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Introdução: Ayahuasca tem como base o uso de plantas medicinais, sendo utilizada em prática indígena 
visando a profilaxia da saúde (Souza, 2011). A prática se originou da grande influência cultural dos 
povos antigos da Amazônia, misturada às tradições africanas e à cultura europeia trazidas pelos 
colonizadores (Almeida, 2011) e foi disseminada do Acre para outros estados brasileiros. Objetivos: Este 
estudo objetivou analisar a forma de preparo e trajetória dos ritos com o santo daime na cidade de 
Campo Grande – MS. Material e métodos: Foi realizado um levantamento junto a Associação dos 
Centro Espiritas de Campo Grande - MS bem como o número dos que fazem uso da Cultura Santo 
Daime no município, visando identificar os estabelecimentos que fazem o uso da bebida e 
posteriormente buscou-se informações em indexadores eletrônicos para discussão deste estudo com a 
finalidade de comprovar e complementar os dados existentes sobre o uso da Ayahuasca. Resultados e 
discussão: Em Campo Grande há nove estabelecimentos daimistas e o número de Centros que fazem 
uso da Ayahuasca teve aumento devido ao amparo da Legislação do uso ritualístico do chá pelo 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, Resolução nº 1/2010, PDC 2491/2010 (Brasil, 2010). A 
bebida que é produzida pela decocção de duas plantas nativas da floresta Amazônica, o cipó 
Banisteriopsis caapi e as folhas da Psychotria viridis, e em Campo Grande, na falta da P. viridis é 
utilizada a P. carthagenensis, porém estudos com o extrato das espécies Psychotria em modelos 
experimentais demonstram efeito toxico, dependendo da dose e concentração. Foi possível ter a 
compreensão das manifestações evidentes dos efeitos psicóticos com resultados alucinógenos que 
ocorrem após a ingestão da Ayahuasca, bebida preparada e servida nos cultos inseridos no Santo 
Daime bem como no ritual da União do vegetal e outros Centros de culturas cósmicas Com as 
informações obtidas foi apontado que o culto é conhecido com uma diversidade de nomes e depende do 
Centro que faz uso do Daime como: natema, yagé, nepe, kahi, caapi, nixi pae, shori, kamarampi, cipó, 
vegetal, hoasca, daime. Assim é necessário um guia de uso e esclarecimento dos efeitos negativos do 
chá diariamente. 
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