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Psicose induzida por Ayahuasca (?)



AYAHUASCA = Chá do DAIME
“aya”: espírito / “huasca”: vinho ou chá

“Yajé, Caapi, Natema, Pindé, Kahi, Mihi, Dápa, Bejuco de oro,
Vine of gold, Vine of the spirits, Vine of the soul, Chá do
Daime, Vegetal...”



Da natureza...

Banisteriopsis caapiPsychotria viridis

Pires, et. al. Ayahuasca: uma revisão dos aspectos farmacológicos e toxicológicos, 2010.



... À Ayahuasca!

“É um processo longo que leva quase um dia para o preparo, o
que torna a tecnologia de produção insuficiente para a
produção de grandes quantidades.” Karniol & Seibel, 1986.



AYAHUASCA - HISTÓRIA

2.000 a.C.

Spruce, 1851

Raimundo Irineu, 1930



Aspectos legais - EXPECTATIVA

• Excluída (84->86) da lista de substâncias
controladas (Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária – DIMED) – Via Conselho Federal de
Entorpecentes do Ministério da Justiça – COFEN);

• Autorizado uso religioso (Conselho Nacional
Antidrogas – CONAD) ;

• Grupos religiosos:
Santo Daime
União do Vegetal
Barquinha

DOU - Resolução 04/11/2004.

Parecer submetido à plenária em 31/01/1986.

Labete BC. A literatura sobre as religiões ayahuasqueiras – O uso ritual da Ayahuasca, 2004.



Aspectos ilegais – REALIDADE**

Pesquisa realizada no site Mercado Livre, dia 05/10/2019.

• “Drug tourism” – Pacotes U$ 1300 (aprx.)

• Pacote sem “beberagem” (?)

• Terapias “off-label”
Considerações a respeito do Parecer Ayahuasca, 

2002.

** Não há relação entre tais práticas com comunidades religiosas!



A “Cisão” em Psiquiatria



“The Good Side”

Brazilian Journal of Psychiatry, vol 41, n°4, 2019. 





Banisteriopsis caapi

Psychotria viridis



European Neuropsychopharmacology, 2017.



AYAHUASCA

Ações & Reações



AYAHUASCA

Efeitos adversos X Crenças religiosas
• “Os primeiros efeitos produzidos pelo chá surgem após aprox. 30 min., com

duração média de 4h. Os efeitos visionários e físicos ocorrem entre 60 –
120min.” Mckenna et al, 1998; Callaway et al, 1999; De Souza, 2006.

Náusea / vômitos /
diarréias

Alucinações / Delírios

Mecanismo de
ação

Ação IMAO (B-
Carbolinas).
Mckenna et al, 1984

Ação DMT (5HT2A) + B-
carbolinas (IMAO).
Callaway, 1999.

Aspectos
cosmológicos

“Merecimento” na
limpeza corpo e
espirito;
“Chegada da força
e expurgação de
doenças”. Labate,

2002.

“Reflexões pessoais”;
“cura de vícios”. Labate,

2002; Santos, 2006;
Trichter, 2009.

“Experiência com Ayahuasca é a vida real, ao passo que a realidade cotidiana é 
apenas uma ilusão”                                                                      Indíos Jivaro – Equador.



“The Dark side”



• Wyatt et al, 1974 – “n, n-dimethyltriptamine – a possible
relationship to schizophrenia?”

(Redução MAO e elevação triptamina precursora do DMT)

• Szára, 2007 – DMT at fifty. Neuropsychopharmacol Hung.
(Teoria  do agente  químico – “esquizotoxina” – com estrutura semelhante à serotonina)

• Pomilio, 1999 – “Teoria da transmetilação da 
esquizofrenia”

(Diminuição MAO e acúmulo DMT; Nível urinário DMT HCA e PA)

• Heekeren et al, 2008 – Atividade Mismatch negativity
(MMN)

(Redução MMN em modelos psicose DMT e NMDA)



“The overall intensity of the hallucinogenic effects of both drugs was
similar, however, phenomena that resemble positive symptoms of
schizophrenia were more pronounced after DMT and phenomena that
resemble negative and motor symptoms of schizophrenia were clearly
more pronounced after S-Ketamine”

“NMDA antagonist state (Ketamine) is a model for undifferentiated or
disorganized psychoses with both positive and negative symptoms, while
the 5HT2A agonist state (DMT) is na appropriate model of psychoses with
prominent positive symptoms”

“Deficient IOR might be viewed as a state marker, or, alternatively, as a
vulnerability factor for psychoses with schizotypal, prodromal, or genetic
high-risk...”



AYAHUASCA - RISCOS RELACIONADOS

De Souza, 2011. 
Departamento de Pós-

graduação em Química, UFRJ.

CONCLUSÕES

 Não existe uso seguro de 
substâncias psicotrópicas; 

 Riscos de efeitos adversos e 
interações farmacológicas;

 Surgimento de psicose.



CONCLUSÃO

“O maior inimigo 
da verdade não é 
a mentira... 

É a convicção!”

Friedrich Nietzsche

1844 - 1900



Saudações Rondonienses!

contato@humbertomuller.com.br

dr.humberto.muller

Ji-Paraná – RO 


