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Introdução 

N,N-dimetiltriptamina (DMT) é um potente psicoativo 
encontrado em bebidas consumidas em rituais 
religiosos, a ayahuasca e o vinho da jurema

1
. No 

Brasil, é uma droga controlada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Por outro lado, a 
Resolução CONAD 01/2010, permite o consumo da 
ayahuasca no contexto religioso, mesmo por 
crianças e mulheres grávidas. O presente estudo 
descreve uma abordagem analítica simples e 
eficiente, combinando microextração em fase sólida 
no modo headspace (HS-SPME) e cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-
IT-MS), com o objetivo de quantificar N,N-
dimetiltriptamina em amostras reais de ayahuasca e 
vinho da jurema.  

Resultados e Discussão 

O método empregou uma fibra PDMS/DVB 65 µm, 
em contato com o headspace da amostra, durante 
70 min, a 60 º C. Os valores ótimos de operação da 
metodologia de preparo de amostras, SPME, foram 
definidos por meio de técnicas multivariadas de 
otimização, planejamentos fatorial e composto 
central. O primeiro avaliou a significância de fatores 
(tempo de equilíbrio, tempo de extração e 
temperatura) dentro de domínios pré-estabelecidos. 
O planejamento composto central, por sua vez, 
gerou um modelo que localiza a região de máximo 
sinal analítico, na superfície de respostas (Fig. 1), 
para os parâmetros avaliados, tempos de equilíbrio 
e extração. Um amplo estudo de validação foi 
executado a fim de verificar a adequação do 
método. Excelente precisão (CV <8,6%) e bons 
valores de exatidão, com recuperações entre 71 e 
109%. Os limites de detecção e quantificação 
obtidos para DMT foram 0,78 e 9,5 mg L

-1
, 

respectivamente, e uma boa linearidade (1,56-300 
mg L

-1
, r

2
= 0,9975) foi também observada. O método 

proposto mostrou excelente robustez. Cinco extratos 
de cascas da M. tenuiflora (jurema preta) foram 
preparadas no laboratório para estudar o impacto de 
alguns fatores (pH, temperatura e adição de etanol) 
sobre a capacidade de extrair o DMT das cascas do 
vegetal, e foram analisadas pelo método descrito, 
que também foi empregado na análise de 12 

amostras reais de ayahuasca e vinho da jurema, 
obtidas a partir de grupos religiosos brasileiros. 
Todas as amostras foram diluídas por um fator de 
10 ou 25, a depender do nível de concentração de 
DMT na bebida. 

 
Figura 1. Superfície de respostas. 
 
Tabela 1. Níveis de DMT em amostras reais de 
ayahuasca (A) e vinho da jurema (J). 

Amostras DMT (g L
-1

) Amostras DMT (g L
-1

) 
A1 0,44 A7 0,17 
A2 1,14 J1 1,76 
A3 0,58 J2 1,81 
A4 0,57 J3 0,73 
A5 0,72 J4 0,10 
A6 0,29 J5 0,68 

Conclusões 

O método apresentou excelentes figuras de mérito, 

sendo preciso e exato. As análises revelaram 

melhores extrações de DMT em meio ácido ou com 

a presença de 50% de etanol na fase extrativa. Os 

níveis de DMT encontrados nas amostras reais 

mostram grandes variações para um mesmo tipo de 

bebida.  
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