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RESUMO

Ayahuasca, bebida psicodélica proveniente da decocção da Banisteriopsis

caapi  Linnaeus, 1759, e Psycotria viridis Spruce, 1849, cuja sinergia tem a ação

das  β  –  carbolinas  inibidoras  da  monoamina  oxidase  (MAO)  e  o  N,N–

dimetiltriptamina (DMT) agonista da serotonina, com efeito antiadicto a morfina.

Objetivou ao presente estudo analisar o potencial farmacológico e toxicológico da

ayahuasca  em  modelos  de  memória  e  adicção  à  morfina,  visando  o

desenvolvimento  de  um fitoterápico.  Inicialmente,  realizou-se  a  liofilização,  em

seguida, permitiu-se validar uma metodologia para identificação dos componentes

de  interesse  na  amostra  por  cromatografia  líquida  de  alta  eficiência  (CLAE).

Foram administrados os tratamentos aos grupos de camundongos Swiss, segundo

testes  de  genotoxicidade,  depois  a  avaliação  da  preferência  condicionada  por

lugar (PCL),  e os testes toxicológicos,  o agudo para a dose única,  segundo a

DL50  e  subcrônico,  com  análise  bioquímica  (OECD-423/2001).  Os  resultados

obtidos no método cromatográfico propuseram a retenção dos picos contíguos

para tempo e comprimento de onda específica aos compostos. Os dados obtidos

com análise de variância (ANOVA) não induziram dano à significância de 5% para

o teste de Tukey, conferindo o extrato não ser genotóxico, no entanto mutagênico

para  a  frequência  de  micronúcleos.  A  preferência  condicionada  por  lugar  não

induziu condicionamento ao pareamento e confirmou efeito antiadicto à morfina.

Não  foram  observados  sinais  de  toxicidade  aos  testes  agudo  e  subcrônico,

ocorrendo  níveis  adequados  no  hemograma,  com  redução  significativa  de

triglicerídeos.  Diante  da  abrangência  e  correlações  dos  testes,  implica  que  o

fitoterápico pode ser seguro.

Palavras-chave: Ayahuasca. Psicodélico. DNA. Genotoxicidade. Toxicidade.



ABSTRACT

Ayahuasca  is  a  psychedelic  beverage  obtained  from  the  decoction  of

Banisteriopsis caapi Linnaeus, 1759, and  Psycotria viridis Spruce, 1849, whose

synergy has the action of β - carbolines inhibiting monoamine oxidase (MAO) and

N,N-dimethyltryptamine  (DMT)  serotonin  agonist,  withanti-addict   effect  on

morphine. The objective of this study was to analyze the potential pharmacological

and toxicological  aspects  of  ayahuasca in  memory  and addiction  to  morphine,

aiming  at  the  development  of  a  herbal  medicine.  Initially,  lyophilization  was

performed,  then  it  was  allowed  to  validate  amethodology  for  identifying  the

components of interest in the sampleby high performance liquid chromatography

(HPLC).   Groups  of  Swiss mice  were  treated  with  genotoxicity,  followed  by

assessment of conditioned place preference (CPP) and toxicological tests, acute

for  single  dose  test,  according  to  the  LD50  and  subchronic,  with  biochemical

analysis (OECD-423/2001). The results obtained in the chromatographic method

proposed the retention of the contiguous peaks for the compound’s specific time

and wavelength.  The data obtained with analysis of  variance (ANOVA) did not

induce damage to significance of 5% for the Tukey test, making the extract not

genotoxic,  however  it  is  mutagenic  for  the  frequency  of  micronuclei.  The

conditioned place preference test  did  not  induce conditioning to  thepairing and

confirmed  an  anti-addict  effect  to  morphine.  There  were  no observed signs  of

toxicity to acute and subchronic tests, with adequate blood count levels, and a

significant reduction in triglycerides. Given the scope and correlations of the tests,

it implies that the herbal medicinecan be safe.

Keywords: Ayahuasca. Psychedelic. DNA. Genotoxicity. Toxicity.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

A humanidade busca na natureza, desde os tempos remotos, a cura do corpo

e da alma, por meio das plantas consideradas sagradas. A Ayahuasca é uma bebida

psicodélica  potencializada  com  alcaloides  de  ação  antiadicta,  que  surge  em  uma

evolução  cronológica  dos  alucinógenos  e  irmandades,  onde  o  DMT,  agonista  dos

receptores  da  serotonina,  detém  atividade  biológica  para  auxiliar  em  terapias

comportamental  cognitivas.  Objetiva-se  um fitoterápico  por  meio  de  investigações  e

análises de genotoxicidade e toxicidade, segundo diretrizes e parâmetros.

1.1 A expansão da Ayahuasca

Compreender sobre o uso da  ayahuasca segundo a espiritualidade é tecer

abstrações do universo e conciliá-las ao científico sob a ótica da razão. Em suma,

obter  conhecimentos  científicos  sobre  o  uso  de  plantas  sagradas  tornou-se  um

desafio a ser superado, pois tenciona a relação religião e conhecimento químico,

portanto o uso da ayahuasca em Irmandades, denominado como: sacramento, o chá

da vida ou morte, elixir da floresta, possibilita ampliar a consciência, não aferindo

dependência, uma solução de compostos químicos que interagem com receptores

neurais possibilitando tratamentos terapêuticos [1]-[3].

A ayahuasca é utilizada desde tempos bem remotos, tanto no Oriente, quanto

no Ocidente, em rituais de cura, invocações e oferendas, possibilitando o contato

com as divindades e protetores da natureza. Essa bebida psicodélica possibilita uma

transmutação de visões e sonhos que os fazem refletir, externalizar sentimentos e

emoções que condicionam a autopunição, arrependimentos e crises de consciência,

buscando ampliar a visão e o entendimento das conexões do cosmo e da expansão

do autoconhecimento. Assim, a interação espiritual e religiosa converge à mudança

de moral com o uso terapêutico ao encontro da evolução e introspecção cognitiva

[4], [5].
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A Ayahuasca era bebida utilizada em religiões que já existiram na terra há

muitos séculos antes de Cristo. Sua origem data do século X A.C., no reinado de

Salomão, rei de Israel. Por razões diretamente ligadas ao baixo grau de evolução

espiritual da humanidade na época, os rituais e utilização desapareceram por longo

período, ressurgindo entre os séculos V e VI, no Peru, especificamente a civilização

Inca (cujo advento e apogeu a historiografia oficial registra apenas entre os séculos

XIII e XIV) [6], [7].

No contexto tradicional, a ayahuasca é uma bebida preparada sob fervura, ou

embebendo  os  caules  com  cascas  de  Banisteriopsis  caapi  Linnaeus,1759  (Bc)

(Figura  1.1),  juntamente  com  as  plantas  do  gênero  Rubíceo  Psychotria,

particularmente  a  espécie  Psychotria  viridis  Spruce,  1849  (Pv)  (Figura  1.1),

realizando uma decocção com o cipó e as folhas. A ayahuasca é única por conter

alcaloides  que  realizam  os  efeitos  psicoativos  e  psicodélicos,  pois  suas

características  farmacológicas  dependem  de  uma  interação  sinérgica  entre  os

alcaloides ativos nas plantas, provindo uma parte dos componentes do cipó de Bc,

que contém as β-carbolinas, alcaloides que são inibidores da monoamina oxidase-A

(MAO), e de outro componente, que provêm das folhas de  Pv, no qual contém o

potente  alucinógeno  N,N-dimetiltriptamina  (DMT),  agonista  dos  receptores  da

serotonina que promove intervenções comportamentais cognitivas [4], [8]-[11]. 

            a)  b)

c) d)

Fonte: Bernardino-Costaet al. (2011)

Figura 1.1.  a) Folhas da  Pv; b) Pv com frutos e sementes; c)  Bc  adulta e

sementes; d) Floração da Bc.
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Salientam [12], p. 60, [13], p. 135, que ocorre

Uma expansão do uso dessa bebida amazônica psicoativa chamada

ayahuasca, que significa “cipó ou liana das almas”, termo de origem

quíchua, onde para além das populações indígenas e mestiças da

Amazônia vem sendo considerada o fenômeno mais importante da

cultura  das  drogas  enteogênicas  (substâncias  psicoativas

consideradas sagradas) na última década.

Alguns autores lançaram mão de conceitos como “Xamanismo Coletivo” e

“Práxis Xamânica”, visando auxiliar no processo de interpretação desta religião, que

converge a bebida ayahuasca e práxis. Outro tema que já foi tratado exaustivamente

dentro de grupos indígenas e que permeia vários trabalhos a respeito da ayahuasca

é a questão da cura, em que níveis ocorrem e como é esse processo?, bem como a

maneira pela qual  ela  é  percebida pelos doentes e curadores.  No livro:  A cura,

aparece de forma mais explícita, quando explicado no artigo de [14], [15], segundo o

qual  ela  é uma constante evolução da alma e dificilmente dissociada dos rituais

como um todo. A função terapêutica do chá é plenamente reconhecida entre os

índios, e não poderia ser diferente dentro das religiões que utilizam a ayahuasca [1],

[12], [16], [17].

No  meio  urbano,  seu  primeiro  uso  para  cura  e  doutrinário  é  atribuído  a

Raimundo Irineu Serra, que trouxe  ayahuasca,  após conhecê-la no Peru,  para a

cidade de Rio Branco, por volta de 1930. No fim da década de 1940, também no

Acre, um discípulo seu, Daniel Pereira de Matos, dá início a outra doutrina, que veio

a se tornar popular com o nome de “Barquinha”, com caracteres bem distintos. No

começo da década de 1960, José Gabriel da Costa cria a União do Vegetal, em

Porto  Velho-RO,  atribuindo  à  bebida  o  nome  de:  vegetal,  delimitando  um  uso

ritualístico também com características bem próprias somente aos circusntantes [4],

[18], [19].

A  expansão  da  ayahuasca,  segundo  as  correntes  doutrinárias,  mantém a

identidade cultural,  porém nos grandes centros urbanos surgem novas doutrinas,

existindo uma contradição entre espiritualidade, mercadoria e composição química,

pois utilizam outras plantas a serem associadas nos rituais, além da facilidade de

acesso por via  on-line,  que interferem nos estímulos, na evolução cognitiva e no

contexto da religiosidade, ou seja, o que antes era para compreender a evolução, a
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expansão  e  conciliar  o  respeito  na  composição,  além  do  simbolismo  ao  meio

ambiente, como base fundamental para a construção cultural convergindo em efeitos

benéficos, entra em conflito com uso recreativo  [3], [4], [16].

Os efeitos sentidos e relatados por membros ou circunstantes em reportagens

ou pesquisas contemplam a resolução de problemas pessoais de forma positiva, em

que os pensamentos, recordações, sentimentos, emoções e ideias tornam-se mais

claras, de modo que onde antes o que era doloroso ou existiam bloqueios, agora é

visto  em  outras  perspectivas.  Em  um  estudo  realizado  com  três  mulheres  que

possuíam diagnóstico de ansiedade e episódios depressivos, verificou-se que, após

tomarem uma única dose, as mesmas apresentaram uma diminuição significativa

dos  seus  sintomas  naquela  semana.  No  estudo  mencionado  anteriomente,  com

outro grupo, foi observado terem as pessoas ficado mais autoconfiantes, otimistas,

extrovertidas, dispostas, persistentes, pensativas e com maturidade emocional, uma

aceitação, com autoreflexão. Entretanto, apesar de todas as evidências sobre o uso

terapêutico da ayahuasca, os estudos ainda são escassos [3], [8], [20].

1.2 Uma visão científica do “potencial alucinógeno" da Ayahuasca

e a adicção

Os alucinógenos são substâncias psicoativas que podem alterar estados de

percepção, humor e vários processos cognitivos. Apesar da popularidade do uso

como  substância  recreativa  no  período  de  1950  a  1960,  os  alucinógenos  são

substâncias  consideradas  seguras  e  não  são  capazes  de  produzir  adicção

(dependência).  Apesar  dos  relatos  de  potenciais  benefícios  terapêuticos,  com a

utilização dos alucinógenos, a pressão social e a pressão política, a partir do final da

década de 1960, resultaram na proibição da investigação científica e uso [2], [21],

[23]. 

 Contudo,  estudos  sigilosos  continuaram  a  ser  desenvolvidos  com

alucinógenos  durante  a  década  de  1990  e  durante  a  virada  do  século  [21].

Especialmente nos últimos 10 anos, o interesse pelos efeitos de substâncias como o

LSD, psilocibina e  ayahuasca ressurgiu para o tratamento de diversos distúrbios
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psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade e a adicção às drogas. Dentre essas

substâncias, a ayahuasca desperta especial atenção [24].

O termo ayahuasca refere-se às decocções do cipó de Bc, com as folhas de

Pv,  que produzem um líquido grosso e marrom;  Bc contém os alcaloides harmina

(HA),  harmalina (HL)  e tetrahidroharmina (THH),  todos pertencentes ao grupo  β-

carbolina. As folhas de Pv contém o alcaloide DMT, que é responsável pelos efeitos

alucinógenos da ayahuasca [23], [25], [26].

HA, HL, THH são potentes inibidores periféricos da monoamina oxidase do

tipo  A  (MAO-A).  A  Inibição  da  MAO  no  trato  gastrointestinal  aumenta  a

biodisponibilidade  do  DMT  no  sistema  nervoso  central  (SNC).  O  DMT  é

estruturalmente semelhante à serotonina (5-HT) e os seus efeitos centrais resultam

de sua atividade serotoninérgica agonista sobre os receptores 5-HT1A, 5-HT2A e 5-

HT2C que induzem uma resposta alucinógena e terapêutica [25], [27], [28].

Dentre  as  substâncias  naturais  com  possível  aplicação  no  tratamento  da

adicção a drogas, alucinógenos como a ibogaína, rica em alcaloides do tipo HA,

THH e HL, também encontrados na ayahuasca, apresentam efeitos positivos sobre o

processo  antiadictivo  de  psicoestimulantes  (ex.  cocaína  e  crack)  e  opioides  (ex.

heroína e morfina). As experiências com drogas ilícitas promovem visões, estados

perturbadores,  que  desequilibram  e  promovem  transtornos  com  alterações  via

agonista dos receptores, ocasionando tolerância, dependência e abstinência, onde

as “plantas do poder”, enteógenas, propõem aguçar a concepção dos sentidos e

compreensão do meio, uma realidade interior de autorreflexão, proporcionada pela

ayahuasca [17], [21], [22], [29].

 A dependência química ou adicção às drogas é uma desordem multifatorial

proveniente de interações genéticas, sociais e de fatores ambientais [30]. A adicção

às drogas é considerada um problema de saúde pública global e, segundo o último

relatório da  United Nations Office on Drugsand Crime,  o número de adultos que

apresentam dependência de drogas está aumentando, sendo, atualmente, em torno

de 29 milhões de pessoas [31]. Uma das principais características da adicção às

drogas é o impulso em consumir uma nova dose. Esse comportamento, conhecido

como  “craving”,  é  desencadeado  na  abstinência  à  substância  adictiva  como

resultado  de  sucessivas  descargas  dopaminérgicas,  dopamina  (DA),  em  áreas

mesolímbicas como o núcleo accumbens (NAc), centro do prazer do SNC. Todas as

principais drogas de abuso (ex. cocaína, metanfetamina, morfina, etc.) aumentam a
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descarga de DA a partir de neurônios presentes em áreas do SNC e reduz de 5HT.

Como  consequência,  o  aumento  da  concentração  de  DA nas  fendas  sinápticas

acima dos níveis basais causam prazer no usuário e reforça o comportamento de

autoadministração da droga,  além das recaídas, isso é comum na prescrição de

morfina em pós-cirúrgicos [30], [32]-[34].

A  administração  prolongada  de  morfina,  um  dos  opioides  de  escolha  no

tratamento da dor moderada e grave, pode resultar em problemas adversos graves,

como tolerância e adicção. O mecanismo da adicção a opioides resulta da ativação

de  receptores  opioides  do  tipo  mu  (μ),  delta  (δ)  e  kappa  (κ)  presentes  em

interneurônios  (ex:  GABAérgicos  ou  Glu),  moduladores  da  transmissão

dopaminérgica e serotoninérgica na Área Tegumentar  Ventral  (ATV)  e  NAc [35].

Interneurônios,  como  os  GABAérgicos,  inibem  a  transmissão  dopaminérgica

funcionando  como um “freio”  sináptico.  Ao  se  ligar  nos  receptores  do  tipo  μ,  a

morfina suprime o efeito  inibitório  dos interneurônios GABA,  pois  a  ativação das

proteínas G (Gi/o) inibe a enzima adenilato ciclase (AC) e o influxo de cálcio para o

interior da célula. A ativação dos canais de potássio promove hiperpolarização da

membrana dos interneurônios GABA. Como consequência, ocorre um aumento da

quantidade de DA e redução da 5HT no NAc [36]-[39]. 

A  transmissão  de  impulsos  nervosos  e  níveis  de  ação  dos

neurotransmissores  são  profundamente  afetados  por  drogas  de  abuso,  como  a

morfina e outros opioides lícitos ou ilícitos, além das alterações nas funções dos

neurotransmissores, que estão envolvidas nas várias fases da adicção das drogas.

Na realidade, a teoria mais aceita sobre adicção às drogas envolve a DA e 5HT

como neurotransmissores nas neuroplasticidades adictivas de adaptação.  Porém,

existem evidências de que, além da participação dopaminérgica e serotoninérgica,

outros  neurotransmissores  também  estão  envolvidos  no  processo  adictivo  das

drogas. Mais especificamente, a 5HT tem demonstrado ser de grande importância

não apenas para manter a plasticidade sináptica, mais também para os processos

hedônicos, motivacionais, de reforço e para o aprendizado, imaginação e memória.

Portanto, um dado interessante sobre a 5HT e adicção a drogas é que fármacos que

ativam  receptores  da  5HT,  principalmente  os  5HT2A,  como  no  caso  dos

alucinógenos,  em  especial  ayahuasca,  tem  demonstrado  grande  potencial

farmacológico  no  tratamento  da  adicção,  constituindo-se  em  uma  alternativa

terapêutica para o desenvolvimento de novos fármacos [21], [25], [29], [40].
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Por definição, os alucinógenos (ou psicodélicos) são substâncias psicoativas

que podem alterar estados da percepção, humor e vários processos cognitivos. De

forma  geral,  os  alucinógenos  podem  ser  divididos  em  duas  categorias:  i)

indolealquilaminas  -  têm  uma  estrutura  central  semelhante  à  5HT  e  incluem

triptaminas, como dimetiltriptamina (DMT, encontrada na  ayahuasca), psilocibina e

seu metabólito psicoativo psilocina, ergolinas semissintéticas ou lisergamidas (ex.

LSD) e alcaloides iboga (ex. ibogaína); ii) fenilalquilaminas têm uma estrutura central

mais semelhante à da norepinefrina e incluem feniletilaminas, como a mescalina (do

cacto  peiote  Lophophora  Williams;  iii)  fenilisopropilaminas,  que  são  derivados

anfetamínicostais  como  2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina  (DOM)  e

metilenodioximetanfetamina (MDMA).  Os alucinógenos ainda podem ser divididos

quanto a sua origem: i) Substâncias Naturais (ex. Mescalina, Psilocina e Ibogaína);

ii) Substâncias sintéticas (ex. MDMA e DOM) [25], [41]-[43]. 

Devido à grande utilização como substâncias recreativas,  os alucinógenos

foram  proibidos  na  década  de  1950  e  1960.  Porém,  os  alucinógenos  são

substâncias consideradas seguras e inócuas de efeito adictivo. Em relação a efeitos

antiadictivos,  existem  relatos,  até  mesmo  antes  de  suas  proibições,  de  efeitos

positivos de alucinógenos como o LSD-25 sobre o tratamento do alcoolismo e, mais

recentemente,  a  ibogaína  tem  revolucionado  a  farmacoterapia  da  adicção.  A

presença  de alcalóide indólico em plantas tem demonstrado efeitos farmacológicos

como, por exemplo, a redução da síndrome de abstinência a heroína em humanos e

a  redução  da  autoadministração  de  álcool  em ratos.  O  indol  está  presente  nos

compostos da  ayahuasca, que utilizam em irmandades, em terapias e técnicas de

intervenção  por  aconselhamento,  pois  altera  o  comportamento  cognitivo  dos

circunstantes [25], [44], [45].

Outra substância alucinógena, de origem natural é O DMT, uma triptamina

encontrada em vários alucinógenos como, por exemplo, a ayahuasca [46]. Ao longo

das  duas  últimas  décadas,  evidências  sugerem  que  a  ayahuasca pode  ter

propriedades sobre transtornos por uso de substâncias. Estudos de caso-controle

encontraram uma menor prevalência de uso de substâncias ilícitas por dependência

e  problemas  psicológicos  relacionados  em usuários  de  ayahuasca da  União  do

Vegetal e Santo Daime e a diminuição do uso destas substâncias após as adesões

relacionadas às mesmas. Além disso, estudos mostraram que a terapia assistida por
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ayahuasca  provoca uma diminuição do uso de drogas e “craving”  em indivíduos

dependentes de drogas [4], [46], [47]. 

Foi  realizado  um estudo  com  adolescentes  voluntários  da  UDV  sobre  os

efeitos do uso da ayahuasca no desempenho cognitivo comportamental. Estes não

apresentaram dependência e alterações, mas apresentaram-se saudáveis, solícitos,

atenciosos e unidos as suas famílias e grupo religioso, interpretado do ponto de vista

antropológico.  Atualmente,  as  drogas  psicoativas  são  usadas  para  reduzir

ansiedade,  depressão,  inibições  e  baixa  autoestima,  além  dos  sentimentos

indesejados.  Consequentemente,  o  acesso  fácil  as  drogas  atualmente  podem

constituir  um  fator  de  risco  adicional  para  o  uso  indevido  de  substâncias

futuramente. Crianças e adolescentes que  ainda não desenvolveram as  habilidades

necessárias  para  lidar  com  situações  difíceis  e  mantém  relações  estreitas  com

amigos e parentes que usam drogas para enfrentar as situações estressantes da

vida,  comumente  ficam  susceptíveis  ao  envolvimento  e  dependência,  com

alterações no cognitivo comportamental [4], [48], [49].

Embora  evidências  crescentes  apoiem  a  eficácia  de  ayahuasca para  o

tratamento  do abuso de drogas,  ainda é  desconhecido se  ela  tem propriedades

antiadicção em estudos  in vivo  para adicção à morfina  e/ou se outros fatores, tais

como influências contextuais e religiosas, desempenham um papel importante ao

cognitivo  do  individuo.  Para  isso,  são  necessários  mais  estudos  com  modelos

animais que simulem comportamentos adictivos e que demonstrem os efeitos da

ayahuasca sem influência de fatores externos, como os rituais onde é empregada,

além de estudos de genotoxicidade e toxicidade subcrônica não realizados [47], [50],

[51].

Portanto, como os alucinógenos possuem um grande potencial farmacológico

no tratamento da adicção às drogas, efeito observado com o LSD-25 e a ibogaína

em pesquisas e uso, em síntese pelo fato de existirem poucas opções terapêuticas

para o tratamento da adicção às drogas e com perpectivas de desenvolvimento de

um fitoterápico a partir de plantas encontradas em nosso país, propomos o estudo

da  ayahuasca, por ser constituída quimicamente por substâncias que apresentam

efeito antiadicto referenciado em outras plantas, onde a mesma apresenta a sinergia

dos extratos de Bc e Pv, conferindo assim segundo o modelo de adicção e memória

se  avaliou  o  grau  de  segurança  através  de  métodos  genotóxico,  mutagênico  e

toxicológicos centrais e periféricos, com o intuito de propor o fitoterápico.
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1.3 Objetivo geral

Avaliar o potencial da Ayahuasca em modelos animais de memória e adicção

à morfina, assim como seu grau de genotoxicidade e toxicidade, com perpectivas em

desenvolver um fitoterápico oral para o tratamento de adictos à morfina e outros

opioides.

1.4 Objetivos Específicos

Realizar  análise  química  da  Ayahuasca  em  nível  de  comparação  dos

alcaloides presentes, segundo cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE);

Avaliar,  através  do  teste  do  cometa,  o  grau  de  carcinogenicidade  de

Ayahuasca;

Verificar  a  citogenética,  através  da  formação  de  micronúcleos  pós-

administração de Ayahuasca em camundongos Swiss;

Analisar  o  comportamento adictivo de camundongos  Swiss em modelo  de

PCL após a administração de Ayahuasca;

Descobrir através de pré-administração de Ayahuasca o potencial antiadictivo

em animais adictos á morfina em modelo de PCL;

Investigar a toxicidade da Ayahuasca, conforme as diretrizes da Organização

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for Economic Co-

operation and Development-OECD) Guia 423, segundo os testes agudo, crônico e

bioquímico.



Capítulo 2

REFERENCIAL TEÓRICO

Ayahuasca  é  um  psicodélico  oriundo  da  cultura  indígena  utilizado  em

irmandades, para o qual lutaram pela legalização. A sinergia das angiospermas, Bc e

Pv, atua com ação das β-carbolinas que inibem a MAO intestinal, possibilitando ação

do DMT nos receptores serotoninérgicos, que promove efeitos fisiológicos e alteração

dos sentidos, auxiliando na diminução de sintomas psicopatológicos e adicção. A 5HT

e DMT são sintetizados a partir do triptofano com desaminação oxidativa pela MAO, e

eliminação  via  urinária.  A  existência  de  técnicas  e  etapas  para  análises  que

corroboram na produção do fitoterápico são importantes. 

2.1 Ayahuasca

A história do uso das plantas, cogumelos e animais pelos seres humanos em

razão de seus efeitos psicodélicos é bem mais antiga do que a história escrita e é

provavelmente anterior ao surgimento da espécie humana moderna. Ronald Siegel e

Terence  McKenna,  por  exemplo,  sugerem  que  nossos  ancestrais  pré-humanos

imitavam outros animais após comerem coisas que os levavam a comportamentos

incomuns. Descobriram, assim, as primeiras substâncias alteradoras da mente. Há,

cada  vez  mais,  evidências  físicas  de  que  muitas  culturas  antigas  usavam

psicodélicos por conta de seus efeitos sobre a consciência [3], [4], [52]-[55].

O uso de psicoativos para variados fins, mas, principalmente, na busca de

cura e contato com o divino, ocorre historicamente em muitas regiões do mundo. Os

textos sagrados da Índia e os poemas épicos de Homero, na Grécia, trazem relatos

sobre o uso de plantas e outras substâncias naturais para provocar alterações de

consciência.  Até  em  regiões  tão  ermas  quanto  a  Sibéria  usou-se  cogumelos

alucinógenos para fins xamânicos. Entretanto, é nas Américas que se concentra o

maior número dessas substâncias, e onde até hoje mais frequentemente se faz uso

delas. Seu emprego nesta região do mundo está mais ligado a fins sagrados, não

recreacionais,  para  validar  ou  retificar  a  cultura,  e  não  como  uma  maneira  de

temporariamente escapar dela.  É possível  que a maioria das tribos indígenas da
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região das bacias do Amazonas e do Orenoco use preparados feitos de uma ou

mais plantas psicotrópicas em funções centrais da sua vida religiosa e cultural. De

todas essas plantas, a que tem seu uso mais difundido é a  Banisteriopsis,  cujas

variedades caapi, quitensis e inebrians sao utilizadas no preparo da ayahuasca. As

receitas dessa bebida variam, e os diversos grupos adicionam a ela diferentes ervas,

dependendo de suas tradições e dos fins a que ela se destina. Geralmente incluem

a Diploterys cabrerana, a Psychotria carthaginensis ou, mais comumente, a Pv, que

se creem eficientes em reforçar e sustentar as visõesprovocadas [17], [19], [56], [57].

De acordo com [58], p. 172, [59], p. 23, o chá da ayahuasca é produzido da

combinação, 

De  duas  plantas,  o  cipó  denominado  jagube  (Bc)  e  uma  folha

chamada  regionalmente  de  rainha  (Pv),  que  tem  como  princípios

ativos  os  alcaloides  derivados  beta-carbolínicos:  harmina,

tetrahidroarmina  e  harmalina,  provenientes  do  Banisteriopsis,  e  a

N,N-dimetiltriptamina  (DMT)  da  Psychotria,  que  teria  um papel  de

potencializador dos estados mentais criados no ritual. Um dos seus

princípios  ativos  a  N,N-Dimetiltriptamina,  possui  uma  estrutura

química muito semelhante à serotonina, ativando os receptores deste

hormônio na superfície celular dos neurônios. 

A  família  Malpighiaceae  possui  63  gêneros  com  800  espécies,  no  Brasil

ocorrem 32 gêneros com 300 espécies distribuídas nos biomas, bem representada

na  região  da  Floresta  Tropical  Amazônica,  a  Bc  (Figura  1.1),  que  floresce  de

dezembro  a  agosto  e  cuja  frutificação  se  dá de março a  agosto,  com aspectos

botânicos:  folhas  opostas  pecioladas,  inflorescência  do  tipo  brácteas,  flores  com

sépalas e pétalas rosa claro, pentâmeras, tornando-se, com o tempo, amarela claro,

estame com filetes de 2 a 4 mm, ovário branco seríceo de 1 a 1,2 mm de altura, fruto

sâmara  alada,  com  órgãos  subterrâneos  que  favorecem  a  regeneração  após  o

cultivo.  A  família  Rubiaceae possui  três  subfamílias,  com nove  tribos  e  gêneros

diferentes, apresentando 954 espécies, com os seguintes aspectos botânicos para

Pv (Figura  1.1):  óvario  ínfero  com  inserção  basal,  fruto  carnoso  indeiscente  e

drupáceo, inflorescência terminais ou axilares com verticilos de 5 sépalas, 5 pétalas

e 4 a 5 estames, que florescem e frutificam nos meses mais quentes do ano, além

da presença de domáceas no limbo inferior [4], [23], [60]-[66].
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O  uso  ritualístico  da  ayahuasca,  esse  chá  misterioso  que  nos  une  como

irmãos espirituais, é uma prática milenar que, ao longo das histórias específicas de

diversos povos amazônicos, teve e continua tendo ricos significados, ligados a uma

grande  variedade  de  tradições  culturais.  O  próprio  chá  ayahuasca,  que

denominamos de hoasca, sacramento, já recebeu diferentes nomes. As instituições

hoasqueiras e os esforços dos guias espirituais trouxeram o uso do chá para os

contextos  urbanos,  restritos  anteriormente,  onde  os  membros  do  Alto  Santo,

Raimundo  Irineu  Serra,  Daniel  Pereira  de  Matos  e  José  Gabriel  da  Costa  são

reconhecidos  por  seus  discípulos  como:  Mestre  Irineu,  Mestre  Daniel  e  Mestre

Gabriel. Esses homens são expoentes em seus respectivos contextos. Tiveram seus

primeiros  contatos  com  o  Daime  ou  Vegetal,  que  são  a  mesma  Hoasca,  em

ambientes pouco formais, que até então não seguiam linhas firmes de conduta. Os

mestres  organizaram  rituais,  congregaram  irmandades  e  trouxeram  orientações

cristãs que, combinadas a elementos ligados aos seres encantados da floresta, vêm

auxiliando um crescente  número de pessoas das mais  diversas proveniências  a

lidarem com os anseios da vida, trazendo alento, conforto e direção no sentido da

evolução espiritual [4], [66]-[69].

Considera [16], p. 16, que

O Santo Daime é considerado a primeira dessas religiões, fundado

em 1930 por Raimundo Irineu Serra, cuja principal característica era a

ingestão  da  bebida  ayahuasca,  chamada  de  Daime,  dando  então

origem  ao  nome  da  religião.  A  palavra  “Daime”,  além  de  ser

pronunciada facilmente, refere-se ao termo “dar”, representando um

pedido que deve ser feito ao espírito da bebida na hora de ingerir o

chá.

A  ayahuasca  é  comumente  utilizada  no  Peru,  Bolívia,  Brasil  e  partes  do

Equador.  No  Brasil,  a  ayahuasca é  empregada  em  rituais  religiosos,  sendo

conhecida como “Santo Daime” [23],  [25],  [26].  Em 1930,  o  Santo Daime surgiu

como primeira religião ayahuasqueira, fundada por Raimundo Irineu Serra. O nome

da  bebida  propôs  o  da  irmandade  e  suas  representatividades  nos  cantos.  A

Barquinha  é  fundada  em  1945  por  Daniel  Pereira  de  Matos  com  influência  do

cristianismo e umbanda. A UDV (União do Vegetal), fundada por José Gabriel da

Costa, diferentemente das anteriores, possui ensinamentos Kardecistas, atribuindo
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grande influência na legalização da ayahuasca e uso terapêutico [16], [50], [53], [70]-

[73].

Os  efeitos  surgem  por  manifestações  físicas  e  diferentes,  batimentos

cardíacos acelerados, pressão alterada que, ao mesmo tempo em que aumentam,

caem rapidamente,  notam “vibrações”  suscitadas  com  energia  pulsando.  Alguns

comentários dizem que: “Eu fiquei preocupado, temendo que essa vibração fosse

explodir minha cabeça”; “Eu achei que não iria conseguir ficar na minha pele”; “Eu já

não tinha mais corpo”; “Eu era pura consciência”; “Voo incrível”. As imagens visuais

eram os efeitos predominantes, coisas imagináveis e inimagináveis, complexas com

padrões  caleidoscópicos  geométricos,  cores  vívidas,  os  sons  eram  diferentes.

Outros relataram: “Eu nunca senti tanto medo”; “Foi ameaçador”; “Tudo parecia estar

bem,  mas  tinha  algo  de  estranho”.  Muitos  tiveram  sentimentos  poderosos  e

positivos,  porém  existiram  os  negativos.  Quaisquer  que  sejam  os  motivos,  os

voluntários regressaram relatando encontros  que nem eles ou eu sabíamos que

eram possíveis, porém os auxiliou na introspecção [3].

Evidencia [6], p. 91, que

A  ayahuasca para a qual as “religiões ayahuasqueiras” denominam

tratar-se  de  uma  bebida  com  propriedades  extraordinárias  de

estimular a imaginação religiosa, é usada com a finalidade de abrir ao

fiel às portas da percepção e do conhecimento; bem como, contém

propriedades curativas com efeitos diversos.

2.1.1 Legalização da Ayahuasca

O uso de drogas naturais provém desde os primórdios para tratar e curar

doenças,  aliviar  dores  e  fome,  controlar  anseios,  além  do  uso  em  rituais  que

aproximavam  das  divindades.  Surgiram  com  o  progresso  científico  as  drogas

semissintéticas e sintéticas, da mesma maneira que as naturais. Todas alteram as

funções  do  organismo  e  sistema  nervoso,  promovendo  bem  estar,  euforia,

relaxamento,  êxtase,  prazer,  ou  seja,  segundo  os  mais  diferentes  efeitos:

psicodélicas, psicoativas, psicoestimulantes, depressivas e perturbadoras. Existem

as que causam dependência e outras não, legais e ilegais, logo, a fim de promover

um controle, foram estabelecidas barreiras legais ao consumo [3], [4], [74]-[77].
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Em  1985,  a  DIMED  (Divisão  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  de

Medicamentos  do  Ministério  da  Saúde),  por  meio  da  Portaria  n°2/85,  incluiu  a

ayahuasca na  lista  de  substâncias  proibidas.  Em  1985,  o  CONFEN  (Conselho

Federal de Entorpecentes), por meio da Resolução n° 04/85, designou um Grupo de

Trabalho (composto por antropólogos,  sociólogos, psicólogos, juristas e médicos)

para estudar as diversas religiões usuárias do chá, inclusive a UDV. O resultado dos

estudos  foi  a  Resolução  n°.  06,  de  04  de  fevereiro  de  1986,  onde  o  CONFEN

suspendeu provisoriamente da lista de substâncias proibidas elaborada pela DIMED.

Em 1992, a Ata da 5° Reunião Ordinária do CONFEN sobre a ayahuasca, em 24 de

agosto de 1992, reiterou que deveria permanecer excluído da lista da DIMED e o

reexame da matéria  só ocorreria  mediante novos fatos.  Em 04 de novembro de

2004, o Conselho Nacional de Antidrogas (CONAD) garantiu a legalidade do uso

ritualístico do chá ayahuasca para menores de idade, declarando que o uso do chá

por estes deve permanecer objeto de decisão dos pais, no adequado exercício do

poder familiar [4], [76], [78]. 

Cita [34], p. 151,  [79], p. 154, [80], p. 20, que

1985 a DIMED determinou a Ayahuasca como substância proibida,

posteriormente listada na portaria n°344/98 da Agência de Vigilância

Sanitária (ANVISA), posteriormente o CONAD (Conselho Nacional de

Políticas sobre Drogas) revisou e normatizou o uso na Resolução n°

26 de dezembro de 2012.

Enquanto construção humana, a ayahuasca reflete a questão que diz respeito

a considerar, ou não, se a realidade se exaure na sua exata composição física e

química. Ayahuasca, enquanto elemento religioso, é bem mais, muito mais do que a

folha Pv, o cipó Bc e água, fervidos. O grande desafio do século que se inicia será a

preservação de sua condição de sagrado diante da ansiosa e voraz expansão já

iniciada e a não compreensão química da ayahuasca. Os riscos imersos são vários.

O ritmo lento do aprendizado individual, a construção da relação entre homem e o

meio  social,  geográfico,  histórico  e  moral  como  requisito  para  a  formação  de

lideranças e crescimento pessoal na própria doutrina. Espera-se que se crie  fast

religion,  ayahuasca  de massa, de péssima qualidade e muita quantidade de DMT,

HL,  HA,  β-carbolina  e  outros  alcaloides,  porém  pobre  de  significado,  vazia  de

sentido, desconectada do homem, de seu tempo, de sua realidade. Um psicoativo
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efervescente legalizado, geralmente inofensivo, mas distante, bem distante de suas

origens e simbolismo, porém que não vire mera mercadoria de consumo [4], [81].

A ação da ayahuasca para [48], p. 89, envolve,

Os mecanismos dos metabólitos das duas plantas utilizadas, que se

usadas separadamente, não se tem nenhum efeito significativo sobre

o indivíduo. Na Bc pode-se encontrar alcaloides, HA, THH e HL, onde

sua ação no organismo é baseada no bloqueio reversível de enzimas,

a  MAO.  Na  forma  ativa,  a  MAO  degrada  neurotransmissores

endógenos e endotóxinas exógenas que são ingeridas na dieta.  A

degradação  também  acontece  sobre  o  DMT,  que  possui  ação

psicodélica  quando  está  em  concentrações  consideráveis  no

organismo humano. A ação do chá baseia-se no bloqueio da MAO e,

consequentemente, com o aumento dos níveis do DMT no organismo,

permitindo  que  atue  e  proporcione  os  efeitos  enteógenos

característicos. 

2.1.2 As estruturas químicas presentes na Ayahuasca

A  combinação  de  alcaloides  presentes  na  sinergia  contém:  HA,  THH  e

pequena quantidade de HL, ou seja,  β-carbolinas (Figura 2.1), estruturas tricíclicas

provindas da Bc, que degradam naturalmente os neurotransmissores endógenos e

aminas exógenas que são consumidas na dieta acidentalmente, propondo, assim, o

bloqueio reversível  da atividade do subtipo A da enzima MAO potencializando o

DMT, (Figura 2.1) da Pv, nos efeitos psicodélicos, por alcançar a circulação geral e o

SNC como agonista dos receptores da serotonina (Figura 2.1), promovendo efeitos e

reações fisiológicas, comportamental e cognitiva [48], [82]-[88].
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Figura  2.1.  Estruturas  químicas  presentes  na  ayahuasca:  a)  Harmina  (HA);  b)

tetrahidroharmalina  (THH);  c)  Harmalina  (HL);  d)  N,N-dimetiltriptamina  (DMT);  e)

neurotransmissor serotonina (5-HT).

Os alcaloides: HA, THH, HL e DMT, são da família das β-carbolina, bioativos,

ou  seja,  estruturas  com  propriedades  físico-químicas  relacionadas,  são

heterociclicos com a presença do indol que possibilita os mecanismos de ação, as

ciclizações por  substituição eletrofílica  no carbono dois.  A  presença do benzeno

diminui a basicidade das estruturas químicas e aumentam a solvatação, ocorendo

assim as substituições. A HA é um inibidor reversível da MAO, além de estimular o

SNC devido a afinidade com os receptores; a THH propõe a reativação da MAO; a

HL, provém da hidratação da HA e também inibe MAO, as três são de fácil acesso

por consumo de embutidos, vinhos, alimentos fermentados e derivados do leite. O

DMT  agonista  não  seletivo  dos  receptores  do  5-HT,  promove  seus  efeitos

psicodélicos segundo a biodisponibilidade no SNC [4], [23], [48], [58], [59]. 

 

2.1.3 Serotonina, DMT e plasticidade sináptica

A serotonina (5-HT), 3-[β-aminoetil]-5-hidroxindol, foi isolada em meados de

1930  por  Page  e  colaboradores  que  propuseram subsequentemente  as  vias  de

biossíntese e degradação da 5-HT presente em animais e vegetais, sintetizado em

vias metabólicas conhecidas, com indolaminas ativas a nível  comportamental,  N-

metiladas e N,N-dimetiltriptamina, substâncias psicoticomiméticas endógenas, como

a melatonina produzida na glândula pineal, o pigmento da imaginação, influenciada

pela luz ambiente [89]-[93].

De acordo com [43], p. 259, 

À similaridade com a serotonina, a DMT age como agonista parcial

nos  receptores  serotoninérgicos  (5-HT)  pós-sinápticos.  Ela  atua

principalmente  nos  subtipos  5-HT1A,  5-HT2A  e  5-HT2C,  mais

também  podem  ligar-se  aos  receptores  de  glutamato,  dopamina,
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acetilcolina,  TAAR e sigma-1.  Essas  interações resultam no  efeito

alucinógeno, além de causar outros sintomas como diarreia, náuseas,

vômitos, hipertensão, taquicardia e tremores, variando de acordo com

a dosagem de DMT.

A  síntese  do  5-HT,  a  partir  do  aminoácido  tripotofano  (Figura  2.2)  é

transportada  por  proteínas,  com  o  triptofano  hidroxilase  promovendo  a  oxidase,

requerendo oxigênio e o cofator pteridina. Embora ocorra a fosforilação, isso não

reduz o produto final. Assim, a enzima converte o L-5-hidroxitriptofano em 5-HT com

ação  do  L-aminoácido  aromático  descarboxilase.  Em  seguida,  a  desaminação

oxidativa pela MAO, em que o aldeído é convertido em ácido 5-hidroxindolacético (5-

HIAA)  pelo  aldeído  desidrogenase  em  terminações  axônicas  serotininérgicas  e

membranas das plaquetas, ocorrendo à renovação do 5-HT e excreção pela urina,

podendo  haver  outras  vias  secundárias,  pois  a  maioria  dos  receptores  ativa  a

proteína G [94]-[97].
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Figura 2.2. Síntese e desaminação do 5-HT.
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O 5-HT propõe mecanismos interligados ao sono, vigília, percepções (olfato,

visão,  tato,  auditiva  e  gustativa),  termorregulação,  pressão  arterial,  humor,

vasodilatação, em que o déficit propõe patologias, como ansiedade e depressão. As

β-carbolinas  presentes  na  ayahuasca aumentam  os  níveis  das  emoções

relacionadas à semelhança estrutural da serotonina com o DMT, por ser agonista

dos  receptores.  Assim,  existem  tratamentos  físicos  e  mentais  com  eficácia

terapêutica, pois o DMT interage com o neurotransmissor endógeno T pré-sináptico,

onde a MAO inibida possibilita a ação para o tratamento, ou seja, o DMT interliga-se

aos receptores serotoninérgicos [20], [51], [99]-[103].

Em 1931, o DMT é sintetizado pela primeira vez por o químico canadense

Richard Manske; em 1946, o microbiologista Oswaldo Gonçalves de Lima descobriu

a presença em plantas da região Amazônica. A extração ocorrendo em 1956 por

Stephen Skara, que identificou as propriedades alucinógenas com ação na mudança

de  consciência,  conferindo  a  conversão  de  triptofano  em  triptamina  [27],  [104].

Estudos  realizados  a  algum  tempo  citam  à  produção  pela  glândula  pineal  e  a

presença na medula  espinhal  do  DMT,  requerendo mais  avanços em pesquisas

[103], [105]-[109].

Enfatiza [23], p. 28, que o

DMT é endógeno e interage com receptores específicos no cérebro,

produzindo um estado de relaxamento mental capaz de minimizar os

sintomas da psicose, e que o aumento dos níveis no cérebro, durante

uma forte  situação de estresse,  caracterizaria  como um ansiolítico

endógeno, causando intensos distúrbios visuais e forte estado mental

psicodélico quando fumado, injetado ou quando utilizado juntamente

com um inibidor da MAO. Apresentam visão de imagens com os olhos

fechados, delírios parecidos com sonhos e sensação de vigilância e

estimulação.  Também  é  comum  ocorrer  hipertensão,  palpitação,

taquicardia, tremores, midriase, euforia e excitação agressiva.

O  DMT  é  produzido  na  glândula  pineal  em  baixos  níveis  durante

determinadas emoções fortes [108], [109] e sintetizado através do triptofano (Trp)

convertido  em  triptamina  (TA)  por  meio  da  enzima  aminoácido  aromático

descarboxilase (AADC), que é dimetilado a N-metiltriptamina (NMT) e depois com o

indol-N-metiltransferase  (INMT)  em  DMT.  O  substrato  formado  sob  ação  da
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monoamina oxidase (MAO) produz o ácido indol-3-acético (AIA), auxina sensível a

luz ambiente com ação antioxidante, metabólito majoritário, onde o DMT pode ser

convertido em outros minotirários por ciclização ou efeito isotópico cinético, como o

DMT-N-óxido, com a captação dependente de Mg2+(Figura 2.3) [110], [111]. Assim, a

captação  por  vesículas  e  neurônios  sinápticos  [112],  [113],  que  controlam

armazenamento,  liberação,  proteção  e  concentração  [114],  confere  ser  um

neurotransmissor  putativo  com  vias  e  mecanismos  neurofarmacológicos  [117],

tratando com relevância as concentrações orgânicas [88], [108], [117]-[120].
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Figura 2.3. Síntese e desaminação oxidativa do DMT.

Nichols  (2017)  afirma  que  o  receptor  5-HT2A  está  envolvido  na  reação

serotoninérgica com DMT atuando de forma agonista,  possibilitando uma ligação

efetiva  com  afinidade,  promovendo  efeitos  visuais  por  meio  das  interações

complexas.  Existem  estudos  de  neuroimagem  sobre  o  consumo  da  ayahuasca

promovendo efeitos que aumentam a introspecção em regiões centro-parental do

encéfalo que, segundo [122], o DMT aumenta a plasticidade sináptica de dendritos.

As  ligações do DMT aos receptores  5HT2A com afinidade de 39  nM a 2,1  µM
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confere  uma  seletividade  funcional  que  promove  efeitos  psicofarmacológicos  ou

bioquímicos relevantes, que alteram a plasticidade sináptica [88], [120], [123]-[126]. 

Argumenta [127], p. 128, que

O termo plasticidade sináptica refere-se às respostas adaptativas do

sistema nervoso (SN) frente aos estímulos percebidos. A maioria dos

sistemas  no  cérebro  é  plástica,  ou  seja,  é  modificado  com  a

experiência, o que significa que as sinapses envolvidas são alteradas

por  estímulos  ambientais  captados  por  alguma  modalidade  de

percepção sensorial. O conceito de plasticidade sináptica foi definido

há mais de um século pelo fisiologista Charles Sherrington e é uma

propriedade  essencial  do  desenvolvimento  e  uma  das  principais

funções cerebrais. 

A  neuroplasticidade  ocorre  durante  o  uso  de  substâncias  ou  reflexos  de

emoções,  onde  os  indivíduos  que  apresentam  desequilíbrio  no  sistema

monoaminárgico  apresentam  reduções  nos  níveis  de  serotonina.  A  tentativa  de

restauração da área neural por meio do aumento serotoninérgico extracelular resulta

em um aumento do volume da área dendrítica, reforçando a hipótese de interação

entre estes sistemas e a neuroplasticidade. Assim,  observa-se  que  o  aumento

extracelular de serotonina, induzido por meio de um inibidor de receptação, aumenta

os níveis de proteínas endógenas, através da ativação e do aumento da expressão

de  adenosina  3',5'-monofosfato  cíclico  (AMPc),  que  resulta  no  acionamento  da

proteína quinase e do fator de transcrição, levando à síntese de proteínas. O ciclo é

completado na medida em que ocorre a síntese que, por sua vez ativa as reações

intracelulares que regulam a neuroplasticidade [128]-[135].

Existe uma literatura significativa correlacionando a afinidade de ligação do

DMT  a  alucinógenos  relacionados  ao  receptor  5HT2A  e  seus  subconjuntos  de

receptores, com seus subsequentes efeitos comportamentais. No entanto, o DMT

demonstrou  interagir  com  uma  variedade  de  funções  inotrópicas  e  receptores

metabotrópicos.  Enquanto  os  efeitos  comportamentais  subjetivos  de  DMT

administrado exogenamente estão atuando principalmente via receptores 5-HT2A, a

interação de outros receptores serotoninérgicos e glutaminérgicos também podem

desempenhar  um  papel  sinérgico.  A  ativação  de  receptores  fronto  corticais

secundários à serotonina promove a liberação de glutamato mediada pelo receptor



Capítulo 4 - Resultados e Discussão 33

5-HT2A, que é um mecanismo de controle de alucinógenos serotoninérgicos que

proporciona  diferentes  reações  ao  SNC,  em  nível  de  neuroadaptações,

possibilitando, assim, efeitos terapêuticos cognitivos comportamentais [88], [136].

A alteração via  neuroadaptação no SNC com  ayahuasca apresenta-se  de

forma organizacional, implicando na reativação dos receptores serotoninérgicos, que

promove o equilíbrio na sinapse, devido o agonismo do DMT.  Afirma [137] que a

ideia biomédica de que os saberes populares não influenciam no processo de cura

está  cada  vez  menos  aceitável.  No  contexto  sociocultural  brasileiro,  os  saberes

populares  passam  por  um  processo  de  reconhecimento  e,  consequentemente,

implantação no sistema formal  de saúde.  Dessa forma, o  indivíduo contém uma

gama de estratégias para o alivio e cura das enfermidades. Nesse ínterim, o uso de

substâncias psicodélicas e/ou enteógenas em rituais religiosos promove mudanças

nos  receptores  e  funcionamento  cerebral,  porém,  o  uso  não  é  o  único  fator

responsável da experiência. O chá da ayahuasca induz um estado introspectivo no

indivíduo, em que os pensamentos desaceleram, promovendo um quadro que facilita

uma reflexão profunda dos problemas que afetam o sujeito. Além disso, os fatores

culturais,  sociais,  psicológicos  e  emocionais  são  responsáveis  pela  experiência

única vivenciada pelo indivíduo. Técnicas adequadas de terapias conciliadas ao uso

do chá conferem tratamentos cognitivos a dependentes químicos, indivíduos com

ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas [48], [66], [137].

2.1.4 Uso terapêutico da Ayahuasca 

A dependência química é, de fato, um problema social  crescente, onde as

alternativas  relacionadas  às  políticas  públicas  desempenham  importante  papel,

todavia, o sucesso do tratamento depende da complexidade de diferentes fatores

envolvidos. Intervenções como tratamento de quadros de adicção necessitam  de

fontes externas de reforço. A utilização de substâncias químicas para atenuar ou

tratar quadros de dependência é uma estratégia possivelmente mais aceita do que o

uso  da  infusão  dos  vegetais,  parte  pela  falta  de  informação,  parte  pelos  pré-

conceitos  relacionados  à  liberdade  religiosa.  Segundo  [138],  por  exemplo,

demonstraram em ratos a diminuição de comportamentos precoces relacionados ao

início e ao desenvolvimento do alcoolismo, além disso, registrou-se a reversão da
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expressão dos efeitos crônicos com a interrupção da sensibilização comportamental,

normalmente induzida pelo etanol [138]-[141].

Estudos  realizados  observaram  uma  relação  entre  a  diminuição  da

intensidade de sintomas psicopatológicos e a melhora da qualidade de vida através

do  uso  ritualístico  da  ayahuasca,  além  do  que  mudanças  psicológicas  e

comportamentais positivas também foram significativamente registradas, através da

avaliação da esperança e da qualidade de vida. Ao se analisar a problemática da

adicção e os  esforços das autoridades mundiais  em diminuir formas efetivas  de

tratamento consideram-se o uso da ayahuasca uma alternativa a ser discutida, uma

vez que, além dos benefícios evidenciados, também se trabalha a espiritualidade e a

religiosidade dos adeptos. Todavia, ressalta-se a necessidade de mais estudos para

se considerar os fatores que influenciam o metabolismo dos vegetais, as técnicas de

preparo e a padronização posológica para a determinação dos riscos/benefícios do

uso crônico do decocto [138]-[141].

Experiências  estressantes  resultam  em  importantes  alterações  na

transmissão e redução de 5-HT nas estruturas límbicas. Dado o papel principal da

inibição da 5-HT e transmissão no controle do estresse crônico, a regulação alterada

dos  estados  emocionais  após  experiências  estressantes  passadas  por  esse

neurotransmissor  pode  representar  um mecanismo  subjacente  a  certos  tipos  de

transtornos de ansiedade, depressão e dependência química. O estresse psicológico

associado à desregulação dos sistemas centrais de monoamina na ATV, amígdala,

e NAc propõe o desenvolvimento da fisiopatologia dos transtornos. As mudanças

concomitantes da DA na amígdala e no conteúdo de 5-HT em estruturas límbicas

sugerem um papel nos canais aferentes para o sistema neural ativado por eventos

aversivos,  que  impulsionam mudanças  comportamentais  e  cognitivas  [47],  [136],

[142].

Estudos demonstram os potenciais efeitos antidepressivos e ansiolíticos da

ayahuasca,  efeitos que, principalmente, têm início de ação mais precoce quando

comparados  aos  antidepressivos  tradicionais. Esses  achados  sugerem  que  a

ayahuasca pode representar uma nova e poderosa substância para o tratamento de

sintomas depressivos e de ansiedade. Outros estudos são necessários para replicar

essas observações preliminares e testar, por exemplo, a (s) dose (s) mais eficaz(s)

de  ayahuasca  e  a  segurança,  tolerabilidade e  eficácia  da  administração  por  um

longo período de tempo [141], [143].



Capítulo 4 - Resultados e Discussão 35

Existe  necessidade  de  estudos  sobre  a  ayahuasca  que  permitam ampliar

pesquisas em diversas áreas, desde uso em rituais a terapêutico, que corroborem

com  informações  elucidando  seus  efeitos.  Por  meio  da  decocção,  se  extrai  os

princípios ativos, que de forma direta faz o consumo em doses a cada indivíduo,

segundo  suas  necessidades  e  limitações.  Atualmente  existem  investigações

farmacológicas  e  toxicológicas  quanto  ao  uso,  doses,  efeitos,  benefícios  e

malefícios, porém, a fim de determinar os componentes da ayahuasca é necessário

validar um método cromatográfico que determine os principais alcaloides existentes

e auxiliem nas investigações adicionais. Assim, por meio de análise cromatográfica,

são identificados os componentes de interesse, que permitem testes genotóxicos e

tóxicos,  a  nível  comportamental  e  cognitivo,  que ampliam as pesquisas  no qual

divergem na produção de fitoterápicos com grau de confiabilidade [144]-[146].

2.2 CLAE.

Os  produtos  farmacêuticos  chamam  atualmente  muito  a  atenção  dos

pesquisadores, devido aos números crescentes de utilização de medicamentos de

forma significativa em todo mundo. As análises iniciais dos produtos farmacêuticos

em amostras ambientais aquosas são bem amplas, motivo pelo qual são propostos

vários métodos analíticos para separar e identificar analitos em matrizes aquosas,

como  a  ayahuasca.  Dessa  maneira,  a  determinação  de  fármacos  torna-se  uma

forma versátil, podendo ser utilizado para analitos com polaridades, que variam entre

médias a altas e, assim, detectar melhor os compostos de interesse [147], [148].

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utiliza uma pressão alta para

forçar  a  passagem  do  solvente  pelas  colunas  contendo  partículas  finas  que

proporcionam  separações  muito  eficientes.  O  sistema  da  CLAE  consiste  de

distribuição de solvente, uma válvula de injeção de amostra, uma coluna de alta

pressão, um detector e um computador para monitorar o sistema e apresentar os

resultados.  A eficiência  de  uma coluna recheada aumenta  com a diminuição do

tamanho das partículas da fase estacionária,  em que os  tamanhos normais  das

partículas  usadas  no  CLAE  são  de  3  –  10  µm,  melhores  resoluções,  pois

proporcionam um fluxo mais uniforme [148]-[150].

Segundo [151],p. 263,
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O  fluxo  de  solvente  através  da  coluna elui,  ou  extrai,  os  solutos

quimicamente ligados à sílica-gel,  transportando coluna abaixo.  Os

solutos (ou materiais a serem separados) são chamados de eluatos, e

os solventes são chamados eluentes. À medida que o solvente desce

pela coluna e atinge a sílica-gel, são estabelecidos novos equilíbrios

entre o adsorvente, os solutos e o solvente.

A cromatografia, provavelmente, é a mais importante técnica utilizada pelos

químicos orgânicos para separar os componentes de uma mistura. Ela envolve a

distribuição dos diferentes compostos ou íons na mistura entre duas fases, uma das

quais é estacionária, sendo a outra, móvel. A cromatografia funciona, em grande

parte, com base no mesmo princípio que a técnica de extração do solvente, também

conhecida  como  extração  líquido-líquido.  Na  extração,  os  componentes  de  uma

mistura  são distribuídos entre  dois  solventes,  de  acordo com suas solubilidades

relativas  em  ambos.  O  processo  de  separação  na  cromatografia  depende  das

diferenças na força com que os componentes da mistura são adsorvidos na fase

estacionária  e  quanto  são  solúveis  na  fase móvel.  Essas diferenças  dependem,

principalmente, das polaridades relativas dos componentes da mistura [151], [152]. 

Durante o desenvolvimento da teoria da cromatografia líquida, foi reconhecido

que  uma  diminuição  significativa  das  alturas  de  prato  poderia  ser  obtida  se  o

tamanho  das  partículas  do  recheio  pudesse  ser  reduzido.  A  razão  para  essa

diferença  é  que  a  difusão  em  líquidos  é  muito  mais  lenta  que  em  gases,

consequentemente, seu efeito na altura de prato somente é observado em vazões

muito pequenas. Uma eluição com único solvente ou com uma mistura de solventes

de composição constante é isocrático. Na eluição por gradiente, dois (e às vezes

mais)  sistemas  solventes  que  diferem  significativamente  em  polaridades  são

empregados.  A  razão  entre  os  dois  solventes  varia  em  forma  pré-programada

durante a separação, algumas vezes de forma contínua e, por vezes, em etapas

[153]-[155].

A escolha do solvente utilizado para uma separação em CLAE depende do

tipo de processo cromatográfico selecionado, colunas e métodos, além da amostra.

Ayahuasca apresenta-se polar, higroscópica, logo, com solvente de polaridade alta

para  corrida  cromatográfica.  Para  uma separação em fase normal,  o  solvente  é

selecionado com base em sua polaridade. Um solvente com polaridade muito baixa
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pode  ser  o  pentano,  éter  de  petróleo,  hexano  ou  tetracloreto  de  carbono;  um

solvente com polaridade muito alta pode ser a água, ácido acético, metanol ou 1-

propanol. Para um experimento de fase reversa, um solvente menos polar faz com

que os solutos migrem mais rápido. Por exemplo, um solvente misto metanol-água,

à medida que aumenta a porcentagem de metanol o solvente (o solvente se torna

menos  polar),  diminui  o  tempo  necessário  para  eluir  os  componentes  de  uma

mistura, a partir da coluna [156], [157].

2.3 Genotoxicidade

No decorrer da vida, o DNA está em constante desgaste e reparo devido às

interações com o meio, ocasionando, assim, mutações, que podem ser causadas

por  erro  durante  a  duplicação  do  DNA,  na  divisão  celular.  O  aparecimento  de

mutações  ocorre  em  todos  os  seres  vivos,  sendo  um  processo  que  implica

mudanças detectáveis na atividade metabólica da célula ou do organismo passando

por  esta,  portanto,  despercebidas.  Outras  mutações  podem  determinar  a  morte

celular e, por consequência, não são, também, detectáveis [158], [159].

A citotoxicidade propõe estudos sobre anomalias nucleares segundo taxas de

crescimento  celular  com  potencialidades  danosas  ao  organismo  humano,  tanto

quanto  as  substâncias  sintéticas  ou  naturais  farmacológicas,  que  por  meio  de

biomarcadores, são avaliadas e propostas informações valiosas para medição de

parâmetros macroscópicos e microscópicos. A mutagenicidade, que são alterações

do  material  genético,  fonte  de  variabilidade  genética  em  curto  prazo,  pode  ser

observada através da formação de micronúcleos, ou análise do ensaio cometa, que

são  resultado  de  quebras  cromossômicas,  logo,  os  efeitos  mutagênicos  e

carcinogênicos em exposição refletem em dados de genotoxicidade [160]-[166].

O Teste Cometa é uma técnica em célula individualizadas no gel de agarose

para determinar o estudo de danos e reparos no DNA, onde o dano aumenta a

migração cromossomal do núcleo em direção ao ânodo da cuba de eletroforese,

devido à passagem de corrente elétrica sobre as lâminas com células inclusas em

gel,  assim,  por  meio  da  clastogênese  ou  aneugênese,  ocorre  à  migração  dos

fragmentos de DNA, ou seja, danos álcali-lábeis, crosslinks e quebras resultantes de

reparo. O ensaio cometa possui baixo custo, cujo, a técnica é rápida com vantagens
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sobre testes bioquímicos e citogenéticos que detecta lesões genômicas, podendo

haver reparo ou não [167]-[173]. 

De acordo com [174], p. 61,

Novas  metodologias  para  avaliação  de  danos  no  DNA  têm  sido

desenvolvidas, com uma das técnicas mais utilizadas para detecção

de  genotoxicidade  tem  sido  o  Teste  Cometa  ou  Ensaio  Cometa,

devido a sua capacidade de detectar lesões pré-mutagênicas.

O  Teste  de  Micronúcleos  tem  sido  amplamente  aceito  por  agências

reguladoras e órgãos e instituições governamentais  [175],  [176].  Esse ensaio ou

teste foi desenvolvido inicialmente no osso de rato utilizando eritrócitos da medula

óssea [177], desde então, foi utilizado para avaliar o potencial genotóxico de agentes

físicos  e  químicos  [178],  [179],  populações  humanas  biomonitoradas

profissionalmente  expostas  a  mutagênicos [180],  [181],  na  busca por  compostos

inibidores da carcinogênese [182], [183] e em estudos ecotoxicológicos [184], [185].

O  teste  de  micronúcleo  detecta  alterações  genéticas  decorrentes  de  danos

cromossômicos  e  /  ou  danos  ao  aparelho  mitótico  causados  por  doenças

clastogênicas  ou  agentes  aneugênicos.  Como  os  micronúceleos  (MNs)  são

indicativos de perda irreversível de DNA, sua frequência pode ser usada como um

índice  de  mutação  [170].  Já  se  sabe  que  existe  uma  correlação  positiva  entre

aumento da frequência MN e o aparecimento de tumores em roedores e humanos

[170], [186]. Esse teste permite obter dados genotóxicos relevantes sobre o extrato

[187], [188].

Referenciado por [189], p. 13, a formação de MN,

Ocorre  durante  a  divisão  celular  resultado  da  quebra  de

cromossomos devido a lesões não reparadas ou reparadas de forma

incorreta, ou, ainda, devido à má segregação dos cromossomos ou

má função mitótica. Esses eventos podem ser induzidos por estresse

oxidativo, exposição aos agentes clastogênicos e aneugênicos e essa

heterogeneidade reflete a presença de múltiplas exposições externa e

interna e ao grande número de alterações cromossômicas.
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As sínteses e ações enzimáticas ao DNA ocorrem por peptídeos, assim como

outras  funções.  É  notável  que  estes  peptídeos  tenham  efeitos  biológicos  tão

potentes  apesar  do  fato  dos  aminoácidos  que  os  compõem  serem  substâncias

atóxicas e inofensivas. Evidentemente, é a sequência de aminoácidos nos peptídeos

e polipeptídeos que lhes confere a especificidade de ação e os efeitos biológicos tão

impressionantes.  O  significado  biológico  da  homologia  sequencial  é  o  melhor

ilustrado  pelo  citocromo  C  ou  P450,  uma  proteína  mitocondrial  que  transporta

elétrons durante as oxidações biológicas, promovendo a excreção após tornar as

substâncias  indesejáveis  hidrossolúveis.  Os  cromossomos  não  são  estruturas

inertes,  estão  constantemente  sofrendo  alterações,  acidentais  ou  ambientais  e

facilmente reparáveis durante a replicação, assim, a habilidade de certas enzimas de

proteger ou restaurar as sequências, reparando o DNA e conferindo eliminação via

urinaria ou de outras células com dano [90], [190], [191].

O  estudo  de  genotoxicidade  da  Ayahuasca ainda  possui  limitações,

principalmente  in vivo  por não existirem pesquisas aprofundadas e quanto ao uso

em  tratamentos  contra  câncer,  ocorrendo  mais  expressividade  em  tratamentos

terapêuticos de dependência química, devido às irmandades [192]-[194].

Segundo [195], os fármacos desencadeiam ações no organismo por meio das

interações enzimáticas e seus receptores evidenciam características químicas, com

efeito inibitório, o que promove efeitos terapêuticos, segundo a farmacocinética e

farmacodinâmica,  levando  em  conta  os  fatores  biológicos  que  interferem  na

metabolização  e  formação  de  MNs.  Os  cofatores  enzimáticos  de  desintoxicação

contra o estresse oxidativo, ao administrar um fármaco, promove màs interações

físico-químicas que atuam no catabolismo metabólico oxidativo [195]-[200].

2.4 PCL

A preferência condicionada por lugar (PCL) é um modelo para mensurar, com

base  no  tempo  de  permanência,  os  efeitos  diversos  que  ocorrem  com  a

administração de drogas. Os eventos gratificantes (reforçador positivo) ou aversão

(reforçador negativo) correlacionada a um pareamento, segundo o condicionamento

Pavloviano,  que  é  promovido  por  estímulos  incondicionados  repetitivos  a  um

ambiente, ou seja, um compartimento que adquire as propriedades motivacionais de
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indução na  administração  da  droga,  ocorrendo em etapas:  pré-condicionamento,

condicionamento e pós-condicionamento [201]-[205].

Segundo [206], p. 18, a PCL tem sido amplamente utilizada para

Avaliar o efeito gratificante de diferentes sistemas, incluindo opioides.

O teste é baseado no princípio de que, quando um reforço primário é

combinado com um estímulo contextual, o estímulo contextual pode

adquirir  reforço  secundário  com propriedades.  Essas  propriedades

secundárias de reforço são pensadas para ser  capaz de provocar

uma abordagem operante resposta ou preferência  de lugar,  o que

resulta  em  um  significativo  aumento  do  tempo  gasto  no  local

emparelhado com drogas.

Os  métodos  de  reforços  para  estímulos  naturais  ou  farmacológicos  têm

relação com o potencial viciante da droga, segundo um agonismo ou antagonismo

do receptor neural. Assim, manipula-se para proporcionar testes comportamentais –

embora ocorra uma metodologia complexa para análise, pressupõe-se a motivação

por incentivo no condicionamento, ocorrendo à estimulação cerebral [207]-[209].

A indução ocorre por vias que alteram o comportamento segundo processos

operacionais orientado por incentivos, ou seja, o local do complexo das interações e

estímulos do pareador reforçador, proporcionando uma aprendizagem subjacente,

ou condicionamento base, com dose recompensadora, positiva, quando inferido e

negativo quando por aversão. O teste de condicionamento Pavloviano depende da

amígdala  e  do NAc,  o  qual  condiciona o reforço  dependente  do hipocampo.  As

doses  administradas  antes  do  condicionamento  condicionaram  efeitos  que  são

expressos e percebidos durante e após, podendo ser únicos ou complexos [204],

[210]-[219]. 

O  comportamento  está  sob  controle  de  estímulos  discriminativos  no  qual

prevalecem durante a presença do reforçador, e os estímulos associados às drogas

são  muito  semelhantes  ao  induzido  por  medicamentos  ou  drogas.  Admitindo  o

tempo  de  permanência,  segregam  comportamentos  condicionados  operantes  da

droga para os efeitos testados, medindo, assim, os efeitos agudos para a atividade

motora, em que o medicamento pode estabelecer uma aprendizagem dependente

quando  diminuir  a  ação,  existindo  complexos  fatores  que  são  associados

paralelamente para controlar o reforço aprendizagem e recompensa [210]-[219].
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Existem poucos estudos sobre exposição simultânea e recompensa induzida

com efeitos e sensibilização comportamental envolvendo  ayahuasca.  A exposição

simultânea  reduz  as  recaídas  dos  adictivos  induzidos,  e  o  estresse  aumenta  a

sensibilidade à recompensa de drogas, logo, os eventos estressantes aumentam a

vulnerabilidade e a exposição sequencial ao estresse proporcionado por drogas, isso

com estresse antes da recompensa. Nesse sentido, [220] propõe que o estresse

leva ao condicionamento, de modo que a recompensa comportamental pode advir

da administração de drogas em uso  no tratamento de doenças crônicas ou agudas,

assim, a resposta motora às drogas aumenta com a indução, devido à exposição

sequencial,  atuando na via dopamina mesolímbica até a área tegumentar ventral

(ATV) ao NAc [220]-[226].

Os efeitos recompensadores e aversivos estão associados a um ambiente

específico ao tratamento, segundo câmaras de três compartimentos com cores e

assoalhos diferentes, onde recebem o tratamento com propriedades potencialmente

recompensadoras ou aversivas e, no dia seguinte, recebem o veículo, colocando-os

em  compartimentos  diferentes  ao  administrado  anteriormente.  Realiza-se  a

cronometragem de tempo segundo o teste Pavloviano, onde o emparelhado com a

droga é diferente do veículo, indicado por meio da diferença de tempo no pareado

com veículo versus pareado com a droga [219], [223], [228], [229]. 

Os estudos são confiáveis quanto aos efeitos gratificantes, correlacionando

aos treinamentos de condicionamento e ao paradigma da administração, isso sob a

ótica das técnicas que elucidam os efeitos subjetivos. Convenciona-se que ocorre

preferência na ambientação do animal ao compartimento administrado à dose, que

induz  o  condicionamento,  logo,  é  designado  para  o  compartimento  do

emparelhamento,  em que existe uma reação de permanência de tempo ao local

segundo as propriedades recompensadoras [219], [228], [229].

2.5 Toxicidade

O Teste da DL50 (Dose Letal Mediana) que norteia a toxicidade aguda avalia

o  potencial  de  danos  à  saúde  humana  ou  a  possibilidade  de  letalidade,  assim,

classifica e rotula  substâncias de acordo com a legislação,  além de investigar  a

toxicocinética e a relação dose-resposta. No entorno de 1927, o Teste da DL50 foi

introduzido  nas  áreas  de  pesquisas  científicas  e  amplamente  empregado  na
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décadade  1970,  como  pré-requisito  para  as  agências  reguladoras.  Em  1981,  a

OECD (Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento) incorporou o

teste em suas diretrizes, não referenciando só a dose-resposta e toxicidade aguda

oral,  mas  também considerando  a  dose limite  de  5000  mg/Kg para  substâncias

consideradas atóxicas [228]-[241]. 

A  diretriz  401  da  OECD,  em  1981,  sofre  modificação  após  a  revisão,

conduzindo maiores  detalhes ao bem-estar  animal,  considerando menos animais

aos  testes  e  a  não  existência  de  diferenciação  quanto  ao  sexo,  conciliando  a

redução da dose limite para 2000 mg/Kg. Entre 1984 a 1990, estabeleceu-se uma

dose única, e entre 1992 a 1998 surgiu o Teste “Upand Down” (TUD) recomendado

pela OECD (OECD 425) as doses fixas, ou seja,  quanto à letalidade.  Em 2000,

baniu-se a diretriz OECD 401, promovendo revisões nas 420, 423 e 425 para o uso

de métodos alternativos, período em que se estabeleceram também os três métodos

dependendo da pesquisa a serem executados segundo o nível de dose, princípios e

dados previstos a serem obtidos [229]-[241].

No século XX, uma extensa gama de comportamentos testes foi desenvolvida

em pesquisas com animais. Hoje em dia, testes comportamentais são usados  em

muitas  áreas  da  biomedicina,  farmacológico,  toxicológico  e  psicológico,  além de

pesquisa etológica. O objetivo dos testes comportamentais é avaliar os efeitos de

vários fatores, como desafios ambientais, genética e fatores envolvidos, os estados

doentes ou substâncias químicas e farmacológicas, sobre os aspectos fisiológicos e

status  psicossociológico  de sujeitos  experimentais.  Como qualquer  fator  aversivo

que perturba a homeostase do organismo pode ser considerado um estressor,  o

teste comportamental  é uma ferramenta não invasiva útil  para determinar efeitos

prejudiciais de estresse em todo o nível animal [241]-[245].

Alterações no comportamento espontâneo incondicionado em resposta a um

estímulo  adverso  pode  sugerir  alterações  funcionais  e/ou  estruturais  na  região

central  do  sistema  nervoso  autônomo,  hipotalâmico-eixo,  hipófise-adrenal  e/ou

alterações  nos  efetores órgãos, como  o  sistema  cardiovascular,  digestivo,

musculares  e  esqueléticos.  Em  cada  teste  comportamental,  a  capacidade  dos

animais de lidar com a nova situação são determinadas pela análise de alterações

em  suas  atividades  comportamentais,  como  locomoção,  imobilidade,  defecação,

micção, dentre outros. Os incentivos aversivos usados durante o teste podem variar,

pois  os  estímulos  mais  utilizados  são  do  novo  ambiente,  iluminação,  sonoro  e
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elétrico.  No  entanto,  existem  várias  fontes  de  variações  interlaboratoriais  em

comportamentos testes que podem afetar os resultados [242], [243], [245]. 

De acordo com [246]-[249], p. 127, p. 403, p. 53, p. 10, compreendem que:

As  observações  comportamentais,  morfológicas  e  fisiológicas

fornecem estimativas gerais de toxicidade das substâncias sobre o

estado  de  consciência  e  disposição  geral,  das  atividades  sobre  o

sistema nervoso avaliado segundo um determinado tempo.

 Os testes claro/escuro e campo aberto ocorrem segundo a predisposição de

costume quanto à localização da posição e movimento aversivo ou não, podendo

aferir  permanência  no pareamento  do comportamento  exploratório,  apresentando

latência à seção da caixa de contenção, com tempos variados em grupos ou de

modo individual  para  o  efeito  de  verificação  da  confiabilidade  do  protocolo,  que

determina se houve ou não aprendizagem, conferindo, assim, resultados sobre a

ótica da toxicidade, por meio das alterações, além de ansiedade, que propõe uma

atividade exploratória dependente da linha de base e nível de controle aos dados

comportamentais [205], [250]-[255].

Explica [245], p. 167, [256], p. 65, que

A entrada em uma câmara é definida como a colocação de todas as

quatro patas na câmara, no qual o teste de correlação é realizado

entre transições claras e escuras e comportamentos exploratórios do

lado  iluminado  do  aparelho  mostrando  correlações  exploratórias,

definido como farejamento direto com as patas dianteiras estendidas

verticalmente os lados da câmara e o número de luz / escuridão para

as transições.

Os  testes  comportamentais  são  referências  de  várias  áreas,  biomedicina,

farmacologia,  toxicidade e psicologia,  e buscam avaliar a relação com os fatores

ambientais, genéticos e substâncias químicas. As análises referem-se à homeostase

do organismo e alterações funcionais e/ou estruturais do sistema nervoso central,

órgãos  e  sistemas,  determinando,  por  meio  de  análises  envolvendo  locomoção,

imobilidade, defecação, micção e outros fatores condicionantes sobre os estímulos.

O teste de campo aberto foi publicado pela primeira vez por Hall e Baclachey em
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1932, os quais promoveram um estudo para contribuições em métodos da psicologia

a monitorar ansiedade [244], [257]-[271]. 

Para  [257]  determinou-o  como um teste  confiável  e  padronizado.  Existem

vários  testes  hoje,  período  em  que  a  arena  apresenta  diferentes  assoalhos,

iluminação, sons e tamanhos, ocorrendo o registro do animal por 5 a 10 minutos,

que depende da fundamentação do experimento, quantificando locomoção segundo

as zonas de parada e atividade pré-determinadas de comportamento, a ambulação e

defecção,  postura,  farejamento  e  alongamento.  Conferindo  pesquisas  sobre  a

ayahuasca, [244], propõe que não houve alterações nos parâmetros de ansiedade

para campo aberto, assim a ayahuasca não prejudica a memória [258]-[271].

Existem discrepâncias  quanto  à  toxicidade sob a ótica  dos medicamentos

convencionais comparadas às plantas medicinais,  pois os usos inadequados dos

mesmos evidenciam problemas à saúde. A síntese em laboratório possui princípios

ativos em baixas concentrações, mas em quantidade reativas, no entanto, na planta

podem  ocorrer  neutralizações  devido  a  outras  substâncias  ou  forma  de

administração,  além  da  quantidade.  Logo,  os  chás  e  infusões,  assim  como  os

medicamentos, devem ser revistos e possuir orientação sobre o aspecto do uso,

para não ocorrer adicção ou toxicidade [272]-[276].

A toxicidade visa identificar os efeitos adversos e a possibilidade de letalidade

da dose administrada, possibilitando a caracterização dos limites de utilização dos

medicamentos,  agrotóxicos  ou  produtos  industrializados,  aplicando  testes

regulamentados:  toxicidade  aguda,  toxicidade  crônica  e  sub,  bioquímica  e

genotoxicidade;  em  animais,  segundo  o  protocolo  DL50.  A  ayahuasca possui

alcaloides que, de acordo com os estudos de [277], se apresentam como derivados

do triptofano, o qual possui um núcleo indólico responsável pela potente habilidade

de mudanças fisiológicas com certo  grau de toxicidade.  Todavia  é agonista  dos

receptores  adrenérgicos,  serotoninérgicos,  colinérgicos,  dopaminérgicos  e

noradrenérgicos,  existindo  diferenças  nas  atividades  e  interações,  pois  possui

subtipos de receptores com sensibilidade distinta e atuação em órgãos [240], [277]-

[282].
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL

O capítulo cita os materiais, reagentes e equipamentos utilizados nas etapas

metodológicas  experimentais:  liofilização,  CLAE,  genotoxicidade,  PCL  e  toxicidade,

segundo  o  planejamento  do  presente  estudo,  possibilitando  técnicas  estatísticas

segundo análises de variância e utilização de software. 

3.1 Materiais e Reagentes

 A ayahuasca foi disponibilizada 1 litro por doação do Centro Livre de Força,

Amor e Luz Rainha da Floresta – Céu de Todos os Santos – CTS/Teresina –

Piauí,  localizado  na  estrada  da  Taboca  do  Pau  Ferrado  S/N,  Localidade

Capim Duro, fundada desde 1° de outubro de 2005, coordenadas: -5.097075,

-42.670303, Teresina – Piauí – Brasil.

 Material disponibilizado nos laboratórios de Geoquímica Orgânica – LAGO –

Universidade Federal do Piauí – UFPI:

 Liofilizador L101;

 Estufa à Vácuo SL 104/30 (Fabricante: SOLAB);

 Béquer de 250 mL (X4);

 Balão de fundo redondo de 250 mL (X4);

 Almofariz;

 Pistilo;

 Espátula (X2);

 Papel alumínio;

 Etiqueta;

 Papel toalha.

 Substância disponibilizada no Laboratório de Geoquímica Orgânica – LAGO –

UFPI: 

 Nitrogênio líquido (N2(l));

 Metanol (CH3OH a 98,9%);
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 Água destilada.

 Material disponibilizado no laboratório de Química do UFPI - Farmácia:

 Balança Analítica (Bel ENGINEERING, UMARK 250A, máximo 250g,

mínimo 0,01 g, densidade 0,001 g, erro 0,001g, CLASSE I); 

 Gaiola de preferência condicionada por lugar;

 Gaiola para condicionamento de campo aberto claro/escuro;

 Gaiola de polipropileno NG S/ABAS 305X198X134 mm;

 Pipeta de 1 mL (Pasteur);

 Seringas;

 Cânula;

 Cronômetro;

 Proveta;

 Agulha de gavagem;

 Algodão;

 Etiqueta;

 Papel toalha.

 Substância disponibilizada no Laboratório de Química do UFPI - Farmácia: 

 Ayahuasca;

 Diazepam (Laboratório Rocher);

 Etanol 70° e 96°;

 Morfina (ampolas - Cristália 1mg/mL);

 Solução salina (NaCl a 0,9%).

 Material  disponibilizado  no  laboratório  de  Química  do  Instituto  Federal  do

Piauí – IFPI:

 Cromatógrafo analítico marca Shimadzu modelo LC-20 A. Controlador

CBM-20A, detector UV-Vis com arranjo de diodos (DAD), modelo SPD-

M20 A, coluna Nuleodur® 100-5 Macherey-Nagel, C18, 5 μm (250 x

4,6 mm);

 Balança Analítica (Bel ENGINEERING, UMARK 250A, máximo 250g,

mínimo 0,01 g, densidade 0,001 g, erro 0,001 g, CLASSE I); 

 Tetina;

 Coletor vail;

 Filtro de membrana micropore;

 Seringa;
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 Etiqueta;

 Papel toalha;

 Tubo capilar.

 Substância disponibilizada no Laboratório de Química do IFPI: 

 Metanol (CH3OH a 98,9%);

 Ácido acético (CH3COOH)(AcOH), PM =60,04;

 Água destilada.

 Material disponibilizado no laboratório de Química da Universidade Estadual

do  Piauí  –  UESPI  –  Núcleo  de  Pesquisa,  Biotecnologia  e  Diversidade  –

Núcleo – NPBio:

 Cuba de eletroforese;

 Câmera digital CCD, 5.0 megapixel para imunofluorescência;

 Manta elétrica;

 Balança Analítica (Bel ENGINEERING, UMARK 250A, máximo 250 g,

mínimo 0,01 g, densidade 0,001 g, erro 0,001g, CLASSE I);

 Microscópio de imunofluorescência (ampliação x 40);

 Microondas;

 Agulha de gavagem;

 Luminária UV;

 Tubo Falcon;

 Microtubos;

 Micropipetas de 5 mL;

 Lâminas;

 Lamínulas;

 Ponteiras;

 Béqueres;

 Erlenmeyer;

 Pipeta de Pausteur( 1 mL); 

 Etiqueta;

 Pipeta de 5 mL;

 Pisseta;

 Bastão de vidro;

 Estante para tubos de ensaio;

 Pera de sucção;
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 Pipeta graduada de 10 mL; 

 Provetas de 10 mL e 250 mL. 

 Substância  disponibilizada no  Laboratório  de  Química  da UESPI  –  Núcelo

NPBio: 

 Solução de lise [NaCl (2,5 M); 

 EDTA (100 mM);

 TRIS (10 mM);

 Triton X-100 a 1%;

 DMSO a 10%;

 Tampão electroforético, pH > 13,0 (NaOH 300 mM e EDTA 1 mM);

 Solução estoque (NaOH 10 N e 200 mM EDTA, pH 10,0);

 GelRed;

 Ciclofosfamida;

 Solução salina (NaCl a 0,9%);

 Soro bovino;

 Heparina;

 Água destilada.

3.2 Metodologia geral

O campo da pesquisa é delineado a partir da construção de informações, com

exploração de possibilidades, as quais estabelecem uma metodologia que conciliam

o “como fazer”, em uma dinamização articulada de regras a caminhos definidos. 

Segundo [283], p. 9, explica que

A  origem  da  palavra  “método”  justifica-se  pela  existência  de  um

caminho,  de  um meio,  para  se  chegar  a  um ou  vários  objetivos.

Desse modo a etimologia da palavra encontra-se no latim methodus,

que,  por  sua  vez,  se  origina  do  grego,  meta,  que  significa  meta,

objetivo, e tholos, que significa o caminho, o percurso, o trajeto, os

meios para alcançá-lo. 

Os  instrumentos  de  construção  que  regem  as  estratégias  metodológicas

conduzem ao objetivo desejado por  etapas,  no qual  a coleta de informações no

campo de pesquisa traduz uma trajetória a ser alcançada possibilitando a seguinte
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metodologia  dos  estudos  científicos  e  tecnológicos  no  âmbito  do  ciclo  de

conhecimento do fitoterápico envolvendo os vegetais. O fluxograma da figura 3.1

apresenta as etapas de obtenção de um fitoterápico, do qual o trabalho propõe as

três iniciais que estão numeradas, pois a produção de um fitoterapico consiste em

várias, que preservem a integridade química, além da farmacológica e seu potencial

terapêutico, assim as etapas seguintes envolvem a obtenção do insumo, estudos

específicos  farmacológicos  e  toxicológicos  quanto  ao  controle  de  qualidade,

padronização e marketing, consequentemente a comercialização.

Figura 3.1.  Fluxograma - planta ao fitoterápico, uma abordagem multidisciplinar e

multicêntrica.

3.3 Considerações éticas

Foram utilizados 60 camundongos Swiss, com 5 semanas de vida, pesando

entre 25 a 30 g, provenientes do Biotério do Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia e

Biodiversidade (NPBio) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), sob autorização

e aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), sob protocolo de n°

0274/2019, e o Gerenciamento do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional

Associado  (SISGEN),  com  o  protocolo  ADA183C,  sob  os  quais  estes  foram

utilizados para testes de genotoxicidade (ensaio cometa e ensaio de micronúcleo).

Foram necessários164 camundongos provenientes do biotério do Núcleo de

Pesquisas em Plantas Medicinais da Universidade Federal do Piauí (NPPM/UFPI),

 OBJETIVO FINAL

  FITOTERÁPICO

1

2
3
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com o protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFPI)

n0 531/2018. Estes foram utilizados na preferência condicionada por lugar (PCL) e

toxicidade, onde todos os camundongos para ambos os testes estavam mantidos à

temperatura (22 ± 2 °C), com umidade e luminosidade controlada em ciclo claro-

escuro de 12 horas em caixas de polipropileno adequadas, com livre acesso à água

e alimento à disposição. Os esforços foram realizados na tentativa de minimizar o

sofrimento dos mesmos.

O total de animais no teste Pavloviano é estimado de acordo com o cálculo de

amostra, em que se considera a soma da quantidade de animais estimada e o fator

de perda (20% para o modelo PCL e 10% para os outros modelos) sendo, para isso,

utilizada a seguinte fórmula: N = n + N x f (perda). Considerando o protocolo de PCL,

será utilizado o maior fator de perda, devido à fase de corte, em que animais serão

excluídos das fases seguintes. 

Foram administradas três doses segundo os tratamentos (T1 = 30 mg/kg, T2

= 100 mg/kg e T3 = 300 mg/kg, via gavagem – VO), conciliando o tempo de coleta

das amostras e sexo ( F – fêmea e M – macho), além do controle positivo (CP)

(ciclofosfamida em 50 mg/Kg via  intraperitonial  –  IP)  e  o controle  negativo (CN)

( água destilada em 50 mg/Kg via IP), para a genotoxicidade segundo a OECD –

423/2001,  distribuindo,  assim,  em cinco grupos de seis  camundongos,  indicados

para o ensaio de micronúcleo, com a diferenciação a exposição de 48 e 72 horas e

do ensaio cometa. 

Nos testes de preferência condicionados por lugar (PCL) foram utilizadas as

doses determinadas pela OECD-423/2001 da ayahuasca (30, 100 e 300 mg/kg, VO),

veículo (solução salina, 10 mg/kg, IP) e com morfina (10 mg/kg, IP), para os grupos.

A  Toxicidade  aguda  e  subcrônica  (OECD-423/2001)  realizada  conforme  o  Guia

OECD-423/2001 “Toxicidade Aguda de Classe” (OECD, 2001). As doses utilizadas

no agudo para as camundongos fêmeas Swiss (n=3, 25-30 g) foram de 300  e 2000

mg/kg   e  ao  subcrônico,  dispostas  em  veículo  (solução  salina,  5  mg/Kg,  IP),

DIAZEPAM ( 5 mg/Kg, IP) e os tratamentos de ayahuasca ( 30, 100 e 300 mg/Kg,

VO) para o camundongos Swiss (n=6, 25-30 g), por grupo, dispostos no quadro 3.1

as quantidades de animais.

Quadro 3.1. Quantidade de camundongos Swiss disponibilizados aos testes para os

tratamentos determinados.
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Protocolos Quantidade

de grupos 

Quantidade  de

animais (grupos)

Total Total  com

fator de perda
Genotoxicidade                  5 10                                 50            60
Toxicidade aguda                  4 3                                          12            14
Toxicidade subcrônica                10     6                                           60            67
PCL                11    6                                            66            83
Total           224

3.4  Obtenção da amostra a partir  do chá de  ayahuasca  por

liofilização

Inicialmente, foi obtido 1 L do extrato de ayahuasca, amostra a ser submetida

às análises que, em seguida, foi transferido e subdividido 500 mL em quantidades

iguais a três balões de fundo redondo de 500 mL, previamente limpos com etanol e

seco em estufa por 20 minutos.

Foram dispostos  os  balões com a amostra  em um suporte  de  pet  e,  em

seguida, levados cada um para uma caixa de isopor contendo nitrogênio líquido,

promovendo giros contínuos até total congelamento durante 5 minutos. Depois de

congelados, foi encaixado cada balão ao liofilizador e aguardados 30 minutos para

as condições adequadas de temperatura (- 54 °C) e pressão (760 mmHg), mantendo

o processo de criodessecação por 120 horas.

Após o tempo determinado, realizou-se a raspagem com espátula e a coleta

do material,  dessecado.  Em seguida,  promoveu-se maceração e,  logo depois,  a

transferência  para  recipiente  adequado  e  disposto  em  um  dessecador  para  as

etapas seguintes da pesquisa, dispostas a sequência na figura 3.2 das etapas do

procedimento de liofilização no Laboratório do LAGO-UFPI.

a)  b)  c)
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d) e)

Figura 3.2. a) Ayahuasca em estado líquida – amostra; b) Congelamento em N2(l) da

ayahuasca; c) Liofilização da ayahuasca para o estado sólido; d) Criodessecação da

ayahuasca; e) Maceração da ayahuasca após a criodessecação– amostra sólida.

A liofilização permitiu que a amostra sólida fosse utilizada para a identificação

dos compostos químicos em CLAE, em seguida para as análises das propriedades

farmacológicas em modelos de animais segundo os parâmentros de genotoxicidade

(ensaio cometa e ensaio de micronúcleo). A PCL de memória e adicção à morfina e

testes  toxicológicos  foram  utilizadas  a  bebida  tradicional  segundo  a  relação

administração/peso, amostra líquida, conferindo uma avaliação geral dos dados.

3.5 Condições cromatográficas de análise

A  metodologia  analítica  desenvolvida  neste  estudo  por  CLAE  propôs  a

determinação de alcaloides indólicos (DMT, HA, HL e THH) esperados na amostra.

Essa determinação foi realizada com base na validação de metodologias analíticas

em um cromatógrafo analítico marca Shimadzu modelo LC-20A. Controlador CBM-

20A, detector UV-Vis com arranjo de diodos (DAD), modelo SPD- M20 A, coluna

Nuleodur® 100-5 Macherey-Nagel,  C18,  5μm (250 x  4,6  mm),  conforme método

previamente descrito na literatura com algumas modificações [24], [284]. A validação

do método foi feita em parceria com Laboratório de Química do Instituto Federal do

Piauí - IFPI.

Após as condições comatográficas estabelecidas, foi realizada a pesagem em

balança analítica para 0,1 mg da amostra (ayahuasca  criodessecada) em balança

analítica. Essa amostra foi eluída em 3 mL de metanol mais água acidificada a 0,1%

de ácido acético por um tempo de cinco minutos. Com uma seringa de 1 mL e tetina

na extremidade, para obter pressão, realizou-se a ambientação com metanol do filtro
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de membrana em uma coluna C18, três vezes, em seguida, aplicou-se a amostra

eluída, sendo coletada em 1 mL para um vial que, consequentemente, foi colocado

na bandeja do CLAE, realizando a análise. 

Este estudo apresentou uma fase móvel de MeOH e H2O/AcOH (0,1% v/v) e

gradiente exploratório de 0-50 minutos, para o gradiente de 5 a 100% de solvente B

(MeOH), com um fluxo de 1,0 mL/min-1, segundo um volume de injeção de 20 µL, na

faixa de varredura de 200 a 450 nm, com a temperatura do forno da coluna em 40

ºC. Com isso, foi possível observar os picos de retenção para a amostra, dispostos

as etapas e instrumentos na figura 3.3.

a)  b)  c)  d)  

e)  f)

Figura  3.3.  a)  Amostra  de  ayahuasca  criodessecada com Tara  =  112,8349  g  e

massatotal= 165,9245 g; b) Balança analítica; c) Coluna C18 com filtro; d) Vial;  e)

CLAE; f) Cromatograma da amostra.

3.6  Avaliação genotóxica da amostra do chá de Ayahuasca:

3.6.1 Teste do cometa

Foram  tratados  os  camundongos  Swiss  (25-30  g,  n=6),  com  o  veículo,

ayahuasca, segundo os tratamentos (T1 = 30 mg/kg, T2 = 100 mg/kg e T3 = 300 mg/

kg, VO), o controle positivo (ciclofosfamida em 50mg/Kg, IP) e o controle negativo
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(água destilada em 50 mg/Kg, IP). O ensaio do cometa foi realizado com o sangue

periférico  retirado  da  cauda  de  cada  animal.  As  primeiras  amostras  foram

processadas 4 horas após o final da exposição (tempo de dano) e a segunda coleta

após 24 horas (tempo de reparo). 

No final de cada período, foram recolhidos 40 μL de sangue de camungondos

Swiss e transferidos para ependofes contendo 120 μL de agarose de baixo ponto de

fusão  (1,5%)  a  37  °C;  a  mistura  homogeneizada  foi  transferida  para  lâminas

cobertas  com  agarose,  que  receberam  lamínulas  e  foram  armazenadas  a  4°C

durante 30 minutos. Logo em seguida, as lâminas foram removidas e imersas em

cuvetes de vidro verticais contendo solução de lise [NaCl (2,5 M); EDTA (100mM) e

1,2 g de TRIS (10 mM)] e Triton X-100 a 1% e 10% de DMSO. Após a lise, no

período de 1 hora de imersão,  as  lâminas (Figura 3.4),  foram dispostas em um

recipiente contendo tampão electroforético,  pH> 13,0 (NaOH 300 mM e EDTA 1

mM), preparado a partir de uma solução estoque (NaOH 10 N e 200 mM EDTA, pH

10,0)  e  deixados  em  repouso  durante  20  minutos.  A  "corrida"  eletroforética  foi

realizada com 25 V e 300 mA a uma temperatura de 4 °C, durante 15 minutos, no

escuro, somente com luz UV.

Logo após a eletroforese, as lâminas foram removidas do recipiente e imersas

em solução neutralizante (Tris 0,4 M, pH 7,5, durante 5 minutos), onde o processo

ocorreu em triplicata. Finalmente, foram enxaguadas com água destilada e secas,

lavando-as e, após 24 horas, coradas com GelRed (Diluição 2,0: 10 000 μL durante

10 minutos). 

Todas as lâminas foram analisadas por microscopia de imunofluorescência

(ampliação  x  40),  equipada  com um filtro  de  excitação (420-490  nm)  e  filtro  de

barreira (520 nm). As imagens foram capturadas usando um sistema Opton (câmera

digital CCD, 5.0 megapixel para imunofluorescência). 

O dano ao DNA foi avaliado através da medição da porcentagem de DNA na

cauda (% de medição de DNA da proporção do DNA total presente na cauda) e da

cauda  momentum (TM-comprimento da cauda vezes a porcentagem de DNA na

cauda) [285]. Estes parâmetros foram calculados em 100 nucleoides/amostra (duas

lâminas por indivíduo) utilizando o  software Open Comet e análise estatísticas por

software GraphPad Prism [286]-[289].



Capítulo 4 - Resultados e Discussão 55

a)   b) c) d)

Figura  3.4.  a)  Micropipetas  de volume variável;  b)  Eppendorfs;  c)  Lâminas com

agarose  para  posterior  submersão  em  cuba  de  eletroforese;  d)  Microscópio  de

imunofluorescência acoplado a câmera digital. 

3.6.2 Micronúcleos 

Foram mensurados micronúcleos (MNs) em 2.000 eritrócitos policromáticos

(PCEs) da medula óssea de camundongos Swiss, segundo a pré-administração da

amostra  –  ayahuasca aos  tratamentos  T1,  T2  e  T3,  sendo  feita  por  VO  e  os

controles positivo -  CP (ciclofosfamida) e negativo -  CN (NaCl 0,9%),  que foram

administrados por via intraperitoneal (IP). Após o fim de 48 horas (exposição aguda)

e 72 horas (exposição crônica), a medula óssea foi coletada para análise de MN em

PCEs dos grupos de camundongos Swiss (seis camundongos para cada tratamento)

[290]-[292]. 

O processamento, confecção da lâmina e coloração final ocorreu das células

da medula óssea que foram coletadas. Imediatamente após a eutanásia foi utilizada

uma  seringa  de  0,1  mL  para  a  coleta  da  medula  óssea.  Utilizando  a  seringa

preenchida de soro fetal bovino, introduziu a agulha na abertura, extremidade do

fêmur previamente cortado, derramando o soro fetal  pelo canal,  e empurrando o

componente  medular  em direção à  outra  extremidade sob pressão,  para  o  tubo

Falcon, previamente marcado com o código do animal e tratamento [290]-[293].

O  material  foi  ressuspenso  em  soro  fetal  bovino,  até  atingir  uma

homogeneidade, em seguida a suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 1.000

rpm, descartando o sobrenadante ao fim do procedimento com pipeta Pasteur, foi

completada com 0,5 mL de soro fetal bovino e agitada para obter a homogeneização

novamente, realizando os esfregaços, que foram preparados pingando-se 02 gotas
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da suspensão próximas a extremidade fosca de uma lâmina (previamente marcada

com o código do animal e tratamento) [290]-[293]. 

Com o auxílio de outra lâmina inclinada em um ângulo de 45 graus, fez-se o

esfregaço e, posteriormente a sua confecção. As lâminas foram secas ao ar livre,

onde  foram  confeccionadas  2  lâminas  por  animal,  indicadas  na  figura  3.5.  A

coloração foi realizada 24 horas após a confecção das lâminas em  Giemsa por 3

minutos; a análise das lâminas foi iniciada após 24h realizada em campo cego num

aumento de 100x (objetiva de imersão),  curto espaço de tempo, determinando a

frequência de MN em 2.000 células PCEs por animal [291]-[293].

a)  b)  c)  d)

Figura 3.5.  a) Tubo  Falcon com soro fetal em banho Maria; b) Extração do fêmur

após eutanásia; c) Extração da medula óssea; d) Lâminas com esfregaço de medula

óssea.

3.7  Teste comportamental para adicção à morfina

Avaliação  dos  efeitos  antiadictivos  da  ayahuasca foi  realizada  segundo  a

amostra líquida, em modelo de preferência condicionada por lugar (PCL), induzida

por morfina em camundongos Swiss, 25-30 g. O experimento baseia-se no modelo

de  condicionamento  Pavloviano,  no  qual  é  estabelecida  uma  associação

(pareamento) entre um determinado ambiente e o animal [203], [293]-[295].

O  PCL  induzido  por  morfina  utilizou  um  aparato  formado  por  três

compartimentos distintos (140 mm x 440 mm x 150 mm), possuindo assoalhos e

paredes  confeccionadas  com texturas  e  cores  diferentes.  O  compartimento  A  é

preto, com piso em barras de aço inox, já o compartimento B (túnel de conexão)

possui paredes e chão na cor cinza claro, no entanto, o compartimento C é branco,

com listras pretas e piso em chapa de aço inox vazadas, proposto na figura 3.6. Os
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compartimentos  descritos  acima  são  conectados  por  portas  em  formato  de

guilhotina, fechados e abertos manualmente. O protocolo foi realizado durante 10

dias  a  contar  do  dia  zero  (0),  dividido  em  três  fases:  pré-condicionamento,

condicionamento  e  pós-condicionamento,  não  considerando  a  etapa  de

ambientação, ou seja, etapa que foi promovida durante os 5 dias iniciais durante 1

minuto para cada animal na caixa de condicionamento apto, segundo o protocolo. 

O modelo é dividido em três fases: Pré-condicionamento, condicionamento e

pós-condicionamento. O efeito reforçador da morfina é avaliado através do tempo de

permanência do animal em um dos compartimentos em que ficou confinado [296],

indicado na figura 3.7 o diagrama das fases. A fase de pré-condicionamento ocorreu

em um dia (dia 0), um animal por vez foi colocado no compartimento B e logo após

as portas foram removidas manualmente para que cada animal tivesse acesso a

todos  os  ambientes  do  aparato  durante  um  período  de  15  minutos.  Cada

deslocamento foi registrado, sendo retirados da fase seguinte os camundongos que

apresentarem preferência (≥75% da sessão, 435 segundos) ou aversão (≤25% da

sessão, 217,5 segundos) a algum dos compartimentos do aparato [296]-[298].

A  fase  de  condicionamento  ocorreu  um  dia  após  a  fase  de  pré-

condicionamento e feita durante oito dias consecutivos, com sessões de 30 minutos.

Os camundongos foram colocados, um por vez, nos compartimentos isolados dos

outros compartimentos, porém o compartimento dos animais que receberam morfina

foi  escolhido  aleatoriamente  e contrabalanceado por  outro  grupo de animais,  de

modo que um grupo ficou confinado ao compartimento listrado, enquanto o outro foi

confinado ao compartimento escuro. Os animais foram divididos em 20 grupos. Os

grupos tratados com solução salina (10 mg/kg, IP) nos dias 1, 3, 5 e 7 e morfina (10

mg/kg, IP) ou  ayahuasca (30, 100 e 300 mg/kg, VO) nos dias 2, 4, 6 e 8. Nove

grupos tratados com morfina receberam ayahuasca (30, 100 e 300 mg/kg, VO), 30

minutos antes da administração do opioide [296]-[298].

Na fase de pós-condicionamento (fase teste), que ocorreu no nono dia, os

animais foram colocados, um por vez, no compartimento B do aparato. As portas,

em estilo guilhotina, foram removidas, deixando-os com livre acesso aos ambientes

do aparato por 15 minutos, assim, o tempo de permanência em cada compartimento

foi registrado e subtraído ao tempo registrado na fase de pré-condicionamento, em

que os  resultados foram expressos em forma de “PCL Score”,  admitindo que a

análise estatística dos dados, ou seja, os valores foram expressos como média ±
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erro padrão da média (S.E.M.), além do que as diferenças entre os grupos foram

determinadas utilizando análise  de variância  (ANOVA),  seguido por  Tukey como

teste post hoc, considerando os valores significativos quando p <0,05, aferindo para

todas  as  análises  realizadas  que  usou  o  software  GraphPad  Prism,  versão  6.0

(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, EUA) [286],[296]-[297]. 

a)  b)

Figura 3.6. a) Câmara de pareamento ou condicionamento de três compartimentos

de  paredes  opaco  e  cores  diferentes;  b)  Câmara  de  condicionamento  de  três

compartimentos de pisos diferentes.

Figura 3.7. Diagrama esquemático do modelo de PCL. 

3.8 Testes toxicológicos

 

Os  testes  toxicológicos  utilizaram  a  bebida  tradicional,  amostra  líquida,

propondo a avaliação de suas propriedades farmacológicas em modelos de adicção

e memória. No estudo descrito por [299], uma dose utilizada nos rituais religiosos

corresponde a 3,3 mg/kg de peso corporal de HA, 0,26 mg/kg de peso corporal de

HL  e  0,31  mg/kg  de  peso  corporal  de  DMT.  Para  a  avaliação  da  atividade

farmacológica, no decocto obtido, conforme descritos pelo uso tradicional ritualístico

foram administrados diferentes concentrações padronizadas da amostra. As doses
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do decocto são baseadas no trabalho de [47]. Nos testes de Toxicidade aguda serão

utilizadas as doses determinadas pela OECD-423/2001. 

3.8.1 Toxidade aguda oral

A análise de toxicidade oral aguda foi realizada de acordo com a diretriz 423,

“Toxicidade  Aguda  de  Classe”  da  Organização  para  a  Cooperação  e

Desenvolvimento  Econômico  (OECD,  2001),  que  determina  as  doses  a  serem

utilizadas no estudo (5 mg/kg, 50 mg/kg, 300 mg/kg ou 2000 mg/kg, VO), e utilização

de três animais (OCDE 423, parágrafo 23). Três camundongos Swiss, fêmeas (n=3,

25-30 g), foram submetidos a um período de 4h de jejum para as doses da amostra

administradas, calculadas em relação ao peso corporal dos animais em jejum [43]. 

A administração VO obedeceu ao critério da OECD 423, em que 300 mg/kg,

requerido  a  dose  inicial  seguida  posteriormente  à  dose de 2000  mg/kg.  Após  a

administração, os animais foram observados no decorrer das primeiras 24 horas, em

especial  durante as 4 primeiras horas. Em seguida, a observação foi  continuada

diariamente por um total de 14 dias, atentando os seus pesos e sinais gerais de

toxidade. Cada dose foi testada duas vezes e, finalmente, foi estimada a categoria

toxicológica, segundo as especificações do Guia [43], [281], [300]. 

3.8.2 Toxidade subcrônica 

Foram utilizados os camundongos  Swiss, machos (25-30 g, n = 6), tratados

com: veículo, Diazepam (5 mg/kg, IP) e ayahuasca (30, 100 e 300 mg/kg, VO) por

28 dias consecutivos. Para todos os grupos foram realizados testes que avaliaram

aspectos comportamentais sensoriais e motores em condicionamento, indicados na

figura  3.7,  realizando  a  avaliação  comportamental  e  os  efeitos  neurotóxicos  da

amostra.  Os animais ficaram em jejum por  10h anteriores  à administração,  com

acesso livre apenas à água. O peso corporal dos animais foi verificado no primeiro

dia da administração, no sétimo e no décimo quarto dia pós-administração [300]-

[305]. 

Durante o período experimental,  os animais foram examinados diariamente

quanto aos aspectos clínicos, incluindo a postura, convulsões/tremores, consistência

e aspecto das fezes, fechamento da pálpebra, piloereção, aspecto da pele e pêlos,
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estresse, salivação, olhos e comportamento. Uma hora após a administração, os

animais foram avaliados quanto à função comportamental, motora e sensorial para

acessar os potenciais efeitos neurotóxicos. Os animais foram avaliados através do

teste do Campo Aberto (figura 3.8), observando-se locomoção, tempo de parada,

tempo de limpeza,  frequência de apoio,  passagem pelo quadrante central,  bolos

fecais,  pinçamento da cauda; impressão plantar  e endireitamento postural,  por  5

minutos [301]-[305].

3.8.3 Teste bioquímico

Ao término dos 28 dias, os camundongos  Swiss  foram anestesiados para a

coleta  e,  posteriormente,  foi  realizada a  tricotomia  e  dissecação,  situando-se  no

dorso do animal.  Em seguida,  foi  inserida a agulha (13 X 0,45)  nos ventrículos,

sendo, assim, recolhidas amostras de sangue por intermédio da punção cardíaca.

Os  parâmetros  analisados  incluíram:  ALT/GPT  sem  Piridoxal;  AST/  GOT  sem

Pirifoxal;  Fosfatase  Alcalina;  Glicose;  Creatinina;  Ureia  UV;  Proteínas  Totais;

Albumina;  Ácido  Úrico;  Colesterol  Liquiform;  Triglicerídeos e  Colesterol  HDL.  Os

valores  de  referência  para  efeito  comparatório  são  contingentes  ao  método  de

análise e espécie de animais usados. Desse modo, na atual análise, os resultados

adquiridos do grupo controle foram considerados como valores de referências. Ao

término dos 28 dias,  foi  realizada a eutanásia dos camundongos  Swiss,  durante

esse processo houve coleta e pesagem dos respectivos órgãos, cérebro, fígado e

rins [240], [306]-[309].

a) b) c)

Figura 3.8. a) Caixa de condicionamento claro/escuro; b) Caixa de condicionamento

do campo aberto;  c)  Teste  comportamental  em campo aberto  com atividade em

teste.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O capítulo  discorre  acerca  das  evidências  e  análises  admitidas  nos  testes

realizados,  a  partir  do  que  o  CLAE possibilitou  a  identificação  dos  compostos  de

interesse da ayahuasca, permitindo uma segurança na administração dos tratamentos

para  genotoxicidade,  PCL  e  toxicidade,  determinando  que  na  genotoxicidade  não

indicou efeito genotóxico, porém, verifica-se certa mutagenicidade; no PCL mostrou ser

antiadicto a adicção a morfina; não apresentou toxicidade aguda a DL50, porém, com

certa  relevância  ao  subcrônico  que,  correlacionado  ao  bioquímico,  converge  em

ayahuasca ser atóxica.

4.1 Análise química da Ayahuasca

O sistema CLAE é o tipo mais versátil  e mais amplamente empregado de

cromatografia por eluição. Essa técnica é utilizada pelos químicos para separar e

determinar espécies em uma grande variedade de materiais orgânicos, inorgânicos

e biológicos [154].  Utilizou-se a amostra liofilizada da  ayahuasca de 0,1 mg pré-

condicionado à análise, admitindo os alcaloides esperados majoritários presentes na

amostra, DMT e β-carbolinas (harmina – HA, harmalina – HL e tetrahidroharmina –

THH) do qual [148] obteve os espectros de absorção das bandas específicas para

cada alcaloide, após a varredura espectrofotométrica individual nas regiões UV para

eluições, em ênfase com colunas e concentrações diferentes para CLAE, permitindo,

assim, as correlações experimentais.

Citando [148], para base de elucidação do cromatograma obtido na figura 4.1,

com evidências de tempo de retenção e posição dos picos nos comprimentos de

onda  específicos  na  referida  base  bibliográfica,  são  identificados  os  picos  dos

alcaloides de interesse, segundo a varredura na faixa de 200 a 450 nm, que indica a

presença dos componentes:  DMT em 269 nm para  o tempo de retenção de 15

minutos, a HA em 246 nm para o tempo de retenção de 16 minutos, a HL em 376

nm para o tempo de retenção de 17 minutos, e THH em 321 nm para o tempo de

retenção de 20 minutos, indicado nas figuras 4.1 e 4.2. Essa amostra possui os



Capítulo 4 - Resultados e Discussão 62

alcaloides que salientam os espectros  comparativos,  segundo [148],  que utilizou

padrões  para  elucidação  dos  seus  dados  como  referência,  além dos  diferentes

métodos de aplicação e colunas do CLAE com detector espectrofotométrico com

arranjo  de  diodos  (CLAE-DAD).  Corroborando  neste  cromatograma  da  amostra

aplicada e propondo a linearidade e presença dos constituintes de interesse, por

meio das aproximações e coincidências entre os picos de retenção que conciliam

aos resultados obtidos.

A análise por CLAE expressou o cromatograma da ayahuasca, possibilitando

identificar os compostos presentes de interesse para a análise (Figura 4.1). Segundo

as  condições  cromatográficas  estabelecidas,  as  retenções  de  picos  contíguos,

simétricos, com fator de separação segundo uma dinâmica de interação, seguindo

retenções com tempo e comprimentos de onda específicos, sem sobreposições e/ou

deformações, conciliando uma diferença termodinâmica, logo, foi possível observar

à  dinâmica  de  interações  da  fase  móvel  e  estacionária.  Essas  interações

promoveram  uma melhor separação dos picos cromatográficos para os compostos

presentes  na  ayahuasca,  de  acordo  com cada  comprimento  de  onda  específico

indicado [310], que aferem comparações aos espectros referenciados por [148] em

suas  análises,  segundo  a  diferenciação  de  colunas  para  o  CLAE  utilizando

ayahuasca em ambos os trabalhos.

Figura 4.1. Cromatograma referente à amostra de ayahuasca na faixa de 200 a 450

nm, com os tempos de retenção dos compostos de interesse em 15 min (269 nm –

DMT), 16 min (246 nm – HA), 17 min (376 nm – HL) e 20 min (321 nm – THH).
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Os  picos  contíguos  dispõem  um  fator  de  separação  com  retenções

relacionadas  ao  ajuste  de  tempo,  comprimento  de  onda  e  não  havendo

sobreposições,  logo,  obtém-se  a  melhor  disposição,  existindo  uma  diferença

termodinâmica  que  converge  na  especificação  e  presença  dos  alcaloides

majoritários na ayahuasca analisada por CLAE neste trabalho [150], [311].

Considerando os tempos e comprimentos de onda, o cromatograma fornece

evidências seguras da presença dos compostos químicos, uma vez que o CLAE é

um  método  que  promove  a  separação  de  compostos  químicos  em  solução,

identificando e/ou quantificando cada componente da mistura.  Conciliando o grau

de concordância experimental na base bibliográfica de [148], que desenvolveu um

método para análise de ayahuasca, em síntese existe concordância dos resultados

obtidos no cromatograma referenciado a extidão, na figura 4.1, estabelecendo, a

partir  da  ayahuasca analisada neste trabalho, sua veracidade e identificação dos

compostos químicos majoritários de interesse [150], [154], [312]-[319].

a) b)

Figura 4.2. Cromatograma referente à amostra de ayahuasca na faixa de 200 a 800

nm, com os tempos de retenção em: a) 16 min (246 nm – HA) e 20 min (321 nm –

THH); b) 15 min (269 nm – DMT) e 17 min (376 nm – HL).

Estes  compostos  nitrogenados  pertencem  ao  grupo  dos  alcaloides

verdadeiros,  possuem anel  heterocíclico,  contendo um átomo de N,  e  têm como

precursor biossintético um aminoácido. Adota esse nome pela presença do grupo

indol  na  cadeia  principal,  apresentando  diferentes  atividades  psicoativas  nos

extratos  de  algumas  plantas  [148].  Na  figura  4.2  estão  dispostos  os  perfis

específicos na varredura de 200 a 800 nm para os alcaloides obtidos da ayahuasca

utilizada para a análise de identificação dos compostos de interesse, cuja presença

dos compostos nitrogenados determina picos e comprimentos de onda específicos

na sua identificação em CLAE, confirmando sua presença.
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4.2 Genotoxicidade da Ayahuasca

Os chamados agentes mutagênicos que vão alterar a sequência das bases

do  DNA  podem  acelerar  ou  aumentar  o  aparecimento  de  mutações  que  estão

associadas ao  desenvolvimento  de neoplasias.  Após  passar  por  várias  divisões,

uma  célula  poderá  acumular  mutações  que,  se  em  número  elevado,  poderão

determinar  a  perda  do  controle  de  uma  divisão,  determinando,  assim,  o

aparecimento de um câncer [158]. As mutações dão ênfase à evolução sob a ótica

natural, e as mesmas podem ser originadas em função do meio ou na administração

por  alimentos  e  bebidas  em  excesso  ou  uso  contínuo.  O  trabalho  utiliza  os

biomarcadores, ensio cometa e teste de micronúcleos como ferramenta de estudos

genotóxicos da ayahuasca em camundongos Swiss [320]-[322].

4.2.1.  Ensaio Cometa

O  DNA  é  uma  molécula  simples  com  genes  de  atividade  celular  para

transmissão  de  informações  genéticas  [323],  logo  a  genotoxicidade  estuda  as

alterações  na  base  genética  que  está  relacionada  a  malformações,  doenças

congênitas,  mutagênicas e degenerativas [324].  O teste cometa  avalia  danos do

DNA, detecção de genotoxicidade, indicando lesões pré-mutagênicas [174], ou seja,

o teste de células individualizadas em gel  de agarose é uma técnica útil  para o

estudo de danos e reparos no DNA. As células com dano aumentado mostram um

aumento na migração de DNA cromossomal do núcleo em direção ao ânodo, que se

assemelha à forma de um cometa [169], o qual permite a análise para todas as

espécies e verificação de contaminações do meio [325], [326].

Os  dados  obtidos  do  ensaio  cometa  determinaram que  a  ayahuasca não

induziu dano ao DNA, pois, para o tempo de exposição de 4h e 24h, os resultados

foram significativos (***p˂0,05), comparando os tratamentos ao controle negativo,

indicados na figura 4.3 e 4.4 para ambos os parâmetros, comprimento de cauda e %

de DNA. Além de ocorrer redução na exposição de 24h (figura 4.5 e 4.6), aferindo,

assim, a não indução do dano. 

Ao analisar a redução dos parâmetros na exposição de 24h, percebe-se uma

redução dos parâmetros quanto aos tratamentos, comparada à primeira exposição,

ou seja, evidencia uma restauração celular, homeostase, que determina um reparo
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organizacional do organismo e/ou ação do sistema enzimático para os efeitos de

oxidação e/ou estresse oxidativo.

A alta sensibilidade do teste permite a detecção de pequenos efeitos de dano

ao DNA,  que,  apesar  de detectados biologicamente,  devem ser  cuidadosamente

avaliados  por  não  representarem  lesão  definitiva  ao  sistema  biológico  quando

testados  in vivo,  já que existem sistemas de proteção, além do reparo do DNA e

apoptose  celular  envolvidos  no  processo  [327],  pois  existem  os  sistemas  de

proteção  que  garantem  o  reparo  do  DNA  a  nível  homeostático.  A  tabela  A  no

apêncie  propõe  as  médias  e  desvio  padrão  dos  parâmetros  estabelecidos,  que

refletem a disposição dos mesmos com sua significância, segundo ANOVA. Está

indicado na figura 4.7 a representatividade real do cometa por fotomicrografia em

câmera  digital  proveniente  de  análise  do  microscópio  de  imufluerescência  do

sistema Opton, processado por software Open Comet, que determinou as evidências

para avaliação dos cometas, realizados no Núcleo NPBio-UESPI.
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fêmea (F); macho (M); dano (D).

Figura 4.4. Indução de dano por intensidade relativa da % DNA avaliado no ensaio

cometa após 4 horas com sangue periférico de camundongos  Swiss tratados com

ayahuasca para os T1(30 mg/Kg, VO), T2( 100 mg/Kg, VO) e T3(300 mg/Kg, VO).
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reparo (R).

Figura 4.5. Indução de reparo por intensidade relativa do comprimento da cauda

avaliado no ensaio cometa após 24 horas com sangue periférico de camundongos

Swisstratados com  ayahuasca  para os T1(30 mg/Kg, VO), T2( 100 mg/Kg, VO) e

T3(300 mg/Kg, VO).
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***p˂0,05;  controle  positivo  (CP);  controle  negativo  (CN);  tratamento  (T);  fêmea (F);  macho  (M);

reparo (R).

Figura 4.6. Indução de reparo por intensidade relativa da % DNA avaliado no ensaio

cometa após 24 horas com sangue periférico de camundongos Swiss tratados com

ayahuasca para os T1(30 mg/Kg, VO), T2( 100 mg/Kg, VO) e T3(300 mg/Kg, VO).

Os peptídeos têm efeitos biológicos potentes, apesar de os aminoácidos que

os  compõem  serem  substâncias  atóxicas  e  inofensivas.  Evidentemente,  é  a

sequência  de  aminoácidos  nos  peptídeos  e  polipeptídeos  que  lhes  confere  a

especificidade de ação e os efeitos biológicos tão impressionantes. O significado

biológico  da  homologia  sequencial  é  mais  bem ilustrado  pelo  citocromo C,  uma
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proteína  mitocondrial  que  transporta  elétrons  durante  as  oxidações  biológicas,

promovendo a excreção após tornar as substâncias indesejáveis hidrossolúveis. Os

cromossomos  não  são  estruturas  inertes,  estão  constantemente  sofrendo

alterações, acidentais ou ambientais e facilmente reparáveis durante a replicação,

assim,  a  habilidade  de  certas  enzimas  de  proteger  ou  restaurar  as  sequências,

reparando o DNA e conferindo eliminação não só via  urinaria,  mas promovendo

desintoxicação para metabolização do fármaco [90], [173], [189], [190], [191].

A tabela A no apêndice propõe uma disposição supracitada dos resultados

comparativos estatísticos dos tratamentos, parâmetros e exposições, confirmando a

significância  para  comprimento  de  cauda  e  %  de  DNA.  Os  níveis  inferiores

correlacionados  aos  parâmetros  foram  significativos  para  ambos  os  sexos  de

camundongos  Swiss,  não indicando níveis reduzidos dos parâmentros quanto ao

sexo, o que foi evidenciado nos dados, segundo ANOVA. As intensidades inferiores

entre os  tratamentos  e controle  negativo  conferem um sistema de proteção que

garantem a homeostase do DNA, os quais consistem em excisões de bases ou

equilíbrio homeostático, que ativam a transcrição para expressão do gene de reparo

ou ação enzimática, além da ação organizacional [194], [328]-[330].

a)  b)  c)

Figura  4.7. a)  Fotomicrografia  de  cometa  por  câmera  digital  acoplado  ao

microscópio de imufluerescência do sistema  Opton; b) Fotomicrografia de cometa

processando  por  software  Open  Comet;  c)  Fotomicrografia  de  cometas

processandos por software Open Comet em análise de exposição por indivíduo.

Considerando  o  estresse  oxidativo  por  exposição  sofrida  segundo  a

expressão gênica, os danos oxidativos que pressupõem o câncer são danos que se

formam  por  alterações  nas  propriedades  de  emparelhamento  ou  mutações

somáticas, e a melhor técnica de identificação referida é o ensaio cometa, que indica
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lesões genômicas, alterações que transfiguram-se em cometas, devido o arraste dos

fragmentos  de  DNA,  nos  quais  podem ou  não  ocorrer  reparo.  As  quebras  que

desencadeiam  cometa,  proposto  na  figura  4.7,  propõem,  no  entanto,  os  dados

estatísticos  que  indicam  as  análises  das  amostras  de  sangue  periférico  dos

camundongos Swiss para os tratamentos da ayahuasca sem danos expressivos ou

continuados às exposições, indicando que os tratamentos foram significativos, pois a

técnica  que  consiste  de  uma  eletroforese  do  material  genético  de  células

individualizadas em função do tratamento aplicado é eficaz, o qual propõe que as

células tiveram suas membranas lisadas e suas proteínas de matriz extraídas por

solução salina adstringente, onde o DNA compactado no núcleo ocupou o espaço do

gel sobre a lâmina, permitindo a visualização por microscópio de imufluerescência

(ampliação de 40X) com filtro de excitação (420 a 490 nm) e de barreira (520 nm)

acoplados  ao  sistema  Opton,  que  consiste  em câmera  digital  de  5  Megapixels,

permitindo  a  determinação  da  frequência  para  os  nucleotídeos  das  amostras

segundo tratamentos diferenciados ao sexo, assim utilizando Software OpenComent

por meio das imagens e análise estatísticas ANOVA segundo o Teste de Tukey

(p˂0,05),  referido  ao  comprimento  da  cauda  e  %  de  DNA,  referenciou-se  nos

parâmetros significativamente inferior  ao controle negativo que não indicou efeito

genotóxico [168], [285], [331]-[335].

4.2.2. Teste do Micronúcleo

O teste do micronúcleo é um teste citogenético, que consiste na investigação

de células previamente expostas a agentes químicos, com a finalidade de detectar

possíveis alterações cromossômicas, que indica a mutagenicidade. O teste baseia-

se  num  aumento  da  frequência  de  eritrócitos  policromáticos  com  micronúcleos

celulares,  utilizando-se,  para  isso,  preferencialmente,  de  células  de  mamíferos

(medula óssea ou sangue periférico) de animais devidamente tratados [293], [321],

[336]-[338].

 Ao administrar um fármaco, nesse caso, a  ayahuasca, as interações físico-

químicas  afetam  a  biodisponibilidade  com  modificações  farmacocinéticas  e

farmacodinâmicas correlacionadas com a ação da família  das proteínas quinase,

que estão associadas a vários caminhos dos metabólicos da ação enzimática, sob a

dependência do citocromo P450, que atua nas substâncias endógenas e exógenas,
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promovendo o catabolismo metabólico oxidativo no organismo [159],  [166],  [196],

[338]-342].

Os resultados adquiridos no teste de micronúcleos possibilitaram avaliar  a

genotoxicidade correlacionada à frequência (figura 4.8), por meio da administração

dos  tratamentos  em  camundongos  Swiss.  Os  T1A,  T2A  e  T3A  não  foram

significativos para a frequência dos MNPCEs à exposição de 48 horas, comparado

ao controle negativo, determinando níveis acentuados de células com MNs (figura

4.9), porém equivalente entre os tratamentos.

A  exposição  de  48  horas  apresenta  o  indicativo  de  instabilidade

cromossômica  com alteração  na  incidência  após  um intervalo  de  tempo.  A  não

permanência dos níveis de MNs após 72 horas é relevante, pois, segundo [343], a

administração  do  fármaco  depende  da  biodisponibilidade  e  bioequivalência,  as

absorções e permanência é um indicativo de diferenciação celular, um dos principais

aspectos a ser avaliado, no que tange á redução significativa de MNs na exposição

crônica, existindo assim divergências quanto à literatura.

Os níveis acentuados em T1A, T2A e T3A de MNPCEs nos camundongos

Swiss para exposição de 48 horas determinou avaliar as possibilidades mutagênicas

[334],  [335],  pois  a  exposição  de  48  horas  conferiu  mutagenicidade.  Ambos  os

tratamentos indicaram a presença de MNs, mas com redução após as 72 horas, de

forma  significativa  entre  os  intervalos  de  tempo  da  exposição.  Dessa  forma,

procedeu-se  à  ação  de  desintoxicação  rápida  devida  ação  enzimática,  ou  seja,

redução  do  stress  oxidativo  celular.  Afirmam  [196],  que  isso  seja  comum  no

organismo, referenciada para reequilibrar e reorganizar o metabolismo, retificando,

segundo [194], que o DNA está em constante reparo devido às mutações.

Propõem  [196]  e  [191]  que  a  biodisponibilidade  quanto  à  absorção  e  a

biotransformação na catálise promove reações químicas modificadoras na atividade

de resposta metabólica, assim a redução da freqüência de MNs, está relacionada à

biotransformação e desintoxicação, eliminação de células com MNs, evidenciando

as  menores  frequências  na  exposição de 72  horas  para  ambos  os  tratamentos,

assim  a  biometabolização  no  organismo  consequentemente  apresentou  a  ação

fitoquímica  e  reduziu  a  ação  mutagênica.  A  figura  4.8  propõe  os  resultados

significativos à exposição de 72 horas (***p˂ 0,05) segundo a redução de MNs, bem

evidente no tratamento 2 (T2C), delimitado, embora com a redução, existe o risco de

mutagenicidade, pois as frequências são significativas para ambas as exposições,
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ou seja, agudo e crônico, de MNPCEs, indicando e complementando os dados de

apoio estatísticos na tabela  B do apêndice. Assim, [345] relata que o DNA sofre

alterações  que  dependem  da  exposição,  porém  existem  efeitos  secundários

oriundos de respostas do organismo, possibilitando o reparo e a duplicação dos

novos moldes ligados à ação enzimática [197], [198], [322], [346].

Os  danos  oxidativos  ao  DNA  assemelham-se  a  mutações,  ou  seja,

instabilidades  genômicas,  mitóticas,  que  evidenciam  células  cancerígenas,

ocasionadas pela suscetibilidade do meio oxigenado, pois os danos por reatividade

do  oxigênio  (ROS)  ou  derivados:  (O2)2 oxigênio  singleto,  (  • OH)  hidroxila,  (O2
-)

radical  superóxido,  (H2O2)  peróxido  de  hidrogênio,  e  substâncias  exógenas  ou

endógenas,  ou  o  próprio  metabolismo  celular,  ou  seja,  as  oxidases  atuam  em

enzimas  específicas,  que  removem  cataliticamente  radicais  e  espécies  reativas,

como a glutationa redutase, que age como agente antioxidante, pois as proteínas de

reparo que evidenciam a redução provêm das proteínas da família quinase, DNA-

PKcs,  que  promovem  o  reparo  genotóxico  modulado  por  autofosforilação  e

fosforilação do ATM quinase, outra proteína da família, na qual apoptose celular,

morte  e  renovação,  que  é  determinada  pela  morte  celular  como  intervenção

organizacional programada do organismo, apresenta a recombinação e renovação

das fitas de DNA, promovendo o reparo aos danos na proteína quinase (DNA-PKcs),

ativa  no  reparo  das  células  e,  consequentemente  na  redução  dos  MNs  nos

eritrócitos e renovação celular [322], [332], [335], [341], [347]-[349].

*e**e***p˂0,05; controle positivo (CP); controle negativo (CN); tratamento (T).

Figura  4.8. Frequência  de  células  micronucleadas  em  eritrócitos  policromáticos

(MNPCEs) da medula óssea de camundongos Swiss tratados com ayahuasca para

os T1(30 mg/Kg VO), T2(100 mg/Kg VO) e T3(300 mg/Kg VO) para os períodos de

48 e 72 horas.
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Pequenas massas de cromatina são originárias de fragmentos acêntricos ou

cromossomos atrasados que não conseguem se incorporar a um dos núcleos filhos

durante a telófase das células mitóticas, assim a frequência de MNs nos eritrócitos

policromáticos (PCE) das células da medula óssea de camundongos é um índice de

dano muito sensível [336], considerando a diferenciação das frequências para os

tratamentos nas exposições, com a freqüência elevada na exposição de 48 horas,

indicando carcinogenicidade, apresentando significativa redução a exposição de 72

horas,  embora  relevante  ao  negativo  que,  segundo  [350],  confere  que  a

diodisponibilidade  està  vinculada  à  dose  administrada  na  qual  exerce  ação

terapêutica, em nível de desintoxicação de estresses anteriores ou devido às doses

administradas, em que o estresse oxidativo pressupôs a busca pelo equilíbrio, ou

seja,  anti-oxidativo  a  vias  de  excreção  [351];  o  citocromo  P450  atua  sobre

substâncias, convertendo compostos insolúveis e facilitando a eliminação por várias

vias, onde famílias de proteínas agem na desintoxicação e reparo do DNA, em maior

proporção a ação das proteínas quinase, DNA PKcs [190], [196], [322], [339], [352]-

[354]. 

a)    b)   c) 

Figura  4.9.  a)  Eritrócitos  policromáticos  (PCE)  das células  da  medula  óssea de

camundongos  Swiss com  a  presença  de  micronúcleo  (MN);  b)  Eritrócito

policromático (MNPCEs) micronucleado da medula óssea de camundongos  Swiss

tratados com ayahuasca; c) Eritrócitos policromáticos (PCE) das células da medula

óssea de camundongos Swiss ausentes de micronúcleos (MNs).

O  estresse  oxidativo  varia  entre  células  e  tecidos,  pois  a  capacidade

antioxidante  é  diversificada,  assim  os  alvos  de  reatividade  com  oxigênio  (RSO)

icluem  o  DNA,  lipídeos,  proteínas  e  carboidratos,  que  dependem  da

biodisponibilidade e remoção via degradação, não ocorrendo para o DNA à perda
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total, pois tolera ou repara via excisão ou recombinação os danos, conferido a 30

proteínas conhecidas a ação, na qual a formação de MNs ocorre por recombinações

não homologas que, segundo [320], está sujeito a erros na transcrição e replicação,

lesões que levam a morte ou mutações, provocando efeitos genotóxicos [194], [320],

[322], [335],[339], [355]-[362].

Evidencia-se,  portanto,  que  a  genotoxicidade  segundo  a  relação  dos

biomarcadores,  ensaio  cometa  e  teste  de  micronúcleo,  apresentaram resultados

contrários, pois respectivamente o primeiro não indicou efeito genotóxico, onde as

lesões genômicas ao DNA não aferiu mutações, ou seja, danos expressivos, e sim

significativos  ao  CN.  No  entanto  o  segundo  ocorreu  quebras  cormossômicas,

clastogênica  ou  aneugênica,  que  implicam  na  instabilidade,  indicando  a

mutagenicidade ou carcinogenicidade.

4.3 Preferência Condicionada por Lugar

A  preferência  condicionada  por  lugar  (PCL)  promove  um  pareamento  de

eventos recompensadores e aversivos a determinado compartimento específico, em

que  ocorrem  mensurações,  condicionando  um  índice  reforçador  que  permite

análises estatísticas [203]. Os estímulos ligados ao compartimento são reforçados

promovendo efeitos prazerosos conciliados ao local de reforço, que gera estímulos

cerebrais  segundo  o  potencial  viciante  [363],  assim  o  teste  de  condicionamento

Pavloviano depende da amígdala e do NAc,  onde é condicionado o reforço que

depende do hipocampo [214].  Logo, as motivações prazerosas condicionadas ao

emparelhamento  por  meio  do  estímulo  gratificante,  recompensa  e  pensamentos

repetitivos, provocam neuroadaptações, condicionando a aprendizagem subjacente

[24], [208], [364].

A motivação no PCL é determinada por dependência manifestada pelo uso de

adictos  resultando  em  complexas  atividades  corticais,  subcorticais  e  límbicas,

intercaladas por neurônios GABAérgicos que se projetam para o estriado ventral

(NAc)  e  amígdala,  além do  hipocampo,  assim,  ocorre  um fluxo  de  informações

emocionais e cognitivas, sendo o comportamento sensível às mudanças ambientais

e induzidas, nas quais a densidade das espinhas dendríticas aumenta, ou seja, elas

possuem  plasticidade,  uma  sensibilização  neural,  no  qual  o  comportamento  é
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persistente  para  dependência  por  meio  do  pareamento  imposto  em  ambientes

mesmo diferentes ao condicionamento Pavloviano [24], [365]-[374].

A disposição do “score” do PCL para os tratamentos com veículo, morfina,

Ayahuasca  e  Ayahusca +  Morfina  (disposto  na  figura  4.10)  relacionam

matematicamente  a  diferença  do  pós-condicionamento  e  pré-condicionamento

referente aos dias de pareamentos, tomando como referência o Teste Pavloviano,

que condiciona uma análise sob a ótica de tempo de permanência e aversão dos

camundongos Swiss sob ação dos referidos parâmetros de estímulos, que detém a

motivação  do  incentivo  para  o  condicinamento  do  teste  que,  segundo  [210],  os

efeitos  são  complexos,  mas perceptíveis  durante  e  após  o  condicinamento [48],

[375].

O equipamento do PCL consiste em uma câmara de três compartimentos,

projetados com características diferentes de paredes e pisos, o central não possui

características  especiais  e  não  está  emparelhado,  possuindo  portões  entre  os

compartimentos.  Logo,  durante  o  treinamento,  alternam  os  dias  para  o

emparelhamento da droga e veículo para a ação das propriedades potencialmente

recompensadoras  ou  aversivas  atuarem segundo um período  de  tempo,  que  se

registra  durante  as  sessões,  indicando  a  significância  do  condicionamento  ou

aversão [376], [377].

O  DMT  possui  alvos  receptores  moleculares  similares  à  estrutura  do

neurotransmissor  endógeno  da  serotonina,  que  interagem  na  reurotransmissão

como agonista aos receptores:  5-HT2A e 5-HT1A [378].  O 5-HT1A é o principal

receptor pré-sinápticos e tem sido associado à atividade inibitória. Está presente em

altos níveis nos núcleos de rafe do tronco cerebral e sua ativação reduz o tônus  

serotoninérgico. Embora esses mecanismos possam modular os efeitos gerais do

DMT, não são considerados centrais para a droga aos efeitos psicodélicos [48].

Correlacionando e analisando os tratamentos aos pareamentos e interações

corticais e estímulos cerebrais, o parâmentro para o Score com morfina determinou

subjetivamente  ser  significativo  (*p˂0,05),  pois  os  camundongos  Swiss

permaneceram  mais  tempo  no  ambiente  pareado,  ou  seja,  houve  preferência

condicionada  do  lugar,   com  tempo  de  permanência  (54  ±  23s),  conciliando  a

variação  das  etapas  de  condicionamento,  respectivamente  pós  e  pré-

condicionamento,  conferindo a significância quanto á relação comparativa com o

veículo (- 25 ± 11s) e  ayahuasca ( - 43 ± 13s), que não propõe preferência e sim
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aversão, scores negativos, ou seja, não houve preferência e sim mantiveram-se em

movimento contínuo. 

Considerando  que  a  morfina  condiciona  a  preferência  por  lugar,  o  pré-

tratamento com  ayahuasca em 30 min antes da administração da morfina reduziu

significativamente  a  preferência  (#p˂0,05)  para  o  tempo  de  pareamento  desse

tratamento em (- 4 ± 13s), conferindo a ação antiadicto da ayahuasca, pois ocorreu

inibição dos níveis de dopamina e aumento serotoninégicos. Segundo [379], o uso

de morfina  eleva os  níveis  de  dopamina,  promovendo,  assim,  a  dependência,  e

reduz serotonina [81].

Ayahuasca  condiciona  a  preferência  no  pareamento,  ou  seja,  aversão,

movimentos  contínuos,  assim  o  score  negativo  indica  que  elevou  os  níveis

serotoninégicos devido ao DMT presente ser agonista dos receptores de serotonina

inibindo a ação da morfina, admitindo, segundo [378], [380], a similiridade a nível de

receptor da serotonina e DMT, ou seja, o DMT é agonista em 5-HT2A, 5-HT2C e 5-

HT1A, nos quais os receptores da serotonina conduzem a inibição para PCL mesmo

com a administração da morfina. Para [205], a ayahuasca contribui na atenuação do

efeito reforçador da morfina em camundongos, logo, existe ação ativa do fármaco

[201], [381]-[384].

O PCL é um modelo para mensurar efeitos diversos dos adictos, ocorrendo

eventos gratificantes (reforçador positivo) ou aversão (reforçador negativo), devido

ao pareamento com a droga induzida, baseado no condicionamento Pavloviano, sob

estímulos condicionados ao pareamento repetido a um ambiente. O compartimento

registrado pelo tempo de aversão ou não, adquirindo propriedades motivacionais e

cognitivas  ao  local,  conferindo  reforço  primário  que  é  combinado  a  ocorrer,  um

estímulo  contextual  das  propriedades  secundárias  [48],  [81],  [203],  [204],  [206],

[371], [385], [386].

Sabe-se  que  a  morfina  produz  efeitos  dependentes  da  magnitude  da

preferência por lugar, provocando abordagens operantes e aumentando o tempo de

permanência  ao  local  emparelhado,  havendo  ritmos  cicardianos  ligados  ao

comprometimento cognitivo com efeito significativo à indução de condicionamento. A

ayahuasca proporcionou a inibiação da morfina de forma significativa com a redução

das  propriedades  atuantes  no  sistema  nervoso  promovido  no  pareamento,

ocorrendo  aversão,  e  não  houve  preferência  por  lugar  ao  grupo  que  recebeu
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ayahuasca e ayahuasca + morfina, estabelecendo, assim, a significância da inibição

dos efeitos da morfina [48], [81], [203], [204], [206], [371], [385], [386].
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V – Veículo(10 mg/kg, IP); M- Morfina (10 mg/kg, IP);Aya – ayahuasca (10 ml/kg, VO);*p<0,05 M (10

mg/kg, IP); **p˂0,05 Aya (10 ml/kg, VO);***p<0,05 para o Aya (10 ml/kg, VO) + Mor (10 mg/kg, IP).

Figura 4.10. Score da preferência condicionada por lugar (PCL) induzido por morfina

(M) para os parâmetros utilizando ANOVA e Tukey como post hoc teste segundo ẋ ±

SD para os dados expressos.

O PCL promove uma analise por meio de “Score” da preferência ou aversão

condicionada  por  lugar,  segundo  administração  de  um  opióide,  que  interfere

diretamente no SNC, do qual sofre indução, conferindo desequilíbrio em níveis de

neurotransmissores [1], [380].

A morfina proporciona dependência significativa com efeito da magnitude de

preferência por lugar, além da dependência em forma de medicamentos, na qual os

fatores  ambientais  ou  estressores  não  abolem  a  PCL  [206].  No  entanto,  ao

administrar  a  ayahuasca  conduzida  por  meio  dos  “Score  PCL”  determinou-se  a

eficácia  desta  na  inibição  da  morfina,  pois,  em performance  da  significância  do

Score  negativo,  que  indica  aversão,  ou  seja,  movimentação  sem  permanência

mesmo com a administração da morfina, intensificando assim a neutralização do

efeito adicto, segundo [387], a  ayahuasca possui alcalóides primários, nos quais o

DMT é um alucinógeno potente agonista do neurotransmissor serotonina. Já os  β-

carbolinas inibem a quebra metabólica do DMT pela MAO visceral permitindo seu

acesso à circulação sistêmica [21], [24],  [67], [244], [388]-[394].

No  SNC,  o  DMT atua  como  agonista  5-HT2A/2C,  alterando  os  níveis  de

serotonina na amígdala e no hipocampo, regiões que condicionam comportamento

emocional  e  memória,  ocorrendo  também  aumento  dos  níveis  de  dopamina  e

noradrenalina  e  aumento  do  fluxo  sanguíneo  nas  regiões,  melhorando  a



Capítulo 4 - Resultados e Discussão 76

concentração, possibilitando, assim, níveis adequados. Os alcalóides primários são

responsáveis  pela  produção  de  efeitos  psicoativos,  que  vão  desde  mudanças

emocionais a cognitivas, ativando as regiões cerebrais, aprendizagem e memória,

que contemplam o PCL [21], [24],  [67], [244], [388]-[394].

Estudos  mostraram  que  a  terapia  assistida  por  ayahuasca resultou  na

diminuição do uso de drogas e desejo em indivíduos dependentes de drogas [395]-

[396].  As  terapias  sistemáticas  proporcionam  uma  associação  de  interações

introspectivas relacionadas ao uso da  ayahuasca, conciliado ao aprimoramento do

eu, autoreflexão, que interage e redireciona os indivíduos ao bem, como ferramenta

terapêutica, uma mistura psicoativa com propósitos de expressão e equilíbrio  [81],

[298].

4.4 Toxicidade da Ayahuasca

4.4.1 Efeitos agudos de toxidade oral da  ayahuasca em camundongos  Swiss

fêmeas

A toxicidade promove análises das interações de substâncias químicas ao

organismo,  segundo  um  protocolo  rigoroso  de  investigações  dos  mecanismos

envolvidos, determinando a potência de letalidade em 50% da população submetida

à dose [241]. 

A administração de dose única de  ayahuasca segundo a DL50 conciliou a

ausência de mortes ao grupo de camundongos fêmeas que receberam a dose de

2000  mg/kg,  possibilitando  possíveis  doses  superiores,  devido  ser  atóxica,  pois

nenhum sinal de toxicidade foi visualizado nos 14 dias de observação.   Resultado

semelhante  foi  obtido  com o  grupo  de  camundongos  fêmeas  tratadas  com 300

mg/kg de  ayahuasca.   Entende-se, portanto, que a dose letal  aguda aproximada

(DL 50)  de ayahuasca  pode ser  estipulada em uma faixa  maior  que 2000 mg/kg.

Estima [43], que uma dose letal para um adulto de 70 Kg é de 560 mg, mas nas

cerimônias a dose é de cerca de 27 mg, logo, a margem de segurança para o uso de

ayahuasca é de aproximadamente 0,385 mg/kg para um indivíduo adulto e  saudável

de 70 kg [249], [305].
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4.4.2 Avaliação da toxicidade subcrônica de ayahuasca

A avaliação da toxicidade subcrônica realizada segundo o protocolo OECD

423 possibilita correlacionar e observar em um período mais longo de tempo os

efeitos e riscos resultantes da exposição para análise dos sinais de toxicidade. Por

meio das alterações comportamentais em condicionamentos claro/escuro e campo

aberto, propondo uma visualização das atividades motoras, sensoriais e fisiológicas

[47], [243].

No estudo de toxicidade subcrônica, camundongos  Swiss machos, tratados

com 30 mg/kg de ayahuasca, não apresentaram sintomas de toxicidade. No entanto,

os camundongos  machos  que  receberam as  doses  de  100  mg/kg  e  300  mg/kg

demonstraram  uma  leve  diminuição  da  atividade  motora  e  perda  do  reflexo

palpebral. Os sintomas de toxicidade começaram a se evidenciar entre os dias 14º

ao 28º dia, respectivamente, nos grupos tratados com as respectivas doses de 100 e

300  mg/kg.  O  número  de  óbitos  e  mudança  no  ritmo  respiratório  não  foram

observados no decorrer dos 28 dias em ambos os grupos, mas foram identificados

sons  emitidos  pelos  mesmos  no  desfecho  do  período  de  análise,  não  aferindo

toxicidade significativa relevante [23], [244].

4.4.3 Peso dos órgãos

A intoxicação subcrônica é analisada segundo a administração das doses de

ayahuasca em  período  prolongado  e  diário  que,  segundo  [244],  não  apresenta

alterações significativas na memória e parâmetros toxicológicos.  Considera [249],

que  as  alterações  de  peso  corporal  contemplam  um  parâmetro  de  toxicidade

importante como referência aos efeitos de administração prolongada em toxicidade

subcrônica.

No presente estudo, os camundongos Swiss machos submetidos a 100 mg/kg

e 300 mg/kg da ayahuasca via oral sofreram alteração no peso do fígado, quando

comparado ao grupo controle,  demonstrando um decréscimo em relação ao seu

peso inicial, havendo diferença significativa. Os demais órgãos permaneceram com

seu peso de acordo com o valor padrão, indicados na tabela 4.1 os resultados.
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Tabela 4.1. Peso dos órgãos (g) de diferentes camundongos Swiss machos após a

administração crônica de  ayahuasca nas doses de 30, 100 e 300 mg/kg (VO). Os

resultados foram expressos como média ± E.P.M (n = 5).

 Órgão    Veículo
           Ayahuasca (mg/kg)

      30       100       300
Cérebro 0,33 ± 0,01  0,3 ± 0,01 0,34 ± 0,03 0,28 ± 0,02
Fígado 1,59 ± 0,04 1,5 ± 0,11 1,31 ± 0,05* 1,34 ± 0,05*
Rins 0,23 ± 0,01  0,24 ± 0,01 0,33 ± 0,10 0,22 ± 0,01

*Diferença significativa em relação ao controle

As alterações a nível hepático estão interligadas a parâmetros bioquímicos

que refletem as reais modificações, propondo, assim, uma avaliação e diagnósticos.

Segundo [397], os parâmetros bioquímicos principais que, se alterados, convergem

em possíveis deficiências hepáticas, são: ALT (alanina), que está relacionada com a

produção  de  energia  no  Ciclo  de  Krebs,  metabolização  nitrogenada  dos  tecidos

periféricos ao fígado, desintoxicação e fortalecimento do sistema imunológico; AST

(aspartato), principal parâmetro que propõe diagnostico de deficiências hepáticas,

relacionado também ao estresse oxidativo, é abundante no fígado, quando alterado

um indicativo de danos nos tecidos hepaticos e/ou toxicidade; a fosfatase alcalina

esta relacionada a produção enzimática, existente em maior concentração nos ossos

e fígado,  quando alterada está relacionada a doenças hepáticas;  e  ureia,  que é

convertida  no  fígado,  correlacionando  à  metabolização  de  proteínas,  a  qual  é

catalisada pelo glutamato, por meio de desidrogenase que promove a oxidação do

NADH e NAD [47], [71], [240]. 

Níveis alterados de ALT/GPT propõem lesões, logo, intoxicação. Os níveis

alterados de AST/GOT convencionam aumento enzimático com dano e doenças.

Alterações na fosfatase alcalina e uréia são indicativos de doenças hepáticas, no

entanto, quanto aos quatro parâmetros citados, não houve alterações significativas,

somente em um tratamento da  ayahuascaa 100 mg/Kg, quanto a ureia,  que não

representa relevância, o que é verificado na tabela 4.2 [47].

4.4.4 Teste bioquímico

Na  avaliação  do  teste  bioquímico,  estatisticamente  é  possível  observar

algumas alterações quando comparado ao veiculo, para os seguintes parâmetros:

Uréia UV, Proteínas totais, Albumina e triglicerídeos, e não ocorreram alterações
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para  Glicose,  Creatina,  e  Fosfatase  alcalina,  evidenciados  na  tabela  4.2  que

correlacionam os tratamentos. 

Tabela  4.2.  Disposição  da  Média  ±  Desvio  Padrão  dos  parâmetros  bioquímicos

utilizando  ANOVA  para  comparações  de  Tukey  do  sangue  dos  ventrículos  de

camundongos Swiss após administração da ayahuasca, VO.

Parâmetros

Bioquímicos
  Veículo               Ayahuasca (mg/kg)

   30    100       300
ALT/GPT 

   sem 

Piridoxal

             (U/L)

55,75±4,73        38,33±2,69 37,66± 4,09 47,33± 6,88

          AST/GOT 

   sem 

Piridoxal

 (U/L)

157,0± 10,17 167,83± 25,97 170,0±39,58 219,33± 37,63

         Fosfatase 

Alcalina 

 (U/L)

230,25±39,11 266,83± 33,95 293,33±54,39 384,0±27,06

Glicose 

(mg/dL)
213,0±34,00 192,66± 30,57 129,0±22,0 171,33 ±54,85

        Creatinina

(mg/dL)
0,340 ±0,027 0,265±0,028 0,343±0,098 0,270± 0,04

 Ureia

   UV

          (mg/dL)

60,25± 1,181 49,50± 2,78 38,66± 8,25* 51,0± 0,57

         Proteínas

            Totais

            (g/dL)

6,57± 0,100 5,78 ±0,060** 6,49± 0,25 5,99 ±0,03*

        Albumina

 (g/dL)
2,17± 0,077 1,95±0,024* 2,06 ±0,04 1,89 ±0,07*

 Ácido

 úrico    

           (mg/dL)

2,59± 0,480 1,85 ±0,38 3,42 ±0,70 3,5± 0,18

        Colesterol

         Liquiform

129,7 ±11,11 113,2 ±22,57 124,00± 7,23 115,3± 6,35
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           (mg/dL)
      Triglicérideos

          (mg/dL)
341,0 ±46,16 152,80±11,07*** 145,66±29,8* 104,6± 10,6***

       Colesterol

      HDL (mg/dL)
73,50 ±5,18 85,60 ±4,40 79,00± 7,00 81,33± 3,33

Resultado significativamente quando comparado ao controle *P≤ 0,05; **p≤0,01

Os efeitos tóxicos da ayahuasca, assim como qualquer outra espécie vegetal

utilizada ou consumida, apresentam fatores de riscos quando mal administrada, que

também  pode  ter  sofrido  interferência  quanto  ao  local  de  coleta,  a  estações,

quantidade ingerida, além dos hábitos alimentares, interação com medicamentos,

farmacogenômica,  doenças,  idade, sexo, etnicidade e polimorfismo genético [28],

[271], [282], [305].

Existem  alterações  nos  parâmetros  bioquímicos,  no  entanto,  não  são

significativos a todos os tratamentos administrados, além de apresentar diferença na

significância para o intervalo de confiança. Os parâmetros referenciados são: ureia,

que apresenta somente alteração no tratamento de 100 mg/Kg de ayahuasca, não

propondo relevância; proteínas totais, que em 30 e 300 mg/Kg alteração, no entanto

está  relacionado a  estruturação e fisiologia de células,  tecidos e hormônios que

regulam funções,  quando  alterado  indica  deficiência  alimentar,  que  ao  longo  do

tempo pode causar problemas hepáticos; albumina, a 30 e 300 mg/Kg, que promove

transporte,  além  da  pressão  osmótica  e  síntese  hepática.  Os  parâmetros

apresentaram  diferenciação  quanto  ao  veículo,  porém  não  interferiu  ou  induziu

modificações no mau funcionamento dos órgãos, em especial ao fígado [122], [309],

[320], [397]-[400].

O  parâmetro  triglicerídeo  apresentou  redução  significativa  (***p˂0,05),  ao

perfil  bioquímico, permanecendo dentro das faixas e/ou com pequenas alterações

para  a  maioria  dos  parâmetros.  Os  níveis  adequados  de  fosfatase  alcalina,

proteínas, creatina, ácido úrico, ureia, indicando, assim, a não ocorrência de indução

de alterações fisiológicas do fígado e renais. Segundo [397], o fígado e os rins com

mau funcionamento apresentam alterações expressivas em parâmetros bioquímicos

específicos, indicando hepatoxicidade; ao analisar a tabela 4.2, também evidencia

uma  redução  não  significativa  de  colesterol  LDL  (liquiform),  o  ruim,  que  está

associado  a  depressão,  ansiedade,  doenças  cardiovasculares  e  obesidade,  e

aumento do HDL, o bom, que possibilita convencionar a redução do peso do fígado
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apresentada nos camundongos  Swiss, por não haver alterações significativas nas

substâncias produzidas pelo mesmo nos resultados bioquímicos [50],  [271], [300],

[305], [309], [397], [399]-[402].

A  toxicidade  está  correlacionando  os  parâmentros  com  os  efeitos

comportamentais, que são reflexos das mudanças na comunicação e interatividade

das  células  nervosas,  atribuido  atividades  motoras,  sensorial,  comportamental  e

fisiológica para os testes individuais que avaliam a fração do perfil emocional [377],

[397].



Capítulo 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ayahuasca possibilita abstrações para tratamentos terapêuticos a partir da

sinergia  da  Bc e  Pv,  que  possuem uma  expansão  doutrinária  e  científica  da  ação

alucinógena, inibindo a adicção de opioides, atuando nos receptores serotoninérgicos,

onde a adicção altera a neuroplasticidade no NAc, hipocampo e amígdalas cerebrais.

Ayahuasca,  ao longo das décadas,  contempla evidências de atividades biológicas e,

embora estas evidências em tratamentos e terapias comportamentais cognitivas sejam

crescentes,  existem  limitações  sobre  as  propriedades  antiadictas  a  morfina,  com

necessidade  de  estudos  genotóxicos  não  anteriormente  propostos  em  in  vivo,

ampliando os estudos toxicológiocos para fitoterápico seguro, realizado neste trabalho.

5.1 Conclusão

No decorrer deste trabalho, foi  assinalada a importância da  ayahuasca na

dinâmica  da  terapia  realizada  por  tribos  xamânicas  e  irmandades,  relacionando

estudos  que  levem  a  compreensão  científica  em  expansão  na  ótica  da

farmacocinética  e  farmacodinâmica  do  DMT,  do  qual  interagem  com  o  sistema

nervoso, auxiliando em tratamentos, curas e autoconhecimento, com o auxilio das β-

carbolinas para biodispoibilidade. 

Expandiu-se  todo  contexto  espacial  ao  real,  ou  seja,  as  contribuições  do

agonismo  do  DMT  aos  receptores  serotoninérgicos  de  áreas  específicas  do

encéfalo, no qual se realizaram estudos que anteriormente não foram evidenciados

para genotoxicidade em  in vivo. A verificação do potencial antiadicto e toxicidade

aguda  e  subcrônica  ampliou  a  ação  do  potencial  fitoterápico,  no  entanto,

apresentou-se um dado relevante ao genotóxico.

Considera-se que os objetivos propostos para a realização do trabalho foram

alcançados,  pois  se  promoveu  um  estudo  abrangente  ao  desenvolvimento  do

possível  fitoterápico,  segundo  estudos  relevantes  de  genotoxicidade,  PCL  e

toxicidade.  Neste âmbito,  foi  desenvolvida uma metodologia de identificação dos

compostos  químicos  da  ayahuasca,  por  meio  da  validação  de  um  método



cromatográfico que serviu de referência, auxiliando em comprovar a presença dos

compostos de interesse, assim prosseguindo e dando continuidade das etapas de

análise.

A  análise  química  por  CLAE  contemplou  um  método  aplicado  no  qual

detectou com eficiência o perfil fitoquímico da ayahuasca, indicando a presença dos

alcalóides: DMT e β-carbolinas (HÁ, HL e THH), convencionado a similaridade do

grau  de  concordância  experimental  de  referência   utilizada  como  base,  onde  o

cromatograma  apresentou  picos  simétricos  com  boa  sensibilidade,  resolução  e

eficiência,  sem  deformações  ou  sobreposições,  tangenciando  tempos  e

comprimentos de ondas específicos aos compostos químicos presentes.

O DNA está em constante desgaste e reparo, devido às interações com o

meio  e  reatividade  de  moléculas,  segundo  uma  biodisponibilidade  e  processos

oxidativos constantes. Ao analisar  ayahuasca aos tratamentos administrados, eles

não induziram atividade genotóxica nas condições experimentais  in  vivo,  pois  os

parâmetros analisados do ensaio cometa não propuseram danos ao DNA, ou seja,

não evidenciaram lesões ao DNA para as exposições. No entanto, ao referenciar a

frequência  de  MNs  presentes  nos  eritrócitos  policromáticos,  para  ambos  os

tratamentos,  determinou-se ser  mutagênico.  Esta instabilidade cromossômica por

clastogênica  e/ou  aneugênica  é  significativa,  propondo,  assim,  certa

carcinogenicidade, mesmo apresentando redução da frequência à exposição de 72

horas, ou seja, crônica. 

A  ayahuasca não  induziu  preferência  condicionada  por  lugar,  pois  não

apresentou condicionamento ao pareamento por reforços compensadores em meio

ao  evento  gratificante  que  propôs  motivação  prazerosa,  ou  seja,  não  ocorreram

alterações no córtex mesolímbico para a expressão do NAc, hipocampo e  amígdala

cerebrais, que sofrem plasticidade com administração da morfina, a qual condiciona

tolerância  e  dependência,  sugerindo,  assim,  o  uso  da  ayahuasca no  tratamento

terapêutico  de  adictos  a  morfina  devido  seu  efeito  antiadicto,  pois  inibiu

significativamente a morfina.

Investigando  a  toxicidade  comportamental  correlacionado  ao  bioquímico

segundo nível agudo e subcrônico permitiram conclui que a ayahuasca não produz

efeitos tóxicos sobre os parâmetros analisados, pois a administração da mesma não

promoveu alterações comportamentais para condicionamento claro/escuro e campo



aberto, não interferindo em reações no sistema nervoso central em camundongos

Swiss. 

Além disso,  não  houve  aparecimento  de  sinais  neurológicos  e  morte  aos

tratamentos por via gavagem ao agudo. Os tratamentos com ayahuasca não foram

considerados tóxico à dose administrada por via oral em camundongos  Swiss, em

que  a  dose  estimada  foi  de  2000  mg/kg.   A  administração  da  ayahuasca não

provocou lesões ao fígado e rins, mesmo apresentando a redução de peso no fígado

para os tratamentos de 100 e 300 mg/Kg, pois não apresentou concordância aos

parâmetros  base  de  deficiência  hepática  ao  perfil  bioquímico,  e  sim  redução

significativa  de triglicerídeos,  além de LDL e  aumento  do HDL não significativo,

porém relevante. 

Levando-se  em  consideração  os  estudos  de  genotoxicidade  e  toxicidade

comportamental  e  bioquímica  para  os  tratamentos  agudo  e  subcrônico  em

camundongos Swiss, conclui-se  que a ayahuasca não produz efeitos mutagênicos e

tóxicos  sobre  os  parâmetros  analisados.  Vale  salientar  seu  uso  no  tratamento

terapêutico de adictos a morfina, devido a seu efeito antiadicto em PCL, propondo

avaliar efeitos crônicos de forma mais detalhada para eliminar riscos quanto ao uso

terapêutico, principalmente quanto ao citogenético.

5.2 Perspectivas e sugestões futuras

Os dados apresentados contribuem efetivamente ao uso da ayahuasca como

possível fitoterápico. Porém, existem alguns detalhes discretos e relevantes a serem

analisados para garantir a segurança da administração, logo, é necessário conduzir

uma  avaliação  mais  ampla  de  exposição  ao  citogenético  devido  à  presença

continuada da frequência de MNs em eritrócitos policromáticos. 

Ao modelo Pavloviano é necessária uma análise morfológica de neurônios

para  obter  uma  mensuração  das  alterações  de  neuroadaptações  que  envolve

aprendizagem subjacente. 

Aos estudos toxicológicos bioquímicos se sugere um exame histológico dos

hepatócitos, para obter uma análise mais especifica da redução de peso do fígado.



5.3 Contribuições

O projeto contribui significativamente para a:

- Comprovação experimental das substâncias presentes no sacramento, além

de  proporcionar  informações  de  genotoxicidade  que  não  foram  investigadas

anteriormente in vivo;

-  Contribuindo para pesquisas com o uso terapêutico da  ayahuasca como

possível  fitoterápico,  bem  como  nas  linhas  de  pesquisa:  “Bioprospecção  de

fármacos” e “Neuroquímica com adicção de opioides” no Estado do Piauí;

- Favorecendo quantitativamente e qualitativamente a produção científica dos

Programas de Pós-Graduação em Química da UESPI,  bem como nas áreas de

Farmacologia, Biotecnologia e Neurociências; 

- Além do incentivo a preservação do patrimônio religioso das Irmandades e

oportunidades futuras a realização de outros projetos.
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Apêndice A*
TABELA DO ENSAIO COMETA

Tabela  A.  Indução  de  Dano  e  Reparo  em  camundongos  Swiss  tratados  com

ayahuasca  para  os T1(30 mg/Kg VO),  T2(100 mg/Kg VO)  e T3(300 mg/Kg VO)

determinados por média e desvio padrão.

Tratamentos

Tail Length

(ẋ±SD)

F                   M

            Tail DNA %

                (ẋ±SD)

          F                   M
CP             133,3 ± 67,94             42,46±13,64
CN 28,64±25,04               5,52±5,39
T1D 36,38±21,05*  32,42±21,31* 10,46±13,26* 9,230±5,750*



T2D 29,96±19,00*  29,58±18,27* 9,046±7,273* 10,74±9,010*
T3D 32,88±19,24*  32,60±28,11* 10,02±8,598* 9,464±8,055*
T1R 20,62±8,136*    19,68±7,78* 8,877±3,735* 9,038±6,243*
T2R 19,64±8,002*  15,56±9,433* 8,288±2,449* 9,562±5,370*
T3R 17,60±8,795*  20,76±8,190* 11,40±6,935* 9,016±3,921*

*p˂0,05; média (ẋ); desvio padrão (SD); comprimento da cauda ( TailLength); porcentagem de DNA

( Tail DNA); controle positivo (CP); controle negativo (CN); tratamento (T); reparo (R).

Apêndice B*
TABELA DOS DADOS MUTAGÊNICO 

Tabela B. Disposição da Média ± Desvio Padrão em 2000 eritrócitos policromáticos

micronúcleados (MNPCEs)  por  animal,  segundo  medula  óssea  de camundongos

Swiss  tratados com  ayahuasca para os T1(30 mg/Kg, VO), T2(100 mg/Kg, VO) e

T3(300 mg/Kg, VO).

Tratamentos
MNPCEs (ẋN° / %) para

2000 Eritrócitos
ẋfMNPCEs± SD

CP 51,83 / 2,59 0,02592 ± 0,009203
CN 1,83 / 0,09*** 0,00091 ± 0,000396***
T1A 32,83 / 1,64 0,01642 ± 0,001551
T2A 30,83 / 1,54 0,01542 ± 0,001287
T3A 27,83 / 1,39 0,01392 ± 0,001228
T1C 9,16 / 0,45** 0,00458 ± 0,000637**
 T2C 6,16 / 0,31*** 0,00308 ± 0,000676***



T3C 7,66 / 0,38** 0,00383 ± 0,000954**
*e**e***p˂0,05; controle positivo (CP); controle negativo (CN); tratamento (T); agudo (A); crônico (C).



Anexo 
TERMO DE DOAÇÃO DA AMOSTRA DE AYUHASCA 
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