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RESUMO 

 

Memórias traumáticas desempenham um papel fundamental no transtorno de estresse 
pós-traumático (TEPT), um transtorno relacionado ao estresse que se desenvolve a partir da 
exposição a um evento traumático. Substâncias psicodélicas demonstram grande potencial 
para tratar o TEPT, principalmente por meio de interferências no processo de reconsolidação 
e facilitação de extinção de memórias traumáticas. Algumas evidências sugerem que a 
Ayahuasca (AYA), uma bebida psicodélica amazônica, apresenta potencial para o tratamento 
do TEPT. Além de relatos anedóticos que sugerem que a AYA facilita a recuperação de 
memórias traumáticas e permite que as pessoas lidem melhor com o trauma. Em modelos pré-
clínicos, a AYA facilita a extinção do medo e melhora a neuroplasticidade. Entretanto, os 
efeitos da AYA sobre a reconsolidação de memórias de medo, evento dependente da 
labilização e evocação, ainda são desconhecidos. Por isso, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar os efeitos da AYA sobre a reconsolidação de memórias de medo em ratos a partir da 
administração de AYA em diferentes momentos da evocação. Ratos Wistar machos adultos 
foram condicionados ao medo no Contexto A e receberam, no dia da evocação no mesmo 
contexto o tratamento com AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) ou veículo (H2O) via oral por meio 
de gavagem, 20 min antes, imediatamente após, ou 3 h após a evocação da memória. Os 
animais foram novamente testados no Contexto A para avaliar os efeitos sobre a 
reconsolidação, e em um novo contexto não pareado, Contexto B, para avaliar a generalização 
da memória. O tempo de congelamento foi medido e usado como índice de memória de medo. 
Os resultados mostram que a AYA de forma dose-dependente prejudicou a reconsolidação da 
memória do medo quando administrada 20 min antes ou 3 h após a evocação da memória, 
com a dose de 60 mg/Kg sendo eficaz na redução do comportamento de congelamento dos 
animais em ambos os momentos. Nenhum efeito na expressão do medo foi observado quando 
a AYA foi administrada antes da evocação da memória. O prejuízo à reconsolidação não foi 
observado quando a evocação da memória foi omitida. Os efeitos do tratamento com AYA 20 
minutos antes ou 3 horas após a evocação da memória duraram pelo menos 22 dias, sugerindo 
que não houve recuperação espontânea da memória de medo. Observou-se também que o 
comprometimento da memória de medo induzido pelo tratamento com a AYA em ambos os 
momentos não mostra reinstalação, enquanto que nos grupos controle a reinstalação da 
memória foi observada. Juntos, nossos resultados mostram que o tratamento com AYA reduz 
a expressão do medo de forma duradoura. Esse efeito é dependente da labilização e não 
acontece pela facilitação da extinção, sugerindo que a AYA prejudica a reconsolidação da 
memória de medo ao contexto na fase inicial e tardia desse processo. 
 

Palavras-chave: Condicionamento de medo. TEPT. Reconsolidação da memória. 

Psicodélicos. Ayahuasca. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

Traumatic memories play a key role in posttraumatic stress disorder (PTSD), a 
stress-related disorder that develops from exposure to a traumatic event. Psychedelic 
substances show great potential for PTSD treatment, mainly through interference in the 
reconsolidation process and by facilitation of traumatic memories extinction. Some evidence 
suggests that Ayahuasca (AYA), an Amazonian psychedelic brew, has potential for the 
treatment of PTSD. In addition to anecdotal reports suggesting that AYA facilitates the 
recovery of traumatic memories and allows people to better deal with trauma. In preclinical 
models, AYA facilitates the extinction of fear and improves neuroplasticity. However, the 
effects of AYA on the reconsolidation of fear memories, an event dependent on labilization 
and retrieval, are still unknown. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of 
treatment with AYA on reconsolidation of fear memories in rats when AYA was given at 
different moments of retrieval. Adult male Wistar rats were fear conditioned in Context A and 
received, on the day of retrieval in the same Context A the treatment with AYA (60, 120 or 
240 mg/Kg) or vehicle (H2O) orally via gavage, 20 min before, immediately after, or 3 h after 
memory retrieval. The animals were retested in Context A to assess the effects on 
reconsolidation, and in a new, unpaired Context B to assess generalization of memory. 
Freezing time was measured and used as an index of fear memory. The results show that 
AYA dose-dependently impaired fear memory reconsolidation when administered 20 min 
before or 3 h after memory retrieval, with the dose of 60 mg/Kg being effective in reducing 
freezing behavior of animals at both times. No effect on fear expression was observed when 
AYA was administered before memory retrieval. Impairment of reconsolidation was not 
observed when memory retrieval was omitted. The effects of AYA treatment 20 minutes 
before or 3 hours after retrieval of memory lasted for at least 22 days after, suggesting that 
there was no spontaneous recovery of fear memory. It was also observed that the fear memory 
impairment induced by the AYA treatment at both times did not show reinstatement, while in 
the control groups the reinstatement of memory was observed. Together, our results show that 
AYA treatment reduces fear expression lastingly. This effect is dependent on the labilization 
and does not happen through the facilitation of extinction, suggesting that AYA impairs the 
reconsolidation of contextual fear memories in early and late phases of this process. 

 

Key-words: Fear conditioning. PTSD.  Memory reconsolidation. Psychedelics. Ayahuasca. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Memória, segundo Izquierdo (2018), se refere à formação, conservação e evocação 

de informações. Somos memória. A memória define o que sabemos e o que fazemos com esse 

conhecimento. Ela nos permite nos localizar no tempo e espaço ao conectar passado, presente 

e projetar o futuro. A memória nos torna únicos (IZQUIERDO, 2018). E considerando que 

somos as nossas memórias, a ocorrência de déficits nos processos mnemônicos pode gerar 

problemas que abalam os indivíduos de uma forma global. 

Entre os possíveis déficits na aquisição e processamento de memórias, estão os que 

envolvem memórias de medo, implicadas em transtornos como o transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT).  

O aprendizado para a formação de uma memória de medo dá origem a um tipo muito 

forte e persistente de memória (IZQUIERDO et al. 2016), pois os altos níveis de estresse 

reforçam a consolidação desse tipo de memória (AUBRY et al. 2016; DE QUERVAIN et al.  

2017; SCHWABE et al. 2012; WINGENFELD e WOLF, 2014).  

Nesse sentido, precisamos compreender como as memórias de medo são formadas, 

armazenadas e atualizadas (Figura 1). 

 
FIGURA 1 – ETAPAS DA MEMÓRIA 

Figura 1: Etapas da memória. O esquema acima representa como memórias de medo podem ser formadas e 
atualizadas. As flechas roxas marcam momentos de transição e instabilidade, onde as memórias estão sujeitas a 
intervenções farmacológicas e comportamentais. A) Representa a aquisição da memória a partir da exposição a 
um estímulo aversivo levando a formação de uma memória que em um primeiro momento, se encontra na forma 
instável. B) Para ser armazenada, essa memória precisa ser estabilizada através do processo de consolidação. C) 
Uma memória armazenada ao passar por uma evocação curta pode ser desestabilizada. D) A evocação curta 
desencadeia o processo de reconsolidação para estabilizar e armazenar a memória novamente. E) Ao passar por 
uma evocação longa é acionado o processo de extinção que leva a formação de uma nova memória, a qual, pode 
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suprimir a memória de medo original. F) Como é uma memória nova, a memória de extinção também precisa 
passar pelo processo de consolidação para ser armazenada. Imagem baseada em Sandrini et al. (2018). 
 

Dessa forma, entender a formação, processamento e principalmente formas de 

intervir sobre essas memórias medo exacerbadas, é de enorme importância para o 

desenvolvimento de tratamentos eficazes para transtornos como o TEPT.  

  

1.1 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT) E IMPLICAÇÕES DAS 

MEMÓRIAS TRAUMÁTICAS 

 

Memórias traumáticas desempenham um papel central no Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático, uma patologia crônica relacionada ao estresse e trauma que se desenvolve 

após a exposição direta ou indireta do sujeito a um evento traumático, como por exemplo, 

violência interpessoal, violência sexual, guerras, acidentes com risco de vida ou desastres 

naturais (KIRKPATRICK E HELLER, 2014; YEHUDA et al. 2015). É uma patologia que 

apresenta alta frequência de comorbidades psiquiátricas, como depressão, dependência 

química e risco de suicídio (FLORY e YEHUDA, 2015; KESSLER et al. 1995, 2005; 

YEHUDA et al. 2015), 

Cerca de 70% das pessoas terá de lidar com pelo menos uma experiência traumática 

em algum momento da vida (BENJET et al. 2016). Grande parte das pessoas se recupera 

desse tipo de experiência, porém uma parcela tem sua saúde física e mental afetada, podendo 

desenvolver, entre outros transtornos, o TEPT (BISSON et al., 2015; KESSLER et al. 1995).  

A prevalência de TEPT na população mundial varia consideravelmente de acordo 

com o país, mas esses números oscilam de 4% entre pessoas que passaram por eventos 

traumáticos aleatórios (LIU et al. 2017), a 10% em uma população exposta a eventos 

traumáticos que ameaçam a vida,  além de no geral, o risco ser duas vezes maior para 

mulheres em comparação aos homens. (BISSON et al. 2015; CHRISTIANSEN E BERKE 

2020; DASKALAKIS et al. 2018). Outros fatores que podem contribuir para o 

desenvolvimento do TEPT são fatores genéticos, a intensidade e tipo do trauma, 

vulnerabilidades individuais, vulnerabilidade econômica e psicossocial, como minorias e 

pessoas em regiões de conflito que também tem maiores chances de desenvolver TEPT por 

conta de maior risco de exposição a eventos traumáticos (OAKLEY et al. 2021.; YEHUDA et 

al. 2015). 
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No cenário da atual, por exemplo, ainda não é possível dimensionar todos os 

impactos da COVID-19 na saúde mental da população, mas uma revisão mostra que cerca de 

18% dos sobreviventes da COVID-19 apresentam sintomas de TEPT (DORRI et al. 2021). 

Outro trabalho que avaliou 1040 participantes de cinco países mostrou que 13,2% das pessoas 

apresentam sintomas de TEPT como resultado da pandemia, identificada como um estressor 

global (BRIDGLAND et al. 2021). Isso reforça a necessidade de busca de alternativas para 

tratar o TEPT, como o tratamento com psicodélicos que tem surgido como um potencial para 

tratar e auxiliar as pessoas a lidar com o trauma, já que esse é um cenário global e afeta 

muitas pessoas (GEORGE et al. 2021). 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª edição – 

DSM V, 2014), os vinte sintomas do TEPT se dividem em quatro categorias, sendo eles: 

sintomas de intrusão, evitação ou esquiva, alterações negativas na cognição e humor e 

sintomas de hiperexcitação e/ou reatividade. Para que haja o diagnóstico, o paciente em 

questão deve apresentar um ou mais sintomas de cada uma dessas quatro categorias por pelo 

menos um mês após a experiência de trauma. Em geral, os sintomas mais comumente 

relatados são pensamentos intrusivos relacionados ao trauma, pesadelos, flashbacks, amnesia 

declarativa de alguns aspectos do trauma, evitação de situações que potencialmente lembrem 

do trauma ou de aspectos relacionados, alta reatividade a estímulos ligados ao evento 

traumático, ansiedade e humor deprimido. É possível notar dentre esses sintomas a presença 

inegável da memória traumática como componente fundamental desse transtorno (GOLIER e 

YEHUDA 2002). 

As memórias de medo ou aversivas têm uma função adaptativa importante, pois são 

necessárias para identificar o perigo e garantir a sobrevivência (YEHUDA et al. 2015). 

Porém, no TEPT ocorrem déficits relacionados às memórias de medo, como prejuízos 

relacionados ao condicionamento de medo e ao aprendizado da extinção, generalização de 

gatilhos relacionados ao evento traumático, bem como evocação voluntária involuntária da 

memória do trauma, o que gera uma série de sintomas debilitantes e muito sofrimento ao 

indivíduo (YEHUDA et al. 2015).  

Entre as áreas envolvidas na formação e processamento de memórias aversivas ou 

traumáticas estão o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Essas são áreas 

interconectadas e são particularmente afetadas no TEPT (SHIN et al. 2006).  

De acordo com Sherin e Nemeroff (2011), a redução do volume do hipocampo é uma 

característica significativa no TEPT. O hipocampo é uma região envolvida no aprendizado, 

memória, em aspectos contextuais do condicionamento de medo e se mostra uma região 
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sensível ao estresse. Indivíduos com TEPT crônico apresentam um volume significativamente 

menor nos hipocampos direito e esquerdo quando comparados com controles (KITAYAMA 

et al. 2005; SMITH, 2005).  

Tais alterações no hipocampo podem ocorrer por exposição prolongada aos 

glucocorticóides e glutamato relacionados ao estresse (DE QUERVAIN et al. 2017) ou devido 

a alterações do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), o que consequentemente leva 

a diminuição de ramificação dendrítica, perda de espinhos dendríticos e comprometimento da 

neurogênese (BENNETT e LAGOPOULOS, 2014; FUCHS e GOULD, 2000). 

Outra região bastante importante para o TEPT é a amígdala, responsável pela 

regulação de memórias emocionais, principalmente memórias aversivas e outros aspectos do 

comportamento e emoção (DOLAN, 2007; FANSELOW e KIM, 1994; MAREN et al. 1996).  

Modelos animais envolvendo condicionamento de medo demonstraram mudanças 

volumétricas na amígadala basolateral (YANG et al. 2008). Estudos em humanos 

demonstraram que em comparação com controles traumatizados e não traumatizados, pessoas 

com TEPT apresentam menor volume da parte esquerda da amígdala (KARL et al. 2006) e 

hiperativação da amígdala (BADURA-BRACK et al. 2018;  BROHAWN et al. 2010; FONZO 

et al. 2010; SIMMONS et al. 2011).  Além disso, exposição crônica ao estresse levam a 

mudanças estruturais nos neurônios, como o crescimento de espinhos dendríticos e de 

dendritos (VYAS et al. 2002, 2004). Tais evidências reforçam a associação do envolvimento 

da amígdala basolateral nas respostas exacerbadas e processamento de memórias aversivas no 

TEPT (O’DOHERTY et al. 2015). 

O córtex pré-frontal além de estar implicado no controle das respostas a estímulos 

aversivos, se mostra uma área também bastante sensível ao estresse. É responsável por 

reconhecimento e detecção de ameaças e processos de inibição que são fundamentais para a 

modulação das memórias de medo (HARNETT et al. 2020). Dessa forma, o volume reduzido 

do córtex pré-frontal (KARL et al. 2006) resulta em hipofuncionamento dessa região, 

principalmente da região ventromedial, responsável pela inibição das respostas ao medo pela 

amígdala, levando a um aumento dessas respostas e déficits na extinção da memória de medo 

(HARNETT et al. 2020; MILAD et al. 2009; SHIN et al. 2006), características muito 

marcantes do TEPT. 

Ainda não existem tratamentos específicos para o TEPT. Conforme descrito acima, o 

TEPT é uma patologia bastante complexa e que afeta diversas regiões do cérebro resultando 

em respostas diversas e intensas.  
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A terapia cognitivo-comportamental e de exposição prolongada estão entre os 

tratamentos psicológicos mais recomendados e efetivos, e tem como princípio trabalhar a 

extinção da memória aversiva por meio da reexposição a aspectos relacionados ao trauma em 

um ambiente seguro, para induzir uma nova aprendizagem sobre os aspectos do trauma 

(BISSON et al. 2015). Esse novo traço de memória irá competir com a memória de medo 

condicionada original, levando à supressão de respostas de medo. Entretanto, os tratamentos 

psicológicos possuem algumas limitações, entre elas, o abandono da terapia e o possível 

retorno dos sintomas (IMEL et al. 2013; VERVLIET et al. 2013). Uma metanálise realizada 

por Imel et al. (2013) mostra que, de forma geral, chega a 18% o índice de abandono 

considerando diversas psicoterapias, mas quando compararam as intervenções focadas no 

trauma, como a de exposição prolongada, os índices de abandono da terapia são maiores 

(36%) do que a de terapias como a Terapia Centrada no Presente (22%), abordagem que 

trabalha de forma mais indireta sobre o TEPT.  

Mesmo a psicoterapia sendo o método mais efetivo e recomendado do que 

intervenções farmacológicas para tratar TEPT (LEE et al. 2016), considerando que existe uma 

parcela significativa dos pacientes que abandona a terapia justamente por ter de entrar em 

contato com aspectos relacionados ao trauma, os tratamentos farmacológicos são muito 

importantes. Dentre os principais tratamentos farmacológicos para o TEPT, os mais utilizados 

são a classe dos inibidores de serotonina (ISRS) ou outros inibidores de monoamina. De 

acordo uma metanálise de Hoskins et al. (2015), a fluoxetina, paroxetina e venlafaxina se 

mostram mais efetivas em comparação com placebo para reduzir os sintomas do TEPT. 

Um estudo de tratamento agudo, duplo-cego, controlado por placebo, de 12 semanas 

e um estudo aberto subsequente de 24 semanas sobre tratamento com sertralina para o TEPT, 

comparou o risco de recaída no TEPT entre pacientes que receberam sertralina e pacientes 

que receberam placebo e mostrou que o grupo que recebeu tratamento com sertralina 

apresentou uma taxa menor de recaída (5%) do que os pacientes que receberam placebo 

(26%), ou seja, os pacientes do grupo placebo foram 6,4 vezes mais propensos a recaídas do 

que os pacientes do grupo que recebeu sertralina (DAVIDSON et al. 2001). Outra metanálise 

(BATELAAN et al. 2017) analisou o risco de recaída depois da descontinuação de 

antidepressivos em transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de 

estresse pós-traumático analisou 28 estudos que acompanharam os pacientes por até um ano. 

Essa metanálise mostrou que a descontinuação dos antidepressivos aumentou as chances de 

recaída em comparação com o grupo que continuou em tratamento (resumo da razão de 

chances 3,11, intervalo de confiança de 95% 2,48 a 3,89; BATELAAN et al. 2017).  
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Outra modalidade de tratamento mais recente é a psicoterapia assistida por fármacos. 

Um estudo de Jerome et al. (2020) com MDMA e psicoterapia associada mostrou resultados 

muito promissores. Nesse trabalho, os participantes receberam duas a três doses MDMA (75-

125 mg) durante sessões de psicoterapia (administração em estudo cego ou aberto) com 

sessões adicionais de terapia não medicamentosa. Os pesquisadores avaliaram os sintomas de 

TEPT 1 a 2 meses após a última sessão com MDMA (saída do tratamento) e pelo menos 12 

meses após a sessão final de MDMA. Eles encontraram que depois de 12 meses 97,6% dos 

participantes em todos os estudos relataram benefícios e, entre os participantes que relataram 

benefícios, 92,2% relataram que de alguns a todos os benefícios duraram, sendo 53,2% 

indicaram que grandes benefícios duraram ou continuaram a aumentar. Cerca 16,4% (9 

participantes) relataram uma recaída dos sintomas de TEPT e todos indicaram ter 

experimentado um ou mais eventos estressantes significativos nesse meio tempo. E 7 

pacientes relataram alguns malefícios advindos do tratamento, como piora do humor, mas 

mesmo dentre esses, seis dos sete participantes na saída do tratamento (86%) e cinco dos sete 

participantes (71%) tiveram reduções clinicamente significativas nos sintomas de TEPT 

depois de um ano. 

Em uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados 

Hoskins et al. (2021) avaliou 21 estudos, onde pacientes que foram diagnosticados com TEPT 

por diversos tipos de trauma e passaram por psicoterapia assistida por fármacos em média por 

11,7 semanas. Apenas a terapia assistida por MDMA foi superior à terapia assistida por 

placebo/placebo ativo na redução da gravidade dos sintomas de TEPT. Porém, mesmo que 

tenha demonstrado um tamanho de efeito muito significativo, Hoskins et al. (2021) destacam 

que mais estudos são necessários para confirmar os resultados devido ao pequeno número de 

participantes incluídos nessa análise. 

Entretanto, a maioria desses tratamentos não visa interferir efetivamente na memória 

traumática original, o que contribui para que uma parcela das pessoas experiencie o retorno 

dos sintomas depois de um tempo, a partir da recuperação espontânea da memória de medo 

(BOSCHEN et al. 2009; VERVLIET et al. 2013). Desse modo, uma melhor compreensão dos 

mecanismos envolvidos na reconsolidação da memória de medo melhoraria o 

desenvolvimento de melhores tratamentos para o TEPT (LEE et al. 2017; LISBOA et al. 

2019). 

 

1.2 CONDICIONAMENTO DE MEDO CLÁSSICO 
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O condicionamento de medo é responsável pela formação de memórias de medo, tais 

as que estão implicadas no TEPT. O condicionamento de medo acontece através da 

associação entre um contexto e um estímulo ameaçador, formando uma memória com a 

função de prever o perigo no futuro. 

É importante mencionar que o medo condicionado pode ser verificado em muitas 

espécies, incluindo humanos (ADOLPHS, 2013), tornando essa uma ferramenta muito útil 

para estudar a neurobiologia das memórias de medo. 

Existem diversos tipos de condicionamento de medo. Entre eles, o condicionamento 

de medo clássico ou condicionamento Pavloviano é um dos modelos mais utilizados nas 

pesquisas para entender a formação, áreas envolvidas e mecanismos subjacentes das 

memórias de medo no cérebro de mamíferos (FANSELOW e POULOS, 2005;  MAREN, 

2001). 

Nesse tipo de condicionamento o sujeito, geralmente um roedor, é exposto a um 

contexto neutro não condicionado, o qual chamaremos aqui de estímulo incondicionado (EI) 

juntamente com um estímulo condicionado aversivo, chamado de estímulo condicionado 

(EC). A partir dessa exposição conjunta do EI, como um som ou caixa de condicionamento, 

com o EC que pode ser um choque nas patas, o som ou o próprio contexto adquirem 

propriedades aversivas (MAREN, 2001). Desse modo, em uma exposição subsequente ao EI 

sozinho, além da liberação do hormônio do estresse e ativação do sistema nervoso simpático, 

o animal passa a apresentar resposta de medo (FENDT e FANSELOW, 1999;  LEDOUX; 

2000). Em roedores, a principal resposta de medo utilizada nas pesquisas é o congelamento, 

definido como a ausência de movimento além da respiração, resposta natural apresentada 

diante de predadores, por exemplo (BLANCHARD e BLANCHARD, 1969). A reposta de 

medo condicionado geralmente é avaliada através da reexposição ao EC por um período de 

tempo (3 minutos nesse trabalho, por exemplo). Através da apresentação repetida e 

prolongada ao EC é possível suprimir as respostas de medo condicionado por meio de um 

processo chamado extinção do medo (EHRLICH et al. 2009). Além disso, outro alvo para 

interferência nas respostas de medo é o período chamado de reconsolidação, onde após uma 

exposição mais curta ao EC a memória de medo fica suscetível a atualizações por meio de 

interferências comportamentais e farmacológicas (KIDA, 2019) 

O condicionamento de medo clássico permite a investigação de diversas etapas da 

memória, como consolidação, evocação, reconsolidação e extinção. A Figura 2 exemplifica as 

etapas testadas neste trabalho. 
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FIGURA 2 – CONDICIONAMENTO DE MEDO 

 
 
Figura 2: Condicionamento de medo. Na figura estão representadas algumas etapas que o condicionamento de 
medo ao contexto permite a investigação. Durante a fase de aquisição do medo, onde ocorre o condicionamento 
ao contexto, há um aumento da resposta de medo de acordo com a apresentação repetida do EI (Estímulo 
incondicionado). As memórias são consolidadas e podem ser evocadas através de uma reexposição ao contexto 
(Evocação de medo ao contexto). A evocação desestabiliza a memória que precisa ser novamente reestabilizada 
para ser armazenada através da reconsolidação. A reconsolidação pode ser medida em um teste de medo ao 
contexto subsequente. Ainda é possível verificar se existe discernimento de um contexto seguro do contexto que 
foi condicionado (contexto aversivo) através da exposição a um Contexto B não-pareado. Após o aprendizado de 
medo, uma reexposição prolongada ao contexto condicionado pode levar a uma diminuição da resposta de medo 
através da extinção do medo. Entretanto, o aprendizado da extinção não apaga o medo condicionado, sendo que 
a resposta de medo pode sofrer recuperação espontânea ao longo do tempo diante de pistas ou reexposição ao 
contexto condicionado e também pode sofrer reinstalação quando diante de uma apresentação de EI que lembre 
o condicionamento original. Figuras e legenda traduzidos e adaptados de Tovote et al. (2015). 
 

1.3 NEUROBIOLOGIA DE MEMÓRIAS DE MEDO 

 

1.3.1 Aquisição e consolidação 

 

A partir da exposição a novas informações, acontece o que chamamos de aquisição 

da memória formando um traço de memória que permanece instável e suscetível a 

interferências durante minutos ou horas após a sua aquisição até sua completa estabilização, 

processo chamado de consolidação (MCGAUGH, 2000;  ROOZENDAAL e MCGAUGH, 

2011). 

Existem dois tipos de processos de consolidação. O processo de consolidação 

sináptica se refere ao processo a nível sináptico/celular que ocorre imediatamente após a 
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aquisição, onde a informação recém adquirida é transformada em uma memória de longo 

prazo (referida como de pelo menos um dia de duração em ratos) e a participação da amígdala 

é fundamental, enquanto a participação do hipocampo depende do estímulo condicionado em 

questão, sendo mais necessária para consolidação de memórias de medo ao contexto e esquiva 

inibitória  (DUDAI, 2012; IZQUIERDO et al. 2016). Já a consolidação de sistemas se refere a 

um processo muito mais lento que pode durar dias, meses ou anos, em que uma representação 

interna dependente da experiência, memórias de longo prazo declarativas, passam a ser 

reorganizadas ao longo do tempo e dependem do sono para serem consolidadas (DUDAI, 

2012). 

De acordo com os trabalhos de Izquierdo et al. (1992) e Brioni (1993) a formação de 

uma memória de longo prazo não ocorre em um processo sequencial de uma memória de 

curto prazo para uma de longo prazo, mas sim de forma paralela (IZQUIERDO, 2018). A 

teoria prevalente até então, era a de que as memórias são gravadas no hipocampo e lá 

permanecem até serem armazenadas definitivamente em outras regiões do córtex. Porém, 

esses trabalhos mostraram, ao se utilizar de agonistas e antagonistas de neurotransmissores 

como glutamato, ácido gama-aminobutírico (GABA) e noradrenalina, que quando infundidos 

na amígdala basolateral, no hipocampo e em outras estruturas durante a consolidação, 

apresentam efeitos de mesma duração e qualitativamente idênticos, mostrando que o 

processamento inicial das memórias de curto e longo prazo é paralelo e não sequencial 

(IZQUIERDO, 2018). Entre as áreas necessárias para a consolidação da memória de medo, 

estão o córtex pré-frontal, o hipocampo e amígdala (BAUER et al. 2002; LATTAL e ABEL 

2004; ROGAN et al. 1997). Um trabalho de Kim e Cho (2020) mostra que para codificar a 

memória de medo condicionado há contribuição de atividade das projeções da região CA1 do 

hipocampo ventral (CA1v) para a amígdala basal (BA) pareada com estímulos aversivos. Esse 

trabalho também mostra que o condicionamento de medo ao contexto fortaleceu 

seletivamente um subconjunto de sinapses CA1v-BA, indicando que o fortalecimento 

sináptico das entradas do CA1v que transmitem informações contextuais para um subconjunto 

de neurônios BA contribui para a codificação da memória de medo ao contexto. 

A consolidação sináptica de memórias de longa duração é um processo que leva de 3 

a 6 horas e requer uma série de mecanismos eletrofisiológicos e moleculares. A começar pela 

potenciação de longa duração (LTP), a qual diz respeito a remodulação sináptica, 

principalmente no hipocampo (LYNCH, 2004). 

Segundo Izquierdo (2018), a LTP ocorre quando há ativação de receptores 

glutamatérgicos AMPA e NMDA, levando a um aumento de cálcio intracelular que estimula 
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uma cascata de proteínas através das proteinoquinases cálcio/calmodulina-dependentes 

(CaMKII, III e IV), proteinoquinases cálcio-dependentes (PKC), proteinoquinases 

dependendentes de monofosfato cíclico de guanosina – GMPc (PKG), proteinoquinases 

dependentes de monofosfato cíclico de adenosina -  AMPc (PKA) e  proteinoquinases 

ativáveis extracelularmente (ERKs), e proteinoquinases ativadas por mitógenos (MAPK). Já 

receptores GABAérgicos do tipo A no hipocampo e córtex entorrinal inibem a formação de 

uma memória de longa duração (Izquierdo, 2018). A ativação de receptores dopaminérgicos 

D1 e noradrenérgicos do tipo beta e receptores de serotoninérgicos do tipo 1A (5-HT1A) levam 

a facilitação ou prejuízo na consolidação da memória, respectivamente (IZQUIERDO, 2018; 

JOHANSEN et al. 2011). Outros neurotransmissores como a acetilcolina e os 

endocanabinoides também desempenham papéis importantes para a consolidação 

(GROSSBERG, 2017; MCGAUGH, 2004; MORENA et al. 2014;  SOARES et al. 2006). 

Além disso, os glicocorticoides estão envolvidos em processos modulatórios importantes para 

a memória. Nas memórias de medo, os glicocorticoides são responsáveis por um aumento 

consolidação (ROOZENDAAL et al. 2009; ROOZENDAAL e MCGAUGH, 1997), o que 

pode induzir repostas exageradas a um estímulo e até a generalização de resposta (LESUIS et 

al. 2021).  

Em um trabalho de Dos Santos Corrêa et al. (2021) é mostrado que em um protocolo 

de medo ao contexto, intensidades mais altas (0,6 mA e 1,0 mA) de choques nas patas de 

ratos aumentaram os níveis de corticosterona (glicocorticoide) pós-treinamento e os tempos 

de congelamento durante todos os momentos testados (2, 14 ou 28 dias), além de eliciarem 

uma generalização mais rápida da memória devido a níveis mais elevados de corticosterona 

durante a consolidação da memória.  

 

1.3.2 Evocação 

 

A evocação da memória ocorre quando o sujeito é reexposto ao EC por um período 

de tempo. Dependendo da duração da reexposição, a evocação pode induzir a reconsolidação 

(evocação curta) ou a extinção do medo condicionado (evocação longa; LATTAL e  ABEL,  

2004). Porém, evocações intermediárias induzem um estado que tem sido descrito como 

limbo, pois a memória se torna insensível a intervenções farmacológicas nesse período 

(CASSINI et al. 2017; VAVERKOVÁ et al. 2020). 

Entre as estruturas corticais que participam da evocação de uma memória de medo 

estão o hipocampo, amígdala, córtex entorrinal, parietal posterior e cingulado anterior e 
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posterior (SZAPIRO et al. 2002). Porém, uma participação mais significativa do hipocampo 

acontece com a evocação de memórias mais recentes, enquanto as mais antigas tem maior 

participação do córtex pré-frontal medial (DENARDO et al. 2019;  FRANKLAND et al. 

2006). Quanto aos mecanismos moleculares, a evocação se distingue de outros processos, e 

embora não tenha necessidade de síntese de proteínas como acontece na consolidação, 

compartilha alguns mecanimos moleculares com a consolidação como a requisição dos 

receptores AMPA, receptores metabotrópicos de glutamato (mGluR), das cálcio / quinases 

dependentes de calmodulina II (CaMKII), das PKA, MAPK e PKC (BELLFY e KWAPIS, 

2020; CAMMAROTA et al. 2004; LATTAL e ABEL, 2004; SZAPIRO et al. 2002).  

De acordo com CAMMAROTA et al. (2004), participam da modulação da evocação 

os sistemas noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico e colinérgico, atuando na 

percepção dos estímulos, na resposta a esse estímulo, modulando o estresse, a ansiedade, o 

medo e regulação do humor. 

 

1.3.3 Reconsolidação 

 

Uma vez consolidadas, as memórias não permanecem sempre estáveis. Elas são 

dinâmicas e flexíveis e podem ser atualizadas. A evocação da memória pode tornar o traço de 

memória instável, um estado de vulnerabilidade semelhante ao observado durante a fase 

inicial de consolidação da memória (GAZARINI et al. 2013 e KIDA 2019). Para ser 

reestabilizado, um novo processo conhecido como reconsolidação é iniciado (NADER et al. 

2000; PRZYBYSLAWSKI e SARA 1997). A janela de tempo de reconsolidação dura até 6 h, 

no entanto, embora a maioria dos trabalhos foque no estudo dos momentos mais próximos da 

evocação da memória (DEBIEC e LEDOUX, 2004;  RUNYAN e DASH, 2005;  DA SILVA 

et al. 2020ª; 2020b). A reconsolidação já foi relatada em diversas espécies e demonstrada não 

apenas na consolidação sináptica, mas também na consolidação de sistemas (DEBIEC et al. 

2002; DUDAI, 2012). Interferências no processo de reconsolidação seja por meio 

farmacológico ou comportamental podem levar ao fortalecimento ou enfraquecimento do 

comportamento relacionado com a memória em questão (LEE, 2009). 

Existem algumas limitações para a reconsolidação que são chamadas em tradução 

livre de condições limite (do inglês “Boundary conditions”) e algumas dessas condições são a 

força e a idade da memória aversiva, o tempo entre a consolidação e a reativação da memória, 

e o conhecimento prévio do contexto / estímulo como não aversivo  (LEE, 2009; NADER e 

HARDT, 2009; SANTIAGO e TORT, 2019). Outro ponto importante é que a reconsolidação 
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apenas será iniciada se novas informações forem apresentadas a fim de induzir a atualização 

da memória. Como por exemplo, em uma reexposição ao contexto previamente pareado a 

choques nas patas, a não apresentação do choque é uma informação nova diante de tal 

contexto  (JAROME et al. 2015). 

Entre os substratos neurais necessários para o processo de reconsolidação participam 

córtex pré-frontal medial (CPFm), que compreende as sub-regiões do cingulado anterior 

(CA), pré-límbico (PL) e infralímbico (IL), o hipocampo e a amígadala  (BAYER et al. 2021;  

DA SILVA et al. 2020; STERN et al. 2015). 

A reconsolidação requer a síntese de proteínas e é regulada por mecanismo, pelo 

menos em parte, diferente daqueles necessários para a consolidação da memória, como por 

exemplo, o fato do processo de consolidação depender do BDNF mas não da proteína Zif268, 

e a reconsolidação, ao contrário, requerer a participação de Zif268 com mais ênfase (LEE et 

al. 2004; STERN et al. 2012, 2018). 

A reativação da memória necessária para que ocorra a reconsolidação requer 

atividade do receptor canabinoide CB1 e canais  de cálcio no hipocampo dorsal, bem como do 

receptor NMDA (contendo NR2B) na amígdala basolateral (LEE et al. 2017). Após a 

desestabilização do traço de memória induzida pela evocação, existe a necessidade de 

reestabilização desse traço através de uma nova síntese de proteína.  

Entre as vias necessárias para a nova síntese de proteínas se encontram a via de alvo 

de rapamicina dos mamíferos (mTOR), a qual regula a síntese de proteínas locais dentro das 

espinhas dendríticas (TAKEI et al. 2004). A proteína Zif268 desempenha um papel 

fundamental na reconsolidação e requer a ativação da transcrição mediada pelo fator de 

transcrição CREB por meio da ativação da MAPK, ERK, PKA, CaMKIV que são fatores da 

transdução de sinal de AMPc e Ca2+
. A transcrição é controlada em parte por mecanismos 

epigenéticos e podem envolver a atividade da histona desacetilase (HDAC) e histona 

acetiltransferase (HAT) (BELLFY e KWAPIS, 2020;  LEE et al. 2017).  

 

1.3.4 Extinção 

 

Conforme o condicionamento pavloviano (PAVLOV 1927 (2010), onde o EC 

(exemplo: contexto) é pareado com o EI (exemplo: choque) a extinção consiste na 

apresentação repetida ao longo de um período de tempo do EC sem a presença do EI, onde se 

observa uma diminuição da resposta condicionada, no caso de condicionamento de medo ao 

contexto, uma diminuição do comportamento de medo. Outro ponto importante, como já 
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mencionado acima, o tempo de evocação determina se o processo de reconsolidação ou 

extinção será acionado (LATTAL e  ABEL,  2004).  

A extinção se difere do esquecimento (MYERS e DAVIS, 2007), é um novo 

processo de aprendizagem ativo (RESCORLA, 2001), o qual pode, no caso de memórias de 

medo, levar a supressão do medo condicionado.  

Outra característica da extinção é que ela não é permanente. De acordo com MYERS 

e DAVIS (2007) o comportamento original de medo evocado pelo EC pode sofrer 

recuperação espontânea ao longo do tempo. Outro fenômeno é o da reinstalação, o qual se 

refere ao ressurgimento do comportamento de medo previamente extinto após exposição a 

apresentações não sinalizadas do EI (MYERS e DAVIS, 2007; RESCORLA e HETH, 1975). 

Outro fenômeno chamado de renovação do medo, mostra que a extinção de uma 

memória de medo depende do contexto, e por ser um aprendizado associativo, o sujeito ainda 

pode apresentar as respostas de medo caso o EC seja apresentado em um outro contexto 

(MYERS e DAVIS, 2007). 

As áreas corticais envolvidas na extinção de medo são a amígdala, principalmente o 

complexo basolateral, o hipocampo, com particular interesse da região CA1, e também o 

córtex pré-frontal medial, principalmente a região do infralímbico implicada tanto na 

retenção, quanto expressão da extinção (CAMMAROTA et al. 2004; MYERS E DAVIS, 

2007; SOHN et al. 2020). E assim como outras formas de aprendizado, a consolidação da 

extinção requer nova síntese de proteínas (FURINI et al. 2014; VIANNA et al. 2004). 

A extinção compartilha uma série de mecanismos com a aquisição da memória, pois 

é dependente de receptores NMDA, de canais de cálcio dependentes de voltagem do tipo L 

(L-VGCCs). Também estão envolvidos na extinção a neurotranmissão de GABA, de 

endocanabinoides, de dopamina e de opioides, além CaMKII, PKA e MAPK. (Orsini e 

MAREN, 2012; SOHN et al. 2020). O antagonismo do NMDA ou dessas proteinoquinanes no 

hipocampo impede o desenvolvimento da extinção posterior (SZAPIRO et al. 2003). 

 

1.4 PSICODÉLICOS E POTENCIAL PARA O TRATAMENTO DO TEPT 

 

Os psicodélicos se referem a uma classe de compostos com alta afinidade pelo 

receptor de serotonina 2A (5-HT2A) capazes de produzir alterações de consciência 

(CARHART-HARRIS e GOODWIN, 2017). Nessa classe estão inclusos os psicodélicos 

clássicos e os psicodélicos atípicos/não tradicionais/não clássicos (CALVEY e HOWELLS, 

2018). Dentre os psicodélicos clássicos estão fenetilaminas, como 3,4,5-trimetoxi-
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fenetilamina ou mescalina, as triptaminas, como 5-metoxi-dimetitriptamina (5-MeO-DMT), 

N, N-dimetiltriptamina ou DMT presente na ayahuasca, N, N-dimetil-4-fosforiloxitriptamina 

ou psilocibina dos cogumelos, e ergolinas, como dietilamida de ácido lisérgico  ou LSD 

(CALVEY e HOWELLS, 2018). Já os psicodélicos não-clássicos podem ser divididos em 

psicodélicos dissociativos (antagonistas do receptor NMDA), como a  fenciclidina (PCP), a 

ketamina e ibogaína, bem como agonistas canabinoides (Δ9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) da 

cannabis), antagonistas do receptor muscarínico como a escopolamina, e entactogênicos como 

o  3,4-metilendioximetanfeamina (MDMA – “ecstasy”; CALVEY e HOWELLS, 2018). 

Psicodélicos derivados de plantas como a ayahuasca, e fungos como os cogumelos,  

tem sido usados pela humanidade por milhares de anos (GEORGE et al. 2021). A partir da 

descoberta do LSD por Albert Hofmann em 1943, o uso dessa substância se popularizou e na 

década de 50 as pesquisas com LSD e outros psicodélicos se iniciaram, com psicólogos e 

psiquiatras investigando o potencial terapêutico dessas substâncias (CARHART-HARRIS e 

GOODWIN, 2017). 

Porém, mesmo com o avanço que se seguiu no entendimento dos psicodélicos nos 

vinte anos que se passaram, devido a conflitos éticos e questões políticas e sociais da época, 

na década de 70 as pesquisas com humanos e psicodélicos foram proibidas e as substâncias 

psicodélicas se tornaram ilegais (CARHART-HARRIS e GOODWIN, 2017; MURNANE, 

2018). Isso estancou a pesquisa com psicodélicos até a década de 90, quando o interesse dos 

pesquisadores sobre o potencial dos psicodélicos foi lentamente sendo despertado novamente 

(MURNANE, 2018).  

Assim, esse trabalho faz parte de um movimento que hoje tem sido denominado, 

conforme Murnane (2018),  “renascença da pesquisa psicodélica”. 

Conforme as pesquisas foram progredindo, trabalhos tem mostrado o potencial dos 

psicodélicos para o tratamento de depressão, dependência química, ansiedade e também para 

o tratamento do TEPT (BREEKSEMA et al. 2020; KREDIET et al. 2020; PERKINS et al. 

2021). 

Cameron e Olson (2022) argumentam que como a atrofia dos neurônios piramidais 

no córtex pré-frontal é uma umas das principais características comuns a doenças 

neuropsiquiátricas relacionadas ao estresse, como depressão, TEPT e dependência química, e 

considerando que o córtex pré-frontal atua no controle top-down (de cima para baixo) do 

humor, medo e recompensa, as substâncias com propriedades psicoplastogênicas como os 

psicodélicos poderiam restaurar a função e estrutura do córtex pré-frontal com apenas uma 
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administração. Eles ainda apontam que esse efeito rápido e sustentado dessas substâncias são 

as principais diferenças com relação aos antidepressivos tradicionais. 

De acordo com Nielson e Megler (2014), como no TEPT ocorre uma diminuição da 

serotonina (5-HT) endógena, isso afeta a capacidade do corpo de modular a excitação, 

levando a uma resposta exagerada a estímulos, além da disfunção na regulação da amígdala, 

do hipocampo e do córtex pré-frontal.  Os psicodélicos têm alta afinidade com receptores de 

serotonina, e além dos efeitos na neurotransmissão e neuroplasticidade, os efeitos sobre a 

consciência podem permitir a flexibilização das vivências traumáticas. Por isso, essas 

substâncias tem sido vistas como catalizadores da psicoterapia, onde as experiências sob o 

efeito da substância podem ser integradas e organizadas (KREDIET et al. 2020; REIFF et al. 

2020). 

Entre os psicodélicos sob investigação para tratar TEPT estão MDMA em 

psicoterapia assistida. Um estudo recente (Mitchell et al. 2021) mostrou em ensaio clínico 

controlado randomizado de Fase III que o MDMA em comparação com a terapia com placebo 

inativo, tem alta eficácia no tratamento de TEPT grave, além de o tratamento ser seguro e 

bem tolerado, mesmo em pacientes com comorbidades. Outras evidências de estudos 

anteriores com humanos (JARDIM et al. 2021; MITHOEFER et al. 2011, 2013, 2018; 

OT’ALORA G et al. 2018) e animais (HAKE et al. 2019; YOUNG et al. 2017) também 

reforçam que o MDMA é eficaz para o tratamento do TEPT. 

Além do MDMA, outras substâncias como a ketamina (FEDER et al. 2014, 2021; 

IHCHM et al. 2021; NORBURY et al. 2021), canabinoides (JETLY et al. 2015; 

NEUMEISTER et al. 2013, 2015; RAYMUNDI et al. 2020b; STERN et al. 2018) mostram 

potencial para o tratamento de TEPT. E diante de evidências anedóticas (NIELSON e 

MEGLER, 2014) e algumas evidências complementares (CAMERON et al. 2018, 2019; 

LIBÂNIO et al. 2021; MORALES-GARCIA et al. 2020) a Ayahausca também é cogitada 

como potencial tratamento para o TEPT.  

Portanto, se faz necessário e urgente uma atenção mais cuidadosa e luta pela 

legalização e regulamentação das substâncias psicodélicas. Em um cenário onde tantas 

pessoas lidam diariamente com doenças como consequência de traumas, o desenvolvimento 

de tratamentos baseados nessas substâncias e o acesso facilitado para a população pode, 

literalmente, salvar vidas.  

 
1.5 AYAHUASCA E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO 
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Ayahuasca (AYA) é uma bebida alucinógena de origem amazônica que é preparada 

mais comumente através da cocção do cipó Banisteriopsis caapi e das folhas da Psychotria 

viridis. É também conhecida pelos nomes de caapi, natéma, mihi e yagé e tem sido usada por 

povos indígenas, mestizos e xamãs no Peru, Colombia, Equador pelas suas propriedades 

curativas e suas visões místicas. O nome Ayahuasca tem origem na língua do povo indígena 

Quechua, sendo “aya” sinônimo de “almas”, “espíritos” ou “pessoas mortas”, e “huasca” 

significa “cipó” ou “vinha”, se traduzindo como algo próximo de “cipó dos espíritos” 

(METZNER, 2014). 

A ação psicoativa da AYA deve a uma combinação sinérgica entre os alcaloides das 

plantas usadas para a sua preparação. As folhas da Psychotria viridis contém DMT, o qual, se 

ingerido sozinho não é ativo, já que é degradado no sistema digestivo pela monoamina 

oxidase (MAO). Porém, em combinação com as β-carbolinas, principalmente harmina, 

harmalina e tetrahidroharmalina, as quais são inibidoras reversíveis da Monoamina Oxidase A 

(MAO-A) presentes na Banisteriopsis caapi, o DMT se torna disponível na circulação, 

chegando ao sistema nervoso central (McKENNA, 2014; CALLAWAY, 2014; 

CARBONARO e GATCH, 2016). 

Os principais efeitos da AYA, conforme Costa (2005), são visões com os olhos 

fechados, delírios parecidos com sonhos, sensação de vigilância e estimulação, e também 

podem ocorrer náuseas, vômitos e diarreia, aumento da pressão arterial, midríase, euforia e 

tremores. A experiência com psicodélicos é bastante afetada pelo contexto no qual acontece, 

porém existem algumas características universais à experiência descritas por Grob (2014) 

como: alterações de pensamento, percepção de tempo alterada, medo de perder o controle, 

mudanças na expressão emocional, mudanças na percepção corporal, alterações de percepção, 

insights e percepção de propósito, sensação de inefabilidade, sentimentos de 

rejuvenescimento, hipersugestionabilidade.  

 Apesar de os primeiros registros históricos sobre a AYA datarem do século XVII na 

Amazônia Ocidental de acordo com Antunes (2011), existem indícios arqueológicos de uso 

ritual da AYA há pelo menos 3000 anos na Amazônia equatoriana (NARANJO, 1979). E 

evidências recentes (MILLER et al., 2019) sugerem que já havia uso de psicodélicos há cerca 

de 1000 anos na região sudoeste da Bolívia, pois foram encontradas, entre outras substâncias, 

evidências químicas em artefatos xamânicos encontrados na região, de harmina e 

dimetiltriptamina, que são dois ingredientes primários da AYA. 

No Brasil, o consumo da AYA começou a tomar dimensões mais significativas por 

populações não-indígenas desde a década de 30, conforme Labate (2000), quando acontece a 
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introdução de grupos religiosos como a União do Vegetal e Santo Daime nas décadas de 70 e 

80 o uso se expande consideravelmente. Em relação à regulamentação do uso da AYA, de 

acordo com Labate e Feeney (2012), já havia movimentos regulatórios desde 1986, quando 

então foi proibida, e somente em 2010 o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 

(CONAD) editou a resolução nº 1 que estabeleceu um conjunto de regras e princípios éticos 

para configurar o uso da AYA em contexto religioso. A regulamentação também já aconteceu 

em outros países, como Estados Unidos, Canadá, Bélgica e Holanda. 

Quanto às pesquisas sobre AYA, McKenna (2014) descreve que a partir da década 

de 50 começaram a surgir estudos antropológicos e farmacológicos mais detalhados sobre e as 

propriedades e ações farmacológicas da AYA. Com o uso se popularizando o aumento do 

interesse dos cientistas aumentou significativamente. 

Em 1993, em Manaus-AM, Grob (2014) descreve o Projeto Hoasca que aconteceu 

em colaboração com a igreja União do Vegetal (UDV) avaliando um grupo usuário de AYA 

de longa data e um grupo controle. Esse estudo colaborativo teve como objetivo examinar 

aspectos bioquímicos, farmacológicos, fisiológicos e psiquiátricos relacionados ao uso da 

AYA. Desse estudo resultaram diversos trabalhos (CALLAWAY et al. 1996; CALLAWAY 

et al 1999; GROB et al. 1996; MCKENNA et al. 1998, entre outros). Nas avaliações, 

identificaram que havia uma quantidade apreciável de histórico psiquiátrico e de abuso de 

substâncias nos indivíduos membros da UDV antes de passarem a frequentar regularmente as 

cerimônias de AYA, os quais relataram terem resolvido essas questões após passar a 

frequentar a igreja. Além disso, foram encontradas diferenças significativas entre o grupo 

controle e os usuários de AYA, onde os membros da igreja tiveram escores maiores em desejo 

de socialização e maturidade emocional, apresentaram comportamento mais confiante, 

otimista, além de escores significativamente mais altos em medidas de concentração e 

memória de curto prazo. Além disso, relatam uma reestruturação radical de suas condutas 

pessoais e sistema de valores após sua participação regular na igreja, porém enfatizam que 

acreditam que isso se deve a junção do uso da AYA sob o contexto e orientação da igreja 

União do Vegetal. 

A AYA age principalmente sobre o neurotransmissor endógeno serotonina ou 5-

hidroxitriptamina (5-HT) que é responsável por modular uma série de aspectos emocionais e 

comportamentais. A deficiência nesse sistema pode ocasionar vários transtornos, como 

ansiedade, depressão e suicídio (DE DEURWAERDÈRE e DI GIOVANNI, 2020). Além 

disso, a 5-HT desempenha um papel importante na formação e manutenção de diversos tipos 

de memórias (FERNANDEZ et al. 2017; SEYEDABADI et al. 2014; TEIXEIRA et al. 2018).  
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A afinidade do DMT com o receptor da 5-HT acontece porque o DMT possui uma 

estrutura molecular muito semelhante à da 5-HT (vide Figura 3), conforme Grob (2014), e é 

um agonista principalmente dos receptores 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C que se concentram em 

áreas frontais e paralímbicas (DOS SANTOS et al. 2016; RIBA et al. 2006).  Além disso, as 

β-carbolinas presentes na AYA também possibilitam um aumento na quantidade de 5-HT no 

organismo, já que são inibidoras da MAO A, uma enzima que naturalmente degrada a 5-HT 

(GROB, 2014). 

 
FIGURA 3: SEMELHANÇA ENTRE O DMT E A SEROTONINA 

 
Figura 3: Semelhança entre o DMT e a Serotonina. A figura mostra as moléculas de DMT e de serotonina. 
Por conta das semelhanças entre as moléculas, o DMT se encaixa nos mesmos receptores que a serotonina, em 
especial nos receptores 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT2C. 

 

Considerando tais mecanismos de ação, Hamill et al. (2019) sugere que a tradição e 

sabedoria xamãnica apontou potencial terapêutico da AYA para tratar diversas doenças 

psiquiátricas, o que tem se confirmado em pesquisas utilizando AYA para o tratamento de 

depressão, ansiedade e dependência química (DOS SANTOS et al. 2016). Estudos 

investigando os efeitos da AYA sobre depressão com humanos (OSÓRIO et al. 2015; 

PALHANO-FONTES et al. 2019; SANCHES et al. 2016) e em modelos animais (FARZIN e 

MANSOURI, 2006;  DA SILVA et al. 2018) confirmam que a AYA tem propriedades 

antidepressivas bastante relevantes. Além disso, um trabalho de Santos et al. (2007) mostra 

efeitos promissores da AYA ao melhorar parâmetros de desesperança e pânico em pessoas 

que consumiam ayahuasca há pelo menos dez anos. Outros trabalhos sugerem um efeito 

importante na redução de abuso de substâncias como o álcool, cocaína, anfetaminas, entre 
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outras substâncias que apresentam potencial de abuso (ALMEIDA et al. 2022;  FÁBREGAS 

et al. 2010; GIANFRATTI et al. 2021; OLIVEIRA-LIMA et al. 2015; THOMAS et al. 2013). 

A AYA também é cogitada para o tratamento de TEPT, pois algumas evidências 

anedóticas (NIELSON e MEGLER, 2014; FRECSKA et al. 2016; LOIZAGA-VELDER e 

VERRES, 2014) e evidências algumas evidências observacionais (THOMAS et al. 2013) 

indicam que ela pode auxiliar na recuperação de memórias autobiográficas e memórias 

traumáticas e a partir disso permitir uma reestruturação das experiências e emoções. Através 

de estudos de imagem em humanos, Riba et al. (2006) mostrou que a AYA ativa 

significativamente as regiões cerebrais frontais e paralímbicas, especificamente a amígdala 

esquerda e o giro para-hipocampal. Essas são áreas especialmente prejudicadas no TEPT. 

Nesse sentido, a AYA se mostra um recurso muito interessante de ser explorado, pois 

possui custo baixo, já que é preparada a partir de plantas nativas da Amazônia (PERKINS et 

al. 2021). E além do potencial terapêutico que apresenta para o tratamento de várias 

morbidades psiquiátricas, como a dependências de drogas e a depressão que são 

comorbidades comuns ao TEPT, o DMT, um dos principais componentes da AYA parece ter 

efeitos promissores em relação às memórias de medo. Nas memórias de medo, um trabalho de 

Cameron et al. (2018) mostra que uma dose de 10 mg/Kg de DMT foi capaz de diminuir o 

comportamento de congelamento dos ratos facilitando a extinção da memória de medo, além 

de diminuir a imobilidade em um teste de natação forçada, indicando que diminuiu o medo e 

apresentou possíveis efeitos antidepressivos respectivamente, porém, mostrou um aumento 

dos comportamentos relacionados à ansiedade no teste de campo aberto e de labirinto em cruz 

elevado. Na sequência, em outro trabalho de Cameron et al. (2019) foi testada uma dose 

menor de DMT (1 mg/kg) em um regime de administração crônico e intermitente ao longo de 

cinco semanas, onde o DMT foi capaz de facilitar a extinção do medo nos ratos, além de 

aumentar os comportamentos de nado e de reduzir a imobilidade no teste de nado forçado, 

indicando possíveis efeitos antidepressivos. 

  Desse modo, considerando as evidências de modelos animais de outras substâncias 

como MDMA (HAKE et al. 2019) e ketamina (Duclot et al. 2016) que possuem mecanismos 

de ação bastante parecidos com os da AYA diminuem o medo através de interferências na 

reconsolidação das memórias de medo, e outras evidências mencionadas acima (CAMERON 

et al. 2018 e 2019) mostrando que o DMT pode facilitar a extinção, nesse trabalho 

investigaremos o efeito da AYA sobre a reconsolidação, buscando diferenciar se uma possível 

redução no comportamento de congelamento dos animais se trata se interferência sobre a 

reconsolidação ou uma eventual facilitação da extinção. 
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1.6 JUSTIFICATIVA 

 

O TEPT é um transtorno muito debilitante e que ainda não possui tratamentos 

específicos. E dentre os tratamentos existentes, poucos interferem com a memória original do 

trauma. Uma maneira de alterar a memória traumática original, é através de interferências na 

reconsolidação.  

Os psicodélicos apresentam potencial para tratar o TEPT, e dentre os psicodélicos 

disponíveis e acessíveis no Brasil, a AYA desponta como uma alternativa muito relevante, 

não tendo sido ainda explorada, até onde temos conhecimento, na reconsolidação de 

memórias de medo. Por isso, entender os efeitos da AYA na reconsolidação da memória de 

medo é muito importante e ainda é algo a ser investigado. 

Além disso, é importante entender os efeitos da AYA sobre as memórias de medo, já 

que a AYA é amplamente utilizada em rituais religiosos e xamãnicos no país, e o melhor 

entendimento dos seus efeitos pode gerar dados para pensar em um uso mais seguro e da 

substância. 

 

2 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

2.1 HIPÓTESE 

 

A partir das evidências que mostram que a AYA ativa áreas frontais e paralímbicas 

fundamentais para o processamento das memórias de medo, relatos anedóticos de usuários 

humanos de AYA que indicam que ela pode facilitar a recuperação de memórias traumáticas e 

auxiliar a lidar com traumas, além de estudos pré-clínicos mostrando que o DMT pode 

diminuir o comportamento de congelamento em alguns protocolos, a hipótese desse trabalho é 

que a AYA pode prejudicar a reconsolidação da memória traumática, diminuindo assim, a 

expressão do medo de forma duradoura. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo Geral 
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Avaliar o efeito da AYA sobre a reconsolidação da memória de medo contextual em 

ratos. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual quando administrada 20 min antes da evocação da memória. 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual quando administrada imediatamente após a evocação da memória. 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual quando administrada 3 horas após a evocação da memória. 

 Avaliar se o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual é de longa duração quando a AYA é administrada 20 min antes da evocação. 

 Avaliar se o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual é de longa duração quando a AYA é administrada 3 h após a evocação. 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual quando administrada 20 min antes da sessão de omissão da evocação. 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reconsolidação da memória de 

medo contextual quando administrada 3 h depois da sessão de omissão da evocação. 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reinstalação da memória de 

medo contextual quando a AYA é administrada 20 min antes da evocação. 

 Avaliar o efeito do tratamento com AYA sobre a reinstalação da memória de 

medo contextual quando a AYA é administrada 3 h depois da evocação. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados ratos Wistar machos (3 meses de idade). Neste trabalho foram 

utilizados 225 animais. Foram deixados de fora desse trabalho 69 animais que não 

apresentaram a porcentagem mínima de congelamento (50%) para apresentar persistência de 

memória e outros 7 animais foram excluídos por problemas na administração das drogas ou 

outros problemas metodológicos. Os animais foram obtidos no Setor de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal do Paraná e mantidos em gaiolas de policarbonato (480 x 375 x 210 

mm) em grupos de quatro a cinco animais por gaiola e receberam água e ração ad libitum. Os 

animais foram mantidos sob temperatura ambiente controlada (22 ± 2 ° C) e em ciclo claro-

escuro de 12 h (7h00 - 19h00). Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética 

para Utilização de Animais (CEUA) no Setor de Ciências Biológicas da UFPR (autorização 

número 1378), e foram realizados de acordo com a legislação brasileira e as Diretrizes 

ARRIVE (PERCIE DU SERT et al. 2020). 

 

3.2 DROGAS 

 

A AYA foi doada pela Igreja União do Vegetal de Curitiba em forma de chá que foi 

liofilizado e o conteúdo de DMT e β-carbolinas foi analisado por meio de cromatografia 

líquida-espectrometria de massa em tandem (DE OLIVEIRA SILVEIRA et al. 2020). A 

amostra de 110 mg de AYA liofilizada foi diluída em 1 mL de H2O e apresentou as seguintes 

concentrações: DMT: 0,43 mg/mL; Tetrahidroharmalina: 0,75 mg/mL; Harmalina: 0,11 

mg/mL; Harmina: 0,70 mg/mL. Neste estudo foram utilizadas as doses de 240, 120 e 60 

mg/Kg diluídas em 2,2 mL de H2O, sendo H2O utilizada como controle (VEI). A dose de 240 

mg/Kg foi escolhida por ser equivalente a dose utilizada em rituais (OSÓRIO et al. 2015) e 

por já ter demonstrado em outro estudo do nosso grupo (DE ROSSO et al., dados não 

publicados) não apresentar propriedades aversivas. Como a dose de 240 mg/Kg não 

apresentou efeito, buscamos na literatura e encontramos estudos mostrando que baixas doses 

de DMT e também de outras drogas como a psilocibina e a ketamina (BABAR et al. 2001; 

CAMERON et al. 2019; CATLOW et al. 2013) poderiam ter efeito em reduzir memórias 

aversivas. Assim, arbitramos as doses de 120 e 60 mg/Kg para os testes subsequentes. Os 

animais foram tratados por via oral por meio de gavagem. 
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3.3 CONDICIONAMENTO DE MEDO AO CONTEXTO 

 

3.3.1 Contextos 

 

O Condicionamento de Medo Contextual foi realizado no Contexto A, o qual, 

consiste em uma caixa construída em alumínio (31 x 26 x 22.5 cm; Insight, Brasil) com porta 

frontal e teto de acrílico transparente. O piso é constituído por uma grade de barras de aço 

inoxidável conectadas a um gerador de choques elétricos, visando a aplicação de choques nas 

patas. O contexto B, contexto não pareado, consiste em uma caixa de acrílico transparente (33 

x 34 x 26 cm) com teto preto e foi utilizado para avaliar a generalização da memória de medo 

e para não reativação dos experimentos de memória de medo. Como Contexto C, o Contexto 

A foi modificado com cores, texturas e pistas diferentes nas paredes e no chão sob a grade 

para fornecer um contexto o mais diferente possível do Contexto A. O Contexto C foi usado 

nos experimentos de reinstalação. 

 

3.3.2 Desenho experimental e coleta de dados 

 

Todos os experimentos foram realizados entre 10h00 e 14h00, sob iluminação de 70 

lux e temperatura ambiente de 22 ± 2 ° C. Antes de cada experimento os animais eram 

alocados em uma sala adjacente à sala de condicionamento, onde permaneciam por pelo 

menos 30 min antes do início das sessões experimentais. 

A sessão de condicionamento de medo contextual foi realizada no Contexto A. Na 

sessão de familiarização, os animais foram colocados individualmente no Contexto A e 

puderam explorá-lo por 3 minutos, sendo na sequência devolvidos às suas caixas-moradia. No 

dia seguinte, uma sessão de condicionamento de medo contextual foi conduzida. Nessa 

sessão, cada animal foi colocado no Contexto A e após 30 s recebeu como estímulo 

incondicionado (EI), três choques elétricos nas patas com a intensidade de 0,7 mA, duração de 

3 s cada choque e intervalo de 30 s entre os choques. Após o último choque nas patas, os 

animais permaneceram por 30 s no Contexto A e, em seguida, foram devolvidos às suas 

caixas-moradia. A fim de induzir a reconsolidação da memória, a sessão de evocação foi 

conduzida 24 horas após o condicionamento de medo contextual e os animais foram expostos 

individualmente ao Contexto A por 3 minutos sem a apresentação de EI. O comportamento de 

congelamento foi medido como um índice de memória de medo (BLANCHARD; 

BLANCHARD, 1969). Um (Teste A1) ou sete (Teste A2) dias após a evocação da memória de 
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medo, os animais foram apresentados novamente ao Contexto A por 3 min e tiveram seu 

comportamento de congelamento avaliado. No dia seguinte, os animais foram submetidos ao 

Contexto B, um contexto não pareado, para avaliar a generalização da memória de medo 

(Teste B1), e foram novamente testados neste contexto sete dias depois (Teste B2).  

Para o experimento de reinstalação, realizado conforme descrito em Stern et al. 

(2012), depois de 24 horas da sessão de evocação, os animais foram expostos ao Contexto A 

por 20 minutos sem a presença do EI para a sessão de extinção e tiveram seu comportamento 

de congelamento avaliado. No dia seguinte, os animais foram expostos ao Contexto C e após 

30 s iniciais, eles receberam um único choque nas patas de 0,4 mA por 3 s e permaneceram 

por mais 30 s na câmara, sendo na sequência retornados para suas caixas-moradia. Após 24 

horas, os animais foram novamente testados no Teste A1 e no Teste B1 no dia seguinte, 

respectivamente.  

Para todos os experimentos, exceto naqueles onde o tratamento com a AYA foi feito 

antes da evocação, foi delimitado que para serem incluídos nesse trabalho, os animais 

deveriam apresentar uma porcentagem mínima de 50% de congelamento na sessão de 

evocação para garantir que apresentariam persistência da memória de medo, conforme 

protocolo utilizado previamente em outros trabalhos do nosso grupo (RAYMUNDI et al. 

2020a; DA SILVA et al. 2020; SOHN et al. 2020;  e STERN, 2017). Nos experimentos onde 

o tratamento com a AYA foi feito antes da evocação, delimitamos a exclusão de animais que 

apresentassem congelamento menor que 25% de congelamento na sessão de evocação. Após 

cada sessão comportamental, as câmaras foram limpas com solução etanol-água 20%. 

Para avaliar os efeitos do tratamento com AYA na evocação e/ou reconsolidação da 

memória de medo, no experimento 1, grupos independentes de animais foram condicionados 

ao medo e tratados, com VEI ou AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) 20 min antes da evocação. No 

dia seguinte à evocação foram novamente expostos ao Contexto A no Teste A1 e sete dias 

depois testados novamente no Contexto A no Teste A2. A generalização da memória foi 

avaliada na exposição ao Contexto B (Teste B1 e B2) um dia após o Teste A1 e A2, 

respectivamente. 

No experimento 2, para avaliar os efeitos do tratamento com AYA na reconsolidação 

da memória de medo, grupos independentes de animais foram condicionados ao medo e 

tratados, com VEI ou AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) imediatamente após a evocação. No dia 

seguinte à evocação foram novamente expostos ao Contexto A no Teste A1 e sete dias depois 

testados novamente no Contexto A no Teste A2. A generalização da memória foi avaliada na 

exposição ao Contexto B (Teste B1 e B2) um dia após o Teste A1 e A2, respectivamente. 
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Já no experimento 3, para avaliar os efeitos do tratamento com AYA em uma fase 

mais tardia da reconsolidação da memória de medo, grupos independentes de animais foram 

condicionados ao medo e tratados, com VEI ou AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) 3 h após a 

evocação. No dia seguinte à evocação foram novamente expostos ao Contexto A no Teste A1 

e sete dias depois testados novamente no Contexto A no Teste A2. A generalização da 

memória foi avaliada na exposição ao Contexto B (Teste B1 e B2) um dia após o Teste A1 e 

A2, respectivamente. 

No experimento 4 investigamos se os efeitos da AYA eram duradouros. No primeiro 

bloco do experimento, grupos independentes de animais foram condicionados ao medo e 

tratados com VEI ou AYA 60 mg/Kg, 20 min antes da sessão de evocação da memória. 

Então, após 1 ou 21 dias, o Teste A1 e o Teste A2 foram conduzidos, respectivamente. No 

segundo bloco desse experimento, grupos independentes de animais foram condicionados ao 

medo e tratados com VEI ou AYA 60 mg/Kg, 3 h depois da sessão de evocação da memória. 

Então, após 1 ou 21 dias, o Teste A1 e o Teste A2 foram conduzidos, respectivamente. 

No experimento 5 avaliamos se os efeitos da AYA eram dependentes da evocação da 

memória.  No primeiro bloco desse experimento, grupos independentes de animais foram 

condicionados e tiveram a evocação da memória omitida através da exposição ao Contexto B. 

Assim, 20 minutos antes de serem expostos ao Contexto B por 3 minutos, os animais foram 

tratados com VEI ou AYA 60 mg/Kg. No dia seguinte, os animais foram submetidos ao Teste 

A1. No segundo bloco desse experimento, grupos independentes de animais foram 

condicionados e tiveram a evocação da memória omitida da mesma maneira, sendo expostos 

ao Contexto B. E então, depois de 3 h da exposição ao Contexto B por 3 minutos, os animais 

foram tratados com VEI ou AYA 60 mg/Kg. No dia seguinte, os animais foram submetidos 

ao Teste A1. 

E por fim, no experimento 6 investigamos se os efeitos do tratamento com AYA 

sofrem reinstalação da memória de medo. No primeiro bloco do experimento 6, grupos 

independentes de animais foram condicionados ao medo e tratados com VEI ou AYA 60 

mg/Kg, 20 min antes da evocação da memória. No dia seguinte, eles passaram por uma sessão 

de extinção. E 24 horas depois, eles receberam um choque fraco nas patas (0,4 mA/3 s) no 

Contexto C. No dia seguinte, os animais foram expostos ao Teste A1 e, e após 24 h, ao Teste 

B1. Já no segundo bloco do experimento 6, grupos independentes de animais foram 

condicionados ao medo e tratados com VEI ou AYA 60 mg/Kg, 3 h depois da sessão de 

evocação. No dia seguinte, eles passaram por uma sessão de extinção. Após 24 horas, eles 



39 
 

receberam um choque fraco nas patas (0,4 mA/3 s) no Contexto C. No dia seguinte, os 

animais foram expostos ao Teste A1 e, e 24 h depois, ao Teste B1. 

O protocolo geral dos experimentos está representado na Figura 4. As alterações 

feitas no protocolo, quando necessário, estão descritas na apresentação dos resultados. 

 
FIGURA 4: PROTOCOLO GERAL DE CONDICIONAMENTO DE MEDO AO CONTEXTO UTILIZADO 

PARA AVALIAR A RECONSOLIDAÇÃO NESSE TRABALHO. 

 
Figura 4: Protocolo geral de condicionamento de medo ao contexto utilizado para avaliar a reconsolidação 
nesse trabalho. Na Familiarização os animais eram permitidos explorar o contexto por 3 minutos. Após 24 h os 
animais passaram pelo Condicionamento ao contexto com a apresentação de 3 choques nas patas. No dia 
seguinte os animais eram novamente apresentados ao contexto para a Evocação da memória, a fim de labilizar e 
medir a robustez da memória. No dia da evocação os animais recebiam AYA 60, 120 ou 240 mg/Kg ou VEI 
(H2O) 20 min antes, imediatamente após ou 3 h após a evocação. Para avaliar a reconsolidação da memória, os 
animais eram apresentados novamente ao contexto no dia seguinte no Teste A1 e sete dias depois, para avaliar a 
persistência, no Teste A2. E para avaliar a generalização da memória, após 24 h do Teste A1, os animais eram 
apresentados a um contexto neutro não-pareado no Teste B1 e sete dias depois no Teste B2. Adaptado de Stern 
(2017). 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM).  

O tamanho da amostra foi determinado pela análise de poder por meio do software 

G*Power 3.1.9.7, e foi de no mínimo oito animais por grupo (α = 0,05; β = 0,20). Os 

tamanhos dos grupos eram iguais a priori, porém devido a algumas questões experimentais 

(como alguns animais não condicionarem) alguns grupos ficaram com tamanhos de amostra 

diferentes. Após garantir a normalidade e homocedasticidade dos dados, a porcentagem de 

tempo de congelamento observada no Contexto A (sessão de reativação, Teste A1, Teste A2 
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e/ou reinstalação) e Contexto B (omissão da evocação, Teste B1 e/ou Teste B2) foram 

submetidos separadamente a ANOVA de uma via ou de medidas repetidas. Quando não 

houve interação entre os fatores tratamento x exposição ao Contexto A, a ANOVA de via foi 

utilizada para cada sessão. Quando o F alcançou significância estatística (p < 0,05), o teste de 

Newman Keuls foi usado para fazer comparações necessárias. Em relação ao tamanho do 

efeito, o valor de eta quadrado > 0,14 foi considerado um efeito grande. O nível de 

significância estatística foi estabelecido em p < 0,05. Foram utilizados Statistica 12 (StatSoft, 

EUA) para a análise estatística e o GraphPad Prism 8 (GraphPad Prism, EUA) para os 

gráficos. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 EXPERIMENTO 1: O TRATAMENTO COM AYA ANTES DA EVOCAÇÃO DA 

MEMÓRIA NÃO AFETA A EXPRESSÃO DO MEDO, MAS REDUZ O TEMPO DE 

CONGELAMENTO NO TESTE A1 E NO TESTE A2 

 

Para avaliar o efeito da AYA sobre a evocação e reconsolidação, quarenta e cinco 

animais condicionados foram alocados aleatoriamente em quatro grupos (8 - 14 por grupo) de 

acordo com o tratamento com AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) ou VEI, e tratados 20 min antes 

da sessão de evocação. A ANOVA de medidas repetidas mostrou efeito significativo do 

tratamento (F3,40 = 8,75, p = 0,0001, η2 = 0,39) e exposições do Contexto A (F2,80 = 81,40; p = 

0,00001, η2 = 0,67). Nenhuma interação entre esses fatores foi detectada (F6,80 = 1,81, p = 

0,11, η2 = 0,12). Então a ANOVA de uma via foi realizada. Não houve efeito na sessão de 

evocação (F3,40 = 2,60, p = 0,06, η2 = 0,16). Entretanto, houve efeito do tratamento no Teste 

A1 (F3,40 = 8,06, p = 0,0002, η2 = 0,37) e no Teste A2 (F3,40 = 6,43, p = 0,001, η2 = 0,32). O 

teste post-hoc de Newman-Keuls mostrou que os grupos tratados com AYA 60 ou 120 mg/Kg 

apresentaram menor tempo de congelamento do que o grupo controle no Teste A1 e Teste A2. 

Esses resultados sugerem que o tratamento com AYA não interfere na expressão da memória 

de medo e indica que ela prejudica a reconsolidação da memória de medo. Uma diferença 

entre o grupo de controle no Teste A2 e na sessão de evocação foi observada, sugerindo um 

início de extinção de memória. Com relação ao Teste B1 e B2, a ANOVA de medidas 

repetidas mostrou diferença significativa do tratamento quando comparado aos controles (F3, 

40 = 2,97, p = 0,04, η2 = 0,18), mostrou diferença de repetição (F1, 40 = 6,01, p = 0,01, η2 = 

0,13), mas não da interação entre esses fatores (F3, 80 = 0,41, p = 0,74, η2 = 0,02). No entanto, 
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ao repetir a análise utilizando a ANOVA de uma via no Teste B1 (F1, 40 = 1,62 p = 0,19, η2 = 

0,10) e o no Teste B2 (F1, 40 = 1,21 p = 0,31, η2 = 0,08) não encontramos diferença do 

tratamento, o teste post-hoc de Newman-Keuls confirmou que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos e o grupo de controle, sugerindo que o tratamento com AYA 

não interfere na especificidade da memória (Figura 5B). 

 
Figura 5: Efeitos do tratamento com Ayahuasca (AYA) antes da evocação na reconsolidação da memória 
de medo. O esquema acima dos gráficos representa o desenho experimental geral usado. Os animais foram 
familiarizados ao Contexto A. Um dia depois, eles foram condicionados ao medo no Contexto A com 3 choques 
nas patas. No dia seguinte, 20 min antes da evocação da memória, eles foram tratados com AYA 60, 120 ou 240 
mg/Kg ou com VEI (H2O). Os animais foram testados no Contexto A um (Teste A1) e sete (Teste A2) dias depois 
da evocação e no Contexto B um dia após cada Teste A (Teste B1 e Teste B2). 5A) Efeitos do tratamento com 
AYA antes da evocação da memória. Não foi observada diferença na expressão da memória de medo, porém, 
durante o Teste A1 e Teste A2, os animais tratados com AYA 60 e 120 apresentaram comportamento de 
congelamento menor do que o controle, sugerindo prejuízo na reconsolidação da memória de medo. 5B) 
Nenhuma diferença foi encontrada quando o os animais foram expostos a um contexto neutro no Teste B1 e no 
Teste B2. A seta indica o momento do tratamento. Os valores estão expressos como média ± EPM. Número de 
animais por grupo: VEI: 12; AYA 60: 14; AYA 120: 8; AYA 240: 10; Os asteriscos indicam uma diferença 
significativa (* p <0,05) dos respectivos controles. ANOVA de medidas repetidas seguida de teste post-hoc de 
Newman-Keuls. 
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4.2 EXPERIMENTO 2: O TRATAMENTO COM AYA IMEDIATAMENTE APÓS A 

EVOCAÇÃO DA MEMÓRIA NÃO INTERFERE NO COMPORTAMENTO DE 

CONGELAMENTO 

 

Para avaliar os efeitos da AYA sobre a reconsolidação, quarenta animais 

condicionados foram alocados aleatoriamente em quatro grupos (9 - 11 por grupo) com base 

no tratamento com AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) ou VEI, dado imediatamente após a 

evocação da memória. A ANOVA de medidas repetidas não mostrou diferença significativa 

do tratamento (F3,36 = 1,76; p = 0,17, η2 = 0,13) ou interação entre o tratamento e a exposição 

ao Contexto A (F6,72 = 1,32; p = 0,25, η2 = 0,09). Foi observada uma diferença significativa de 

exposição ao Contexto A (F2,56 = 71,84; p = 0,0000001, η2 = 0,66). Conforme mostrado na 

Figura 6A, todos os grupos apresentaram redução do tempo de congelamento durante o Teste 

A2 sugerindo início do processo de extinção. A ANOVA de medidas repetidas não mostrou 

diferença significativa de tratamento (F3, 36 = 1,15; p = 0,34, η2 = 0,08), exposição ao 

Contexto B (F1, 72 = 0,13; p = 0,71, η2 = 0,003) ou a interação entre esses fatores (F3, 72 = 1,31; 

p = 0,28, η2 = 0,1), sugerindo que o tratamento com AYA não interfere na especificidade da 

memória (Figura 6B). 
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Figura 6: Efeitos do tratamento com Ayahuasca (AYA) imediatamente após a evocação na reconsolidação 
da memória de medo. O esquema acima dos gráficos representa o desenho experimental geral usado. Os 
animais foram familiarizados ao Contexto A. Um dia depois, eles foram condicionados ao medo no Contexto A 
com 3 choques nas patas. No dia seguinte, imediatamente após a evocação da memória, foram tratados com 
AYA 60, 120 ou 240 mg/Kg ou com VEI (H2O). Os animais foram testados no Contexto A um (Teste A1) e sete 
(Teste A2) dias depois, e no Contexto B um dia após cada Teste A (Teste B1 e Teste B2). 6A) Efeitos do 
tratamento com AYA imediatamente após a evocação da memória. Nenhuma diferença significativa de 
tratamento foi observada. Foi observada uma diferença significativa no Teste A2. 6B). Nenhuma diferença foi 
encontrada quando os animais foram expostos a um contexto neutro no Teste B1 e no Teste B2. A seta indica o 
momento do tratamento. Os valores estão expressos como média ± EPM. Número de animais por grupo: VEI: 
11; AYA 60: 9 AYA 120: 10; AYA 240: 10; A cerca indica uma diferença significativa (#p < 0,05). ANOVA de 
medidas repetidas. 

 

4.3 EXPERIMENTO 3: O TRATAMENTO COM AYA 3 HORAS APÓS A EVOCAÇÃO 

DA MEMÓRIA REDUZIU O TEMPO DE CONGELAMENTO NO TESTE A1 E NO 

TESTE A2. 

 

Para avaliar o efeito da AYA em um momento mais tardio da reconsolidação, 

quarenta e um animais condicionados foram alocados aleatoriamente em quatro grupos (9 - 12 
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por grupo) com base no tratamento com AYA (60, 120 ou 240 mg/Kg) ou VEI dado 3 h após 

a evocação da memória. A ANOVA de medidas repetidas mostrou um efeito significativo do 

tratamento (F3, 37 = 5,6; p = 0,003, η2 = 0,31) e da exposição ao Contexto A (F2, 74 = 83,17; p = 

0,000001, η2 = 0,69) e interação entre esses fatores foi observada (F6,74 = 2,41; p = 0,03, η2 = 

0,16). Conforme mostrado na Figura 7A, o teste post-hoc de Newman-Keuls mostrou que o 

grupo tratado com AYA 60 mg/Kg apresentou menos comportamento de congelamento do 

que o controle durante o Teste A1 e Teste A2, sugerindo um prejuízo na reconsolidação da 

memória de medo que durou pelo menos 7 dias. Foi observada uma diferença significativa do 

grupo controle entre o Teste A2 e a sessão de evocação, sugerindo o início da extinção da 

memória. A ANOVA de medidas repetidas não mostrou nenhuma diferença significativa do 

tratamento (F3, 37 = 1,03; p = 0,38, η2 = 0,07), nenhuma diferença da exposição ao Contexto B 

(F1, 74 = 0,22; p = 0,63,  η2 = 0,006) e nenhuma interação entre esses fatores (F3, 74 = 1,78; p = 

0,16, η2 = 0,12), sugerindo que o tratamento com AYA não piora a especificidade da memória 

(Figura 7B). 
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Figura 7: Efeitos do tratamento com Ayahuasca (AYA) 3 h após a evocação na reconsolidação da 
memória de medo. O esquema acima dos gráficos representa o desenho experimental geral usado. Os animais 
foram familiarizados ao Contexto A. Um dia depois, eles foram condicionados ao Contexto A com 3 choques 
nas patas. No dia seguinte, 3 h após a evocação da memória, eles foram tratados com AYA 60, 120 ou 240 
mg/Kg ou com VEI (H2O). Os animais foram testados no Contexto A um (Teste A1) e sete (Teste A2) dias depois 
e no Contexto B um dia após cada Teste A (Teste B1 e Teste B2). 7A) Efeitos do tratamento com AYA 3 h após a 
evocação da memória. Os animais tratados com AYA 60 apresentaram menos comportamento de congelamento 
do que o controle durante o Teste A1 e Teste A2, sugerindo um prejuízo na reconsolidação da memória de medo. 
7B). Nenhuma diferença foi encontrada quando os animais foram expostos a um contexto neutro no Teste B1 e 
no Teste B2. A seta indica o momento do tratamento. Os valores estão expressos como média ± S.E.M. Número 
de animais por grupo: VEI: 9; AYA 60: 12; AYA 120: 10; AYA 240: 10; Os asteriscos indicam uma diferença 
significativa (* p <0,05) dos respectivos controles. A cerca indica uma diferença significativa (#p <0,05) do 
controle durante a evocação. ANOVA de medidas repetidas seguida de teste de Newman-Keuls. 

 

4.4 EXPERIMENTO 4: OS EFEITOS DO TRATAMENTO COM AYA ANTES OU 3 H 

APÓS A EVOCAÇÃO DA MEMÓRIA SÃO DE LONGA DURAÇÃO 

 

Uma vez que nos experimentos anteriores a dose de 60 mg/Kg de AYA foi eficaz em 

ambos os momentos, ou seja, 20 min e 3 h após a evocação da memória, nos experimentos a 

seguir, apenas esta dose mais baixa foi usada. Na primeira parte do experimento, dezoito 

animais condicionados foram alocados aleatoriamente em dois grupos (9 por grupo) com base 

no tratamento com AYA (60 mg/Kg) ou VEI, 20 min antes da sessão de evocação. A 

ANOVA de medidas repetidas mostrou efeito significativo do tratamento (F1,16 = 33,78, p = 

0,00002, η2 = 0,68) e exposições ao Contexto A (F2,32 = 30,04; p = 0,000001, η2 = 0,65) e 

interação significativa entre esses fatores foi detectada (F2,32 = 6,11, p = 0,005, η2 = 0,27). 

Conforme mostrado na Figura 8A, o teste post-hoc de Newman-Keuls mostrou que os grupos 

tratados com AYA 60 mg/Kg apresentaram menos tempo de congelamento do que o grupo 

controle no Teste A1 e no Teste A2. Nenhuma diferença significativa entre os grupos foi 

observada na sessão de evocação. Esses resultados sugerem que, além do tratamento com 

AYA não interferir na expressão da memória de medo e indicar que prejudica a 

reconsolidação, esse efeito dura por até 22 dias. Isso também reforça os resultados iniciais que 

indicam que a AYA prejudica a reconsolidação da memória de medo. Uma diferença entre o 

grupo de controle no Teste A2 e na sessão de evocação foi observada, sugerindo um início de 

extinção de memória. A ANOVA de medidas repetidas não mostrou diferença significativa do 

tratamento quando comparado ao controle no Contexto B (F1, 16 = 0,52, p = 0,048, η2 = 0,03), 

mostrou diferença de repetição (F1, 16 = 9,70, p = 0,006, η2 = 0,37), mas nenhuma interação 

entre esses fatores (F2, 32 = 0,27, p = 0,60, η2 = 0,01), sugerindo que o tratamento com AYA 

não interfere na especificidade da memória (Figura 8B). 
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Na segunda parte do experimento, vinte animais condicionados foram alocados 

aleatoriamente em dois grupos (10 por grupo) com base no tratamento com AYA (60 mg/Kg) 

ou VEI administrado 3 h após a sessão de evocação. ANOVA de medidas repetidas mostrou 

efeito significativo do tratamento (F1, 18 = 11,63, p = 0,003, η2 = 0,39) e exposições do 

Contexto A (F2, 32 = 51,94; p = 0,000001, η2 = 0,74) e interação significativa entre esses 

fatores foi detectada (F2, 36 = 10,10, p = 0,0003, η2 = 0,36). Conforme mostrado na Figura 8C, 

o teste post-hoc de Newman-Keuls mostrou que os grupos tratados com AYA 60 mg/Kg 

apresentaram menos tempo de congelamento do que o controle no Teste A1 e no Teste A2. 

Nenhuma diferença significativa entre os grupos foi observada na sessão de evocação. Esses 

resultados sugerem que, além do tratamento com AYA não interferir na expressão da 

memória de medo e indicar que prejudica a reconsolidação da memória de medo, esse efeito 

dura por até 22 dias. Uma diferença entre o grupo de controle no Teste A2 e na sessão de 

evocação foi observada, sugerindo um início de extinção de memória. Medidas repetidas não 

mostraram diferença significativa de tratamento quando comparadas aos controles no 

Contexto B (F1, 18 = 0,15, p = 0,70, η2 = 0,008), nenhuma diferença de repetição (F1, 18 = 1,73, 

p = 0,20, η2 = 0,08), mas nenhuma interação entre esses fatores (F2, 36 = 0,81, p = 0,38, η2 = 

0,04), sugerindo que o tratamento com AYA não interfere na especificidade da memória 

(Figura 8D).  
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Figura 8: Efeitos do tratamento com ayahuasca (AYA) antes e 3 h após a evocação na reconsolidação são 
de longa duração. O esquema acima dos gráficos representa o desenho experimental geral usado. Os animais 
foram familiarizados ao Contexto A. Um dia depois, eles foram condicionados ao Contexto A com 3 choques 
nas patas. No dia seguinte, 20 minutos antes da evocação da memória, eles foram tratados com AYA 60 mg/Kg 
ou com VEI (H2O). Os animais foram testados no Contexto A um (Teste A1) e vinte e um (Teste A2) dias depois 
e no Contexto B um dia após cada Teste A (Teste B1 e Teste B2). 8A e 8C) Efeitos do tratamento com AYA 
antes da evocação da memória. Não foi observada diferença na expressão da memória de medo, entretanto, 
durante o Teste A1 e Teste A2, os animais tratados com AYA 60 apresentaram comportamento de congelamento 
menor do que o controle, sugerindo um prejuízo na reconsolidação da memória de medo. 8B e 8D) Nenhuma 
diferença foi encontrada quando os animais foram expostos a um contexto neutro no Teste B1 e no Teste B2. A 
seta indica o momento do tratamento. Os valores estão expressos como média ± EPM. Número de animais por 
grupo de tratamento 20 min antes da evocação: VEI: 9; AYA 60: 9; Número de animais por grupo de tratamento 
3 h após a evocação: VEI: 10; AYA 60: 10; Os asteriscos indicam uma diferença significativa (* p <0,05) dos 
respectivos controles. ANOVA de medidas repetidas seguida de teste de Newman-Keuls. 

 

4.5 EXPERIMENTO 5: OS EFEITOS DO TRATAMENTO COM AYA DEPENDEM DA 

EVOCAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

Trabalhos que pesquisam prejuízos na reconsolidação (NADER et al. 2000; STERN 

et al. 2012), mostram que esse é um processo dependente reativação da memória por meio da 

evocação. Por isso, para verificar se os resultados que encontramos previamente dependem da 

reativação nós testamos os animais omitindo a sessão de evocação, através de uma exposição 
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ao Contexto B (contexto neutro, não pareado) no lugar do Contexto A no dia após o 

condicionamento ao Contexto A. 

Desse modo, na primeira parte do experimento, dezesseis animais condicionados 

foram alocados aleatoriamente em dois grupos (8 por grupo) com base no tratamento com 

AYA 60 mg/Kg ou VEI administrado 20 minutos antes da exposição ao Contexto B, ou 

sessão de omissão da evocação. ANOVA de uma via não mostrou diferença significativa de 

tratamento nem no Contexto B (F1,14 = 0,32; p = 0,58, η2 = 0,02) nem no Teste A1 (F1,14 = 

0,05; p = 0,81, η2 = 0,004). Conforme observado na Figura 9A, nenhuma diferença entre os 

grupos foi observada durante a exposição ao Contexto B e durante o Teste A1.  

Na segunda parte do experimento, treze animais condicionados foram alocados 

aleatoriamente em dois grupos (6-7 por grupo) com base no tratamento com AYA 60 mg/Kg 

ou VEI dado 3 h após a exposição ao Contexto B, ou sessão de omissão da evocação. 

ANOVA de uma via não mostrou diferença significativa do tratamento nem no Contexto B 

(F1,11 = 1,33; p = 0,27, η2 = 0,11) nem no Teste A1 (F1,11 = 0,02; p = 0,87, η2 = 0,002). 

Conforme observado na Figura 9B, nenhuma diferença entre os grupos foi observada durante 

a exposição ao Contexto B e durante o Teste A1. Esses resultados sugerem que os efeitos do 

tratamento com AYA dependem da evocação da memória. 
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Figura 9: Efeitos do tratamento com Ayahuasca (AYA) sobre a reconsolidação dependem da evocação da 
memória de medo. O esquema acima dos gráficos representa o desenho experimental geral usado. Os animais 
foram familiarizados ao Contexto A. Um dia depois, eles foram condicionados ao Contexto A através de 3 
choques nas patas. No dia seguinte, 20 min antes ou 3 h após a omissão da evocação da memória (exposição ao 
Contexto B), eles foram tratados com AYA 60 mg/Kg ou com VEI (H2O). Os animais foram testados no 
Contexto A um dia depois (Teste A1). 9A) Efeitos do tratamento com AYA antes da omissão de evocação de 
memória. Nenhuma diferença significativa foi observada no Teste A1, sugerindo que os efeitos AYA requerem 
evocação de memória. 9B) Efeitos do tratamento com AYA 3 h após a omissão da evocação da memória. 
Nenhuma diferença significativa foi observada no Teste A1, sugerindo que os efeitos AYA requerem evocação 
de memória. A seta indica o momento do tratamento. Os valores estão expressos como média ± EPM. Número 
de animais por grupo de tratamento 20 min antes da evocação: VEI: 8; AYA 60: 8; Número de animais por 
grupo de tratamento 3 h após a evocação: VEI: 6; AYA 60: 7. ANOVA de uma via. 

 

4.6 EXPERIMENTO 6: OS GRUPOS QUE RECEBERAM AYA 60 MG/KG NÃO 

APRESENTARAM REINSTALAÇÃO DA MEMÓRIA DE MEDO 

 

A reinstalação da memória pode acontecer em animais experimentais após uma ou 

mais apresentações de EI depois do aprendizado da extinção (HITORA-IMAMURA et al. 

2015; RESCORLA e HETH, 1975). Desse modo, para confirmar se a redução do 

comportamento de congelamento que a dose de 60 mg/Kg de AYA induziu nos experimentos 

anteriores é devido a um prejuízo na reconsolidação ou a um aprendizado de extinção, 
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verificamos se a apresentação de um EI fraco em um Contexto C poderia gerar a reinstalação 

da memória de medo condicionada no Contexto A. 

Na primeira parte do experimento, dezessete animais condicionados foram alocados 

aleatoriamente em dois grupos (7-8 por grupo) com base no tratamento com AYA 60 mg/Kg 

ou VEI dado 20 minutos antes da evocação. No dia seguinte, para a sessão de extinção, os 

animais foram expostos ao Contexto A por 20 min. A ANOVA de medidas repetidas mostrou 

um efeito significativo do tratamento (F1,13 = 11,5; p = 0,004, η2 = 0,47) e exposições ao 

Contexto A (F2,26 = 57,87; p = 0,000001, η2 = 0,81), e interação significativa entre esses 

fatores (F3,32 = 3,9, p = 0,01, η2 = 0,23). Conforme mostrado na Figura 10A, o teste post-hoc 

de Newman-Keuls mostrou um efeito de tratamento nos primeiros 3 minutos de extinção 

(Extinção inicial), diferença que não foi mais observada nos últimos 3 minutos de sessão de 

extinção (Extinção final). Também mostrou que o grupo controle no Teste A1 é diferente de si 

mesmo no final da extinção, sugerindo a reinstalação do comportamento de congelamento do 

grupo controle, mas não do grupo tratado com AYA. Esses resultados sugerem que o grupo 

tratado com AYA não apresentou reinstalação da memória de medo. No Teste B, ANOVA de 

uma via não mostrou diferença de tratamento (F1.13 = 0.13, p = 0.72, η2 = 0,01). 

Na segunda parte desse experimento, dezenove animais condicionados foram 

alocados aleatoriamente em dois grupos (9-10 por grupo) com base no tratamento com AYA 

60 mg/Kg ou VEI, administrado 3 h após a evocação. No dia seguinte, para a sessão de 

extinção, os animais foram expostos ao Contexto A por 20 min. A ANOVA de medidas 

repetidas mostrou um efeito significativo do tratamento (F1,17 = 7,9; p = 0,01, η2 = 0,31), 

exposições do Contexto A (F3,51 = 199,7; p = 0,000001, η2 = 0,92) e interação entre esses 

fatores (F3,51 = 13,65, p = 0,000001, η2 = 0,44). Conforme mostrado na Figura 10B, o teste 

post-hoc de Newman-Keuls mostrou um efeito de tratamento nos primeiros 3 minutos de 

extinção (Extinção inicial), diferença que não foi mais observada nos últimos 3 minutos da 

sessão de extinção (Extinção final). Também mostrou que o grupo controle no Teste A1 é 

diferente de si mesmo no final da extinção, mostrando reinstalação do comportamento de 

congelamento do grupo controle, mas não do grupo tratado com AYA. Esses resultados 

sugerem que o grupo tratado com AYA não exibiu a reinstalação da memória de medo. No 

Teste B, ANOVA de uma via não mostrou nenhuma diferença (F1.17 = 0.19, p = 0.66, η2 = 

0,01). 

Tomados em conjunto, esses resultados sugerem que o efeito do AYA não é uma 

facilitação da extinção, mas uma interferência no processo de reconsolidação da memória. 
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Figura 10: Efeitos do tratamento com ayahuasca (AYA) no teste de reinstalação da memória de medo. O 
esquema acima dos gráficos representa o desenho experimental geral usado. Os animais foram familiarizados ao 
Contexto A. Um dia depois, eles foram condicionados ao Contexto A por meio de 3 choques nas patas. No dia 
seguinte, 20 minutos antes ou 3 horas após a evocação da memória, eles foram tratados com AYA 60 mg/Kg ou 
com VEI (H2O). Um dia depois, os animais foram expostos a uma sessão de extinção de 20 min. Após 24 h os 
animais foram submetidos ao uma apresentação de EI de 0,4 mA, por 3 s no Contexto C. No dia seguinte, foi 
realizado o teste de reinstalação e 24 h depois, foi realizado o Teste B1. 10A) Efeitos do tratamento com AYA 
antes da evocação da memória. Uma diferença significativa de tratamento foi observada durante a extinção 
inicial (primeiros 3 minutos), esta diferença não é mais observada durante a extinção final (3 minutos finais). 
Animais tratados com VEI apresentaram um aumento significativo no comportamento de congelamento quando 
comparados ao controle durante a extinção final e quando comparados com AYA durante o teste de reinstalação, 
sugerindo que não houve reinstalação da memória de medo no grupo tratado com AYA. Nenhuma diferença foi 
observada durante o Teste B1. 10B) Efeitos do tratamento com AYA 3 h após a evocação da memória. Uma 
diferença significativa de tratamento foi observada durante a extinção inicial (primeiros 3 minutos), esta 
diferença não é mais observada durante a extinção final (3 minutos finais). Animais tratados com VEI 
apresentaram aumento significativo no comportamento de congelamento quando comparados ao controle durante 
a extinção final e quando comparados com AYA durante o teste de reinstalação, sugerindo que não houve 
reinstalação da memória de medo o grupo tratado com AYA. Nenhuma diferença foi observada durante o Teste 
B1. A seta indica o momento do tratamento. Os valores estão expressos como média ± EPM. Número de animais 
por grupo de tratamento 20 min antes da evocação: VEI: 8; AYA 60: 7; Número de animais por grupo de 
tratamento 3 h após a evocação: VEI: 9; AYA 60: 10; Os asteriscos indicam uma diferença significativa (* p 
<0,05) dos respectivos controles. A cerca indica uma diferença significativa (#p <0,05) da sessão de evocação. O 
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sinal de mais indica uma diferença significativa (+ p <0,05) em relação ao controle. ANOVA de medidas 
repetidas seguida de teste de Newman-Keuls e ANOVA de uma via. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostram que a administração de AYA nas doses de 120 e 60 mg/Kg 20 

min antes da evocação e AYA na dose de 60 mg/Kg 3 h após a evocação da memória 

prejudica a reconsolidação da memória de medo. Além disso, encontramos que esse prejuízo à 

reconsolidação que a AYA causa tanto 20 min antes, quanto 3 h após evocação se mantém por 

pelo menos 22 dias após a evocação da memória, não mostrando recuperação espontânea do 

medo nesse período avaliado. E por fim, esse prejuízo é dependente da evocação e não sofre 

reinstalação. Os principais resultados encontrados nesse trabalho estão sintetizados na Figura 

11. 

 

FIGURA 11 – Principais Resultados 

  
Figura 11: Principais resultados. A administração de AYA na dose de 60 mg/Kg 20 minutos antes ou 3 h após 
a evocação da memória de medo reduz o comportamento de congelamento dos ratos no contexto condicionado 1 
dia, 7 dias e persiste por até 22 dias após a evocação da memória. Esse efeito é devido a um prejuízo na 
reconsolidação da memória de medo. A dose de 60 mg/Kg de AYA administrada antes ou 3 h após a evocação 
não altera o comportamento de congelamento dos ratos em um contexto neutro, indicando que o tratamento com 
AYA não induz generalização do medo nesse protocolo. 
 

5.1 EFEITOS DA AYA SOBRE A RECONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA DE MEDO AO 

CONTEXTO 

 

A labilização da memória após a evocação é necessária para que o processo de 

reconsolidação seja iniciado e o traço de memória seja novamente estabilizado (LEE et al. 

2008). Interferências farmacológicas nesse período podem aumentar ou diminuir a labilização 

e consequentemente interferir no processo de reconsolidação subsequente (LEE e FLAVELL, 
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2014). Desse modo, verificamos que os animais que receberam 120 e 60 mg/Kg de AYA 20 

min antes da evocação no experimento 1 (Figura 5A), não alteraram a expressão de medo, 

sugerindo que nessas doses AYA não apresenta propriedades antiaversivas. Porém, um 

trabalho de Favaro et al. (2015) mostra que AYA administrada em ratos na dose de 120 

mg/Kg por via oral ao longo de 30 dias aumentou a resposta de medo condicionado contextual 

e ao som. Dessa forma, é possível inferir que a frequência de administração de AYA pode 

levar a efeitos opostos em relação à memória de medo. A falta de efeito na sessão de 

evocação pode estar associada ao tempo de ação da AYA, uma vez que seus efeitos começam 

em torno de 20-30 min após a ingestão oral e seu pico de ação ocorre por volta de 1,5 - 2 h 

com efeitos alucinógenos durando 4 - 6 h após sua administração (BRITO-DA-COSTA et al. 

2020; DOMÍNGUEZ-CLAVÉ et al. 2016; RIBA et al. 2006; NARANJO, 1959). É importante 

ressaltar que este intervalo de tempo coincide com a janela de tempo de reconsolidação que é 

de cerca de 6 h após a evocação, pois observamos uma diminuição no tempo de congelamento 

no Teste A1 e A2, sugerindo um comprometimento do processo de reconsolidação que 

persistiu 8 dias após a evocação.  

Um trabalho de Hagsäter et al. (2021) demonstrou que a administração de 2 mg/Kg 

do psicodélico psilocibina para ratos 30 min antes da evocação da memória levou a 

diminuição significativa do comportamento de congelamento durante a sessão de evocação. 

Importante ressaltar que nesse protocolo a evocação foi feita sete dias após o 

condicionamento e no presente trabalho foi feita um dia após o condicionamento. Porém, o 

resultado do experimento 1 sugere que no nosso protocolo, a administração de AYA antes da 

evocação da memória não afeta a sua expressão, já que não observamos diferenças entre os 

grupos durante a evocação da memória. E embora ambos, psilocibina e AYA, tenham 

propriedades parecidas e pertençam a mesma classe farmacológica, por serem substâncias 

diferentes, podem ativar vias diversas, o que contribui para as diferenças observadas. 

Nenhum efeito do tratamento com AYA imediatamente após a evocação da memória 

foi observado no experimento 2 (Figura 6) no Teste A1 e no Teste A2, sugerindo que, neste 

momento, o tratamento com AYA não interfere na reconsolidação da memória de medo. A 

maioria dos trabalhos avaliando reconsolidação pesquisa o momento mais próximo da 

evocação (BUSTOS et al. 2009; NADER et al. 2000; RAFIQ et al. 2020; RUNYAN e DASH, 

2005). Porém, não encontramos efeitos da AYA sobre esse momento da evocação. No 

entanto, esse resultado discorda dos achados que mostram que 5 mg/Kg do psicodélico 

MDMA prejudicou a reconsolidação da memória de medo quando administrado a ratos 

imediatamente após a evocação da memória de medo ao contexto ou ao som (HAKE et al. 
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2019). Outro trabalho de Duclot et al. (2016) mostra que 10 mg/Kg de ketamina administrada 

imediatamente após a evocação de memória prejudicou a reconsolidação da memória de medo 

ao contexto. Entretanto, os psicodélicos ketamina, MDMA e a AYA são de classes 

farmacológicas diferentes, o que pode contribuir para essas diferenças encontradas nos 

resultados (WATERS, 2021). 

Até onde sabemos, nenhum trabalho avaliou os efeitos da AYA no período mais 

tardio após a evocação. De acordo com Schmidt et al. (2017), 3 h após a evocação há uma 

participação mais relevante da serotonina modulando a reconsolidação do condicionamento 

de medo contextual. Com base nesta evidência, e uma vez que os compostos da AYA, 

principalmente DMT que é um agonista parcial de receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-

HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT5A, 5-HT6 e 5-HT7 (CARBONARO e GATCH, 2016; KEISER et 

al. 2009), além da atividade das β-carbolinas inibindo a MAO-A e permitindo que o DMT 

fique disponível e também aumentando a serotonina, no Experimento 3 (Figura 7), avaliamos 

os efeitos do AYA quando administrada 3 h após a evocação. A dose de 60 mg/Kg de AYA 

reduziu o tempo de congelamento no Teste A1 e A2, sugerindo um comprometimento do 

processo de reconsolidação. Esses resultados encontram suporte em evidências que apontam 

que a interferência farmacológica dentro do período de 6 h a partir da evocação pode levar à 

interrupção da reconsolidação (LATTAL e ABEL, 2004; NADER et al. 2000; DA SILVA et 

al. 2016; STERN et al. 2012).  

Em um trabalho de Thomas et al. (2013), embora o estudo não tivesse como fim 

tratar especificamente TEPT, mas sim abuso de substâncias (comorbidade comum ao TEPT), 

os participantes foram apresentados ao projeto e instruídos no primeiro dia, sendo que no 

segundo dia, foram incentivados a lembrar, pensar sobre suas compulsões e uso de 

substâncias, e também a trabalhar as experiências traumáticas de suas vidas durante a manhã e 

à tarde. À noite do segundo dia eles tomaram AYA. No dia seguinte, no terceiro dia, os 

participantes puderam falar sobre as suas experiências durante o efeito da AYA e mais tarde, 

durante a noite, alguns participantes tomaram AYA novamente. Nesse estudo observacional 

foram encontradas melhoras em escalas avaliando esperança, empoderamento, atenção plena, 

qualidade de vida e perspectiva. Além disso, o uso de álcool, tabaco e cocaína diminuiu 

(segundo auto-relato dos participantes) embora o uso de cannabis e opiáceos não tenha 

diminuído. Todos os participantes relataram mudanças positivas e duradouras depois de 

participar desse retiro. Embora a translação de resultados não possa ser literal, os resultados 

desse trabalho vêm de encontro com as mudanças comportamentais positivas que 
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encontramos em nosso trabalho, quando administramos a AYA em um ponto mais tardio da 

reconsolidação após a evocação da memória traumática. 

Outro ponto importante no nosso trabalho, é o fato da dose mais baixa de AYA 

usada, ou seja, 60 mg/Kg ter sido eficaz quando administrada 20 min antes ou 3 h após a 

evocação da memória. Esse achado corrobora com a ideia de que baixas doses de drogas 

psicodélicas, como a psilocibina e o anestésico ketamina, são mais eficazes para reduzir as 

respostas de medo do que altas doses (BABAR et al. 2001; CATLOW et al. 2013). 

Curiosamente, a maioria dos trabalhos pré-clínicos utilizou doses maiores de AYA, o que 

pode ter contribuído para discrepâncias na literatura (DE CASTRO-NETO et al. 2013; 

OLIVEIRA et al. 2010; PIC-TAYLOR et al. 2015).  

Tomados em conjunto, os resultados sugerem que o tratamento com AYA 20 

minutos antes ou 3 horas após a evocação prejudicou a reconsolidação da memória de medo. 

 

5.2 EFEITO DA AYA SOBRE RECUPERAÇÃO ESPONTÂNEA E REINSTALAÇÃO DA 

MEMÓRIA DE MEDO AO CONTEXTO 

 

Quando administradas antes da evocação da memória, microdoses de DMT (1 

mg/Kg) facilitaram a extinção da memória contextual e com pistas (CAMERON et al. 2019). 

Apesar das diferenças nos protocolos, pois, no trabalho de Cameron (2019) é utilizado 

protocolo de extinção, onde se utiliza de uma sessão de evocação longa e aqui usamos uma 

evocação curta, poderia se argumentar que a redução do comportamento de congelamento 

induzida por AYA está relacionada a uma facilitação da extinção do medo em vez de 

promover um prejuízo à reconsolidação da memória de medo. A recuperação espontânea da 

memória de medo é observada semanas após a extinção da memória (RESCORLA, 2004). 

Dessa forma, investigamos se animais tratados com AYA apresentariam recuperação 

espontânea da memória de medo no experimento 4 (Figura 8). Nenhuma evidência de 

recuperação espontânea ao longo de 22 dias foi observada em animais tratados com AYA. 

Assim, à luz da teoria da dominância do traço de memória (BUSTOS et al. 2009; 

EISENBERG et al. 2003; FRANZEN et al. 2019), é improvável que o aprendizado de 

extinção tenha sido acionado aqui. Este resultado está de acordo com estudos anteriores que 

mostram que não ocorre recuperação espontânea da memória de medo após prejuízos na 

reconsolidação da memória (DUVARCI E NADER, 2004; LEE et al. 2017; STERN et al. 

2012).  
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Outro ponto que avaliamos foi a dependência dos efeitos da AYA em relação a 

evocação da memória de medo. Por isso, no experimento 5 (Figura 9) a evocação foi omitida 

e consequentemente não observamos redução no comportamento de congelamento dos 

animais tratados, conforme tínhamos observado anteriormente. Isso demonstra que o efeito 

que observamos anteriormente na redução do congelamento é dependente da reativação da 

memória por meio da evocação, e reforça que a AYA causa um prejuízo na reconsolidação da 

memória. Esse resultado concorda com trabalhos onde prejuízos na reconsolidação são 

dependentes da evocação (NADER et al. 2000; PRZYBYSLAWSKI e SARA, 1997; STERN 

et al. 2012). 

Outro resultado que encontramos no experimento 6 (Figura 10), mostra que a 

memória de medo prejudicada pela AYA administrada 20 min antes ou 3 h após a evocação 

não sofre reinstalação após um choque fraco como lembrete, como acontece com os animais 

do grupo controle.  Tal desfecho também vai de encontro com os trabalhos mostrando que 

esse prejuízo é consequência da interrupção da reconsolidação da memória (DUVARCI e 

NADER, 2004; NADER et al. 2000; PRZYBYSLAWSKI e SARA, 1997; STERN et al. 

2012). 

Dessa forma, esses resultados oferecem suporte a hipótese de que a dose de 60 

mg/Kg de AYA prejudica a reconsolidação da memória de medo quando é administrada 20 

min antes ou 3 h após a evocação da memória. 

 

5.3 O EFEITO DA AYA SOBRE A GENERALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE MEDO 

 

A generalização do medo, caracterizada por uma falha em discriminar estímulos 

perigosos de seguros, é um sintoma do TEPT (GHOSH E CHATTARJI, 2015; JOVANOVIC 

et al. 2012). Notavelmente, em todos os experimentos, o tratamento com AYA não afetou o 

comportamento de congelamento no Contexto B, indicando que AYA não induz 

generalização da memória de medo. 

Um trabalho de Asim et al. (2020) mostrou que camundongos que receberam uma 

única dose subanestésica de ketamina (30 mg/kg, intraperitoneal) 22 h após o 

condicionamento de medo, exibiram uma diminuição significativa da generalização do medo, 

e o efeito foi dependente da dose e durou pelo menos 2 semanas. Nesse trabalho, Asim et al. 

(2020) indica que os camundongos que apresentam generalização do medo apresentam um 

nível mais baixo de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e um nível mais alto de 

proteína GluN2B na amígdala basolateral e região infralímbica do córtex pré-frontal, o que foi 
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revertido por uma única administração de ketamina. Evidências de tratamento crônico com 

AYA em ratos (COLAÇO et al. 2020) e administração de uma única dose de AYA em 

humanos (DE ALMEIDA et al. 2019) indicam aumento significativo do BDNF, o que pode 

contribuir para uma diminuição da generalização do medo. 

No entanto, nossos resultados não garantem que o tratamento com AYA reduza a 

generalização da memória de medo em outros protocolos, uma vez que, foram observados em 

protocolos de condicionamento de medo com intensidades mais altas de choques nas patas ou 

quando o condicionamento de medo está associado a um aumento noradrenérgico, 

glicocorticóide e/ou sistema endocanabinoide, níveis mais altos de generalização de medo 

(GAZARINI et al. 2014, 2021; STERN et al. 2017). Entretanto, é relevante que o tratamento 

com AYA não aumente a expressão de comportamento de congelamento quando comparado 

aos controles quando expostos ao Contexto B.  

 

 

5.4 POSSÍVEIS MECANISMOS ENVOLVIDOS NOS EFEITOS DA AYA SOBRE A 

RECONSOLIDAÇÃO 

 

A serotonina desempenha um papel importante na aprendizagem e na memória 

(OGREN et al. 2008; SEYEDABADI et al. 2014; ZHANG E STACKMAN, 2015). A 

modulação dos sistemas serotoninérgicos através da administração de agonistas e antagonistas 

serotoninérgicos e inibidores de recaptação da serotonina (IRSR) podem ter efeitos opostos 

com relação aos processos de memória de medo, podendo levar ao aumento ou a diminuição 

do condicionamento pavloviano, da expressão de medo e da extinção do medo (BAUER, 

2015). 

Em uma revisão Murnane (2019) propõe que o estresse, principalmente quando 

relacionado a eventos perigosos e que representam ameaças de vida, aumentam a expressão e 

função de receptores 5-HT2A. E apesar desse aumento de expressão e função dos receptores 5-

HT2A aparentemente contribuir para os sintomas do TEPT, Murnane (2019) argumenta que 

pode ser através dessa via que substâncias como o MDMA podem melhorar os sintomas do 

TEPT. 

Um trabalho de Hagsäter et al. (2021) mostrou que a ativação do receptor 5-HT2A 

não é um pré-requisito para o comportamento de congelamento condicionado em ratos, porém 

diante da superativação seletiva desse receptor antes da expressão do congelamento (em uma 

sessão de evocação), ocorre a redução significativa do congelamento. Isso foi demonstrado 
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através da administração do psicodélico psilocibina e de outro agonista seletivo do receptor 5-

HT2A, 25CN-NBOH. Porém, na presença de um ISRS, diante do aumento extracelular de 

serotonina promovido pela inibição da recaptação de serotonina, o receptor 5-HT2A parece 

contrariar o efeito anti-congelamento induzido pelo ISRS. Isso reforça um papel de 

modulação fina dos sistemas serotoninérgicos sobre as memórias de medo (Hagsäter et al. 

2021). 

Além do DMT e dos receptores 5-HT2A, as β-carbolinas da AYA apresentam 

importantes efeitos farmacológicos. Por exemplo, o tratamento agudo com harmina (15 

mg/Kg), melhorou significativamente o desempenho de ratos no teste de natação forçada e 

aumentou o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no hipocampo desses animais 

(FORTUNATO et al. 2009). Além do já conhecido envolvimento do BDNF na consolidação e 

extinção da memória (KIRTLEY E THOMAS, 2010;  MARTÍNEZ-MORENO et al. 2011; 

RADISKE et al. 2015), existem algumas evidências que sugerem que ele também está 

envolvido nos processos de reconsolidação da memória (GONZALEZ et al. 2019; 

SAMARTGIS et al. 2012). No trabalho de Samartgis et al. (2012) é demonstrado que a 

administração de BDNF após uma sessão de lembrete facilita a memória de evitação em 

galinhas, mostrando que o BDNF é necessário para os processos de reconsolidação. 

Além disso, a via do fator nuclear kappa B (NF-κB) é ativada pela evocação e sua 

inibição pode levar ao comprometimento da reconsolidação (MERLO et al. 2005). Um 

trabalho mostra que 5-MeO-DMT, um análogo do DMT, inibe a via de sinalização de NF-κB 

(DAKIC et al. 2017). Portanto, é razoável supor que o DMT poderia inibir o NF-κB e, 

conseqüentemente, prejudicar a reconsolidação da memória de medo. É necessária uma 

investigação mais aprofundada sobre este assunto.  

Outro ponto importante, é o de que a potencialização da transmissão GABAérgica 

com administração sistêmica de midazolam ou a infusão de muscimol no hipocampo dorsal 

prejudicou a reconsolidação da memória de medo (AMARAL et al. 2007; BUSTOS et al. 

2006; DA SILVA et al. 2016; STERN et al. 2012, 2015). A análise do conteúdo 

monoacidérgico e monoaminérgico no hipocampo e na amígdala após a ingestão de AYA em 

ratos mostrou que AYA (250, 500 e 800 mg/Kg) aumentou significativamente o GABA no 

hipocampo em todas as doses testadas (DE CASTRO-NETO et al. 2013). Embora as doses 

eficazes utilizadas no nosso trabalho sejam inferiores às analisadas por de Castro et al. (2013), 

a modulação dos sistemas GABAérgicos pode estar envolvida nos efeitos sobre a 

reconsolidação da memória induzidos por AYA. Um trabalho de Liu et al. (2018) mostrou 

que a harmina aumenta a transmissão GABAérgica nos neurônios de projeção da amígdala, o 
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que consequentemente aumenta a transmissão inibitória, a qual, é prejudicada no TEPT 

(KOENIGS e GRAFMAN, 2009). Desse modo, esse aumento na transmissão inibitória na 

amígdala induzida pela harmina também pode contribuir para uma diminuição no 

comportamento de congelamento observado nesse trabalho. 

Outro efeito importante da AYA que pode estar envolvido nos efeitos observados 

nesse trabalho é a modulação da neuroplasticidade (LY et al. 2018; DE VOS et al. 2021), 

principalmente no córtex pré-frontal, área que se mostra bastante prejudicada e com perda de 

volume nos quadros de TEPT (IZQUIERDO et al. 2006; ARNSTEN, 2009; YEHUDA et al. 

2015). Desse modo, o reestabelecimento das funções do córtex pré-frontal pode regular a 

distinção de contextos seguros, aprendizados de novos comportamentos para lidar com o 

trauma e regulação da expressão do medo, através das projeções neuronais com áreas como a 

amígdala e o hipocampo (KREDLOW et al. 2022). 

É digno de menção que o DMT é uma ligante promíscuo e possui vários alvos, e 

além dos receptores de 5-HT, o DMT também pode ativar os receptores Sigma-1 e de amina 

de traço (TAAR). Embora os receptores TAAR não tenham sido amplamente estudados ainda, 

eles estão implicados em comportamentos relacionados à dependência química, e os 

receptores Sigma-1 também estão ligados a morbidades psiquiátricas como a depressão 

(RODRIGUES et al. 2019). Em especulações teóricas Inserra (2018) já havia levantado a 

possibilidade da AYA “curar” memórias traumáticas por meio da ativação do receptor Sigma-

1. 

 

5.5 PERSPECTIVAS TRANSLACIONAIS 

 

Em humanos, tratamentos que utilizam intervenções sobre a reconsolidação tem se 

mostrado promissores, porém ainda tem alguns aspectos a serem explorados. Em um estudo 

(GRAY et al. 2019) randomizado e controlado, 74 pacientes veteranos de guerra que foram 

diagnosticados com TEPT passaram por 3 sessões de 120 min de reconsolidação de memória, 

com avaliações dos sintomas quando foram admitidos, 2 semanas e 6 semanas após o 

tratamento. Das pessoas tratadas, 46 (71%) perderam o diagnóstico para TEPT  (GRAY et al. 

2019). Já um estudo piloto no Nepal (BRUNET et al. 2021) comparou os efeitos do 

tratamento com propranolol (um beta bloqueador que prejudica a reconsolidação) e 

paroxetina. Nesse estudo, quarenta e seis adultos com TEPT foram randomizados para um dos 

dois grupos. O propranolol foi administrado 90 min antes de lembrar e relatar brevemente 

(10-15 min) uma memória traumática a um terapeuta, semanalmente por seis semanas 
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consecutivas. Já o outro grupo recebeu paroxetina diária por 26 semanas. Os sintomas de 

TEPT autorrelatados foram avaliados às cegas na 7ª, 13ª e 26ª semanas. Os pesquisadores 

encontraram que ambos os grupos melhoraram significativamente, não havendo diferença 

notável entre eles, mas ressaltam a efetividade do tratamento com propranolol sobre a 

reconsolidação, já que esse foi descontinuado muitas semanas antes que o tratamento com a 

paroxetina (BRUNET et al. 2021). 

Um terceiro trabalho (ROULLET et al. 2021), um ensaio clínico duplo-cego, 

controlado por placebo e randomizado, 66 adultos diagnosticados com TEPT com sintomas 

de depressão de longa data foram tratados com propranolol ou placebo 90 min antes de uma 

sessão de reativação de memória (30 min), uma vez por semana durante 6 semanas 

consecutivas. Os sintomas de TEPT diminuíram tanto no grupo que recebeu propranolol 

(39,28%) quanto no grupo que recebeu placebo (34,48%). Durante o período de 

acompanhamento de 3 meses, não houve diferença entre os tratamentos nas escalas avaliadas. 

Porém, em pacientes com sintomas graves de TEPT antes do tratamento, os escores 

continuaram a diminuir 3 meses após o término do tratamento no grupo propranolol, enquanto 

aumentaram no grupo placebo.  

Dessa forma, as condições limite (do inglês “Boundary Conditions”) para que a 

reconsolidação em humanos aconteça ainda não são tão claras. Como por exemplo, os tempos 

de evocação variam consideravelmente, com exemplos de 10–15 min (BRUNET et al. 2021), 

30 min (ROULLET et al. 2021) a 120 min (GRAY et al. 2019), conforme relatado acima. E 

em um estudo recente (STEMERDING et al. 2022) que buscou replicar um trabalho sobre 

reconsolidação em humanos e falhou em replicar os resultados anteriores, os pesquisadores 

levantam que estudar reconsolidação em humanos ainda é um tema de alta complexidade e 

requer uma investigação aprofundada da interação entre aprendizagem e reativação da 

memória para melhorar as intervenções de reconsolidação. 

Não é claro, se os efeitos observados nesse trabalho podem ser diretamente 

traduzidos para os efeitos que a AYA tem sobre memórias de medo em humanos. Entretanto, 

tratamentos promissores utilizando psicodélicos como o MDMA tem sido desenvolvidos em 

associação com a psicoterapia para o tratamento do TEPT (MITCHELL et al. 2021; 

MITHOEFER et al. 2018; SMITH et al. 2021). E com base nos mecanismos farmacológicos 

do MDMA, a reconsolidação e extinção da memória traumática são cogitados como os alvos 

mais prováveis dos efeitos do MDMA no tratamento do TEPT (FEDUCCIA e MITHOEFER, 

2018). E com relação à possível utilização da AYA no tratamento do TEPT, é coerente supor 

que o tratamento atuaria de forma similar. E do mesmo modo, necessitaria das orientações de 
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um psicoterapeuta, tanto para auxiliar na evocação da memória quanto para integrar a 

experiência e guiar o paciente durante a experiência psicodélica, pois a qualidade da 

experiência aguda com os psicodélicos também pode contribuir para os efeitos a longo prazo 

dessas substâncias (ROSEMAN et al. 2017; WOLFF et al. 2020).  

Um trabalho de Uthaug et al. (2021) realizou um estudo controlado por placebo dos 

efeitos da AYA, set e setting (condições e ambiente) na saúde mental de participantes em um 

retiro. Esse trabalho mostrou que comparados com um valor inicial, ambos os grupos, tanto o 

que recebeu AYA quanto o que recebeu placebo, tiveram uma diminuição dos índices nas 

escalas de estresse, ansiedade e depressão. Isso demonstra que esse efeito foi resultante de 

fatores não-farmacológicos, ou seja, um efeito placebo. Entretanto, no grupo que recebeu 

AYA foi encontrado um maior nível na escala que avaliou empatia, indicando um efeito 

farmacológico da AYA. Nesse trabalho, os pesquisadores reforçam a importância de 

desenvolvimento de protocolos controlados por placebo nas pesquisas com psicodélicos e do 

entendimento da contribuição de fatores não-farmacológicos. Tais fatores também precisam 

ser cuidadosamente observados em futuras pesquisas dos efeitos das AYA sobre memórias 

traumáticas em humanos. 

Entre as limitações para o uso de psicodélicos estão questões de segurança, como 

potencial de abuso, cardiotoxicidade e / ou propriedades psicoestimulantes (CAMERON e 

OLSON, 2022). Por isso, Cameron e Olson (2022) defendem desenvolvimento de 

psicoplastogênicos sem as propriedades alucinogências, os quais podem ter os mesmos efeitos 

terapêuticos dos psicodélicos, mas com um perfil de uso mais seguro. 

Nesse sentido, é possível pensar no desenvolvimento de fármacos baseados na AYA 

ou em compostos isolados desta. Porém, para fármacos mais específicos baseados na AYA, é 

necessário elucidar por quais mecanismos esse prejuízo na reconsolidação ocorre e quais 

outros desdobramentos do tratamento com doses baixas de AYA em memórias de medo. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, os presentes resultados mostram que o tratamento com a AYA 

atenuou a expressão da memória de medo, interferindo nos estágios iniciais e finais da 

reconsolidação da memória. Esse efeito é duradouro, dependente da reativação e observado 

com o uso de uma dose baixa de AYA, o que é relevante levando-se em consideração o 

cenário clínico, pois comumente doses ingeridas em rituais religiosos correspondem a doses 

maiores de AYA, ou seja, 240 mg/kg. Nas cerimônias, um efeito colateral muito comum 
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relatado da ingestão de AYA são náuseas e vômitos (RIBA et al. 2001), e que poderiam ser 

evitados com o uso de doses menores. Então, juntos, nossos resultados encorajam uma 

investigação mais aprofundada dos mecanismos moleculares envolvidos no prejuízo de 

reconsolidação induzido pela AYA e o desenvolvimento de intervenções clínicas relevantes 

para o tratamento de TEPT, como psicoterapia psicodélica assistida. 
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