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A ESS também foi aplicada 24 horas após a sessão experimental e a BAI e os testes de REFE 

também foram aplicadas 1, 7, 14 e 21 dias após a administração de ayahuasca ou placebo, visando 

observar possíveis efeitos subagudos e 3 e 6 meses após a sessão experimental para observar os efeitos 

prolongados. 

Foi oferecida a ajuda de custo de R$ 20,00 (vinte reais) aos voluntários para cada sessão 

experimental (dia da administração de ayahuasca ou placebo e 1, 7, 14 e 21 dias, 3 e 6 meses após a 

administração de ayahuasca ou placebo) totalizando R$ 140,00 (cento e quarenta reais). 

 

Figura 7. Laboratório utilizado para realização do experimento e voluntário durante sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Giordano Novak Rossi (2019) 
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Análise dos Dados 

 

Para as variáveis dependentes quantitativas (VAMS, ESS, BAI, tarefas de REFE, NEO-FFI, 

variáveis cardiovasculares e BDNF), foi feita uma ANOVA de medidas repetidas com o fator Tempo 

(número de medições) como fator intra-sujeito e com o fator Grupo (ayahuasca ou placebo) como fator 

inter-sujeito. Foram realizados todos os testes necessários para cumprir os critérios estatísticos 

(esfericidade e homocedasticidade). Foram realizados contrastes multivariados da interação dos fatores 

Tempo x Grupo usando os critérios do traço de Pillai, lambda de Wilks, traço Hotelling e a maior raiz 

de Roy, para avaliar as possíveis diferenças das variáveis dependentes ao longo do tempo. Também 

foram feitas comparações entre pares das variáveis dependentes de acordo com os fatores Tempo, Grupo 

e sua interação usando o teste T de Student. Comparações múltiplas foram corrigidas utilizando o teste 

de Bonferroni. A significância estatística foi estabelecida em p<0,05. O tamanho do efeito foi calculado 

utilizando o Ƞ2. Foi utilizado o programa estatístico SPSS (versão 21). 

 

Aspectos Éticos 

 

Os voluntários receberam informações detalhadas sobre o projeto de pesquisa, tendo liberdade 

de optar pela participação no estudo. Os participantes foram incluídos após serem informados, em 

detalhes, sobre o estudo e terem preenchido corretamente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O protocolo de estudo foi aplicado aos voluntários somente após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP, número do processo 16382/2016 (Anexo IV). Todos os 

procedimentos foram conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque e as normas éticas do 

Ministério da Saúde (Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). 

 

Análise Crítica dos Riscos e Benefícios 

 

Apesar de existirem alguns fármacos disponíveis para o tratamento de transtornos de ansiedade 

e do humor, muitas pessoas não melhoram com essas medicações. Além disso, há importantes efeitos 

colaterais que levam a descontinuidade do tratamento medicamentoso. 

A substância conhecida como ayahuasca (Daime, Vegetal ou Hoasca), chá extraído das plantas 

Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis, é capaz de gerar alterações da percepção sobre o mundo 

externo e sobre o próprio corpo do usuário. Comumente as pessoas que a utilizam têm visões enquanto 

mantém os olhos fechados, sensação de estarem sonhando e de estarem mais alertas e mais estimuladas 

que seu comum. Além desses efeitos, estudos indicam que a ayahuasca teria efeito de melhorar sintomas 

de ansiedade e depressão. 
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A ayahuasca já foi estudada em outras pessoas e apresentou os seguintes efeitos indesejáveis: 

náusea, mal-estar gastrointestinal, vômitos, diarreia e, em menor frequência, ansiedade e sintomas 

psicóticos transitórios. Também pode causar elevação moderada da pressão arterial e da frequência 

cardíaca. Estudos com voluntários saudáveis e pacientes com transtornos de ansiedade e do humor 

sugerem que a ayahuasca possui baixa toxicidade e uma boa tolerabilidade. 

No dia do experimento houve coleta de sangue por meio de um acesso venoso. A punção venosa 

pode gerar dor e desconforto, além pequenos hematomas, porém foi realizado com o máximo de cuidado 

por um profissional experiente e respeitando a aceitação do voluntário em relação ao procedimento. Os 

riscos das provas psicológicas são mínimos, mas podem gerar algum desconforto psicológico e cansaço 

nos voluntários. De forma geral, observamos boa aceitação dos voluntários em relação ao preenchimento 

dos testes propostos. 
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Capítulo 6.  

Resultados 

___________________________________________________________________________ 

 

Determinação dos alcaloides da ayahuasca  

 

O resultado da análise dos alcaloides da ayahuasca é mostrado na Tabela 1. Como se pode 

observar, houve uma redução gradual dos níveis dos alcaloides ao longo de 18 meses, que foi maior para 

a DMT. Ao longo do tempo, a concentração média e variação dos alcaloides foi de 1,585 (0,45-3,037) 

mg/mL DMT, 1,154 (0,3-1,571) mg/mL harmina, 0,735 (0,59-0,809) mg/mL THH, e 7,38 (2,07-11,8) 

mg/mL harmalina. O grupo ayahuasca possui peso médio de 69 kg. Portanto, para a dose de 1 mL/kg, 

os voluntários ingeriram em média 109,36 (31,05-209,55) mg de DMT, 79,62 (20,7-108,4) mg de 

harmina, 50,71(40,71-55,82) mg de THH, e 7,38 (2,07-11,8) mg de harmalina. 

A porcentagem de variação foi calculada da seguinte forma: [concentração obtida*100] ÷ 

[concentração no basal]. Variações de até ±20% são permitidas pelos guias de validação de métodos 

bioanalíticos, podendo ocorrer devido ao erro intrínseco da análise. Portanto, essa variação é considerada 

indistinguível da alteração da estabilidade da amostra. Assim, para que a amostra seja considerada 

instável, é necessário que a variação observada ultrapasse ± 20%. Nossos resultados sugerem que os 

alcaloides da ayahuasca, especialmente a DMT e a harmalina, não são estáveis quando armazenados em 

temperatura ambiente, que é a maneira tradicional de conservar a ayahuasca. 
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Tabela 1. Resultados da análise dos alcaloides da ayahuasca (em mg/mL) ao longo de 18 meses. 

Tempo (meses) DMT HRM THH HRL 

 

Basal  

 

3,037 

 

 

1,446 

 

 

0,809 

 

 

0,13 

 

+6  2,256 

(-26) 

 

1,571 

(+8,64) 

0,742 

(-8,29) 

0,171 

(+31,53) 

+12  0,6 

(-80,25) 

 

1,3 

(-10,1) 

0,8 

(-1,12) 

0,1 

(-23,08) 

+18  

 

0,45 

(-85,19) 

 

0,3 

(-79,26) 

 

0,590 

(-27,08) 

 

0,03 

(-76,93) 

 

 

Dose média 

(variação) 

ayahuasca 

 

 

1,585  

(0,450-3,037) 

 

 

1,154  

(0,3-1,571) 

 

0,735 

(0,59-0,809) 

 

0,107 

(0,03-0,171) 

Dose média 

(variação) no grupo 

ayahuasca (peso 

médio 69 kg, dose 1 

mL/kg) 

 

109,36 

(31,05-209,55) 

 

79,62 

(20,7-108,4) 

 

50,71 

(40,71-55,82) 

 

7,38 

(2,07-11,8) 

DMT: dimetiltriptamina; HRM: harmina; HRL: harmalina; THH: tetrahidroharmina. A porcentagem de 

variação (aumento +, redução -) é mostrada entre parêntesis (%). Variações acima de ±20% indicam 

instabilidade do alcaloide. 
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Efeitos subjetivos 

 

A Tabela 2 representa a média e desvio padrão do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e a 

Tabela 4 dos efeitos subjetivos induzidos por uma dose aguda de ayahuasca ou placebo.  

Tabela 2. Média (desvio padrão) das pontuações no Inventário de Ansiedade de Beck no grupo placebo 

e ayahuasca  

Inventário de Ansiedade de BECK (BAI)   

 Placebo Ayahuasca 

BAI   

Basal 2,1 (DP 2,7) 3,6 (DP 2,9) 

240 minutos 1,2 (DP 1,9) 2,2 (DP 2) 

D1 0,8 (DP 1,2) 1,5 (DP 2,6) 

D7 1,1 (DP 2,4) 1,4 (DP 3,3) 

D14 0,4 (DP 0,7) 2,2 (DP 5,4) 

D21 0,5 (DP 0,8) 2,1 (DP 4,1) 

3 meses 1,2 (DP 1,5) 4,1 (DP 5,9) 

 

Tabela 3. Média (desvio padrão) das pontuações nas escalas de efeitos subjetivos no grupo placebo e 

ayahuasca  

Medidas Subjetivas   

 Placebo Ayahuasca 

VAMS   

Basal   

     Ansiedade 147,7 (DP 12,6) 153,3 (DP 27,8) 

     Sedação 98,2 (DP 11,8) 89,4 (DP 22,7) 

     Cognição 330,5 (DP 28,5) 336,4 (DP 37) 



Página | 64 
 

     Desconforto 164,6 (DP 30,5) 163,6 (DP 28,4) 

   

40 minutos   

     Ansiedade 123,1 (DP 29) 134,1 (DP 22,9) 

     Sedação 104,2 (DP 19) 98,1 (DP 27,6) 

     Cognição 339,2 (DP 49,4) 335,1 (DP 50,2) 

     Desconforto 167,7 (DP 29) 188,8 (DP 30,1) 

   

90 minutos   

     Ansiedade 114,4 (DP 24,9) 124,1 (DP 39,9) 

     Sedação 103,4 (DP 25,8) 107,9 (DP 24,7) 

     Cognição 318,8 (DP 48,3) 331,1 (DP 46,3) 

     Desconforto 173,5 (DP 38,1) 191,9 (DP 25,7) 

   

120 minutos   

     Ansiedade 122,3 (DP 19) 108,1 (DP 54,3) 

     Sedação 83,5 (DP 13,7) 109,3 (DP 27,7) 

     Cognição 298,7 (DP 45,6) 327,7 (DP 67,1) 

     Desconforto 161,9 (DP 36,1) 180,4 (DP 45,9) 

   

180 minutos   

     Ansiedade 111,1 (DP 30) 118,4 (DP 57,8) 

     Sedação 97,2 (DP 18,3) 103,6 (DP 31,6) 

     Cognição 307,4 (DP 55,1) 328,7 (DP 82,7) 

     Desconforto 163 (DP 30,1) 171,9 (DP 53,2) 
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240 minutos   

     Ansiedade 113,3 (DP 25,6) 90,3 (DP 46,9) 

     Sedação 95,1 (DP 12,5) 86,6 (DP 43,9) 

     Cognição 305,3 (DP 60,2) 262,1 (DP 102,7) 

     Desconforto 163,2 (DP 33,2) 173,7 (DP 59,3) 

ESS   

Basal 4,7 (DP 4,9) 5,8 (DP 4) 

40 minutos 3,3 (DP 2,6) 6,4 (DP 4,1) 

90 minutos 3,8 (DP 3,7) 5,4 (DP 5,3) 

120 minutos 2,7 (DP 2,3) 7,4 (DP 6,4) 

180 minutos 3,2 (DP 2,7) 7,5 (DP 7) 

240 minutos 2,4 (DP 2,1) 2,9 (DP 2,2) 

D1 1,7 (DP 2,7) 1,2 (DP 1,1) 

BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; ESS: Escala de Sintomas Somáticos; VAMS: Escala 

Analógica Visual de Humor; DP: desvio-padrão. 

 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

 

As análises desta variável foram realizadas sem utilizar o ponto de 3 meses de dois voluntários 

do grupo ayahuasca e de um voluntário do grupo placebo, pois o ponto de 3 meses foi inserido 

posteriormente no estudo. Não foram encontradas diferenças significativas. Entretanto, a inspeção visual 

do gráfico mostra uma aparente redução dos escores durante a sessão experimental (basal-240 minutos) 

e ao longo do tempo (D1-3 meses) nos dois grupos, que parecer ser maior no grupo ayahuasca 

especialmente durante a sessão experimental. Embora o grupo ayahuasca possua pontuações levemente 

mais altas no basal que o grupo placebo, não há diferenças entre os grupos (teste T, p> 0,05). Além disto, 

os dois grupos são saudáveis e apresentam pontuações baixas em sintomas de ansiedade. Os efeitos do 

placebo e ayahuasca no Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Efeitos do placebo (n = 19) e ayahuasca (n = 18) no Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

durante a sessão experimental (basal-240 min) e 1 (D1), 7 (D7), 14 (D14), 21 (D21) dias e 3 meses (3M) 

após a sessão experimental. 

 

Escala Analógica Visual de Humor (VAMS) 

 

No fator ansiedade, houve efeito significativo no fator Tempo: F(3,7;90)=5,62, p=0,001. As 

diferenças foram encontradas entre T1 e T2 (p=0,008) e entre T1 eT6 (p=0,001). Não foi encontrada 

interação Tempo x Grupo ou diferença entre grupos.  

No fator deterioração cognitiva, houve efeito significativo no fator Tempo: F(3,8;68,5)=4,78, 

p=0,02, Ƞ2=0,210, e uma tendência foi observada no efeito da interação Tempo x Grupo: 

F(3,8;68,5)=2,25, p=0,078, Ƞ2=0,110. Realizando uma análise multivariada encontramos diferenças 

significativas no grupo ayahuasca: F (4,28), p=0,014, Ƞ2=0,605. Esta diferença foi observada nos pontos 

T1 e T6 (p=0,64, tendência), T2 e T6 (p=0,041), T3 e T6 (p=0,01), e T5 e T6 (p=0,031). Não foram 

encontradas diferenças no grupo placebo.  Não foram encontradas diferenças significativas nos fatores 

sedação e desconforto. Os efeitos subjetivos do placebo e ayahuasca medidos pela VAMS são 

apresentados na Figura 2. 
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Figura 2. Efeitos do placebo e ayahuasca no Escala Analógica Visual de Humor (VAMS) (n = 20). 

Diferenças significativas foram observadas no grupo ayahuasca no fator deterioração cognitiva entre os 

pontos T2 (40 min) e T6 (240 min) (p=0,041), T3 (90 min) e T6 (p=0,01), e T5 (180 min) e T6 (p=0,031). 

*p<0,05. 

 

Escala de Sintomas Somáticos (ESS) 

 

Foi observado um efeito significativo no fator Tempo: F(3,12;56,24)=4,43, p=0,007, Ƞ2=0,198. 

As diferenças foram observadas entre T1 e T7 (p=0,001) e entre T2 e T7 (p=0,006). Não houve diferença 

significativa na interação Tempo x Grupo. Também foi observado um efeito significativo no fator 

Grupo: F(1,18)=7,41, p=0,01, Ƞ2=0,29. As diferenças foram observadas em T2 (p=0,007), T4 (p=0,04), 

T5 (p=0,017) e T6 (p=0,07, tendência). Os efeitos subjetivos do placebo e ayahuasca medidos pela ESS 

são apresentados na Figura 3. 
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Figura 3. Efeitos do placebo e ayahuasca no Escala de Sintomas Somáticos (ESS) durante a sessão 

experimental (basal-240 min) e no dia seguinte (D1) (n = 20). Diferenças significativas foram 

observadas no fator Grupo em T2 (40 min) (p=0,007), T4 (120 min) (p=0,04) e T5 (180 min) (p=0,017). 

*p<0,05. 

 

Tarefas de Reconhecimento de Expressão Faciais de Emoções (TREFE) 

 

As análises desta variável foram realizadas sem utilizar o ponto de 3 meses de dois voluntários 

do grupo ayahuasca e de um voluntário do grupo placebo, pois o ponto de 3 meses foi inserido 

posteriormente no estudo (ver Materiais e Métodos). Ademais, o mesmo ponto foi perdido de outro 

voluntário do grupo placebo (voluntário não se encontrava na cidade no dia do reteste). 

 

Tarefa de REFE Preto e Branco Dinâmica 

 

Para a variável acertos em geral, houve efeito significativo do fator Tempo: F(6;84)=5,49, 

p=<0,001, mas não na interação Tempo x Grupo. As diferenças foram encontradas entre T2 e T4 

(p=0,02), T2 e T5 (p=0,03), T2 e T6 (p=0,014), e T2 e T7 (p=0,008). Não foram encontradas diferenças 

significativas entre grupos. Para intensidade em geral, houve efeito significativo do fator Tempo: 

F(2,71;84)=7,59, p= 0,001, mas não na interação Tempo x Grupo. As diferenças foram encontradas entre 

T1 e T4 (p=0,011) e T2 e T4 (p=0,038). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos.  

Para as faces de alegria, não foram encontradas diferenças significativas em acertos, pois esta 

variável apresentou um efeito teto, onde as pontuações foram altas ou máximas para todos os 
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voluntários. Em intensidade houve efeito significativo do fator Tempo: F(6;84)=6,84, p=<0,001, mas 

não na interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas entre T3 e T7 (p=0,06, 

tendência), T4 e T7 (p=0,029), e T5 e T7 (p=0,002). Não foram encontradas diferenças significativas 

entre grupos.  

Para as faces de medo, não foram encontradas diferenças significativas em acertos, mas foi 

observada uma tendência em intensidade no fator Tempo: F(2,59;84)=2,82, p=0,05), mas não na 

interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas entre T1 e T6 (p=0,06, tendência) e T2 

e T6 (p=0,06, tendência). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos.  

Para as faces de raiva, foi encontrado efeito significativo do fator Tempo em acertos: 

F(4,7;84)=2,760, p=0,028, mas não na interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas 

entre T2 e T7 (p=0,046). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos. Para intensidade 

houve efeito significativo do fator Tempo: F(5,67;84)=6,425, p<0,001, mas não na interação entre 

Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas entre T1 e T4 (p=0,04), T1 e T6 (p=0,037), T1 e T7 

(p=0,02), e T2 e T4 (p<0,001). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos.  

Para as faces de nojo, foi encontrado efeito significativo do fator Tempo em acertos: 

F(6;84)=3,4, p=0,005, mas não na interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas entre 

T2 e T3 (p=0,038) e T2 e T4 (p=0,017). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos. 

Para intensidade houve efeito significativo do fator Tempo: F(4,6;84)=5,46; p<0,001, mas as diferenças 

entre pontos temporais não se mantiveram após correção por Bonferroni, permanecendo apenas uma 

tendência entre T1 e T6 (p=0,06) e T2 e T6 (p=0,06).  

Para as faces de tristeza, não foram encontradas diferenças significativas em acertos, mas em 

intensidade houve efeito significativo do fator Tempo: F(3,03;84)=6,08, p=0,001, mas não na interação 

entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas entre T1 e T4 (p=0,03). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre grupos. Não foram encontradas diferenças significativas para as faces de 

surpresa. 

O efeito significativo do fator Tempo no reconhecimento de expressões faciais de emoções 

possivelmente indica um efeito de aprendizagem do teste. Os efeitos do placebo e ayahuasca na 

acurácia/acertos (total e por emoções) nas tarefas de REFE são apresentados nas Figuras 4. 
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Figura 4. Efeitos do placebo e ayahuasca nos acertos em geral na tarefa preto e branco dinâmica durante 

a sessão experimental (basal-240 min) e 1 (D1), 7 (D7), 14 (D14), 21 (D21) dias e 3 meses (3M) após a 

sessão experimental (n = 18). 

 

Tarefa de REFE Colorida Estática 

 

Para as faces de medo, em acertos totais, houve efeito significativo do fator Tempo: 

F(6;72)=70,28, p<0,001, mas não na interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas 

entre T1 e T2 (p<0,001), T1 e T7 (p<0,001), T2 e T3 (p<0,001), T2 e T4 (p<0,001), T2 e T6 (p<0,001), 

T2 e T6 (p<0,001), T2 e T7 (p<0,001), T3 e T6 (p<0,001), T4 e T7 (p=0,009), T5 e T7 (p=0,002), e T6 

e T7 (p=0,003). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos. Para as faces de medo 

com baixa intensidade, houve efeito significativo do fator Tempo: F(4,12;72)=18,018, p<0,001, mas 

não na interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas entre T1 e T7 (p<0,001), T2 e 

T7 (p<0,001), T3 e T7 (p=<0,001), T4 e T7 (p=0,001), T5 e T7 (p<0,001), T6 e T7 (p<0,001). Não 

foram encontradas diferenças significativas entre grupos. Não foram encontradas diferenças 

significativas para as faces de medo com alta intensidade.  

Para as faces de raiva, em acertos totais, houve efeito significativo do fator Tempo: 

F(4,7;84)=2,70, p=0.02, mas não na interação entre Tempo x Grupo. As diferenças foram observadas 

entre T1 e T2 (p=0,01), T2 e T3 (p=0,008), T2 e T4 (p<0,001), T2 e T5 (p=0,016), T2 e T6 (p=0,005), 

e T2 e T7 (p=0,05, tendência). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos. Não foram 

encontradas diferenças significativas para as faces de raiva com alta ou baixa intensidade.  
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Para as faces de nojo com baixa intensidade, houve uma tendência no fator Tempo: 

F(6;72)=2,06, p=0,06, mas não houve efeito na interação entre Tempo x Grupo ou entre grupos. Não 

foram encontradas diferenças significativas para as faces de nojo em acertos totais ou com alta 

intensidade. Para as faces de tristeza com baixa intensidade, houve efeito significativo do fator Tempo: 

F(3,03;84)=6,08; p=0,001, mas as diferenças entre pontos temporais não se mantiveram após correção 

por Bonferroni. Não foram encontradas diferenças significativas na interação entre Tempo x Grupo e 

entre grupos. Não foram encontradas diferenças significativas para as faces de tristeza em acertos totais 

ou com alta intensidade. Não foram encontradas diferenças significativas para as faces neutras e de 

alegria.  

 

Personalidade  

 

NEO-FFI 

 

As análises desta variável foram realizadas sem utilizar o ponto de 3 meses de dois voluntários 

do grupo ayahuasca e de um voluntário do grupo placebo, pois o ponto de 3 meses foi inserido 

posteriormente no estudo (ver Materiais e Métodos). No grupo placebo foi observada uma diferença 

significativa entre T0 e 3 meses em Abertura à experiência (p=0,001) e Amabilidade (p=0,005). No 

grupo ayahuasca foi observada uma diferença significativa entre T0 e 3 meses em Abertura à 

experiência (p<0,001) e Amabilidade (p<0,001) e tendências em Extroversão (p=0,07) e 

Conscienciosidade (p=0,06). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos, com apenas 

uma tendência em Amabilidade no ponto de 3 meses (p=0,09, tendência). Não foram encontrados efeitos 

significativos em Neuroticismo. 

Os efeitos do placebo e ayahuasca na personalidade medidos pelo NEO-FFI são apresentados 

na Figura 5. 
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Figura 5. Efeitos do placebo (n = 19) e ayahuasca (n = 18) na personalidade medidos pelo Inventário 

da Personalidade NEO-FFI antes (basal) e 3 meses (3M) após a sessão experimental. 
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Medidas Fisiológicas 

 

A Tabela 4 representa a média e desvio padrão dos efeitos fisiológicos induzidos por uma dose 

aguda de ayahuasca (1 mL/kg) ou placebo (1mL/kg). As pontuações foram obtidas a partir de medição 

de pressão arterial sistólica e diastólica, batimentos cardíacos e análise plasmática de BDNF durante a 

sessão experimental nos pontos de coleta descritos abaixo. 

Tabela 4. Média (desvio padrão) das alterações nas medidas fisiológicas no grupo placebo e ayahuasca.  

Medidas Fisiológicas   

 Placebo Ayahuasca 

Pressão sistólica (mmHg)  

120 (DP 10,9) 

123 (DP 10,6) 

 

117 (DP 11,8) 

121 (DP 11,8) 

Basal 

40 minutos 

90 minutos 120 (DP 10,7) 115 (DP 19,2) 

120 minutos 124 (DP 9,3) 126 (DP 21,8) 

180 minutos 119 (DP 12,2) 118 (DP 15,8) 

240 minutos 120 (DP 6,9) 115 (DP 19,9) 

Pressão diastólica (mmHg)   

Basal 78 (DP 9,9) 73 (DP 7,5) 

40 minutos 78 (DP 11,2) 74 (DP 7) 

90 minutos 70 (DP 15,9) 79 (DP 8,5) 

120 minutos 77 (DP 16,5) 74 (DP 11) 

180 minutos 76 (DP 15,8) 74 (DP 9) 

240 minutos 75 (DP 17,5) 74 (DP 6,3) 

Frequência cardíaca (bpm)   

Basal 62 (DP 5,3) 64 (DP 9,7) 

40 minutos 62 (DP 8,6) 67 (DP 8,6) 

90 minutos 63 (DP 10) 68 (DP 10,5) 
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120 minutos 63 (DP 8) 68 (DP 13,6) 

180 minutos 64 (DP 12) 65 (DP 7,8) 

240 minutos 69 (DP 12) 73 (DP 9,2) 

BDNF (pg/mL)   

Basal 442,7 (DP 269,2) 698,2 (DP 610,6) 

120 minutos 470,5 (DP 459,2) 421,4 (DP 296,3) 

240 minutos 409,9 (DP 276,3) 591,9 (DP 440) 

mmHg: milímetro de mercúrio; bpm: batimentos por minuto; DP: desvio-padrão 

 

Medidas cardiovasculares 

 

As análises destas variáveis foram realizadas sem utilizar o ponto T6 de dois voluntários do 

grupo ayahuasca devido a problemas com o equipamento. Portanto, as análises foram realizadas com os 

valores perdidos sendo substituídos pela mediana para o grupo ayahuasca em T6. Para a frequência 

cardíaca, foi observado um efeito significativo no fator Tempo: F(5;90)=2,57; p=0,03, mas as diferenças 

entre pontos temporais não se mantiveram após correção por Bonferroni, permanecendo apenas uma 

tendência entre T1 e T6 (p=0,07, tendência). Não houve diferença significativa na interação Tempo x 

Grupo e entre grupos. Para a pressão sistólica, foi observada uma tendência no fator Tempo: 

F(5;90)=2,173, p=0,06, mas não houve diferenças entre os pontos temporais. Não houve diferença 

significativa na interação Tempo x Grupo e entre grupos. Para a pressão diastólica, não foram observados 

efeitos significativos no fator Tempo, na interação Tempo x Grupo, e entre grupos. Os efeitos 

cardiovasculares são apresentados na Figura 6. 
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Figura 6. Efeitos cardiovasculares do grupo placebo e ayahuasca durante a sessão experimental (basal-

240 min) (n = 20). 

 

BDNF 

 

As análises desta variável foram realizadas sem cinco voluntários do grupo ayahuasca devido à 

impossibilidade de coleta de sangue (devido a negação do voluntário ou por dificuldades técnicas no 

momento da coleta). Não foram encontradas diferenças significativas entre grupos. Entretanto, a 

inspeção visual do gráfico mostra uma aparente redução dos níveis de BDNF duas horas após a ingestão 

de ayahuasca, momento em que os efeitos subjetivos são mais intensos. A ausência de efeito significativo 

poderia ser explicada pelo número reduzido de amostras no grupo ayahuasca. O aumento do número de 

voluntários/amostras poderia, teoricamente, mostrar um efeito significativo. Os efeitos do placebo e 

ayahuasca nos níveis séricos de BDNF são apresentados na Figura 7. 
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Figura 7. Efeitos do placebo (n = 10) e ayahuasca (n = 5) nos níveis séricos de BDNF durante a sessão 

experimental (basal-240 min). 
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Capítulo 7.  

Discussão 

___________________________________________________________________________ 

 

Discussão 

 

Em comparação ao placebo, a ayahuasca aumentou significativamente a pontuação do fator 

deterioração cognitiva da VAMS e da ESS.  Não foram observados efeitos significativos nas outras 

variáveis, embora a inspeção visual dos gráficos indique uma possível redução aguda de BDNF e da 

ansiedade tanto ao longo da sessão experimental (VAMS) quanto ao longo do estudo (BAI). A 

ayahuasca foi bem tolerada, produzindo principalmente náusea, desconforto gastrointestinal e vômito. 

Com relação à estabilidade da ayahuasca, os resultados sugerem que a ayahuasca não é estável quando 

armazenada em temperatura ambiente.  

Esse é o primeiro estudo a avaliar a estabilidade da ayahuasca em sua forma natural, em 

temperatura ambiente, ao longo de 18 meses. Encontramos apenas um estudo prévio envolvendo a 

estabilidade da ayahuasca em sua forma natural (Callaway, 2005). Neste estudo, uma amostra de 

ayahuasca foi previamente congelada a -20oC e depois colocada em uma prateleira no escuro em 

temperatura ambiente (23oC) por 80 dias (aproximadamente 2.7 meses). Não houve variação na 

composição dos alcaloides. Embora no nosso estudo a ayahuasca tenha sido armazenada de forma 

similar, a primeira avaliação foi feita aos 6 meses, portanto não é possível comparar os resultados 

diretamente. Armazenar a ayahuasca em temperatura ambiente é a maneira tradicional de conservá-la, 

embora alguns locais a refrigerem ou congelem. Portanto, é possível que as ayahuascas armazenadas 

dessa forma não sejam estáveis, pelo menos a partir dos 6 meses.  

No estudo controlado com pacientes com depressão, a ayahuasca foi armazenada em geladeira 

e analisada em três momentos diferentes (basal, 6 e 9 meses), apresentando uma média de 0.36±0.01 

mg/mL DMT, 1.86±0.11 mg/mL harmina, 1.20±0.05 mg/mL THH, e 0.24±0.03 mg/mL harmalina 

(Palhano-Fontes et al., 2019). Nossos resultados são similares a esses e também a estudos anteriores 

com várias amostras de ayahuasca (Callaway, 2005, Santos et al., 2007.). Portanto, as doses dos 

alcaloides encontradas em nosso estudo, inclusive a dose mais baixa de 0,45 mg/mL, encontram-se 

dentro de valores esperados e considerados psicoativos, o que é corroborado por nossas observações 

subjetivas.  

Com relação aos efeitos subjetivos, esse é o primeiro estudo envolvendo a administração de um 

alucinógeno serotoninérgico e a utilização da VAMS para medir efeitos dessas substâncias. Embora não 

tenham sido encontrados efeitos significativos no fator ansiedade da VAMS, a análise visual do gráfico 

sugere uma redução da ansiedade ao longo do estudo nos dois grupos. Já o gráfico da BAI mostra uma 

aparente redução dos escores durante a sessão experimental (basal-240 minutos) e ao longo do tempo 
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(D1-3 meses) nos dois grupos, porém parece ser maior no grupo ayahuasca, especialmente durante a 

sessão experimental. Embora o grupo ayahuasca possua pontuações levemente mais altas no BAI basal 

que o grupo placebo, os dois grupos são saudáveis e apresentam pontuações baixas, tornando difícil 

encontrar diferenças significativas entre os grupos.  

A VAMS já demostrou ser sensível aos efeitos ansiolíticos de benzodiazepinas (Zuardi et al., 

1993), ocitocina (de Oliveira et al., 2012) e canabidiol (Linares et al., 2019, Bergamaschi et al., 2011, 

Crippa et al., 2004). Há evidências de efeitos ansiolíticos em ratos envolvendo administração de harmina 

e DMT (Fortunato et al., 2010a, 2010b, Cameron et al., 2019). Alguns estudos apontam para evidências 

de efeitos ansiolíticos envolvendo administração de ayahuasca em seres humanos saudáveis (dos Santos, 

2007) e em pacientes com depressão (Osório et al., 2015, Sanches et al., 2016). Há também na literatura 

estudos envolvendo administração de LSD e psilocibina para população clínica (pacientes em estágio 

terminal de câncer e com doenças crônicas não transmissíveis) que utilizaram a escala BAI e detectaram 

efeitos ansiolíticos (dos Santos et al., 2019). Além disto, durante a sessão experimental os voluntários 

relataram sensação de tranquilidade, relaxamento e bem-estar e no seguimento também relataram maior 

disposição, ideias claras, e bem-estar, características que também estão presentes no fator ansiedade da 

VAMS, como “calmo”, “relaxado” e “tranquilo” e que indicam efeitos ansiolíticos.  

Entretanto, quando observamos a escala da VAMS no item ansiedade e a escala de BAI, é 

possível notar um aumento nos escores de ansiedade durante o pico do efeito da ayahuasca (120-180 

minutos). Este efeito também foi observado na literatura em outros estudos que envolveram a 

administração de ayahuasca (Riba et al., 2001) e outros alucinógenos em voluntários saudáveis (Griffiths 

et al., 2006, Studerus et al., 2011, Holze et al., 2019). Porém também há um estudo duplo-cego e 

controlado por placebo envolvendo administração de LSD a 16 participantes que aponta no sentido 

oposto destes achados e não relata aumento de ansiedade (Schmidt et al., 2014).  

Apesar destes achados, é importante destacar que os voluntários não relataram incomodo com 

este efeito colateral e os pesquisadores não observaram outros efeitos associados que indicassem 

gravidade e necessidade de intervenção. Além disto, de maneira geral, é um efeito transitório e de fácil 

manejo. 

A ausência de efeitos significativos nessas escalas pode estar relacionada a um número pequeno 

de voluntários, ou ao fato de não possuírem experiência prévia com alucinógenos, o que dificultaria a 

identificação e classificação dos efeitos subjetivos singulares provocados por essa classe de substâncias. 

Isso poderia ser inclusive mais propício no ambiente hospitalar, onde não existem os estímulos presentes 

no ambiente do ritual, como a dança e música. A redução dos níveis dos alcaloides ao longo do tempo, 

especialmente da DMT, também poderia explicar a ausência de resultados significativos, embora os 

valores estejam dentro do espectro psicoativo da DMT, e parte dos achados tenham replicado resultados 

de estudos anteriores, como veremos a seguir. 
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Estudos prévios envolvendo administração de ayahuasca em voluntários saudáveis também 

encontraram efeitos na cognição (Riba et al., 2001; Riba et al., 2003; dos Santos et al., 2011). A partir 

da observação dos pesquisadores, foi possível verificar relatos e comportamentos presentes nos dois 

extremos da VAMS no subgrupo de deterioração cognitiva, especialmente a partir dos 120 minutos, 

considerado o pico do efeito. Observamos alguns efeitos positivos, como relatos de “ideias claras”, 

sentir-se mais “sociável” e dinâmico, efeitos que também foram relatados um dia após a sessão 

experimental. Porém, também foram observados efeitos negativos, como “raciocínio difícil”, 

“confusão”, “fraqueza”, intensificados durante o pico do efeito da substância durante a sessão 

experimental, e que diminuíram a partir dos 240 minutos e descontinuaram durante o seguimento (D1-

3 meses).  

Estudos prévios envolvendo administração de ayahuasca não encontraram efeitos no fator 

sedação, mas sim efeitos de contrários, como “estimulação” (Riba et al., 2001; dos Santos et al., 2011; 

dos Santos et al., 2012). Em nosso estudo, observamos alguns voluntários que relataram falta de sono, 

estado aumentado alerta e atenção, mas também alguns relataram sonolência e cochilaram durante a 

sessão. As condições ambientais do experimento, em que o voluntário ficava em silêncio, em um 

ambiente calmo, com poucos estímulos e meia luz, sem realizar tarefas por vários minutos, e sem 

proibição de cochilar, pode ter facilitado a sonolência em alguns casos, além dos experimentos terem 

sido iniciados bem cedo na manhã (por volta das 07h00). Nos casos de aparente aumento de alerta, o 

número pequeno de voluntários pode ter sido responsável pela ausência de significância estatística.  

Embora não tenham sido encontrados resultados significativos no fator desconforto da VAMS, 

talvez pelo número pequeno de voluntários, pode ter sido responsável pela ausência de efeito 

significativo, pois as observações dos pesquisadores durante as sessões experimentais sugerem que os 

participantes com nível maior de efeitos subjetivos descreviam efeitos similares aos itens positivos do 

fator desconforto, como: “interessado”, “feliz”, “satisfeito” e “amistoso”. Um estudo duplo-cego, 

cruzado e controlado por placebo envolvendo administração de LSD a 16 participantes aponta o aumento 

de fatores positivos similares tais como felicidade, bem-estar e também características pró-sociais como, 

proximidade, confiança e abertura (Schmidt et al., 2014), outro estudo envolvendo administração de 

psilocibina aponta para resultados parecidos (Griffiths et al., 2006). 

Houve um aumento significativo de sintomas somáticos no grupo ayahuasca (ESS), com efeitos 

máximos observados entre 120-180 minutos, considerado o pico dos efeitos subjetivos. Foram relatados 

principalmente náusea e desconforto gastrointestinal, replicando resultados prévios com voluntários 

saudáveis (Riba et al., 2001; Riba et al., 2003) e com pacientes com depressão (Osório et al., 2015, 

Sanches et al., 2016, Palhano-Fontes et al., 2019). 

Não foram encontrados efeitos significativos em nenhum dos testes de REFE. Estudos prévios 

com psilocibina e LSD relataram resultados contraditórios e inconsistentes. Um estudo com psilocibina 
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(Schmidt et al., 2013) e outro com LSD (Dolder et al., 2016) observaram redução no reconhecimento 

de emoções de medo. E estudos tanto com psilocibina (Grimm et al., 2018) como com LSD (Mueller et 

al., 2017) não encontraram efeitos significativos., portanto não existe consenso sobre os efeitos dos 

alucinógenos no REFE. Logo, a ausência de efeitos significativos pode estar associada ao número 

pequeno de voluntários, a uma possível dificuldade em realizar o teste durante os efeitos subjetivos da 

ayahuasca, ou ainda a um absentismo de efeitos. Entretanto, os dois grupos apresentaram uma melhora 

no desempenho ao longo do tempo o que sugere um efeito de aprendizagem. Novos estudos são 

necessários para explorar melhor os efeitos da ayahuasca e de outros alucinógenos serotoninérgicos no 

REFE, assim como em outros domínios da cognição social (empatia, pró-sociabilidade e a exclusão 

social), os quais a literatura aponta para efeitos na modulação desses processos através de alucinógenos 

(Preller et al., 2016). 

Não foram encontrados efeitos significativos na personalidade. É importante ressaltar que 

embora os grupos não tenham sido pareados na personalidade antes do estudo, os dois grupos 

apresentaram escore similar no basal e um aumento de aproximadamente 10 pontos nos escores de 

Abertura à Experiência e Amabilidade três meses após a sessão experimental. Uma possível explicação 

é que a própria intervenção experimental possa ter modificando a personalidade dos voluntários. Estudos 

com outros alucinógenos demonstraram aumento na variável Abertura à Experiência duas semanas após 

a administração de LSD (Carhart-Harris et al., 2016) e um mês após a administração de psilocibina 

(MacLean et al., 2011). Entretanto, um estudo anterior do mesmo grupo não encontrou efeitos 

significativos (Griffiths et al., 2006). Talvez o número de participantes tenha sido insuficiente para 

encontrar um efeito significativo, ou talvez o efeito dos alucinógenos na variável Abertura à Experiência 

seja significativo apenas antes de 3 meses.  

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos nos níveis plasmáticos de 

BDNF. Entretanto, a inspeção visual do gráfico de BDNF do presente estudo mostra uma aparente 

redução dos níveis de BDNF duas horas após a ingestão de ayahuasca, momento em que os efeitos 

subjetivos são mais intensos. Estudos pré-clínicos com harmina mostraram que essa substância aumenta 

de forma aguda e crônica os níveis de BDNF no hipocampo de roedores (Fortunato et al., 2010a, 2010b). 

Estudos pré-clínicos com neurônios corticais mostraram que embora a DMT e o LSD tenham aumentado 

a neuroplasticidade e os níveis de BDNF, os efeitos no BDNF não foram significativos (Ly et al., 2018). 

Em humanos, um estudo prévio com voluntários saudáveis e com pacientes com depressão mostrou um 

aumento significativo nos níveis de BDNF 48 horas após a ingestão da ayahuasca nos dois grupos (de 

Almeida et al., 2019). Um estudo recente envolvendo a administração aguda de LSD não relatou 

alterações significativas nos níveis de BDNF, embora uma aparente redução tenha sido observada 

(Holze et al., 2019). 
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Embora a aparente redução aguda nos níveis de BDNF não replique os dados da literatura pré-

clínica com harmina, o estudo com administração de LSD a humanos também observou uma pequena 

(e não significativa) redução aguda dos níveis de BDNF. Portanto, no caso da ayahuasca, poderia indicar 

um efeito agudo que seria compensado pelo aumento nos níveis de BDNF nas 48 horas após a ingestão 

da ayahuasca, como previamente relatado (de Almeida et al., 2019). A ausência de efeito significativo 

na redução de BDNF observada no presente estudo poderia ser explicada pelo número reduzido de 

amostras no grupo ayahuasca. O aumento do número de voluntários/amostras poderia, teoricamente, 

mostrar um efeito significativo. A redução dos níveis dos alcaloides ao longo do tempo, especialmente 

da DMT, também poderia explicar a ausência de resultados significativos. Mais estudos são necessários 

para se conhecer melhor os efeitos agudos e subagudos da ayahuasca e outros alucinógenos nos níveis 

plasmáticos de BDNF. 

Não foram encontrados resultados significativos nas variáveis cardiovasculares. Estudos prévios 

envolvendo voluntários saudáveis e administração de ayahuasca relataram tanto ausência de efeitos 

cardiovasculares significativos (Riba et al., 2001; Riba et al., 2003), como aumentos moderados e 

transitórios tanto na frequência cardíaca quanto na pressão arterial (Riba et al., 2003; dos Santos et al., 

2011; dos Santos et al., 2012). Portanto, nossos dados corroboram a evidência de que a ayahuasca possui 

boa tolerabilidade cardiovascular em dose única e em voluntários saudáveis.  

 

Observações subjetivas dos voluntários em relação à sessão experimental 

 

De maneira geral, todos os voluntários tiveram relatos positivos em relação ao experimento, 

tanto por parte da atenção dos pesquisadores e acolhimento, quanto pelo fato de poder passar um tempo 

num lugar calmo, tranquilo e observando o próprio organismo. 

No grupo da ayahuasca, durante a sessão experimental os voluntários relataram efeitos visuais, 

aumento da percepção das cores, sensação de tranquilidade, relaxamento e bem-estar, aumento no fluxo 

de pensamentos e dificuldade em falar o que está sentindo. No seguimento, foram relatados: aumento 

da criatividade, aumento da disposição, bem-estar, clareza mental, aumento do fluxo de ideias, e 

sensação de “estar mais observador” (sic). Uma voluntária relatou no ponto de coleta de 3 meses estar 

mais ansiosa e nervosa, porém relacionou esse estado ao fato de estar desempregada e preocupada com 

questões pessoais e financeiras, além disto, no reteste de 6 meses, ela já estava trabalhando novamente 

e se sentindo melhor. 

No grupo placebo, durante a sessão experimental os voluntários relataram de sensação de 

tranquilidade e calmaria, aumento da frequência de diurese, e houve um relato de choro por sentir-se 

emocionado com um poema. No seguimento, os voluntários não relataram observações relevantes. 
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Eficácia do cegamento  

 

A eficácia dos procedimentos de cegamento foi avaliada por anotações, ao final de cada sessão 

experimental, por meio das observações dos pesquisadores e suas suposições acerca do conteúdo da 

substância. Além disto, no final da sessão era perguntado aos voluntários o que achavam que haviam 

ingerido. Em 65% (n=13) das sessões experimentais os voluntários acertaram o que haviam ingerido. 

Em relação aos pesquisadores, o acerto foi de 75% (n=15) e 25% (n = 5) de erros. Em um estudo duplo-

cego de administração de psilocibina com placebo ativo (metilfenidato), os pesquisadores preencheram 

um questionário para que ao final do estudo fosse possível realizar uma análise acerta da eficácia do 

cegamento (Griffiths et al., 2006). E o resultado encontrado foi de 23% de erros de classificação, 

resultado parecido com o que encontramos no nosso estudo utilizando um placebo inativo. 

Portanto, se faz necessária uma reflexão acerca da real eficácia do cegamento. Por um lado, 

temos uma substância psicoativa com características como cor, odor e sabor singulares, além de efeitos 

subjetivos pronunciados. Do outro lado, o placebo inativo com constituintes que lembram a composição 

da ayahuasca na tentativa de mimetizar suas características. Além destes dois pontos, é importante 

destacar que os voluntários não tinham experiências prévias com alucinógenos ou outras substâncias de 

uso recreativo (voluntários naive). É possível concluir que o cegamento foi eficaz, porém, é notável a 

alta taxa de acertos, tanto dos voluntários, quanto dos pesquisadores envolvidos. Sendo assim, é 

fundamental destacar a importância dos voluntários naive para que fosse possível um cegamento eficaz. 

Ademais, é necessário pensar em alternativas para um cegamento ainda mais eficaz com a finalidade de 

controlar os possíveis vieses. Uma das alternativas propostas pelos pesquisadores é a possibilidade de 

utilização de um placebo ativo, como por exemplo, com o uso de estimulantes comumente utilizados no 

dia-a-dia, como pó de guaraná ou cafeína. Por fim, também seria interessante a utilização de um 

instrumento de avaliação voltado para análise da qualidade do cegamento. 

 

Tolerabilidade e segurança 

 

No grupo ayahuasca, foram realizadas 11 sessões experimentais, sendo que uma voluntária do 

sexo feminino foi descartada devido à perda dos dados basais nos testes de REFE. Não foi necessária a 

interrupção de nenhuma das sessões experimentais de administração de ayahuasca, sendo que de 

maneira geral, foram consideradas tranquilas pelos voluntários e pesquisadores. Porém, foram 

observados e relatados alguns efeitos fisiológicos adversos, como vômito (n=3), mal-estar 

gastrointestinal e náusea (n=3), dificuldade de concentração e foco (n=1), cefaleia (n=1) e sonolência 

(n=1). Náusea, vômito e mal-estar gastrointestinal são comumente relatados nos rituais onde se utiliza 

a ayahuasca, portanto esses efeitos indicam que a ayahuasca produziu seus efeitos típicos. Apesar da 
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presença destes efeitos, não houve queixas dos voluntários de eventos com teor negativo ou intolerável. 

Além destes efeitos colaterais, não foram observados outros efeitos adversos considerados graves.  

No grupo placebo, foram realizadas 11 sessões experimentais, sendo que um voluntário do 

masculino foi descartado devido à hipoglicemia durante a coleta de sangue do último ponto da sessão 

experimental. Foi necessária a interrupção da sessão experimental e abertura do cegamento. Além disto, 

um médico foi acionado para verificação do quadro do paciente, o qual permaneceu monitorizado pelos 

pesquisadores e por uma enfermeira-pesquisadora (JMR). Foi realizada a infusão endovenosa de soro 

glicosado e após alimentação, o voluntário foi avaliado novamente pela equipe médica e liberado. 

Provavelmente, o quadro de hipoglicemia foi provocado pelo jejum, pois o paciente relatou que estava 

de jejum há mais de 12 horas. Além disto, a pesquisadora entrou em contato com o voluntário ao longo 

do dia para o acompanhamento do quadro. Além deste efeito colateral, foi relatado também sonolência 

(n=1). Os efeitos adversos relatados espontaneamente pelos voluntários e observados pelos 

pesquisadores estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Efeitos adversos observados no grupo ayahuasca e placebo 

 Placebo (n=10) Ayahuasca (n=10) 

Vômito - 3 (30%) 

Mal-estar Gastrointestinal - 3 (30%) 

Náusea  - 3 (30%) 

Cefaleia - 1 (10%) 

Dificuldade de Concentração - 1 (10%) 

Sonolência 1 (10%) 1 (10%) 

Hipoglicemia  1 (10%) - 

Aumento da Pressão 

Arterial 

- - 

Taquicardia - - 

Efeitos Visuais - 4 (40%) 

 

Limitações 

 

O presente estudo não está isento de limitações, portanto, alguns pontos merecem ser 

destacados. Em primeiro lugar, o tamanho amostral foi pequeno e o poder da amostra pode ter favorecido 

o surgimento de erro do tipo II. Entretanto, é extremamente difícil encontrar adultos jovens 

universitários sem nenhuma experiência prévia com drogas, um dos nossos principais critérios de 

inclusão. Além disso, são pessoas sem nenhuma experiência prévia com ayahuasca ou outros 

alucinógenos, o que contribuiu para a redução de expectativas e eficácia do cegamento. No entanto, 
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também não foi realizado o cálculo de tamanho amostral a priori, favorecendo o surgimento de erro tipo 

I.  Embora tenhamos observado uma redução gradual dos níveis dos alcaloides, a dose mínima de DMT 

avaliada (0,45 mg/mL) está dentro do espectro esperado de acordo com a literatura, e nós observamos 

efeitos psicoativos ao longo da realização de todo o estudo, mesmo de forma aparentemente atenuada 

com o passar do tempo.  

Outra limitação importante é o efeito de aprendizagem em relação aos testes de reconhecimento 

de emoções faciais, o que pode ter enviesado os achados. Devido a este fato, se faz necessário buscar 

alternativas que diminuam esse viés, como por exemplo, a diminuição no número de aplicações da tarefa 

ou a aplicação única de tarefas semelhantes na precisão, mas distintas em relação ao formato de 

aplicação e banco de imagens. 
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Capítulo 8.  

Conclusão 

___________________________________________________________________________ 

 

O presente estudo randomizado, duplo-cego, de grupos paralelos, e controlado com placebo 

avaliou os efeitos subjetivos, fisiológicos e cognitivos de uma dose única de ayahuasca comparada a um 

placebo inativo em 20 voluntários saudáveis. Em comparação ao grupo placebo, a grupo ayahuasca 

aumentou significativamente a pontuação do fator deterioração cognitiva da VAMS, indicando 

alterações cognitivas durante os efeitos agudos da ayahuasca. Esses efeitos subjetivos estão relacionados 

às mudanças nas percepções, pensamentos e emoções dos participantes, de acordo com a observação 

dos pesquisadores. Ademais, o grupo ayahuasca também apresentou efeitos somáticos (ESS) 

significativamente mais intensos que o grupo placebo. Esses efeitos foram caracterizados por náuseas e 

mal-estar gastrointestinal, estando relacionados com os efeitos eméticos da ayahuasca. 

Não foram observados efeitos significativos no reconhecimento de expressões faciais de 

emoções (REFE), ansiedade (BAI), personalidade (NEO-FFI), níveis plasmáticos de BDNF e na pressão 

arterial e frequência cardíaca. No entanto, a inspeção visual dos gráficos sugere uma possível redução 

aguda de BDNF e da ansiedade ao longo do estudo (BAI). A ausência de efeitos da ayahuasca no REFE, 

personalidade e BDNF reflete a inconsistência da literatura sobre cada um desses temas, onde existem 

resultados indicando tanto presença como ausência de efeitos dos alucinógenos nessas variáveis. Por 

outro lado, a ausência de efeitos poderia ser explicada pelo número pequeno de voluntários ou à redução 

dos níveis de DMT ao longo do estudo. 

Por fim, a ayahuasca foi bem tolerada do ponto de vista cardiovascular, replicando resultados 

anteriores. Ademais, a ayahuasca produziu como efeitos adversos principalmente náusea, desconforto 

gastrointestinal e vômito. Todos os voluntários participaram das sessões experimentais e da maioria dos 

seguimentos, com apenas dois voluntários sendo retirados do estudo por motivos não relacionados a 

efeito adversos da ayahuasca. 

Novos estudos são necessários envolvendo a administração de ayahuasca para uma amostra 

maior de participantes, com pareamento de participantes, níveis de estáveis de alcaloides, e com 

alternativas que diminuam o viés de aprendizagem. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: Efeitos Agudos e Subagudos de Dose Única de Ayahuasca no Reconhecimento de Expressões 

Faciais 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Dr. Rafael Guimarães dos Santos 

SUPERVISOR: Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecílio Hallak 

Você está sendo convidada(o) para participar em um experimento onde será avaliado o papel da ayahuasca nas 

emoções. Caso concorde, você participará de uma única sessão experimental em que poderá receber a ayahuasca ou 

uma substância inerte (placebo). Você será solicitada(o) a responder questionários e escalas onde serão perguntadas 

questões sobre suas sensações durante o experimento. Além disso, você será solicitada(o) a realizar uma tarefa no 

computador que avalia o reconhecimento das emoções sendo expressas nas faces das pessoas. Os questionários e 

escalas e a tarefa do computador serão repetidos 1, 7, 14 e 21 dias, 3 e 6 meses após sessão experimental. No dia do 

experimento, também haverá coleta de sangue por meio de um acesso em uma veia de seu braço. Este acesso é feito 

apenas uma vez (quando você chegar ao laboratório), mas o sangue será coletado deste acesso em três ocasiões 

durante as 5-6 horas de duração do estudo (duração média do efeito da ayahuasca). Após o final do experimento o 

acesso é retirado. Os voluntários serão acompanhados e assistidos durante todo o estudo pelo Pesquisador 

Responsável (Dr. Rafael Guimarães dos Santos, celular: 016 99772-1969). Você receberá ressarcimento (R$20,00) 

para cada visita ao laboratório como ajuda de custo para despesas decorrentes da participação na pesquisa (exemplo: 

transporte). Você receberá um almoço no laboratório ao final do experimento. 

A ayahuasca é um chá extraído de duas plantas amazônicas que vem sendo utilizado há décadas por populações 

indígenas e religiões organizadas para fins religiosos e terapêuticos. Estudos do nosso laboratório e de grupos 

internacionais mostram que a ayahuasca pode ser administrada de forma segura em laboratório a pacientes 

psiquiátricos e voluntários saudáveis. A ayahuasca pode gerar alterações dos sentidos (como intensificação das 

cores) e da percepção de si mesmo (aumento de introspecção e reflexão), além de sensação de bem-estar. A 

ayahuasca também pode induzir náusea, mal-estar gastrointestinal, vômitos, diarreia e, em menor frequência, 

ansiedade e alterações sensoriais desagradáveis. Também pode causar elevação moderada da pressão arterial e da 

frequência cardíaca. Providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou reduzir estes efeitos e condições 

adversas incluem a não ingestão de drogas, álcool e bebidas ricas em cafeína 12 horas antes do experimento; 

descanso na noite anterior ao experimento e no dia seguinte. 

Além desses efeitos, estudos indicam que a ayahuasca teria efeito de melhorar sintomas de ansiedade e depressão. 

Além disso, estudos mostram que pessoas com ansiedade e depressão possuem distúrbios na interpretação das 

emoções, tendo a tendência de enxergar emoções negativas mais que as neutras ou positivas. Portanto, o presente 

estudo pretende avaliar se a ayahuasca tem efeito sobre reconhecimento de emoções nas expressões faciais. Para 

conhecer melhor os efeitos da ayahuasca nas emoções e para tentar entender melhor seu efeito antidepressivo, este 
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estudo avaliará os efeitos desta substância em voluntários saudáveis. Com os resultados desta pesquisa, esperamos 

poder compreender mais sobre o processamento das emoções e sobre os efeitos antidepressivos da ayahuasca, além 

de buscar novas ferramentas terapêuticas e talvez no futuro ajudar no tratamento das pessoas que sofrem estes 

transtornos. 

Todos os procedimentos experimentais serão conduzidos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Campus da 

USP, 3o andar, no Laboratório de Psicofarmacologia (016 3602-2703).  

Você tem a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento e qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa e o tratamento a que será submetido. Você 

tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar no estudo sem que isso lhe 

traga qualquer prejuízo quanto a seu tratamento neste hospital. Você tem a garantia de que não será identificada(o) 

e que será mantido o caráter confidencial da informação relacionada com a sua privacidade. Você tem direito a 

indenização conforme as leis vigentes no país, caso ocorra dano decorrente de participação na pesquisa. Caso você 

se interesse, os resultados dos seus exames e da pesquisa serão fornecidos, assim que disponíveis. Você receberá 

uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado e rubricado em todas as páginas por você e 

pelo pesquisador. 

 

Nome do 

participante:____________________________________________assinatura:________________data:_________ 

 

Nome do 

pesquisador:____________________________________________assinatura:________________data:_________ 

 

 

Contato: 

Pesquisador Responsável: Dr. Rafael Guimarães dos Santos. Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Campus da 

USP. 3o andar. Laboratório de Psicofarmacologia. Tel: 016 3602-2703 (Celular: 016 99772-1969) 

Supervisor: Prof. Dr. Jaime Eduardo Cecílio Hallak. Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Campus da USP. 3o 

andar. Laboratório de Psicofarmacologia. Tel: 016 3602-2703  

Para dúvidas éticas: Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto: 016 3602-2228 
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ANEXO II 

 

 

Tabela 1. Descrição dos íons precursores, íons produto, tempo de retenção, voltagem do cone e energia 

de colisão no método por UPLC-ESI-MS/MS. 

 

Analito Tempo de 

Retenção 

(min.) 

Íon  

precursor(m/z) 

Íon produto 

(m/z) 

Voltagem  

do cone 

Energia  

de colisão 

DMT-d6  

(PI) 

2,87 195,1 63,9 15 14 

195,1 114,9 15 36 

195,1 143,8* 15 22 

DMT 2,88 188,9 57,8 25 11 

188,9 116,7 25 29 

188,9 143,8* 25 17 

THH 4,37 217,1 172,8 25 29 

217,1 187,9 25 17 

217,1 200,0* 25 13 

HRL 5,27 215,2 130,4 50 41 

215,2 171,7 50 33 

215,2 199,9* 50 25 

HRM 5,56 213,2 143,8 50 41 

213,2 169,8 50 33 

213,2 198,0* 50 25 

* Transição utilizada para quantificação dos analitos. PI - padrão interno. m/z - razão massa/carga. 
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ANEXO II 

 

ALIMENTOS QUE CONTÉM TIRAMINA 

 

Derivados 

do leite 

Queijos duros, amarelos e queijo cremoso (cream cheese ou requeijão); queijos frescos e 

ricota contém quantidades mínimas de tiramina e podem ser consumidos desde que sem 

exagero; alimentos contendo queijo (pizzas, tortas etc.) devem ser evitados por não se saber 

a origem do queijo  

Frutas e 

vegetais 

Fava, banana com e sem casca e abacate 

Carne e 

peixes 

Arenque e outros peixes defumados; alimentos antigos armazenados há algum tempo depois 

de preparados; fígado de galinha e ganso (patê ou qualquer outra forma; carnes envelhecidas 

ou curadas, frios (salame, presunto etc.); extratos de carne e fermentos 

Derivados 

de soja 

Soja, molho de soja (tipo Shoyo) e queijo de soja (tofu) 

Alimentos 

que não 

devem ser 

ingeridos 

com 

exagero 

Pêssego, porco maturado, repolho azedo, espinafre 

Alimentos 

com 

quantidade 

mínima de 

tiramina 

Polpa de banana, chocolate, queijo cottage, requeijão fresco, berinjela, polvo, salsichas, 

tomate, vinagre, iogurte comercial, molho inglês (Worcester) 

Relatos 

isolados 

Nuggets de galinha, suplementos proteicos 
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ANEXO IV 
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