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INTRODUÇÃO:

O contexto pandêmico da COVID-19 representa uma emergência mundial e carece de mais

estudos que investiguem práticas terapêuticas eficientes. O panorama de hiperinflamação na

patogênese desencadeada na infecção pelo vírus SARS-CoV-2, indica a necessidade do

desenvolvimento de possibilidades terapêuticas que trabalhem com a supressão de uma resposta

inflamatória exacerbada e que possam ajudar na investigação de diferentes evoluções clínicas. O

consumo de fitocomplexos, como a planta Cannabis sativa ou de psicodélicos, como a ayahuasca,

podem enquadrar-se nesse quesito devido às suas potenciais propriedades anti-inflamatórias.

Fitocomplexos reúnem diversos princípios ativos contidos nos produtos naturais. Sua

atividade terapêutica resulta da ação em conjunto dessas moléculas presentes na planta em seu

estado natural ou em extratos não purificados. Nesse sentido, o presente estudo, de natureza

preliminar, pretende avaliar, através de questionários de autopreenchimento online, a evolução

clínica da COVID-19 em populações que usam cânabis para fins terapêuticos ou utilizam ayahuasca

para fins religiosos, comparando esses dados com dados da população geral coletados por meio de

questionário online.

Este resumo expandido apresenta os resultados preliminares da coleta dos primeiros 4.668

registros e foca em resultados parciais sobre o impacto do uso ritual da ayahuasca em desfechos

associados à COVID-19.
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METODOLOGIA:

Os questionários foram disponibilizados na plataforma de questionários online LimeSurvey

e são compostos de perguntas referentes aos dados sociodemográficos, uso ritual da ayahuasca,

uso terapêutico de cânabis, consumo de substâncias, medidas de prevenção e informações sobre a

infecção, tratamento e desfecho da COVID-19. Em relação ao tratamento e desfecho, pediu-se aos

participantes que tiveram mais de um quadro de COVID-19 que respondessem tendo em mente o

quadro mais grave.

Foram estabelecidas parcerias com a instituição de uso religioso da ayahuasca Igreja do

Culto Eclético da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião Mota de Melo (ICEFLU) e com a

associação de usuários terapêuticos de Cannabis sativa, Associação Brasileira de Cannabis

Esperança (ABRACE). Além disso a pesquisa foi divulgada por meio de redes sociais abertas por

meio de um link para que usuários religiosos de ayahuasca, pessoas que se mediquem com cânabis

e indivíduos que apenas tenham tido COVID-19 também participem. Os critérios de inclusão,

portanto, eram ser maior de idade e ter tido COVID-19. O critério de exclusão era não ser capaz de

compreender e preencher um questionário online em português.

Neste resumo, opta-se por apresentar os dados preliminares dos primeiro 4.668 registros

coletados, comparando os usuários de ayahuasca ritualística com a população que não faz uso

deste fitocomplexo. Foram avaliadas, então, as seguintes diferenças da evolução clínica da

enfermidade e desfechos: quadro assintomático, ter recebido algum tratamento em saúde para a

doença, internação em enfermaria ou UTI, tratamento com oxigênio/intubação, presença de 3 ou

mais sintomas de COVID longa (persistência dos sintomas por mais de 3 meses depois do início do

quadro) e relato de sofrimento mental ou luto decorrente da COVID-19. Também foram traçadas as

diferenças no perfil sociodemográfico entre usuários rituais de ayahuasca e os demais

participantes.

Os resultados das taxas de resposta são apresentados na forma de variáveis categoriais e

percentuais. O teste de hipótese utilizado para a análise univariada foi o qui-quadrado (χ²). A

análise multivariada foi realizada para variáveis com associação univariada com o uso ritual da

ayahuasca que apresentaram p-valor <= 0,1. A análise multivariada se deu por meio de regressão

logística, inserindo no modelo as seguintes variáveis segundo método da razão de

verossimilhança: sexo, faixa etária, raça/cor branca, ensino superior, moral em capital, ser

portador(a) de doença física e ser portador(a) de doença mental. O nível de significância

considerado para a regressão logística foi de 5%.
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A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Unicamp

sobre o CAAE número 46692721.3.0000.5404.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O número de bebedores rituais de ayahuasca na amostra foi de 630 (13,5% da amostra).

Algumas diferenças entre a parcela de usuários rituais de ayahuasca e o restante da amostra foram

estatisticamente significativas na análise univariada, a saber: o número de usuários rituais de

ayahuasca estava aumentado no sexo feminino (OR=1,2; IC95%=1,01-1,5; p=0,036) e em

moradores de cidades do litoral e interior (OR=1,2; IC95%=1,01-1,4; p=0,036). O número de

bebedores de ayahuasca se apresentou reduzido em indivíduos brancos (OR=0,7; IC95%=0,6-0,8;

p<0,001) e com escolaridade superior (OR=0,7; IC95%=0,6-0,8; p<0,001). Não houve diferenças

significativas em relação à faixa etária, relato de doença física ou ser portador de transtorno

mental.

Na análise univariada, ser bebedor de ayahuasca não apresentou associação com presença

de 3 ou mais sintomas de COVID longa, ter sido internado em enfermaria ou ter recebido algum

tipo de atendimento médico para COVID-19. Beber ayahuasca associou-se positivamente com

quadros assintomáticos (OR=1,5; IC95%=1,1-2,1; p=0,014). Houve uma tendência de associação

inversa do status de bebedor ritual de ayahuasca com ter tido necessidade de tratamento com

oxigênio e/ou intubação (OR=0,5; IC95%=0,2-1,02; p=0,05) e com ter sido internado em UTI

(OR=0,3; IC95%=0,7-1,2; p=0,062). Ser bebedor de ayahuasca associou-se negativamente com

relatar luto ou sofrimento mental causado pela COVID (OR=0,5; IC95%=0,4-0,6; p<0,001). Dos

vinte sintomas de COVID longa, beber ayahuasca apresentou associação com tontura, dispneia, dor

muscular e perda de paladar; e tendência de associação com febre. Os sintomas de perda de

concentração e perda de memória se associaram negativamente a beber ayahuasca.

Após o controle da análise multivariada por regressão logística, mantiveram-se algumas

associações com o uso ritual da ayahuasca nos modelos finais. Beber ayahuasca apresentou

associação direta com ter tido um quadro assintomático de COVID (OR=1,6; IC96%=1,1-2,3;

p=0,014) e associação inversa com o relato de sofrimento mental ou luto devido à COVID-19

(OR=0,5; IC95%=0,4-0,7; p<0,001).

Em relação aos sintomas de COVID longa, mantiveram-se, após a análise multivariada, a

associação direta com o desconforto respiratório (OR=1,5; IC95%=1,2-2,0; p=0,003) e a dor
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muscular (OR=1,4; IC95%=1,05-1,8; p=0,021), e a associação inversa com perda de memória

(OR=0,7; IC95%=0,6-0,9; p=0,004).

CONCLUSÕES:

Neste estudo preliminar, declarar-se bebedor ritual de ayahuasca se mostrou associado com

ter apresentado COVID assintomática e com não apresentar sofrimento mental ou luto devido à

COVID-19. Quanto à COVID longa, a presença de dispneia e dor muscular se associou ao status de

ayahuasqueiro, enquanto houve associação inversa com a presença da queixa de perda de

memória. Não é possível, neste estudo, fazer inferências de causa e efeito, pois não foram

introduzidas variáveis associadas à temporalidade e à frequência de uso de ayahuasca durante a

pandemia, o que será realizado em análises posteriores. Entretanto, é possível levantar a hipótese

de que fazer uso da ayahuasca talvez proteja para o aparecimento de queixas mentais posteriores à

infecção por COVID-19 e reduza apresentação de sintomas agudos, assim como reduz a chance de

apresentar queixas de memória relacionadas à COVID longa. Há potenciais mecanismos

psicofisiológicos e anti-inflamatórios que poderiam ser levantados para tentar compreender essa

associação. Já a associação de dispneia e mialgia com COVID longa são sintomas que precisam ser

examinados com cuidado, em busca de hipóteses plausíveis de explicação. Análises posteriores

mais aprofundadas se mostram necessárias, assim como replicações deste estudo. Entretanto, esta

pesquisa apresenta resultados originais que justificam mais estudos sobre os potenciais

terapêuticos da ayahuasca em doenças infecciosas que apresentem componentes

neuropsicológicos e inflamatórios.
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