
A Ayahuasca é uma infusão vegetal psicoativa 

da Amazônia preparada a partir do cipó de Ba-

nisteriopsis caapi, que contém alcalóides ß-car-

bolinas inibidores de monoamina oxidase, enzi-

ma que degrada o neurotransmissor serotonina. 

Além disso, contém folhas de Psycotria viridis, 

constituída por N, N-dimetiltriptamina (DMT), 

agonista de receptores de serononina.

ANÁLISE FARMACOLÓGICA E COMPOSI-
ÇÃO QUÍMICA

As tribos indígenas que utilizam a bebida enteó-

gena denominada de Ayahuasca[9] a longos pe-

ríodos de tempo[10], utilizam este chá[11] como 

elemento de proteção e cura de inúmeras doen-

ças[12] com alto índice de sucesso. A constata-

ção destas curas levantou questionamentos no 

meio acadêmico acerca das funções destas sub-

stâncias ativas presentes na infusão (Desmarche-

lier et al., 1996). A maior parte destas tribos indí-
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RESUMO

Revisamos alguns estudos acadêmicos sobre o atual estado de compreensão das consequências de ingestão do chá de Ayahuasca, a curto, 

médio e longo prazo. Nos deparamos com uma elevada quantidade de evidências das qualidades benéficas e medicinais da bebida enteóge-

na[1]. Há uma convergência em quase a totalidade dos artigos revisados sobre os efeitos positivos em indivíduos com idades entre 18 e 90 

anos. Avaliamos também, pessoas com variados problemas crônicos psicofisiológicos[2], doenças como diabetes, neurodegenerativas, depen-

dência química e pacientes em estado terminal por câncer e quando utilizadas no contexto terapêutico[3]. Ainda há muito o que descobrir e é 

cedo para uma conclusão definitiva sobre seus limites medicinais. Estamos convencidos, entretanto, de que a utilização da Ayahuasca no con-

texto religioso, tem como consequência natural, efeitos terapêuticos exponenciais que não oferecem riscos ao caráter psicológico ou físico dos 

indivíduos[4]. Embora cada novo estudo publicado lance ainda mais luz sobre o tema, a sociedade ainda está carregada de preconceitos e ta-

bus[5], além de uma certa falta de interesse por parte de alguns profissionais da saúde, como psiquiatras e psicólogos. A Ayahuasca possui pre-

venções e contraindicações que são frequentemente ignoradas por entusiastas, nos esforçamos para circunscrever e delimitar os perigos da sua 

utilização sem as devidas precauções e preparos, uma boa observação judiciosa e com respeito, vale por meia experiência. Estas prevenções 

quando ignoradas podem acarretar em intensos efeitos colaterais negativos podendo resultar em coma e em raríssimos casos, ao óbito[6]. Ex-

periências em laboratório com 50 vezes a dosagem ritualística, 150ml em média para um indivíduo de 70kg, levaram a óbito alguns roedores, 

mais especificamente ratas Wistar[7]. Embora o mesmo processo não possa ser aplicado em humanos, levando em consideração a enorme dife-

rença entre espécies, ambiente, estado físico e psicológico. A ingestão de 7,5 litros de Ayahuasca em curto espaço de tempo, acarreta em um 

processo de expurgo[8] devido a quantidade de alcaloides no estômago e DMT nas fendas sinápticas. É necessário estabelecer padrões claros 

de utilização, delimitando seus efeitos e consequências a curto, médio e longo prazo. Portanto, vamos entender como esta mecânica a nível 

orgânico se processa.
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genas utilizam o chá para curar doenças parasitá-

rias e gastrointestinais que são muito comuns 

nas regiões tropicais (Pomilio et al., 1999). A 

Ayahuasca para os indígenas é considerada uma 

planta mestre, uma ferramenta de diagnóstico e 

cura (Tupper, 2008) não apenas de doenças físi-

cas, mas também e principalmente distúrbios psi-

cológicos e espirituais. Quando os primeiros re-

sultados das experiências controladas em labora-

tório com animais surgiram, os acadêmicos fo-

ram surpreendidos com seu potencial terapêuti-

co. A investigação de plantas psicoativas e seus 

mecanismos de ação tem fornecido inéditas e 

valiosas informações sobre a neuroquímica de 

muitas doenças do sistema nervoso central, bem 

como a química da consciência (O’Connor & 

Roth, 2005) demonstrando a importância das áre-

as cerebrais envolvidas diretamente pelo uso do 

chá. O cipó Banisteriopsis caapi, da família Mal-

pighiaceae, conhecido como 

mariri, nativo da Amazônia e 

dos Andes, contêm os alcalói-

des[13] β-carbolinas harmina 

(HRM), harmalina (HRL) e tetra-

hidroharmalina (THH). A harmi-

na e a harmalina possuem a 

capacidade de inibir reversivel-

mente a enzima monoamino 

oxidase (MAO), que desamina 

preferencialmente, a noradre-

nalina e a serotonina, mas tam-

bém a dopamina. A tetrahidro-

harmalina tem a capacidade de inibir a recapta-

ção de serotonina, além de inibir a MAO. A con-

centração desses alcalóides no chá de 

Ayahuasca varia de 0,05% a 1,95% de peso seco 

(McKenna et al., 1984; McKenna, 2004).

A ação conjunta destes mecanismos eleva os ní-

veis de noradrenalina, serotonina e de dopamina 

na fenda sináptica[14] (Cazenave, 2000; Callaway 

et al., 1999, McKenna et al., 1998; Luna, 2005). 

Portanto, torna-se claro que a interação sinérgi-

ca[15] do DMT e β-carbolinas, presentes no chá 

de Ayahuasca, permitem que as propriedades 

psicoativas da infusão se manifestem, assim 

como sua efetiva ação farmacológica, visto que a 

bebida proporciona um aumento nas concentra-

ções de serotonina e torna o DMT disponível por 

via oral (Callaway & Grob, 1998).

Embora não se tenha relatos de mortes por into-

xicação de β-carbolinas, Callaway et al. (1996) 

destaca que, como são potentes inibidores da 

MAO, podem causar reações adversas quando 

combinadas com medicamentos, que possuem 

tempo de meia-vida longo, incluindo os inibido-

res seletivos de recaptação de se-

rotonina (SSRIs). O bloqueio da 

MAO juntamente com o decrésci-

mo de recaptação pelos SSRIs 

pode levar a síndrome serotoni-

nérgica. Sendo assim, com o au-

mento do uso de medicamentos 

SSRIs e o crescente interesse no 

chá de Ayahuasca o risco de toxi-

cidade[16] aumentou nos últimos 

anos.

Os efeitos neuroquímicos[17] ob-

servados por usuários do chá de 

Ayahuasca incluem palidez, sudorese, midríase, 

salivação, náuseas, vômitos, diarreia, hiperten-

são, palpitação, taquicardia, tremores, excitação 

e alteração na temperatura corpórea (Shanon, 

2003, Riba et al., 2001).
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Os efeitos somáticos[18] surgem entre 15 e 30 

minutos, os psicológicos[19] entre 30 e 60 minu-

tos, ambos com atuação máxima entre 60 e 120 

minutos após a ingestão, (Riba et al., 2001). Vale 

destacar que os efeitos[20] somáticos e 

psíquicos estão diretamente relacionados à pré-

disposição fisiológica do indivíduo[21], quantida-

de da dose e composição do chá (inibidores e 

DMT). Segundo de Souza (2011), o nível de estru-

turação sóciofamiliar, o contexto no qual este in-

divíduo tem a experiência, a história pessoal e o 

grau de vulnerabilidade física e emocional de 

cada indivíduo são ele-

mentos decisivos duran-

te as alterações de cons-

ciência causadas pelas 

substâncias psicoati-

vas[22].

Entre os efeitos psicoló-

gicos são frequentemen-

te reportados nas primei-

ras experiências, ansie-

dade, visões parecidas 

com sonhos, sensação 

de vigilância muito acentuada na audição, tato, 

paladar e intensa estimulação, alterações no pro-

cesso de pensamento, concentração, atenção, 

memória e julgamento, alteração da percepção 

da passagem do tempo, mudanças na percep-

ção corporal, alterações na expressão emocional, 

mudanças de significado de experiências anterio-

res (“insights”), sensação da “alma se despren-

dendo do corpo“, sensação do contato (visão, 

audição, tato) com locais, Seres e Espíritos, e al-

terações perceptuais atingindo vários sentidos, 

onde alucinações e sinestesias são comuns, em 

alguns casos perda de memória temporária a cur-

to prazo, confusão mental e desorientação (Caze-

nave, 1996; Costa, et al., 2005; Callaway, 1999; 

Shanon, 2003; Schvartsman, 1992; Schultes & 

Hofmann, 1992; Pires, et al., 2010; de Souza, 

2010; Vinha, 2005; Santos, 2004; Riba, et al., 

2001).

Em testes de toxicidade aguda não se verifica-

ram evidências de efeitos adversos graves ou o 

abuso potencial da Ayahuasca. Além disso, estu-

dos separados com animais da dose letal média 

da N,N-Dimetiltriptamina (DMT) e dos alcaloides 

Harmina e Harmalina indicaram que uma dose 

letal dessas substân-

cias em humanos, é 

provavelmente supe-

rior a 50 vezes a 

dose típica cerimoni-

al (GABLE, 2007). 

No entanto, o crité-

rio de uma dose úni-

ca de letalidade agu-

da é uma estimativa 

extremamente limi-

tada de toxicidade 

para o homem por-

que ela não leva em conta variáveis como dife-

renças entre espécies, a administração repetida, 

condições ambientais, estado de saúde e fatores 

psicológicos. Tais variáveis podem ter influência 

sobre uma relação dose-resposta (GABLE, 2007).

Estudos realizados sobre os efeitos cardiovascula-

res da Ayahuasca constataram alterações nos ba-

timentos cardíacos, assim como o aumento da 

pressão arterial sistólica e diastólica (RIBA et al, 

2001; CALLAWAY et al, 1999). Embora estes au-

mentos sejam moderados, deve-se ter cuidados 

especiais[23] em pessoas que têm pressão arteri-

al elevada ou outros problemas cardiovasculares. 
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Deve-se notar que os dados clínicos que tenham 

sido publicadas até o momento são de jovens 

voluntários saudáveis. Resultados de segurança 

podem ser diferentes em pessoas idosas ou pes-

soas com condições pré-existentes (BOUSO; RI-

BA, 2011). Estudos específicos com indivíduos 

entre 70 e 90 anos obtiveram resultado similar 

aos de idade inferior.

CONCLUSÃO 

A maior parte das conclusões destes estudos 

apontam para a inocuidade da bebida do ponto 

de vista toxicológico: não se constatou "nenhu-

ma diferença significante no sistema neurosenso-

rial, circulatório, renal, respiratório, digestivo, en-

dócrino entre os grupos experimentadores e de 

controle" (GROB et al., 1996), não foram encon-

trados sinais de consequência médica e social 

deletérias em membros a longo prazo do Santo 

Daime[24], da Barquinha e da UDV[25] (FÁBRE-

GAS, 2010; ANDERSON at al., 2012). Esses estu-

dos são corroborados e contextualizados por 

uma pletora de estudos etnográficos que com-

provam a natureza saudável e funcional dessas 

comunidades que consomem a Ayahuasca regu-

larmente por várias gerações (BRISSAC, 2010; 

MACRAE, 1992; GROB et. al., 2004; SANTOS, 

2007).

É possível afirmar que a utilização do chá de 

Ayahuasca não oferece risco à saúde do ser hu-

mano seja a curto, médio ou longo prazo, quan-

do observadas as precauções apontadas pelo 

CONAD (Conselho Nacional Anti Drogas) sobre 

a não utilização de medicações que contenham 

certas substâncias descritas anteriormente, geral-

mente comuns nos antidepressivos e antihiper-

tensivos, e no grupo de risco[26], como os que 

sofrem de problemas hipertensivos e cardiovas-

culares. Por outro lado, há relatos de pacientes 

que faziam uso regular de Ayahuasca e que usa-

ram antidepressivos com boa tolerabilidade, o 

que pode ser talvez compreendido pelo aumen-

to dos receptores serotonérgicos devido ao uso 

crônico da bebida (Callaway et al., 1994). Entre-

tanto advertimos para o alto risco de uma síndro-

me serotoninérgica, como explicada anteriormen-

te.

UTILIZAÇÃO DA AYAHUASCA NA RECUPERA-
ÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

O uso abusivo do álcool gera consequências ne-

gativas para o indivíduo, seus familiares e para a 

sociedade; e ainda não possui um tratamento sa-

tisfatório, sendo a busca por novos tratamentos 

uma importante questão de saúde pública. A 

Ayahuasca é conhecida popularmente por ser 

útil no tratamento do alcoolismo e das drogas. 

Em função disso, esta revisão de trabalho avaliou 

o efeito farmacológico do chá em modelos pré-

clínicos de dependência[27]. 

Os princípios ativos foram quantificados e esta-

vam presentes em concentrações semelhantes à 

encontrada na literatura. A administração por via 

oral não induziu óbito dos camundongos, reve-

lando a segurança do seu uso nos animais. Foi 

avaliado o perfil farmacológico através dos tes-

tes de screening[28], atividade motora, coordena-

ção motora e potencialização de sono induzido 

por hexabarbital[29] e não foram encontradas al-

terações comportamentais dignas de nota em 

relação ao grupo controle. Não foi possível avali-

ar a influência da Ayahuasca no consumo de eta-

nol em camundongos, pois não houve preferên-

cia pelo etanol em relação à água no teste de li-
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vre escolha dessa substância. Esses resultados 

indicam que o uso da Ayahuasca para o trata-

mento do alcoolismo não pode ser descartado, 

porém novos estudos precisam ser realizados 

para definitivamente comprovar o raio de ação 

deste uso.

Estudo realizado por Grob e colaboradores 

(1996) indica que indivíduos com distúrbios do 

uso abusivo de drogas, transtorno depressivo 

maior, transtorno de ansiedade fóbica, e histórias 

de comportamento violento associado ao alcoo-

lismo tiveram diminuição na recorrência de suas 

desordens após a entrada na União do Vegetal 

(UDV) e utilização do chá de Ayahuasca em perío-

dos regulares. 

O “Projeto Hoasca”, estudo realizado com brasi-

leiros que consomem a Ayahuasca, conduzido 

pelo Centro de Estudos médicos da União do Ve-

getal (UDV), evidenciou desempenho significati-

vamente melhor em teste de memória de indiví-

duos que fazem uso do chá (DOS SANTOS, 

2010).  

Um volume considerável de evidências indica 

que a Ayahuasca pode ser útil para o tratamento 

da dependência do álcool e de outras drogas de 

abuso, como a cocaína. (THOMAS et al., 2013; 

BRIERLEY; DAVISON, 2013). Os dependentes 

químicos que iniciam o tratamento com a 

Ayahuasca, relatam uma brusca redução nos sin-

tomas de abstinência, tal como diminuição consi-

derável na necessidade do consumo de drogas, 

cigarro e principalmente o álcool. Uma outra par-

cela destes mesmos dependentes relata um pro-

cesso um pouco mais doloroso de expurgo físico 

e emocional, que convergem para uma maior re-

sistência ao consumo de drogas. De modo geral, 

é possível afirmar que os dependentes químicos 

durante o tratamento com a Ayahuasca, em cur-

to espaço de tempo, conseguem retomar o con-

vívio com a família e a vida social. 

CONCLUSÃO

A utilização da Ayahuasca e a combinação de ou-

tras medicinas como a Ibogaína[30], tem gerado 

uma revolução no combate a dependência física 

e psicológica causada pelas drogas. Dezenas de 

clínicas[31] para o tratamento com estas medici-

nas estão surgindo em todos os estados da fede-

ração, com maior concentração nos estados do 

Amazonas, Pará e Acre. O índice de recupera-

ção, chega a 90% com tratamento intensivo e do-

ses “heroicas”[32].

EMPREGO DA AYAHUASCA NO TRATAMEN-
TO À DOENÇA DE PARKINSON, DOENÇA DE 
HUNTINGTON, MAL DE ALZHEIMER, DEGE-
NERAÇÃO ESPINOCEREBELAR, ESCLEROSE 
LATERAL AMIOTRÓFICA E DEMAIS DOEN-
ÇAS NEURODEGENERATIVAS

Estudos clínicos mostram que a inibição da MAO 

pela harmina e harmalina proporcionam prote-

ção contra a neurodegeneração, tendo um gran-

de potencial como ação terapêutica para o trata-

mento da doença de Parkinson (SERRANO-DUE-

NAS et al., 2001). Os resultados obtidos do traba-

lho realizado por Samoylenko e colaboradores 

(2010), também apontam a possível aplicação do 

extrato de Banisteriopsis caapi para o tratamento 

do parkinsonismo e outras doenças neurodege-

nerativas. 

O estresse oxidativo induzido tem sido fortemen-

te associado com a patogênese de doenças neu-

rodegenerativas, incluindo a doença de Alzhei-
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mer (BARNHAM et al., 2004), estes resultados 

apoiam os usos tradicionais de extrato de B. caa-

pi para o tratamento da depressão (SERRANO-

DUEÑAS et al., 2001; SCHWARZ et al., 2003). 

Além disso, a investigação sugere que o extrato 

padronizado de B. caapi com composição atribuí-

do de marcadores pode ser útil para as doenças 

neurodegenerativas devido ao efeito combinado 

de proantocianidinas e β-carbolina alcaloides, o 

antigo responsável pelos antioxidantes, MAO-B 

atividades inibitórias (HOU et al., 2005), e efeitos 

anti neurodegenerativos (HEO; LEE, 2005; CHO 

et al., 2008; CASTILLO et al., 2004), enquanto 

que o último aumenta a liberação de dopamina 

a partir de células cerebrais (SCHWARZ et al., 

2003) e inibição de MAO, impedindo assim a sua 

repartição (SAMOYLENKO et al., 2010; WANG 

et al., 2010). 

São verificados efeitos benéficos contra o medo 

e a incerteza, à timidez com estranhos, a preocu-

pação antecipatória (ansiedade), aumenta a capa-

cidade de lembrar as palavras na quinta tentati-

va, maior número de palavras lembradas, melhor 

recordação tardia, melhor recordação de pala-

vras após interferência (GROB et al., 2004), au-

mento da criatividade (SHANON, 2002), causa 

melhoras para autismo e desordem de déficit de 

atenção por hiperatividade (MACKENNA, 2004). 

Os resultados com idosos são surpreendentes, 

muitos estão na faixa etária de 70, 80 e 90 anos, 

tendo a saúde mental em perfeito estado, (LU-

NA, 1984-a; LUNA 1984-b; LUNA, 1986; MCKEN-

NA et. al., 1998). A inexistência no histórico pes-

soal de doenças sérias, aumento do vigor físico e 

longevidade são observadas em membros da 

UDV que usam a Ayahuasca desde a adolescên-

cia, o mesmo também foi observado em estudos 

realizados no Peru (MCKENNA, 2004).

Experiências em Rattus norvegicus demonstra-

ram que o chá é uma bebida inócua dos pontos 

de vista psicofisiológico e toxicológico, pois ne-

nhuma alteração comportamental significativa foi 

encontrada, bem como, nenhuma alteração histo-

morfológica em cortes de cérebro, e nenhuma 

morfohematológica em esfregaços de sangue 

(SANTOS, 2004; CALLAWAY et al., 1999).

DIABETES

Um estudo conduzido por pesquisadores da 

Icahn School of Medicine,  revelou que a harmi-

na – alcaloide presente nos preparos de Ayahuas-

ca – tem um grande potencial para o tratamento 

de diabetes. O diabetes é uma doença autoimu-

ne que previne o pâncreas de produzir insulina, 

que é o hormônio  que nos permite receber a 

energia dos alimentos.  Isso acontece porque o 

sistema imunológico dos diabéticos ataca as célu-

las responsáveis por sintetizar a insulina – as célu-

las betas.

Os pesquisadores observaram que a harmina esti-

mula a proliferação das células beta no pâncreas. 

No estudo, a harmina triplicou o número das cé-

lulas nos pâncreas dos ratos. 

Os resultados proporcionam uma larga gama de 

evidência que demonstra que a classe da harmi-

na pode fazer as células betas proliferarem em 

níveis relevantes para o tratamento de diabetes. 

“Apesar de nós ainda termos muito trabalho me-

lhorando a especificidade e potência da harmi-

na, nós acreditamos que esses resultados repre-

sentam uma etapa chave para um futuro trata-

mento mais efetivo  de diabetes.” – Andrew 

50

REVISTA CIÊNCIA ESPÍRITA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          Dezembro/2016



Stewart – (Diretor do Instituto de Diabetes, Obe-

sidade e Metabolismo na Icahn School of Medici-

ne)

O desafio dos pesquisadores agora será produzir 

um medicamento que só atinja as células beta 

visto que a harmina tem outros efeitos, assim 

como a Ayahuasca, mas a descoberta soma mais 

um uso medicinal à bebida, junto com tratamen-

to de depressão e estresse pós-traumático.

CÂNCER

Uma das principais ações fisioimunológicas da 

Ayahuasca é o aumento das células natural killers 

(NK) que estão diretamente envolvidas no com-

bate a parasitas e células cancerosas (CALIGIURI, 

2008; LANIER, 2008). Há relatos de remissão de 

cânceres e outros problemas sérios, através do 

uso regular do chá (TOPPING, 1998; MCKENNA, 

2004), sendo observada também redução signifi-

cativa na dor física (BARBOSA et. al., 2009).

Em artigo publicado pela revista SAGE Open Me-

dicine[33], o autor argumenta sobre os possíveis 

efeitos da Ayahuasca no tratamento contra o cân-

cer. Ver (PLANTANDO CONSCIÊNCIA, 2016)[34].

Nas palavras do autor[35]:

“O artigo começa com uma revisão de nove ca-

sos descritos em artigos científicos, sites, livros e 

palestras, de pessoas com câncer que declaram 

ter se beneficiado do uso da Ayahuasca em seus 

caminhos de cura. Estes pacientes têm ou tive-

ram câncer de próstata, ovário, útero, estômago, 

mama, cólon e também no cérebro. Ao menos 3 

casos incluem melhoras detectadas em exames 

clínicos tradicionais, como os níveis de PSA (Pros-

tate-Specific Antigen) ou o CEA (CarcinoEmbryo-

nic Antigen). Em alguns casos os pacientes se tra-

taram apenas com Ayahuasca, outros fizeram ci-

rurgia primeiro e depois, ao invés da quimiotera-

pia, optaram por rituais de cura com Ayahuasca. 

Apenas um caso foi considerado piora pelos pes-

quisadores que o relataram, mas infelizmente 

eles não forneceram detalhes sobre o caso.”

E prossegue: 

Em seguida, são revisados os aspectos farmaco-

lógicos dos princípios ativos da Ayahuasca – em 

especial do DMT e da Harmina – que podem es-

tar relacionados ao tratamento de câncer. Recep-

tores, segundos mensageiros, vias de apoptose 

(morte celular) e processos energéticos mitocon-

driais são cuidadosamente considerados. Pesqui-

sas revisadas incluem experimentos com os prin-

cípios ativos em células, tecidos e animais.

Considerando-se os efeitos de seus princípios 

ativos estudados em laboratório, é possível que 

a Ayahuasca diminua o fluxo sanguíneo ao redor 

de tumores, diminua a proliferação celular, ative 

vias de morte celular programada em células can-

cerígenas, e mude o metabolismo energético 

das células cancerígenas, como esquematizado 

na figura. A comprovação de tais efeitos, entre-

tanto, ainda necessita de muitas outras investiga-

ções.

O artigo considera ainda como fundamental, 

além dos possíveis efeitos farmacológicos no tra-

tamento físico do tumor, os efeitos psicológicos, 

emocionais e espirituais da Ayahuasca. A relação 

destes efeitos com o estado geral de saúde de 

pacientes, especificamente os de câncer, pode 

ser enorme. O câncer é uma doença assombrosa-

mente temida, tida por muitos como equivalente 

a uma “sentença de morte” e cujo diagnóstico 

desencadeia uma série de processos psicológi-
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cos de ansiedade, medo, terror, depressão e pâ-

nico. Assim, o uso ritual da Ayahuasca pode facili-

tar a aceitação da doença, permitindo ao(s) paci-

ente(s) viverem com mais consciência o período 

de adversidades durante o trata-

mento, bem como melhorar a 

qualidade de vida nos dias, me-

ses ou anos que ainda viverão.

CONCLUSÃO

Se por um lado a evidência far-

macológica disponível ainda 

está longe de substanciar afirma-

ções de que a Ayahuasca de 

fato tenha efeitos benéficos no 

tratamento de alguns tipos de 

câncer, pois isto não foi direta-

mente testado em pacientes, por outro as infor-

mações existentes permitem estabelecer que há 

ações farmacológicas e celulares destes princípi-

os ativos que seriam condizentes com efeitos te-

rapêuticos em alguns casos. Essas possibilidades 

devem ser consideradas com mais seriedade e 

mais pesquisas, que se beneficiarão de uma mai-

or aproximação entre cientistas e comunidades 

ayahuasqueiras em geral, incluindo as de uso in-

dígena e xamânico, onde a Ayahuasca é tida 

como medicina, não como religião. Esta aproxi-

mação viabilizará pesquisas que são imprescindí-

veis, dado que por fim será a investigação em 

pacientes, e não em animais ou células isoladas, 

que permitirá conclusões clínicas (que sempre 

podem e devem ser corroboradas por pesquisas 

em animais, tecidos e células).

Outro fator importante a se considerar são os ris-

cos no uso ritual da Ayahuasca por pessoas com 

câncer. Isto pois o estado de saúde de pacientes 

com câncer pode ser bastante frágil, e os efeitos 

físicos da Ayahuasca podem ser bastante pronun-

ciados. Mas por enquanto, dos nove casos relata-

dos, nenhum paciente reclamou de 

efeitos adversos da Ayahuasca, mes-

mo aqueles para qual não houve efei-

to físico de qualquer melhora ou mes-

mo por aqueles cujo câncer era gra-

ve e em estágio avançado. 

Entretanto, é possível que casos pro-

blemáticos não tenham sido relata-

dos, dado que estes pacientes não 

teriam a mesma motivação que os 

que encontraram benefício no uso 

ritual da Ayahuasca, em relatar suas 

difíceis jornadas com esta forma de 

terapia nada convencional. Já pelo 

lado emocional, psicológico e espiritual, todos 

os pacientes que relataram o uso ritual da 

Ayahuasca como parte de seus tratamentos tive-

ram algum benefício, revelando que este trata-

mento alternativo com Ayahuasca pode ser, para 

os que assim se interessarem, um caminho de re-

dução de sofrimento e ganho de qualidade de 

vida importante.

AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS MAIS 
COMUNS

Os processos orgânicos e psicológicos - Emanci-

pação Lúcida[36]

Abaixo apresentamos um relatório informal, pro-

curando abordar de modo mais geral as etapas 

comuns nas primeiras experiências no contexto 

religioso de consequências terapêuticas.

Cada organismo é um universo, motivo pelo 

qual algumas medicações surtem efeito imediato 
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em alguns indivíduos e em outros não surtem 

quaisquer efeitos. As predisposições orgânicas e 

psicológicas são muito variáveis e diversas, por-

tanto, não há como determinar o exato processo 

para todos os indivíduos. A observação atenta e 

judiciosa durante 1 ano com mais de 70 cerimôni-

as em todos os contextos, somadas a leitura téc-

nica de diversos trabalhos acadêmicos, nos forne-

ceu uma acanhada ideia das reações orgânicas e 

psicológicas mais frequentes durante as primei-

ras experiências. Nos indivíduos sem crenças reli-

giosas, as cerimônias conduzidas, revelam resulta-

dos surpreendentes no que se refere ao trata-

mento de distúrbios psicológicos. O expurgo de 

traumas e emoções dolorosas costuma ser muito 

comum neste grupo, as emoções afloram antes 

do estado semi-letárgico[37], frequentemente 

verificamos choro e reações de inconformismo 

que pouco a pouco se dissolvem junto às lágri-

mas, em um processo que denominamos de lim-

peza psicológica ou espiritual, sem considerar, 

entretanto, o aspecto religioso do tratamento.

Relata-se frequentemente que os maiores benefí-

cios psicológicos e fisiológicos da Ayahuasca 

não estão apenas no processo de Êxtase, onde 

se verificam interações espirituais objetivas pelo 

qual valiosas[38] e marcantes lições de cunho mo-

ral podem ser recebidas. Estes relatos dizem res-

peito principalmente sobre os efeitos diretos no 

dia a dia dos indivíduos durante várias semanas 

após a utilização, com o desaparecimento do es-

tresse e a volta, em muitos casos, do sono notur-

no bem aproveitado. O sono noturno equilibra-

do reverte exponencialmente a ansiedade diária, 

devolvendo a qualidade de vida do indivíduo. 

Para participar de uma cerimônia de Ayahuasca, 

é necessário fornecer um histórico médico e psi-

cológico em um processo chamado ANAMNE-

SE. É um requisito exigido pelo CONAD (Conse-

lho Nacional Anti Drogas) que regula a utilização 

da Ayahuasca no Brasil. Nele o indivíduo fornece 

detalhes que são avaliados para determinar se o 

interessado está ou não apto a fazer uso da bebi-

da, e quais prevenções deverão ser tomadas. 

Alguns indivíduos omitem informações extrema-

mente importantes como por exemplo, o consu-

mo de drogas e álcool regulares nas fichas de 

anamnese. Estão passíveis a surtos psicóticos to-

dos aqueles que consomem bebidas alcóolicas 

ou fazem uso de drogas horas antes de ingerir 

Ayahuasca, uma vez que os mecanismos de ação 

da Ayahuasca combatem e expurgam VIGORO-

SAMENTE[39] toxinas encontradas nas drogas 

como a heroína, cocaína, crack e principalmente 

o álcool. É bom salientar que este expurgo nem 

sempre é apenas físico, manifestando-se princi-

palmente no psicológico. 

O estado de êxtase[40] dá acesso ao subconsci-

ente, em alguns casos, como uma terceira pes-

soa, o indivíduo poderá dialogar com o refle-

xo[41] do seu subconsciente. Se este estado 

mental sofre de angústias morais, os diálogos 

costumam reviver traumas, fobias e mágoas[42]. 

Em contrapartida, se este estado mental está em 

equilibro, as experiências mais marcantes ocor-

rem em um completo estado de felicidade e 

completude. De um modo geral é possível afir-

mar que a maior parte das pessoas que buscam 

conhecer a Ayahuasca, o fazem principalmente 

pela curiosidade, o que é perfeitamente compre-

ensível e natural. Muitos têm em mente que bas-

tará uma ou outra experiência para interagir com 

o próprio subconsciente, o “ambiente” e seres 

de outras dimensões, no conceito que vulgar-
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mente se denomina por a lmas [43 ] . A 

experiência, entretanto, nos ensina que quando 

nossas experiências dizem respeito a espirituali-

dade, nossas expectativas ficam em segundo pla-

no. Recebendo pouco a pouco e de acordo com 

nosso merecimento, aquilo que esperávamos.

Quando observadas com atenção, a dieta orgâni-

ca sem carnes e alimentos processados, especial-

mente sem sódio e açucares. Os efeitos colate-

rais podem ser reduzidos consideravelmente no 

que diz respeito ao sofrimento corporal, que in-

clui náuseas, vomito e diarreia. Embora isso não 

constitua via de regra, a observação atenta mos-

tra que, quanto mais equilibrado organicamente 

está o corpo, menor é a possibilidade de rea-

ções orgânicas desconfortáveis. Mas as reações 

orgânicas também dependem muito da situação 

psicológica dos indivíduos, logo, é perfeitamen-

te possível ter realizado a dieta adequada, mas 

estar psicologicamente desajustado e sofrer reve-

ses físicos desagradáveis. Não se tem uma fórmu-

la nem um consenso sobre isso, ainda.  

As reações físicas podem ser verificadas a partir 

de 15 minutos após a ingestão do chá, podendo 

se estender até 1 hora. Após 1:30 hora da inges-

tão inicial, caso não se verificarem quaisquer efei-

tos psicológicos, é sinal de que os inibidores não 

conseguiram realizar sua função devido aos áci-

dos estomacais em níveis elevados. Há organis-

mos naturalmente refratários a uma dosagem co-

mum de 70ml mesmo para as composições con-

centradas. Estudos indicam que esta refratarieda-

de pode ser causada pela ausência de uma dieta 

adequada, e quantidade elevada de sódio no or-

ganismo. Embora também tenha sido observada 

refratariedade em indivíduos com o estado psico-

lógico e físico equilibrados. Portanto, estes apon-

tamentos são apenas hipotéticos[44]. 

No período de 1 hora, o indivíduo poderá consta-

tar as seguintes reações orgânicas, batimentos 

cardíacos acelerados, aumento da pressão san-

guínea, desconforto e ansiedade, náusea e vômi-

to. Todas estas reações quando verificadas são 

consequências principalmente da ação do DMT 

nas fendas sinápticas, da harmalina pelo estímu-

lo do sistema nervoso central, e consequente-

mente do funcionamento da mecânica dos de-

mais componentes da Ayahuasca no organismo. 

Esta condição costuma perdurar entre 10 e 20 

minutos durante a primeira etapa, até a chegada 

dos efeitos psicológicos, mas também poderá se 

estender por uma hora dependendo da quantida-

de ingerida e composição da bebida. Muito rara-

mente estas perturbações ultrapassam 180 minu-

tos. 

É de comum acordo entre os relatos que este 

processo inicial poderia ter sido muito mais fácil 

de enfrentar se os indivíduos mantivessem a cal-

ma e a confiança na experiência. O medo é um 

fator que poderá potencializar os efeitos psicoló-

gicos negativos. Uma pequena parcela aponta 

para uma angústia relativa ao medo da morte 

nas primeiras reações psicológicas, porém após 

o período inicial da experiência, essa angústia 

perde sua força e razão de ser, não voltando a se 

repetir nas próximas experiências, ou tornando-

se bem pequena e controlável. Um outro consen-

so entre os indivíduos de uma pequena parcela 

do grupo geral, diz respeito a certa dificuldade 

em vomitar, bloqueios que podem ter origem psi-

cológica ou fisiológica. Uns alegam que o ato de 

vomitar lhes é um tanto quanto traumático e que 

tem origem no próprio modo de encarar o pro-
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cesso, (conceitos pessoais de higiene e timidez). 

Outros sentem uma espécie de medo ou angús-

tia ao vomitar próximo a outras pessoas, no en-

tanto não se encontra consenso por qual motivo 

isso pode se dar. Por hora consideramos estas 

ocorrências a bloqueios mentais que reagem no 

organismo. 

CONCLUSÃO

Está demonstrado que a utilização da Ayahuasca 

não oferece riscos à saúde, se rigorosamente ob-

servada suas contraindicações e precauções. Vi-

mos que sua aplicação terapêutica e medicinal 

tem um grande raio de ação, especialmente 

quando empregada no tratamento de doenças 

neurodegenerativas, depressão, traumas e fobi-

as. Observamos também que seus efeitos colate-

rais não causam sequelas. A sua utilização em 

contexto exclusivamente espiritual, é atribuída a 

indução ao estado de Sonambulismo Lúcido e 

Êxtase, ambos classificados pela Ciência Espírita 

como estados apurados de Emancipação da 

alma. Com o afrouxamento dos laços corporais, 

a alma tem maior liberdade para interagir com 

seu próprio subconsciente, acessando memórias 

ordinariamente esquecidas e eventos particula-

res que dizem respeito a momentos cruciais de 

muitas vidas do indivíduo. Também e principal-

mente, poderá ter interação com Espíritos erran-

tes de todos os graus. Importante ressaltar algu-

mas prevenções contra a obsessão e fascinação, 

da qual trataremos com detalhes na terceira e 

última parte deste artigo.

Considerações finais do autor:

O Êxtase é um estado muito intenso de intera-

ção espiritual. Vislumbra e pode causar perturba-

ção psicológica em pessoas excessivamente im-

pressionáveis e antagonistas. O modo de enxer-

gar a realidade sofre notória mudança, conse-

quentemente este despertar em pessoas ainda 

não maduras poderá desencadear um breve pro-

cesso de perturbação. Embora não permanente 

e de curta duração, é preciso ter cautela com o 

entusiasmo que poderá desencadear. o indiví-

duo precisa de um tempo para colocar em práti-

ca os ensinos aprendidos durante o estado Extáti-

co.

NOTAS:

[1] É uma substância alteradora da consciência 

que induz ao estado de Êxtase. É um neologis-

mo que vem do inglês entheogen ou entheoge-

nic, tendo sido proposto em 1973 por investiga-

dores, dentre os quais se pode citar Gordon Was-

son (1898-1986). Segundo Roberts, foi incluído 

no Dicionário Oxford de Inglês na lista de novas 

palavras desde setembro de 2007, significando 

uma substância química, normalmente de ori-

gem vegetal, que é ingerida para produzir um 

estado de consciência não ordinária para fins reli-

giosos ou espirituais.  ROBERTS, Thomas B. The 

New Religious Era - From the 500-year Blizzard 

of Words to Personal Sacred Experiences. 

forthcoming 2014 in: Harold J. Ellens (editor) 

Seeking the Sacred With Psychoactive Substan-

ces: Paths to Self and God. Praeger/ABC-CLIO, 

Westport, CT. Academia.edu Jul. 2014.

[2] PSICOFISIOLOGIA: A psicofisiologia estuda a 

base fisiológica das funções motoras especial-

mente no que se refere aos reflexos, à postura, 

ao equilíbrio, à coordenação motora e ao meca-

nismo de execução dos movimentos. (Wikipédia, 

2016)
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[3]  CONTEXTO TERAPÊUTICO. Não está atrela-

do necessariamente aos rituais ou cerimônias reli-

giosas da Ayahuasca.

[4]  A utilização da bebida enteógena deve ser 

classificada como medicação. Sua composição 

possui substâncias que reagem com outras fre-

quentemente encontradas nas medicações para 

o tratamento de depressão, doenças cardiovascu-

lares e distúrbios do sono. Esta combinação 

pode causar o coma e em casos extremos, pode 

levar o indivíduo a óbito.

[5]  Notícias apresentadas de forma distorcida e 

em geral exageradas, dão conta de acontecimen-

tos bizarros nas cerimônias da Ayahuasca, que 

não refletem a realidade. É de conhecimento pú-

blico que a não observação de prevenções acar-

reta em surtos de desconforto psicológico e físi-

co.

[6]  Alguns relatórios dão conta de casualidades 

fatais em indivíduos que consumiram altas doses 

de drogas sintéticas misturadas com Ayahuasca ]

[7]  LUCIANA SOARES GUEIROS DA MOTTA, 

TOXICIDADE AGUDA, NEUROTOXICIDADE, TO-

XICIDADE REPRODUTIVA E EMBRIOTOXICIDA-

DE DO CHÁ AYAHUASCA (Banisteriopsis caapi e 

Psychotria viridis) EM RATAS WISTAR.

[8]  Expurgo é o processo de expurgar, expelir, 

expulsar, exilar ou eliminar algo, no sentido de 

desfazer-se de um problema e colocar para fora 

um objeto com conotação negativa.

[9]  [N. do A.: Antropólogos sugerem que pelo 

menos 72 tribos indígenas amazônicas, fazem 

uso da Ayahuasca atualmente e que há estimati-

vas do início da sua utilização e dispersão entre 

as tribos ameríndias entre 1500 e 2000 a.C] 

[10]  NARANJO, P. 1979. "Hallucinogenic plant 

use and related indigenous belief systems in the 

Ecuadorian Amazon". Journal of Ethnopharmaco-

logy 1:121- 45.  

[11]  MCKENNA, Dennis J. “Ayahuasca: uma his-

tória etnofarmacológica”. In: Ayahuasca: alucinó-

genos, consciência e o espírito da natureza. Rio 

de Janeiro: Gryphus, 2002.

[12]  NARANJO, P. 1986. "EI ayahuasca in la ar-

queología ecuatoriana". America Indígena 

46:117-28.

[13]  Alcaloide é qualquer componente do grupo 

de compostos nitrogenados orgânicos derivados 

das plantas. Os alcaloides possuem diversas pro-

priedades farmacológicas, ou seja, podem ser 

usados na fabricação de remédios.

[14]   FENDA SINÁPTICA: É o espaço entre dois 

neurônios

[15]  INTERAÇÃO SINÉRGICA: Quando duas ou 

mais drogas atuam sobre o mesmo sistema de 

receptores. Por exemplo, às interações entre ago-

nista e antagonista adrenérgico.

[16]  A utilização de algumas medicações classifi-

cadas entre antidepressivos e antihipertensivos, 

quando combinadas com a Ayahuasca, poderá 

desencadear uma síndrome serotoninérgica e le-

var ao coma. Logo, aquele que faz utilização des-

tas medicações e pretende ter experiências com 

a Ayahuasca, deverá de antemão consultar seu 

médico.

[17]  É um ramo da Bioquímica que lida com os 

processos químicos que ocorrem no cérebro e 

no sistema nervoso de um modo geral.
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[18]  Efeitos somáticos: São os efeitos da radia-

ção no corpo da pessoa, no caso em questão diz 

respeito a reação física causada pela ação dos 

alcalóides.

[19]  Efeitos psicológicos dizem respeito as vi-

sões, sensações e alterações dos sentidos.

[20]  Algumas destas reações isoladamente, po-

dem se apresentar nas primeiras experiências ou 

em processos mais complexos, como os verifica-

dos entre os dependentes de drogas e álcool. 

São reações comuns e de breve duração. Atribui-

se a origem destes efeitos colaterais, também e 

principalmente ao estado mental dos indivíduos, 

suas expectativas, nível de ansiedade e crenças 

pessoais. A somatória dos estados do indivíduo 

mental e orgânico, seria determinante na intensi-

dade dos efeitos.

[21]  Predisposições orgânicas são características 

particulares de cada organismo, sua maior ou me-

nor resistência a certas substâncias, como as en-

contradas na Ayahuasca. Podem variar muito de 

acordo com os hábitos alimentares de cada um.

[22]  Note que a recomendação para uma dieta 

alimentar equilibrada e leve, e a busca por um 

equilíbrio psicológico antes de uma experiência 

com Ayahuasca, são determinantes para uma 

experiência tranquila, com a possibilidade de so-

frimento orgânico muito menor.

[23]  Entende-se por cuidados especiais, uma 

avaliação médica antes de uma experiência, e 

consumo de uma dosagem inferior média ritualís-

tica nas primeiras experiências, apenas. 

[24]  Santo Daime – Religião fundada por Raimun-

do Irineu Serra, baseada no chá de Daime, apeli-

do este, dado por seus adeptos ao chá de 

Ayahuasca. 

[25]  Barquinha e UDV (União do Vegetal) são reli-

giões dissidentes do Santo Daime, que também 

fazem uso do chá de Ayahuasca. Também dão à 

substância outros nomes.

[26]  Grupo de Risco: Pessoas com distúrbios psi-

cológicos graves devem impreterivelmente ter 

aval médico e realizar exames do estado mental 

confrontando seu histórico clínico, utilizando-se 

também de testes psicológicos, exames neuroló-

gicos, de imagem e exames físicos. Pessoas com 

histórico de cardiopatia, hipertensivas   

[27]  GIANFRATTI, Bruno. Avaliação Farmacológi-

ca do Possível Efeito Anti-Álcool da Ayahuasca 

em Camundongos. 2009. Dissertação (Mestrado) 

- Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

2009.

[28]  Wilson JMG, Jungner G. (1968) Principles 

and practice of screening for disease. Rastreio, 

Rastreamento ou Screening pode ser definido 

como a identificação presumível de doença ou 

defeito não anteriormente conhecido, pela utiliza-

ção de testes, exames e outros meios comple-

mentares de diagnóstico, os quais podem ser ra-

pidamente aplicados. Estes testes não têm como 

objectivo ser um diagnóstico mas sim identificar 

os suspeitos de uma determinada patologia ou 

outra condição, prosseguindo-se posteriormente 

ao seu encaminhamento.

[29]  É um derivado de barbiturato com efeitos 

hipnóticos e sedativos. Foi utilizado na década 

de 1940 e 1950 como um agente para induzir a 

anestesia para a cirurgia como um anestésico de 

rápida ação e de curta duração hipnótica para 

uso geral, tem um início relativamente rápido. 
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Os barbitúricos modernos (como o Tiopental) 

substituíram em grande parte o uso do hexobar-

bital como anestésico, pois permitem um melhor 

controle da profundidade da anestesia. Hexobar-

bital ainda é usado em algumas pesquisas cientí-

ficas. Tseilikman, V. E.; Kozochkin, D. A.; Manukhi-

na, E. B.; Downey, H. F.; Tseilikman, O. B.; Misha-

rina, M. E.; Nikitina, A. A.; Komelkova, M. V.; 

Lapshin, M. S.; Kondashevskaya, M. V.; Lazuko, S. 

S.; Kusina, O. V.; Sahabutdinov, M. V. (2015). "Du-

ration of hexobarbital-induced sleep and monoa-

mine oxidase activities in rat brain: Focus on the 

behavioral activity and on the free-radical oxidati-

on". General physiology and biophysics. 

doi:10.4149/gpb_2015039 (inactive 2016-02-18). 

PMID 26689857.

[30]  Ibogaína é o princípio ativo da raiz da  ibo-

ga. Trata-se de um alcaloide indólico enteogêni-

co capaz de antagonizar e anular a ação de uma 

série de alcaloides ou compostos orgânicos nitro-

genados de intensa bioatividade sobre o cére-

bro, como a cocaína, heroína e morfina, dentre 

outros.

[31]  De um lado temos um tratamento de con-

texto religioso, porém de consequências terapêu-

ticas experimentais, com alto índice de recupera-

ção total. De outro, um perigoso precedente 

para diversos abusos, nos aspectos financeiro e 

psicológico. Dizemos de um modo mais particu-

lar sobre os abusos, pois temos verificado fre-

quentemente que muitas clínicas não têm feito 

emprego adequado da Ayahuasca no tratamen-

to, utilizando-se de chá de qualidade inferior, 

sem disciplina e sem outro propósito que não o 

financeiro. Levamos em consideração o seguinte 

dilema: O remédio por mais eficiente que seja, 

não surtirá efeito qualquer, se for ministrado em 

dosagem e períodos inadequados, podendo até, 

surtir efeito inverso ao esperado. É observando 

estes abusos que alguns críticos têm explorado a 

opinião pública contra a utilização da Ayahuasca, 

alegando sem qualquer fundamento científico, 

que seu uso possa causar dependência, psicose 

e óbito. Este mito, entretanto, é derrubado por 

pesquisadores que realizem estudos atentos nos 

mais recentes artigos científicos que retratam as 

conclusões elaboradas nas experiências controla-

das. 

[32]  Marcelo S. Mercante, « Ayahuasca, depen-

dência química e alcoolismo, 2009; DOI: 10.4000

[33]  http://smo.sagepub.com/content/1/2050312113508389.full

[34]http://plantandoconsciencia.org/novoblog/2013/10/30/ayahuasca-no-t
ratamento-do-cancer/

[35]  Schenberg, E. E. Ayahuasca and cancer tre-

atment, SAGE Open Medicine 2013, DOI 

10.1177/2050312113508389

[36]  A Emancipação Lúcida é o estado temporá-

rio de desprendimento da alma dos liames corpo-

rais fora do sono ordinário, onde o indivíduo tem 

total consciência do que ocorre. 

[37]  Letargia é a incapacidade de reagir e de ex-

pressar emoções; apatia, inércia e/ou desinteres-

se.

[38]  Os relatos sobre as experiências espirituais 

dos indivíduos são muito extensos e seria neces-

sário um artigo inteiro para dar breve ideia deste 

mecanismo. As experiências são subjetivas, mas 

de modo geral é possível afirmar que as conse-

quências são mais ou menos iguais, pelo que 

toca as lições morais recebidas e a certeza da 

existência de um Ser Superior.
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[39]  É imprescindível frisar que as reações psico-

lógicas do chá podem ser extremamente desa-

gradáveis em indivíduos que não seguem as re-

comendações de abstinência de substâncias ilíci-

tas e de álcool por pelo menos 48 horas antes 

de fazer uso da Ayahuasca. 

[40]  O Êxtase é o estado pelo qual a indepen-

dência entre a alma e o corpo se manifesta da 

maneira mais sensível, e se torna, de certa for-

ma, palpável. Trataremos sobre esta fenomenolo-

gia com mais detalhes, na terceira parte do arti-

go que será publicado na Revista de Ciência 

Espírita março de 2017.

[41]  Não é fácil exprimir em linguagem escrita, 

uma fenomenologia que ocorre a nível subconsci-

ente e subjetivo. Procuramos analogias compatí-

veis criando figuras de linguagem que podem 

não corresponder com exatidão a ideia que se 

deseja transmitir.

[42]  Segundo alguns acadêmicos da área da psi-

cologia, o medo excessivo e irracional é o princi-

pal fator pelo qual as pessoas evitam trabalhar 

traumas e fobias. A Ayahuasca proporciona um 

método extremamente eficiente, tornando possí-

vel a visualização do seu subconsciente de um 

ponto de vista externo. Promovendo um encon-

tro entre “conhecidos”, ou seja, entre você, e, 

quem realmente você é. Traumas e fobias são tra-

balhadas através do enfrentamento do proble-

ma, de um modo muito particular. 

[43]  Segundo a Ciência Espírita, a palavra Alma 

deve ser empregada para denominar um Espírito 

encarnado ou se referir ao Princípio Inteligente 

dos animais. E Espírito pode ser utilizado para 

designar um Ser despojado do organismo físico, 

ou seja, desencarnado.
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