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RESUMO
MANO, D. M. Determinação da atividade biológica de bioterápico 'in vivo' na
infecção experimental determinada por Trypanosoma cruzi. 2018. 103f. Tese
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Embora a doença de Chagas seja uma doença antiga e majoritariamente
endêmica, a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi continua fazendo
vítimas. Além disto, apresenta relevância na saúde publica mundial devido a fluxo
migratórios internacionais e vias de transmissão não vetoriais. Apesar disto e do
grande avanço da medicina, somente duas drogas estão disponíveis para o
tratamento da doença de Chagas: o benzonidazol e o nifurtimox. Ambas requerem um
tratamento longo, com efeitos adversos e possuem baixa eficácia em adultos na fase
crônica. Portanto, existe, e é critica, a necessidade do desenvolvimento de novas
alternativas terapêuticas para o tratamento de Chagas. Nesse contexto, a homeopatia
merece destaque, pois trata de uma terapêutica considerada segura, praticamente
sem efeitos colaterais e de baixo custo. O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento
de bioterápicos manipulados a partir do agente etiológico e a avaliação da sua eficácia
em reduzir a infecção e os efeitos danosos da doença de Chagas em estudos in vivo,
tanto na fase aguda como na crônica. Em um estudo cego e aleatório, para a análise
da fase aguda da doença de Chagas, fêmeas Balb/c foram inoculadas com 10 4 formas
tripomastigotas de cepa Y de T. cruzi. Foram analisados parâmetros como método de
preparo dos bioterápicos, espeficidade de ação, posologia e via de administração. Os
medicamentos analisados apresentaram eficácia na redução da parasitemia dos
animais. A análise conjunta de período pré patente, pico de parasitemia, sobrevivência
e carga parasitária cardíaca mostram a especificidade de ação do bioterápico e a
maior efetividade da administração por gavagem. Já no estudo da fase crônica da
doença de Chagas, fêmeas Swiss foram infectadas com 100 formas da cepa Y de T.
cruzi. Foi analisada a carga parasitária cardíaca, mostrando a redução do número de
parasitas com todos os bioterápicos estudados, contudo, sem nenhum indício de
especificidade de ação.
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi; doença de Chagas; Homeopatia; Bioterápicos
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ABSTRACT
MANO, D. M. Evaluation of the effects of different biotherapics obtained from
Trypanosoma cruzi on experimental Chagas disease. 2018. 103f. Thesis
(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Although Chagas disease is an ancient and mostly endemic disease, the
infection caused by the protozoan Trypanosoma cruzi still have vitims. In addition, it
has relevance in the world public health due to international migratory flow and nonvector transmission channels. Despite this and the breakthrough of medicine, only two
drugs are available for the treatment of Chagas disease: benzonidazole and nifurtimox.
Both require long treatment, with adverse effects and have low efficacy in adults in the
chronic phase. Therefore, there is, and it is critical, the need for the development of
new therapeutic alternatives for the treatment of Chagas. In this context, homeopathy
deserves to be highlighted, since it treats a therapy considered safe, with practically
no side effects and low cost. The aim of this study was to evaluate the effects of
biotherapics of Trypanosoma cruzi on mice experimentally infected with Trypanosoma
cruzi, both acute and chronic. In a blind and randomized study, for the analysis of the
acute phase of Chagas' disease, Balb / c females were inoculated with 10 4
trypomastigote forms of T. cruzi Y strain. Some bias were evaluated: method of
preparation of the biotherapeutics, specificity of action, posology and via of
administration. The drugs analyzed were effective in reducing the parasitemia of the
animals. The analysis of the pre patent period, peak of parasitemia, survival and
cardiac parasitic load show the specificity of action of the biotherapeutic and the
greater effectiveness of administration by gavage. In the study of the chronic phase of
Chagas disease, Swiss females were infected with 100 forms of T. cruzi Y strain. The
cardiac parasite load was analyzed, showing the reduction of the number of parasites
with all the biotherapeutics studied, however, with no evidence of action specificity

Keywords: Trypanosoma cruzi; Chagas disease; Homeopathy; Biotherapy

iii

RESUMO
MANO, D. M. Determinación de la actividad biológica de bioterápico ‘in vivo’ en
la infección experimental determinada por Trypanosoma cruzi. 2018.103f. Tesis
(Doctorado). Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto- Universidad de
São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
Aunque la enfermedad de Chagas sea antigua y mayoritariamente endémica,
la infección causada por el protozoario Trypanosoma cruzi sigue haciendo víctimas,
además, presenta relevancia en la salud pública mundial debido a flujos migratorios
internacionales y vías de transmisión no vectoriales. A pesar de eso y del grande
avance de la medicina, apenas dos drogas están disponibles para el tratamiento de
esta enfermedad: el benznidazol y el nifurtimox. Ambas requieren un tratamiento de
largo plazo, con efectos adversos y poseen baja eficacia en adultos en la fase crónica.
Por consiguiente, urge la necesidad del desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas
para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. En ese contexto, la homeopatía
merece destaque, por tratarse de una terapéutica considerada segura, prácticamente
sin efectos adversos y de bajo costo. El objetivo de este estudio fue el desarrollo de
bioterápicos manipulados a partir del agente etiológico, como también la evaluación
de su eficacia en reducir la infección y los efectos dañosos de la enfermedad de
Chagas en estudios in vivo en la fase aguda o crónica. En un estudio ciego y aleatorio
para el análisis de la fase aguda de la enfermedad de Chagas, ratones hembras de la
cepa Balb/c fueron inoculadas con 10 4 formas tripomastigotes de la cepa Y del T.
cruzi. Parámetros como el método de preparo de los bioterápicos, la espeficidad de
acción, la posología y la vía de administración fueron evaluados. Los medicamentos
analisados mostraron eficacia en la reducción de la parasitemia de los animales. El
análisis conjunta del período prepatente, pico de parasitemia, supervivencia y cargo
parasitario cardíaco muestran la especificidad de acción del bioterápico y la mayor
efectividad de la administración por gavaje. Ya en el estudio de la fase crónica de la
enfermedad de Chagas, ratones hembras de la cepa Swiss fueron infectadas con 100
formas de la cepa Y de T. cruzi. Se analizó el cargo parasitario cardiaco, mostrando
la reducción del número de parasitos con todos los bioterápicos estudiados, pero sin
ningún indicio de especificidad de acción.

Palabras-llave: Trypanosoma cruzi; Enfermedad de Chagas; Homeopatia;
Bioterápicos.
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1. INTRODUÇÃO
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As doenças negligenciadas são frequentemente agrupadas geograficamente,
ocorrendo principalmente em países em desenvolvimento. Assim, a doença de
Chagas é primariamente uma doença que afeta desproporcionalmente a população
rural e pobre. Parte da negligência desta doença ocorre devido as características da
doença, uma vez que não leva a mortes violentas em pessoas jovens ou em surtos, e
não se propaga rapidamente.
Entretanto, a doença de Chagas é a doença negligenciada de maior
importância na saúde pública mundial. O impacto na saúde pública mundial ocorre
devido aos fluxos migratórios internacionais e a posterior transmissão da doença por
vias não vetoriais. Assim, apesar da maior parte das pessoas infectadas por
Trypanosoma cruzi residirem na América Latina, também encontra-se pacientes com
doença de Chagas em outros continentes.
Além do impacto na saúde, o impacto econômico da doença de Chagas
também não deve ser desconsiderado. Atualmente, ocorre mais de 10000 mortes por
ano, correlacionadas a doença de Chagas. O custo do tratamento da doença de
Chagas é substancial, somente na Colômbia, o custo anual de cuidados médicos para
cada paciente com a doença é estimado em 267 milhões de dólares em 2008 (WHO,
2018).
As pesquisas desenvolvidas sobre a doença de Chagas possuem maior
prevalência academicamente em Universidades ou na saúde pública na América
Central e do Sul, onde possui maior impacto na população, mas, mesmo assim, os
estudos são limitados em números e recursos (TARLETON, 2016). Isto reflete no
baixo número de estudos clínicos registrados (14 estudos de novas drogas ou novas
posologias) (CLINICALTRIALS, 2018). Além do mais, mesmo após mais de 40 anos
do inicio do tratamento da doença de Chagas com drogas específicas, somente as
duas mesmas drogas estão disponíveis para o tratamento: nifurtimox e benzonidazol.
Contudo, estas drogas possuem vários efeitos colaterais. Assim o desenvolvimento
de alternativas para o tratamento da doença de Chagas é essencial. Além disto, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) incentiva o uso de medicina complementar e
alternativa como adjuvante para a doença de Chagas.
A homeopatia é regulamentada pelo FDA e é uma alternativa medicamentosa
já estudada e utilizada por diversas pessoas. Em 2012, 5 milhões de adultos e 1
milhão de crianças consumiram homeopatia nos anos anteriores (PODOLSKY;
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KESSELHEIM, 2016). Desta forma, a homeopatia pode ser uma opção viável de
tratamento da doença de Chagas.
Estudos envolvendo o bioterápico de T. cruzi já foram desenvolvidos, com
resultados muito promissores, podendo-se destacar a diminuição da mortalidade dos
animais tratados, diminuição da parasitemia e redução do período patente (ALMEIDA
et al., 2008; LOPES et al., 1986; NASI; RIBEIRO; LOPES, 1986; QUEIROZ et al.,
2006; RIBEIRO; LOPES; NASI, 1986; RIBEIRO et al., 1987; RIBEIRO et al., 1989).
Apesar de promissores, o número de publicações ainda é pequena, e, dentre estas
publicações, muitas variáveis precisam ser melhor discutidas e padronizadas, como o
preparo e dinamização do bioterápico utilizado, o esquema terapêutico e a forma de
administração.

1.1

DOENÇA DE CHAGAS
A doença de Chagas ou tripanossomíase Americana é uma zoonose

potencialmente fatal. Esta doença é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma
cruzi. Este parasita infecta uma ampla gama de triatomíneos e mamíferos, incluindo
humanos.
Cem milhões de pessoas (25% do total da população da América Latina) vivem
em áreas endêmicas sob risco de infecção. Além disto, a incidência desta doença
aumentou em países não endêmicos devido ao aumento da imigração internacional e
a transmissão não vetorial (CARNEIRO et al., 2017).

Histórico

A descoberta da doença de Chagas (DC) é um evento peculiar na história da
medicina moderna. Um único pesquisador descreveu completamente uma doença
infecciosa: identificou o agente etiológico, o ciclo biológico, a transmissão e as
manifestações clínicas da doença (PEREZ-MOLINA et al., 2015).
A DC foi descoberta em 1908 e descrita em 1909 pelo médico cientista Carlos
Justiniano Ribeiro Chagas. Ao se formar (1901), Chagas passa a integrar a equipe de
Oswaldo Cruz no Instituto Soroteráico Federal, hoje Instituto Osvaldo Cruz. Devido a
um surto de malária em trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, Chagas
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é enviado ao interior de Minas Gerais. Na expedição Chagas encontrou alguns
barbeiros infectados e enviou para Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. No laboratório
conseguiu-se infectar saguis, que passaram a apresentar os protozoários sanguíneos,
comprovando a suspeita de Chagas.

Ciclo biológico e transmissão

T. cruzi é um protozoário unicelular, parasita obrigatório, com um ciclo biológico
complexo do tipo heteroxênico, ou seja, necessita de dois tipos de hospedeiro para
completar o seu ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo deste protozoário apresenta quatro
formas evolutivas: tripomastigotas, amastigotas, epimastigotas e esferomastigotas.
Quanto a morfologia celular, as formas tripomastigotas, com comprimento
aproximadamente de 20µm, são fusiformes e alongadas. Geralmente o núcleo está
posicionado no centro e o cinetoplasto (mitocôndria modificada rica em DNA), oval e
grande, está situado posteriormente ao núcleo, no entanto, a visualização desta
organela só é possível por microscopia eletrônica. Próximo ao cinetoplasto emerge o
flagelo dotado de grande mobilidade. As formas amastigotas são esféricas com o
cinetoplasto visível, podendo ser encontrada no interior das células de hospedeiros
infectados e em cultivo celular. Estas formas se multiplicam por fissão binária e não
possuem flagelos. Os epimastigotas possuem formas alongadas e seu flagelo surge
na porção anterior do parasita com mobilidade muito intensa e se multiplicam por
divisão binária simples no vetor ou em meio de cultura. Os esferomastigotas por sua
vez apresentam forma esférica e possuem a capacidade replicativa. As formas
epimastigotas e esferomastigotas não ocorrem no hospedeiro vertebrado (COSTA et
al., 2013).
O ciclo biológico se inicia quando o triatomínio infectado realiza hematofagia no
hospedeiro vertebrado (Figura 1). As formas tripomastigotas metacíclicas são
eliminadas através das fezes do vetor, durante ou logo após o repasto sanguíneo.
Estas formas não penetram ativamente, mas infectam o hospedeiro através da lesão
realizada pelo triatomínio ao se alimentar. As formas tripomastigotas metacíclicas
invadem as células do sistema mononuclear fagocitário da pele ou mucosa. Dentro
dessas células, ocorre o morfismo do parasita, e o protozoário – dentre outras
alterações, perde o flagelo, transformando-se em amastigotas. As formas amastigotas
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são replicativas, portanto, proliferam-se dentro das células por divisões binárias
simples, ocupando todo citoplasma celular. Após a divisão celular, ocorre a
diferenciação das formas amastigotas em tripomastigotas sanguíneos. A alteração do
meio celular e a intensa movimentação flagelar rompe a membrana plasmática. Uma
vez na corrente sanguínea, estes tripomastigotas difundem-se na corrente sanguínea
ou linfática, indo para órgãos ou tecidos do hospedeiro vertebrado, ou podem ser
destruídos por mecanismos imunológicos de defesa do hospedeiro, ou ainda podem
ser ingeridos por triatomíneos, onde desenvolverão o ciclo extracelular (BERN, 2015;
ZINGALES, 2017).
Quando o inseto faz o repasto sanguíneo em hospedeiro mamífero
contaminado, ele ingere formas tripomastigotas sanguíneas, as quais migram para a
parte anterior do intestino médio do inseto. No intestino do inseto, os tripomastigotas
sanguíneos sofrem diferenciação em formas epimastigotas, as quais migram para a
parte posterior do intestino médio, local no qual ocorre a multiplicação do parasita no
hospedeiro invertebrado. Quando as formas epimastigotas do intestino médio migram
para o intestino posterior do triatomíneo, diferenciam-se em tripomastigotas
metacíclico, sua forma infectante (BERN, 2015; ZINGALES, 2017).

Figura 1: Ciclo simplificado de transmissão do Tripanosoma cruzi
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Em 2006 o Brasil obteve pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) certificado da interrupção da transmissão
vetorial da infecção chagásica. É importante salientar que esta certificação não
significa o controle efetivo da doença no Brasil, mas representa em caráter
momentâneo, a exclusão da transmissão típica pelo triatomíneo da espécie Triatoma
infestans.
Além da transmissão pelo vetor, existem outros mecanismos de transmissão
da DC. A transmissão por transfusão sanguínea, a qual foi reduzida devido ao controle
sanitário. A transmissão congênita, que ocorre quando existem ninhos de amastigotas
na placenta, os quais liberam tripomastigotas que chegam até a circulação fetal. O
transplante de órgãos, que pode desencadear uma fase aguda grave da DC, pois o
individuo transplantado utiliza imunossupressor, tornando o paciente menos resistente
à infecção (COURA; DIAS, 2009; RASSI; RASSI; MARIN-NETO 2010; SCHMUNIS;
YADON, 2010). A transmissão de T. cruzi por via oral é de grande importância
epidemiológica, correspondendo a 70% dos novos casos de DC no Brasil. Esta forma
de transmissão ocorre através de alimentos contaminados (especialmente o açaí e o
caldo de cana) com fezes ou urina do vetor contaminado, ou até mesmo o próprio
vetor (ZINGALES, 2017). Demonstrou-se que os tripomastigotas metacíclicos
invadem o epitélio da mucosa gástrica (BERMUDEZ et al., 2016). Em uma
transmissão oral, o número de infectados em um mesmo episodio varia de poucos
casos a mais de cem. Os sinais clínicos e sintomas da transmissão oral, embora
semelhantes a doença aguda transmitida por outras vias, exibe algumas
peculiaridades, as quais depende do tamanho do inócuo. A variedade de sintomas
também depende do paciente (ZINGALES, 2017). Dos indivíduos contaminados por
esta via, 60% livram-se da infecção com medicamentos, 35% desenvolvem a forma
crônica da doença e 5% morrem devido a gravidade da contaminação. Casos de
contaminação oral são mais graves, pois o intestino do barbeiro contem milhares de
parasitas. A via oral é considerada a principal forma de infecção por T. cruzi na
atualidade, especialmente após o controle de T. infestans – o principal vetor no
ambiente doméstico – e a adoção de medidas preventivas nas transfusões de sangue
(COURA; CASTRO, 2002; LIU; ZHOU, 2015; MINISTERIO, 2018).
A DC é a quarta doença infecciosa de maior preocupação mundial, e a doença
parasitária de maior impacto nas Américas. O que evidencia esta doença não é
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somente a ineficácia dos medicamentos disponíveis, mas também o movimento
migratório mundial, o qual disseminou a doença para países não endêmicos, por meio
de transfusão sanguínea e transplante de órgãos, representando um problema de
saúde pública mundial. A disseminação da doença levou a aprovação do teste de
Chagas para doadores de sangue pelo FDA em 2006 (BERN et al., 2007; BERN,
2011; LIU; ZHOU, 2015; TARLETON, 2016; ZINGALES, 2017). No Brasil, em media,
são registrados 200 novos casos por ano (MINISTERIO, 2018). Sendo que, somente
na região Amazônica foram registrados 780 casos, no período de 1998-2010, por
transmissão oral (ZINGALES, 2017).
Apesar do impacto da DC na saúde publica mundial, o financiamento de
pesquisas para esta doença é baixo. Em 2009 foram gastos 125,1 milhões de dólares
com pesquisas em DC. Esta soma é muito inferior ao gasto com outras doenças
infecciosas como malária e tuberculose (468,4 e 410,4 milhões de dólares,
respectivamente) (VOELKER, 2009).
Desde os anos 90, o Ministério da Saúde de diversos países, a Organização
de Saúde Panamericana (Pan American Helath Organization – PAHO) e a
Organização Mundial de Saúde (OMS) coordenaram iniciativas para o controle da
doença de Chagas, com o objetivo de reduzir a transmissão por vetor e transfusão
sanguínea. Estes esforços levaram a uma redução substancial da taxa de DC na
América Latina. Contudo, a quantidade de pacientes com a fase crônica da doença
torna a DC uma das maiores causas de mortalidade por doença cardiovascular e
morte prematura (mesmo em pacientes assintomáticos) na América Latina
(CUCUNUBA et al., 2016; ZINGALES, 2017). Estima-se que em regiões endêmicas
ocorra oito milhões mortes devido a infecção por T. cruzi (LIU; ZHOU, 2015). Desta
forma, a DC manteve-se como a doença parasitária mais importante no ocidente, com
uma carga de doença estimada (medida pelo ajuste de incapacidade por anos de vida)
7,5 vezes maior que a da malária (BERN, 2015). Devido a doença perde-se 752000
dias trabalhados e 1,2 bilhões de dólares em produtividade (nos 7 países sul
Americanos) (PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018).
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Sintomatologia – fases da doença

Temos três fases na DC: a fase aguda, a fase de latência (ou indeterminada) e
a fase crônica. A fase aguda se caracteriza por alta parasitemia sanguínea, com a
maior resposta imune, que regride em torno de um a dois meses. A fase de período
indeterminado da doença (latência), onde os pacientes não manifestam sinais e
sintomas clínicos, mas os exames sorológicos são positivos. E após 10, 20 ou até 40
anos, aproximadamente 30% das pessoas apresentarão os sintomas dos quadros
crônicos, que são característicos da doença. Nessa fase temos uma baixa parasitemia
e a presença de anticorpos, que é uma das formas de identificação da doença.
Cerca de 10-15% das pessoas infectadas, pela forma vetorial, podem
apresentar manifestações locais quando o parasita penetra na conjuntiva, podendo
formar edema local, conhecido como sinal de Romaña ou na pele, formando o
chagoma de inoculação. Este é o sinal mais clássico e distintivo da DC na fase aguda.
As alterações agudas normalmente são assintomáticas (95% - dos casos em
infecções vetoriais), com alta parasitemia, mas de curta duração (até dois meses).
Nesta fase, as lesões são principalmente em resposta à ruptura das células
hospedeiras por T. cruzi. As manifestações clínicas são gerais e leves. Dentre as
manifestações clínicas, o indivíduo pode apresentar febre, sonolência, fadiga
muscular, diarreia, edema e taquicardia (ANDREWS; FISHER; SKINNER-ADAMS
2014; CHATELAIN; KONAR, 2015; RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Durante a
fase aguda, todos os tipos celulares nucleadas no hospedeiro são alvos potenciais
para a infecção. Após a ativação da resposta imune, a parasitemia reduz para níveis
subpatente, sinalizando o fim da fase aguda (CHATELAIN; KONAR, 2015).
Na fase indeterminada, as formas amastigotas já estão presentes no tecido,
começa a ter uma maior quantidade de anticorpos, contudo, o órgão acometido ainda
não apresenta perda da função.
A fase crônica se caracteriza por apresentar as formas amastigotas do parasita.
Nesta fase do desenvolvimento, o parasita forma ninhos em órgãos do hospedeiro. A
parasitemia tecidual pelas formas amastigotas desencadeiam resposta imune. Nesta
fase da doença pode ocorrer o desenvolvimento de doença sintomática no órgão
parasitado pelas formas amastigotas. Dentre os indivíduos que progridem para a fase
crônica, 94,5% possuem alterações cardíacas e 4,5% alterações no aparelho
digestivo (TEIXEIRA; NASCIMENTO; STURM, 2006).
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Vale ressaltar que, coinfecções - como HIV, drogas imunossupressoras,
transplante e doenças neoplásicas podem alterar o curso da doença. Além do mais,
a população afetada envelheceu e é mais complexa (PEREZ-MOLINA et al., 2015;
PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018).

1.2

TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS
Os dois fármacos com eficácia comprovada contra a infecção por T. cruzi são

o nifurtimox e o benzonidazol.
O nifurtimox (3-metil-4[(5’-nitrofurfurilidene)amino]-tetraidro(1,4)-tiazina-1-1dióxido; Bayer), um nitrofurano que age através da inibição do desenvolvimento
intracelular do parasita; foi lançado em 1967 como a primeira droga utilizada no
tratamento da fase aguda da doença de Chagas. Seu mecanismo de ação impede a
síntese do ácido pirúvico, bloqueando o metabolismo de carboidratos do T. cruzi. Sua
maior efetividade ocorre contra as formas sanguíneas do parasita, agindo
parcialmente sobre as formas teciduais.
O

benzonidazol

(N-benzil-2-nitroimidazol-1-acetamida;

Laboratório

Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE e Laboratório ELEA, Argentina)
é um nitroheterocíclico introduzido terapeuticamente na DC em 1980. Desde então é
considerado o medicamento de maior efetividade, com toxicidade moderada. Por isto,
é o medicamento de primeira escolha em caso de DC (BERN, 2015). A sua atividade
antiprotozoária é pronunciada na fase aguda da doença (~80%), contudo, com
reduzida efetividade nas formas teciduais do parasita (8-15%). Não se sabe
exatamente o motivo do tratamento ser ineficiente na fase crônica da doença (
CARNEIRO et al., 2017; FRIEDRICH, 2011; ZINGALES, 2017).
Nenhum dos dois medicamentos são aprovados pelo Food and Drug
Administration (FDA). Ambos os medicamentos são mutagênicos e aumentam o risco
de linfomas. No Brasil, o único fármaco disponível para o tratamento da DC é o
benzonidazol (BERN et al., 2007 ; BERN, 2015).
Apesar da alta taxa de efetividade na fase aguda (50-80%), existe alguma
resistência natural ao nifurtimox e ao benzonidazol, não associado a um genótipo
específico do protozoário (BERN et al., 2007; CARNEIRO et al., 2017;ZINGALES,
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2017). Além disto, outras fatores influenciam na resposta aos medicamentos: período
de tratamento, dose, idade e sistema imune do paciente, origem geográfica do
paciente, cepa do parasita. Além do mais, interrupção do tratamento pode ocasionar
resistência do parasita ao tratamento (CARNEIRO et al., 2017).
A recomendação do uso de terapia antitripanosomal varia dependendo da fase
e forma da doença de Chagas, bem como na idade do paciente. É recomendado em
todos os casos de fase aguda e infecção congênita, e pacientes menores de 18 anos
na fase crônica (BERN et al., 2007).
Devido a toxicidade do benzonidazol - o que leva a diversos efeitos colaterais,
e a sua baixa solubilidade (tornando a veiculação e disponibilidade mais difíceis),
alguns estudos foram desenvolvidos para melhorar a tecnologia farmacêutica deste
medicamento

(DE

MOURA FERRAZ et

al.,

2018), incluindo

o

uso

de

microencapsulação e nanocarreadores.
Poucos estudos clínicos rigorosos foram conduzidos. No total, existem 59
estudos clínicos registrados sobre DC. Contudo, somente quatorze testam novos
medicamentos ou novas posologias (CLINICALTRIALS, 2018). A natureza complexa
do curso da doença e a ineficácia dos medicamentos, dificulta a definição de
marcadores e eventos apropriados e o tempo de tratamento. Os estudos
randomizados e placebo controlados publicados, avaliam desfechos relacionados
com o parasito e/ou anticorpos, ao invés de resultados clínicos (BERN et al., 2007;
CLINICALTRIALS, 2018). Após mais de quarenta anos, somente foram realizados
testes clínicos com alopurinol e os azois, como o posaconazol e a prodroga E1224
ravuconazol. Contudo, apesar de promissoras em testes laboratoriais, não resultaram
em melhora clínica (BERN, 2015; CHATELAIN; KONAR, 2015; CARNEIRO et al.,
2017; PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018). Somente dois estudos clínicos encontramse ativos: um na Argentina, testando nifurtimox em crianças; outro na Bolívia, sobre
novas doses de benzonidazol com associações (CLINICALTRIALS, 2018).
Além dos fármacos disponíveis possuírem muitos efeitos colaterais, a
efetividade se limita a fase aguda da doença. Contudo, poucos pacientes são
diagnosticados na fase aguda, devido a este estagio ser frequentemente silencioso,
ou devido aos pacientes não terem acesso a diagnostico adequado ou ao tratamento.
Estudo recente mostrou a ineficácia do benzonidazol em pacientes com cardiopatia
chagásica, quando comparados ao placebo. A ineficácia do tratamento é proporcional
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a deterioração do tecido. Além do mais, 20% dos pacientes não conseguem terminar
o tratamento, devido aos efeitos colaterais (BEAUMIER et al., 2016).

1.3

HISTÓRIA DA HOMEOPATIA

Grécia

Na Grécia antiga surgiram duas escolas, Cnido e Cós, com as primeiras
tentativas de se criar uma teoria racional sobre a saúde e a doença. Estas duas
escolas utilizavam correntes terapêuticas divergentes para o controle das doenças. A
escola de Cnido foi fundamentada no princípio dos contrários (Contrario contrarius
curantur), que foi a base para o surgimento da alopatia e fitoterapia, uma vez que
buscam combater sintomas isolados da enfermidade com substâncias (sintéticas ou
naturais) que agem anulando estes sintomas, tais como antiinflamatórios, antiácidos,
antidepressivos e todas as outras drogas que atuam de forma contrária à patologia
apresentada. Por outro lado, a escola de Cós utilizou o princípio dos semelhantes
(Similia similibus curentur) como sustentação de seu processo de cura (DEMARQUE,
1981; FONTES, 2009; TEIXEIRA, 1999).
A escola de Cós foi criada por Hipócrates (468 a.C. – 377 a.C.), grande
representante do pensamento médico grego, considerado o pai da medicina e
responsável pelo estabelecimento de uma atividade médica apoiada no conhecimento
experimental (DUPRAT, 1982).
Nesta escola criada por Hipócrates, os aspectos do temperamento e da
constituição eram ressaltados na concepção da enfermidade. Acreditava-se que a
saúde dependia de um princípio organizador da vida, tendo uma visão global do ser
(FONTES, 2009; NASSIF, 1997).

Hahnemann

Séculos depois, o médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann
(1755-1843), baseando-se no princípio da similitude, elaborou uma nova forma de
tratamento com os princípios vitalistas. Suas ideias e pensamento filosófico originaram
a mais completa proposta de reforma da arte da medicina: a Homeopatia (BRUNINI,
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1998; DUDGEON, 1994; VITHOULKAS, 1997). A homeopatia é um método
terapêutico baseado na aplicação de uma lei farmacodinâmica denominada Lei da
Semelhança (FRYE, 1997; TETAU, 1980).
A história da homeopatia e a própria história do seu criador transcorreram de
forma interligada. Nascido em Meissen (Saxónia, região oriental da Alemanha),
Hahnemann precocemente destacou-se nos estudos. Aos 20 anos finalizou seus
estudos em Meissen dominando fluentemente vários idiomas, entre eles, o alemão, o
inglês, o italiano, o espanhol, o latim, o árabe, o grego, o hebreu, o caldeu e o sírio.
Este aspecto, em seu futuro e a da própria homeopatia, foi decisivo, pois permitiu não
só uma fonte de renda no início da vida profissional, como o conhecimento de várias
obras em grego e latim, de autores clássicos e modernos que lhe inspiraram (ALVES,
2009; DUDGEON, 1994; FONTES, 2009).
Licenciado em Medicina em 1779, na Universidade de Erlangen, a tradução de
diversas obras ocorreu de forma complementar a pratica médica, constituindo um
inestimável tributo para a literatura médica da época. Logo de início, leu os livros de
Hipócrates, onde viu, pela primeira vez, sem compreender no momento: “Similia
similibus curentur”. Além de estudar as patologias e as doenças, Hahnemann
pesquisou muito sobre as correntes filosóficas da época, principalmente o
materialismo e o vitalismo (FONTES, 2009; KOSSAK-ROMANACH, 1994; NASSIF,
1997).
A prática médica vigente, que se apoiava basicamente em métodos agressivos,
não se adequava ao que Hahnemann julgava prudente. Desta forma, Hahnemann foi
um grande crítico às sangrias, purgas, vomitivos, fórmulas complexas e substâncias
muito tóxicas (como o arsênico e o mercúrio), para o tratamento das doenças, pois,
ao invés de promoverem a cura dos enfermos, apenas os debilitavam e os expunham
a patologias sucessivas e constantes. As causas pessoais que levavam a
enfermidade, como as más vontades e os ódios também eram uma preocupação para
Hahnemann. Assim, decepcionado com a conjuntura da prática médica, aos 36 anos,
cai em profundo desânimo, não se conformando com o empirismo e com a imprecisão
da medicina, abandonando a clínica em 1789 por não se sentir médico. Segundo dizia,
aquela era uma medicina que fazia sofrer os doentes (ALVES, 2009; DANTAS, 1989;
FONTES, 2009; KOSSAK-ROMANACH, 1994; NASSIF, 1997).
Devotando-se exclusivamente à tradução de obras médicas, Hahnemann pode
estudar autores como Hipócrates, Paracelso, van Helmaont, Stahl, entre outros. Até
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que, em 1790, quando traduzia a Matéria Médica de William Cullen, Hahnemann
fascinou-se por uma colocação que o transformou no fundador da homeopatia. Neste
livro o autor descrevia as principais substâncias em uso na prática médica e tentava
explicar seu mecanismo de ação, bem como seus efeitos tóxicos. Traduzindo o
capítulo sobre a utilização da quina (ou quinina, Cinchona officinalis) no tratamento de
febres, nomeadamente da malária, observou que esta substância também podia
produzir febre como efeito tóxico. Discordando da explicação dada por Cullen sobre a
ação da quina e, seguindo preceitos de Albrecht von Haller, e, posteriormente, de
Claude Bernard, Hahnemann experimentou o medicamento em si, antes de
possivelmente indicar a um paciente (ALVES, 2009; DUDGEON, 1994; FONTES,
2009). Movido pela curiosidade, ingeriu quina diariamente, em doses recomendadas
na sua época (quatro dracmas). Para a sua surpresa, passou a apresentar uma série
de sintomas típicos da malária: esfriamento da ponta dos dedos, fraqueza e
sonolência, taquicardia, pulsação rápida, ansiedade e tremor intoleráveis, rubor nas
faces, sensação de entorpecimento, periodicidade de três a quatro horas, enfim, todo
o quadro de sintomas característicos da febre intermitente. Todos os sintomas
desapareceram com a suspensão da administração da droga (DANTAS, 1989;
FONTES, 2009; FRYE, 1997; PUSTIGLIONE, 2001).
Hahnemann relembrou as doutrinas anteriormente traduzidas com a identidade
entre a doença e a droga ingerida. Assim, uma droga reconhecidamente eficaz no
tratamento da malária, foi capaz de produzir sintomas semelhantes aos desta
enfermidade. Hipócrates já havia dito: “Os semelhantes se curam pelos semelhantes,
o que produz estrangúria que não existe, cura a estrangúria que existe”, e também
Paracelso, que correlaciona a similitude do corpo “microcosmo” com o universo
“macrocosmo” (KOSSAK-ROMANACH, 1994; SIQUEIRA, 2009).
Após os resultados surpreendentes com a quina, repetiu novamente esta
experimentação, estendendo-a depois a outras substâncias, como o arsênico e o ópio,
e mais outros medicamentos de uso corrente na medicina da época (DANTAS, 1989;
KOSSAK-ROMANACH, 1994).
A partir dos resultados obtidos através da observação dos sinais e sintomas
desenvolvidos pelo homem são, passou a observar o efeito de cada medicamento no
homem doente, testando o princípio da similitude na prática. As drogas que
estimulavam o desenvolvimento de certos sintomas em homem sadio eram capazes
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de curar estes mesmo sintomas em um homem doente. Dessa forma, a hipótese de
Hahnemann estava confirmada (ALVES, 2009; KOSSAK-ROMANACH, 1994).
Logo, Hahnemann foi pioneiro em introduzir a pesquisa objetiva e sistemática
à medicina, experimentando a substância em indivíduo saudável antes de usá-la
clinicamente (KOSSAK-ROMANACH, 1994). Passa, a partir de então, a experimentar
muitas outras substâncias, sempre em pessoas sadias; além de utilizar dados
toxicológicos.
Em 1796, publicou na mais importante revista médica em língua alemã de sua
época, o Jornal de Medicina Prática, seu primeiro trabalho sobre suas descobertas:
“Ensaio sobre um novo princípio para descobrir as propriedades curativas de
substâncias medicamentosas, com algumas considerações sobre os métodos
precedentes”. Assim, este ano é o marco histórico para o nascimento de um novo
sistema de tratamento médico, denominado posteriormente como homeopatia
(DANTAS, 1989; FONTES, 2009; SIQUEIRA, 2009).
Com a finalidade de diminuir os efeitos tóxicos e nocivos das drogas,
Hahnemann adotou as doses infinitesimais para o tratamento de seus pacientes. No
início apenas diluía as substâncias para reduzir a toxicidade, entretanto, como, muitas
vezes, algumas substâncias não dissolviam, ele agitava os frascos para tornar as
partículas solúveis, adicionando energia cinética às mesmas. Observou-se então que,
quanto mais diluía e agitava (processo denominado dinamização), mais força
conseguia tirar das partículas do diluente. Portanto, paradoxalmente, quanto menos
matéria existente, mais potente ficava o medicamento, otimizando o processo de cura.
Hahnemann começou então a usar os medicamentos em forma dinamizada, e
chamou a energia obtida na dinamização de força vital (NASSIF, 1997).
O sucesso do novo conceito de tratamento médico foi obtido após muitos
estudos, com a ajuda de discípulos. Uma Matéria Médica Homeopática foi lançada
com 27 substâncias experimentadas e catalogadas, nos mínimos detalhes, contendo
a ação farmacológica e curativa de cada substância. Nesta mesma época editou o
livro Esculápio na balança, criticando a medicina europeia (KOSSAK-ROMANACH,
1994).
Toda a teoria e o método terapêutico foram publicados em Organon da Arte de
Curar. Este livro contém 219 parágrafos, nos quais estão expostos a doutrina
homeopática e seus ensinamentos, bem como regras minuciosas para exame,
entrevista e tratamento do paciente. Posteriormente, uma nova Matéria Médica foi
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publicada, mais completa, com seis volumes, 1777 páginas e 64 medicamentos
(BRUNINI, 1998; FONTES, 2009; NASSIF, 1997).
Apesar do sucesso frente à maioria das doenças, algumas doenças
reapareciam de forma cíclica, podendo ser caracterizada com novos sintomas. Estas
doenças tidas como crônicas ainda era um desafio a ser superado. A análise exaustiva
dos casos crônicos reincidentes levou a percepção da presença de um fator
desencadeador desses processos, denominado de miasma. Assim, uma nova obra foi
publicada: As doenças crônicas. Este livro, em cinco volumes, discorre sobre a causa
das doenças crônicas e novos medicamentos para o tratamento das mesmas
(FONTES, 2009).
Através das palestras conferidas na Universidade de Leipzig, Hahnemann
difundiu sua nova doutrina aos alunos desta instituição. A reputação da homeopatia
cresceu rapidamente, graças aos bons resultados obtidos, atraindo a atenção de
médicos e pacientes de vários países e continentes (FONTES, 2009; KOSSAKROMANACH, 1994).
Dessa forma, vale ressaltar que, ao criar este novo sistema de tratamento
Hahnemann teve como objetivo produzir curas de modo suave, rápido, seguro e
duradouro, ao contrário do que ocorria com a prática médica da época – debilitante e
agressiva (ALVES, 2009).

A terapêutica homeopática no Brasil

Em 1840 Benoit Mure introduz a homeopatia no Brasil, onde fica conhecido por
Bento Mure. Bento Mure era um médico francês que conheceu e passou a difundir a
homeopatia após cura de sua tuberculose (ARAÚJO, 2006; CASTRO, 1980; LUZ,
1996; SIQUEIRA, 2009).
O primeiro discípulo no Brasil foi o médico português João Vicente Martins,
que viajou ao Norte e Nordeste para difundir os novos conhecimentos (ARAÚJO,
2006; LUZ, 1996).
No final da década de 70, a OMS criou um Programa de Medicina Tradicional,
com o objetivo de formular políticas em medicina tradicional e complementar
(homeopatia, acupuntura e fitoterapia) e, desde então, esta organização expressa seu
compromisso de incentivar os Estados a programarem políticas públicas para o uso
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racional e integrado da homeopatia nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem
como desenvolverem estudos científicos para melhor compreensão desta terapêutica
(BRASIL, 2006; SIQUEIRA, 2009).
Em 1976, no Brasil, ocorre a aprovação, através do Decreto nº 78.841, da
primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira (FHB), a qual foi publicada
em 1977. Vinte anos mais tarde, foi publicada a segunda edição (BRASIL, 1997). Mais
recentemente, no ano de 2003, foi publicada a segunda parte desta mesma edição,
na qual foram incluídas monografias de substâncias utilizadas em homeopatia. Hoje
existe a 3° edição em vigor (BRASIL, 2011).
Somente em 1980, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica
pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM 1000/80, porém, uma
Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB) já havia sido criada no ano
anterior (FONTES, 2009).
O Conselho Federal de Farmácia reconheceu a homeopatia como uma
especialidade no ano de 1992 e, a partir deste ano, passou a regulamentar o
funcionamento das farmácias homeopáticas com a presença obrigatória do
farmacêutico, que comprove ter feito especialização em homeopatia ou ter cursado a
disciplina durante a graduação, acrescida de estágio obrigatório (CFF, 2012).
Em maio de 2006, o Ministério da Saúde publicou a portaria nº 971 que aprova
a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (homeopatia,
acupuntura e fitoterapia) no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta política aponta para
uma série de diretrizes, dentre as quais, a necessidade do desenvolvimento de
estudos clínicos e de pesquisa básica envolvendo a homeopatia, os quais precisam
ser incentivados no âmbito federal, estadual e municipal (BRASIL, 2006).

1.4

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA HOMEOPATIA

A homeopatia, que é em essência uma terapia que consiste em administrar aos
pacientes ínfimas doses de um determinado medicamento ou substância, em
conformidade com a lei dos semelhantes, evitando-se assim a agravação sintomática,
tem como base um trabalho de natureza científica com cerca de dois séculos (ALVES,
2009). Esta ciência tem por fundamento quatro princípios: “Princípio da Semelhança”;
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“Experimentação no Homem São”; “Doses Mínimas” e “Medicamento Único”
(FONTES, 2009).
A palavra Homeopatia é oriunda do grego ómoios, “semelhante” e páthos,
“doente” e designa o método terapêutico baseado na lei hipocrática de cura: “similia
similibus curantur”, ou seja, o semelhante será curado pelo semelhante. Trata-se de
um sistema científico e filosófico bem determinado, com uma metodologia de pesquisa
própria, que se apoia em dados da experimentação clínica e de medicamentos
homeopáticos no homem sadio, para sua posterior aplicação no homem doente. Estes
experimentos podem ser reproduzidos de acordo com os modernos protocolos de
pesquisa homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos são manipulados através
de uma técnica de dinamização (diluição e sucussão ou trituração) que permite
diminuir os efeitos tóxicos da substância original e aumentar o poder curativo das mais
diversas substâncias de acordo com a Lei dos Semelhantes (FONTES, 2009).

a) O Princípio da Semelhança:

É também chamado de princípio da similitude e vem sendo usado na medicina
desde tempos remotos. Hahnemann teve como precursores vários médicos, em
especial, Hipócrates e Paracelso, que, por meio de suas obras, difundiram este
princípio que tem como premissa a cura de um sintoma ou uma doença por uma
substância existente na natureza (de origem mineral, vegetal e animal) que cause
sintomas semelhantes à doença (ARAUJO, 2006; FONTES, 2009).
No parágrafo [§] 24 do Organon, Hahnemann fala sobre a “Lei da Semelhança”:
“um remédio que dentre todos os outros (cujos efeitos patogenéticos são conhecidos
por experimentos realizados em indivíduos sãos) tenha a força e propensão de
produzir um estado mórbido artificial o mais semelhante ao caso de doença em
questão”. E, no §25, ele diz: “o medicamento que provou poder provocar em sua ação
sobre o corpo humano são, o maior número de sintomas semelhantes que se
encontram no caso de doença sob tratamento; e em doses devidamente
potencializadas e diminuídas, remove rápida, radical e permanentemente todos os
sintomas deste estado mórbido, isto é, toda a doença atual, transformando-a em
saúde” (PUSTIGLIONE, 2001).
Esse novo tratamento, além de muito polêmico, propunha algo até então inédito
na prática da medicina, ou seja, propunha que algumas substâncias da natureza
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detinham o poder de curar os mesmos sintomas que eram capazes de produzir em
pessoas sadias (BERNARDO; MOREIRA, 1995; FONTES, 2009).

b) Experimentação no homem são:

O segundo

pilar da

homeopatia,

Experientia

in

homine

sano, ou

experimentação no homem são, também pode ser chamado de experimentação
patogenética, homeopática ou pura. Esta prática é um dos grandes méritos de
Hahnemann: a de que, se um homem sadio tomar determinada substância por algum
tempo, desenvolverá sintomas que antes não apresentava e que, quando estes
sintomas são agrupados, assemelham-se a relatos de uma doença artificial (FONTES,
2009; SILVA, 1977). O conjunto destes sintomas, catalogados em Matérias Médicas,
é chamado de patogenesia. Assim, a prescrição homeopática deve basear-se na
comparação entre os sintomas apresentados pelo paciente e os sintomas que a droga
a ser prescrita, sob a forma de medicamento, produziu em indivíduos sadios
(KOSSAK-ROMANACH, 1994; FONTES, 2009).
Hahnemann relata no Organon, §111, o efeito patogenético das substâncias,
salientando que as substâncias medicinais produzem no corpo humano sadio
modificações patológicas segundo “leis definidas e imutáveis da natureza”. Em virtude
destas, são capazes de produzir “sintomas de doenças positivos e dignos de
confiança”, cada um de acordo com suas próprias individualidades (PUSTIGLIONE,
2001).
No §107, Hahnemann justifica porque não experimentar substâncias em
indivíduos doentes: “Pouco ou nada se verá da ação verdadeira dos medicamentos
se, com a finalidade de averiguar isto, eles forem administrados, ainda que
isoladamente, a pessoas doentes. As alterações da saúde, devidas ao medicamento,
estarão mescladas com os sintomas da doença, dos quais dificilmente podem ser
distinguidos” (PUSTIGLIONE, 2001).
Segundo

Hahnemann,

essas

experimentações

devem

ser

feitas,

exclusivamente, em seres humanos, não podendo ser feitas em outros animais, em
virtude de que cada espécie apresentará uma reação própria, muito diferente da
reação de seres humanos, por serem distintas as suas constituições e principalmente
pela sua complexa condição mental (FONTES, 2009; KENT, 1990).
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c) Doses Mínimas:

No terceiro pilar, Doses minimae, Hahnemann se preocupava com a
intensidade das reações iniciais que uma droga provocava ao ser ingerida. Esta,
dependendo da natureza do paciente, poderia ser muito violenta. No início,
Hahnemann empregava doses elevadas de medicamentos, como por exemplo, na
forma de tinturas. Assim, antes que o organismo doente começasse a reagir, ocorria
uma agravação inicial dos sintomas, pelo somatório dos sintomas naturais provocados
pela doença, com os sintomas artificiais causados pelas doses tóxicas das
substâncias. Com a finalidade de diminuir os efeitos negativos da agravação dos
sintomas, ele realizou uma série de experiências. Além de diluir os medicamentos,
passou a imprimir agitações violentas denominadas de sucussões, promovendo uma
melhor solubilização da substância. Hahnemann notou que, além da diminuição da
agravação dos sintomas e dos efeitos tóxicos das altas doses, ocorria um aumento da
reação orgânica, conforme citado nos parágrafos 68, 128 e 137 do Organon. A partir
desse experimento, passou a utilizar diluições infinitesimais potencializadas por fortes
agitações, previamente padronizadas por ele próprio. Esse processo farmacotécnico
típico da homeopatia e denominado de dinamização seria capaz de promover uma
cura mais rápida, suave e duradoura, requisitos fundamentais para uma terapêutica
eficaz. A diluição do insumo ativo, sempre intercalada pelas sucussões, obedece a
uma progressão geométrica, promovendo uma diminuição de sua concentração
química e um aumento de sua ação dinâmica, que estimula a reação do organismo
em direção à cura (CAMPBELL, 1991; FONTES, 2009; PUSTIGLIONE, 2001;
VITHOULKAS, 1997).
O medicamento homeopático é uma forma de energia que atua sobre a energia
vital dos seres vivos. A dose diminuta prescrita pelo homeopata não é mera diluição
ou atenuação, da droga forte. Ela é o que se chama “potência”, isto é, algo que possui
poder (ARAUJO, 2006).

d) Medicamento Único:

O princípio do medicamento único, Unitas remedi, quarto dos pilares da
homeopatia,

foi

fervorosamente

defendido

por

Hahnemann.

Durante

a

experimentação patogenética, testa-se apenas um medicamento por vez, obtendo,

20

por meio desse procedimento, as características terapêuticas da substância testada.
Por isso, Hahnemann administrava os medicamentos isoladamente, um por vez, para
impedir as interações entre as diferentes substâncias. O medicamento único constitui
um dos fundamentos mais importantes da homeopatia sob o ponto de vista médicocientífico e o mais difícil de ser realizado na prática, pois exige do clínico conhecimento
bastante profundo da matéria médica homeopática (FONTES, 2009). Além do que, na
homeopatia é considerado o indivíduo na sua totalidade. Quando a energia vital se
desequilibra pela ação de algum elemento nocivo, o todo se desequilibra. Sob esta
ótica, o órgão ou parte do individuo doente representa tão somente o desequilíbrio da
totalidade, o que implica que a cura também só ocorrerá quando o medicamento for
dado para o indivíduo na sua totalidade. Assim, a substância única, quando bem
escolhida pelo médico, é suficiente para o restabelecimento da saúde (CAMPBELL,
1991; PUSTIGLIONE, 2001).

1.5

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
Medicamento homeopático é qualquer substância, submetida a um processo

conjunto de diluição seguido de sucussão, conhecido como dinamização. Este
medicamento dinamizado deve ser capaz de provocar o surgimento de sintomas
físicos e psíquicos no homem sadio sensível, bem como o desaparecimento destes
mesmos sintomas numa pessoa doente. Tais medicamentos podem ser originários
tanto de substâncias tóxicas quanto inertes, desde que, quando experimentadas,
ofereçam a melhor similitude aos sintomas da doença a ser tratada (DANTAS, 1989).
O medicamento homeopático possui sua existência reconhecida pelas
autoridades, as quais regulamentam a preparação (SIQUEIRA, 2009; TÉTAU, 2001).

Origem do medicamento homeopático

Muitas substâncias foram testadas homeopaticamente e possuem a sua
patogenesia descrita em Matérias Médicas. Algumas matérias-primas que lhes dão
origem são comuns a outras terapias como a fitoterapia e a alopatia.
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Todos os componentes da natureza podem servir como insumo ativo para a
preparação do medicamento homeopático. Apesar das diferentes origens, o que
caracteriza o medicamento homeopático é o processo de dinamização. Dessa forma,
existem medicamentos homeopáticos provenientes de todos os reinos da natureza:
animal, vegetal, mineral, fungi, monera e protista; bem como de substâncias
industrializadas (química e farmacêutica) e materiais biológicos - tanto fisiológicos
como patológicos (BENEZ, 1999; FONTES, 2009).
O reino vegetal é o que fornece o maior número de drogas para a preparação
de medicamentos homeopáticos. Isto ocorre tanto pela sua abundância na natureza,
quanto pelo conhecimento acumulado durante séculos acerca dos vegetais. A planta
pode ser utilizada inteira ou partes e produtos específicos (BENEZ, 1999; FONTES,
2009).
A utilização dos vegetais na preparação dos medicamentos homeopáticos deve
ser precedida do conhecimento da planta a ser utilizada e da perfeita individualização
do vegetal (micro e macroscopicamente). As farmacopeias homeopáticas e algumas
Matérias Médicas trazem essa informação, que nem sempre coincidem com a
utilização feita da mesma planta pela fitoterapia (DANTAS, 1989; SELEGHINI, 2012).
Depois do reino vegetal, o reino mineral é o que fornece maior número de
drogas experimentadas, sendo alguns medicamentos minerais bastante utilizados na
clínica diária, como: Sulfur, Phosphorus e Causticum. A peculiaridade deste reino está
na insolubilidade da maioria dos componentes, devendo-se empregar a trituração
como forma de dinamizar (FONTES, 2009).
O reino animal possui um número menor de medicamentos com patogenesia
completa. Da mesma forma que os vegetais, o animal pode ser utilizado inteiro, suas
partes, seus produtos extrativos ou de transformação (sarcódios) ou ainda, os seus
produtos patológicos (nosódios). A caracterização taxonômica, idade e estado do
animal são de suma relevância (BENEZ,1999; FONTES, 2009; SELEGHINI, 2012).
Como a homeopatia teve início na Europa, a grande maioria dos medicamentos
caracterizados possui como matéria-prima substâncias presente neste continente.
Contudo, a expansão da homeopatia pelo mundo propiciou a inclusão de substâncias
presentes em outras regiões (BENITES, 1996; SELEGHINI, 2012).
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Preparo do medicamento homeopático

É função do farmacêutico homeopata transformar estas substâncias em
medicamentos, empregando a dinamização. A dinamização libera a energia
medicamentosa, a qual age na energia vital do paciente.
O processo de dinamização envolve duas etapas – a diluição e a agitação
ritmada (denominada sucussão). Dessa forma, a manipulação de vegetais e animais
em preparações homeopáticas exige uma etapa preliminar para a extração dos
componentes presentes nestes materiais, tornando estas matérias-primas solúveis e
passíveis de dinamização. Esta etapa extrativa é realizada pela maceração, ou seja,
a matéria-prima é mantida em contato com água e álcool por alguns dias. Quando o
vegetal fresco não pode ser obtido e é utilizado o vegetal seco, é utilizado o processo
de percolação. Após a extração, a solução é filtrada, obtendo-se desta forma a “tintura
mãe”, a qual poderá ser estocada e originar às futuras dinamizações. Quando a
substância a ser utilizada é insolúvel em água ou álcool, a solubilização é feita por
trituração em lactose (BENEZ, 1999).
Após o preparo das matérias primas a serem utilizadas ocorre a dinamização,
o que irá caracterizar o preparado como medicamento homeopático. Este processo
confere a potência de cada medicamento (BENEZ,1999).
O processo de preparação da medicação homeopática é, portanto um processo
de liberação da energia do produto de origem, sendo que esta energia dinâmica irá
interagir com o organismo do indivíduo. A dinamização consegue influenciar na
capacidade de agir sobre a força vital do organismo vivo, devolvendo-lhe o equilíbrio.
O efeito da energia presente no medicamento homeopático, sobre os seres vivos,
dependem não só da dose aplicada, mas também da sensibilidade de cada um
(BENITES, 1996; SELEGHINI, 2012).
O medicamento administrado leva o organismo a reagir à enfermidade,
direcionando para a cura. A reação pode ocorrer através de um processo de
agravação, intensificando os sintomas (BENITES, 1996). Portanto, quem promove a
cura não é a ação direta do medicamento, mas sim a sua ação na energia interna do
organismo, que se encontra desequilibrada. O medicamento, ao restaurar esse
equilíbrio energético, permite que o próprio organismo combata a doença. Dessa
forma, é uma energia (medicamento dinamizado) que age com o intuito de regular
outra energia (energia vital) (SELEGHINI, 2012).
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A nomenclatura dos medicamentos homeopáticos segue regras internacionais,
adotando o latim para universalizar a denominação, evitando confusões. A rotulação
de um medicamento homeopático também deve apresentar a potência do mesmo, ou
seja, qual a quantidade de energia presente no medicamento (indicada por um
número); assim como a forma de preparo, representada por uma letra, de acordo com
a escala utilizada (VITHOULKAS, 1997).

Escalas
Para as preparações das formas farmacêuticas derivadas, a farmacotécnica
homeopática emprega três escalas, de acordo com a proporção entre os insumos
ativos e inertes: a decimal, a centesimal e a cinquenta milesimal. Na escala decimal,
a diluição é preparada na proporção de 1/10, ou seja, uma parte do insumo ativo é
diluída em nove partes de insumo inerte, perfazendo um total de dez partes. Essa
escala foi criada pelo médico homeopata Constantine Hering e os símbolos
empregados para designar tal escala são: X (dez em algarismo romano), D ou DH
(Decimal de Hering). Na escala centesimal, a diluição é preparada na proporção
1/100, ou seja, uma parte do insumo ativo é diluída em 99 partes de insumo inerte,
perfazendo um total de cem partes (BRASIL, 2011). Essa escala foi criada por
Hahnemann e seus símbolos são C, nenhuma indicação ou CH (Centesimal
Hahnemanniana). A escala cinquenta milesimal também foi criada por Hahnemann,
visando a redução da agravação; a diluição é preparada na proporção de 1/50.000 e
seus símbolos são Q ou LM (FONTES, 2009).
Em homeopatia, é a ação energética medicamentosa que interage com o
organismo vivo, desta forma, quanto maior a potência homeopática, mais eficaz.
Ocorre que, a partir das potências 24 DH e 12 CH, não é possível detectar átomos ou
moléculas da substância original, uma vez que o número de Avogadro [6,02 x 1023
átomos] é ultrapassado (ALVES, 2009; BRIZZI et al., 2011).
discussão em torno da homeopatia.

Esta é a grande
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A ação do medicamento homeopático

Todo medicamento empregado possui duas ações básicas. Esta dualidade de
ação pode ser constatada por diversos autores. Claude Bernard conclui: “Toda
substância que, em pequenas doses, excita as propriedades ou funções de um
elemento anatômico, em altas doses anula-as”. Outros autores que relatam a
dualidade medicamentosa são Brown-Séquard, Hugo Schultz, Huchard e Rudolf Arndt
(DUPRAT, 1982).
Com o medicamento homeopático não é diferente. A ação curativa deste
medicamento ocorre por meio de uma ação farmacodinâmica (a qual é dependente
da dose) e por meio de uma ação biológica, que intervém na especifidade da defesa
orgânica. Assim, a cura homeopática depende de uma ação do medicamento, uma
reação primitiva; e de uma ação do próprio organismo, a sua reação de defesa, que é
a ação secundária (DUPRAT, 1982).

1.6

ENERGIA VITAL
A palavra energia é derivada do grego Energes, que significa ativo. Energes

por sua vez é uma derivação de Ergon – obra. Portanto, etimologicamente a palavra
energia significa atividade (DANTAS, 1989).
Pode-se dizer que o universo é formado por energia, dessa forma, é a energia
a responsável pela existência de vida em nosso planeta. A harmonização da matéria
e energia (mecânica, gravitacional, eletromagnética, térmica e vital) é o que mantém
o equilíbrio (LOURENÇO, 2012). A energia universal pode ser dividida em padrões de
comportamentos diferentes, um destes padrões é a força que anima o ser vivo
(BRUNINI, 1989). A força humana se irradia na forma de calor, assim, é conhecida
como energia de vida ou energia vital (REIS, 2012). Como toda energia, a força vital
irradia-se em forma de ondas vibratórias, com características de comprimento de
onda, frequência e amplitude de vibração própria (SCHEMBRI, 1992).
A força vital ou energia vital possui uma qualidade dinâmica, que confere a todo
ser vivente a característica de ação, ou vitalidades (NASSIF, 1997). A ação ocorre no
nível físico, a emoção controla as sensações e o pensamento ocorre no nível mental.
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A força vital interage nos três níveis, mantendo-os equilibrados e coesos (ALVES,
2009).
Segundo Hahnemann, o organismo é categorizado pela saúde da vida que o
anima. Portanto, quando surge uma enfermidade, é esta energia vibratória que
primeiro se ressente. Assim, a doença se origina em uma condição alterada apenas
nas sensibilidades e funções vitais, independente de toda consideração química ou
mecânica. Logo, a origem das doenças está na alteração da força vital (ALVES, 2009;
CARBONI, 2002; FONTES, 2009; NASSIF, 1997).

No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual
(autocracia), que dinamicamente anima o corpo material
(organismo), reina com poder ilimitado e mantém todas as partes em
admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções, de
maneira que o espírito dotado de razão, que reside em nós, pode
livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos
mais altos fins de nossa existência.

§ 9 do Organon.

O medicamento homeopático dinamizado possui uma energia que não age
diretamente no doente, mas sua cura ocorre por ação em uma energia interna que se
encontra desequilibrada. Através do equilíbrio energético, o medicamento permite que
o próprio organismo combata a doença. É uma energia (medicamento dinamizado)
agindo sobre outra (energia vital do organismo), com a finalidade de regular esta
última, estimulando a capacidade de autocura (LUCENA, 2011; SILVA, 1977).

1.7

HOMEOPATIA E ISOPATIA
A isopatia é o tratamento realizado por meio do próprio agente causal de uma

doença ou por seus produtos, dinamizados de acordo com a técnica de preparo de
medicamentos homeopáticos. Dessa forma, estes medicamentos são obtidos a partir
de produtos biológicos, quimicamente indefinidos provenientes de substâncias
endógenas (como secreções e excreções, tecidos e órgão) ou exógenas (produtos de
origem microbiana, alérgenos, toxinas ou medicamentos) que de alguma forma
sensibilizam o paciente.
O termo isopatia deriva do grego isos – igual, e pathos – sofrimento. Dessa
forma, a isopatia é a prática terapêutica que consiste em administrar a um indivíduo,
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com fins curativos, a mesma substância causadora da enfermidade que se pretende
curar, só que em baixas doses ou em altas diluições (BENEZ, 1999; BRIZZI et al.,
2011; FONTES, 2009; LUCENA, 2011).
A classificação da isopatia sempre foi controvérsia dentro da homeopatia
(FLEISHER; McCARTER, 2002). Hahnemann costumava referir que as secreções
patológicas dinamizadas deixam de ter qualquer relação de identidade com o produto
original, persistindo apenas a analogia, o que poderia ser uma interpretação da Lei da
Semelhança. No parágrafo 56 do Organon Hahnemann afirma: “Podemos admitir
verdadeiramente uma terceira forma de empregar os medicamentos contra as
enfermidades, a saber, o método isopático significa tratar as enfermidades com o
mesmo miasma que a produziu, mas como administramos o miasma ao enfermo após
ser modificado, a cura terá lugar apondo-se ao similimum.” A grande crítica refere-se
a tratar sintomas locais e não considerar o paciente como um todo (REILLY, 2000).
Além de preconizar a lei dos semelhantes, Hipócrates também escreve sobre
a isopatia em: “Vomitus vomitu curantur”. Outros grandes nomes utilizaram do
princípio da isopatia, como Plínio (23 a.C.) e Discorides (século I a.C.). Ainda, podese citar que um médico chinês, Roa Tro, utilizava diluições do suor do próprio paciente
no tratamento de enfermidades; classificando-o como um adepto das doses mínimas
(ALVES, 2009).
Constantine Hering (1800-1880) – o pai da homeopatia americana, acreditava
que secreções patológicas, quando preparadas em conformidade com o método da
farmacotécnica homeopática, levariam a cura do enfermo.
A autoisopatia também foi defendida e empregada por homeopatas como:
Wilhelm Lux (1777-1839); Ernest Stapf (1788-1860); Dennys Collet e Leon Vannier
(ALVES, 2009).
Uma grande área de pesquisa em homeopatia está relacionada com o uso de
altas diluições de substâncias, notoriamente alérgenas, para prevenir ou curar a
mesma alergia. Esta é uma aplicação do antigo princípio da isopatia, que também é
denominada de “imunoterapia homeopática” (BELLAVITE et al., 2006b).
Bellavite e colaboradores (2006a) realizaram uma meta análise para avaliar a
eficácia da homeopatia em casos de doenças alérgicas respiratórias, e conclui-se que,
apesar de possuir uma eficácia paradoxal, existe uma fraca evidência em favor da
homeopatia quando o teste é aleatório e duplo-cego, mas com baixa documentação
de estudos comparando a homeopatia com a medicina convencional, relatando que a
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terapia é útil quando aplicada em uma prática aberta e produz efeito substancial em
pacientes com doenças crônicas.

1.8

BIOTERÁPICOS
Os bioterápicos constituem a grande classe de medicamentos homeopáticos

que são utilizados no tratamento pela isopatia. Os bioterápicos constituem um capítulo
à parte da homeopatia. São muitos os estudos históricos e antropológicos, que
mostram a existência de conhecimentos nos povos primitivos, do fato de que a
inoculação de pequenas doses de um determinado veneno, protege o inoculado do
seu contato acidental e efeitos perversos, em alguns casos mortais (ALVES, 2009;
MARINHO, 2008).
Os bioterápicos são, segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira (FHB),
medicamentos preparados de acordo com a farmacotécnica homeopática, obtidas a
partir de produtos biológicos, quimicamente indefinidos: secreções, excreções,
tecidos e órgãos, patológicos ou não, bem como produtos de origem microbiana e
alérgenos (BRASIL, 2011). Com outras palavras, o Manual de Normas Técnicas
descreve os bioterápicos como sendo produtos não quimicamente definidos que
servem de matéria-prima para preparações medicamentosas de uso homeopático
(ASSOCIAÇAO, 2003). Geralmente é usado em uma potência na qual não existe a
possibilidade de ter a presença do agente patológico (SCHEPPER, 2001).
Os bioterápicos, anteriormente denominados nosódios, são considerados
medicamentos homeopáticos por serem preparados de acordo com a farmacotécnica
homeopática. Emprega-se o próprio agente etiológico ultradiluído, visando uma
reação terapêutica (ALMEIDA, 2006; BOERICKE, 1993).
Os bioterápicos têm uma aplicação muito mais específica do que os outros
medicamentos homeopáticos; uma doença específica, ao invés de ter uma vasta
indicação para aspectos mentais, emocionais e fisiológicos (FONTES, 2009;
SCHEPPER, 2001).
Um dos campos preferenciais da isopatia está na dessensibilização do
organismo (seja ele humano, animal ou vegetal) frente a qualquer produto tóxico, ou
qualquer outra substância que possa desequilibrar a energia vital. A administração de
antígenos ultradiluídos é capaz de determinar modulação da resposta imune quando
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o organismo for exposto ao referido antígeno, podendo, dessa forma, ser aplicado
com aspecto preventivo (AABEL et al., 2000; ALMEIDA, 2006; ALVES, 2009;
MARINHO, 2008; SOARES, 1988).
Dentre as substâncias utilizadas com propósito isopático podemos destacar:
•

Produtos de toxicidade demonstrada e venenos

•

Produtos que causam dependência, como bebidas alcoólicas, café, chá
e tabaco

•

Substâncias alérgenas

•

Substâncias medicamentosas ministradas continuamente pela medicina
alopática, com os decorrentes efeitos colaterais (ALVES, 2009).

No entanto, sempre se discutiu se os bioterápicos/isoterápicos são
medicamentos homeopáticos, uma vez que somente Luesinum, Medorrhinum,
Psorinum e Tuberculinum possuem patogenesia documentada. Dessa forma, a
prescrição de bioterápicos/isoterápicos está relacionada à causa da patologia.
Entretanto, é aceito que as substâncias tóxicas ou alérgenas, administradas como
diluições hahnemannianas, desempenham um efeito defensor contra a mesma
substância. A classificação dos bioterápicos/iosterápicos como medicamentos
homeopáticos ocorre por ser fundamentado em uma lei análoga à homeopatia, e
também por serem dinamizados e dependerem de uma reação do organismo ao qual
são administrados, não atuando diretamente na doença, além de serem eficazes sem
serem tóxicos (ALVES, 2009; NASSIF, 1997). A FHB 3° edição colocou fim a esta
discussão ao definir como medicamento homeopático “toda forma farmacêutica de
dispensação ministrada segundo o princípio da semelhança e/ou da identidade, com
finalidade curativa e/ou preventiva”. Desta maneira, medicamentos que são utilizados
de acordo com o princípio da identidade como os isoterápicos são oficialmente
reconhecidos como medicamentos homeopáticos.

História

Antes de Koch e Pasteur desenvolverem a ciência da bacteriologia, alguns
homeopatas já tinham a visão de que manifestações de doenças como erupções da
pele e secreções poderiam conter toxinas que poderiam ser transformadas e usadas
como medicamentos. Hahnemann foi o primeiro a usar estas fontes como
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medicamento, fazendo uma pequena experimentação do Psorinum (SCHEPPER,
2001). Este medicamento é feito a partir da diluição de uma serosidade de vesícula
de sarna e foi o primeiro bioterápico a ter uma patogenesia de acordo com as técnicas
preconizadas por Hahnemann (LYRIO, 2002).
O veterinário Guillaume Lux, contemporâneo de Hahnemann, foi o primeiro a
utilizar uma preparação de bioterápico em 1820, obtendo grande sucesso (DI NEPI,
1990). Em seu trabalho publicado em 1833, “Isopatia de las enfermidades
contagiosas”, demonstra o tratamento da peste bovina e do carbúnculo, a partir de
amostras de animais infectados, dinamizadas na potência 30CH (BENEZ, 1999;
FONTES, 2009; MOTA et al., 2000; SILVA et al., 2005). Assim, o uso dos bioterápicos
atuais fundamenta-se nas pesquisas deste médico veterinário.
Em 1834, o médico homeopata Constantine Hering, criou, após as suas
experiências, o termo nosódio, originado do grego nósos que significa doença. Foi
Hering que realmente promoveu o uso dos nosódios e fez experimentações, tendo
sido o responsável por adicionar muitas categorias de medicamentos, incluindo os
autonosódios que são manipulados a partir de substâncias retiradas do corpo do
próprio paciente (FONTES, 2009).
Johann Ernst Stapf, que defendeu os trabalhos de Hering e Lux, preconizou o
uso de bioterápicos preparados a partir do próprio doente, o que foi denominado,
naquela época, de autoisopatia (FONTES, 2009). Esta indicação segue a premissa
de que a secreção patológica encerra em si os microorganismos ou talvez os
antígenos, que originaram uma doença específica e, estes, quando diluídos e
dinamizados de acordo com a farmacotécnica homeopática, se tornam potentes
medicamentos específicos para aquele paciente ou patologia. Em 1910, surgiu a
primeira matéria médica, escrita por Allen, denominada “Matéria Médica dos
Nosódios”, considerada a mais importante sobre o tema na época (LYRIO, 2002).
No início do século XX, sem conhecimento da homeopatia, o patologista e
bacteriologista inglês, Edward Bach, começou a associar a presença de bactérias
encontradas no tubo intestinal com doenças crônicas. Ao ler o Organon, Bach se
impressionou com a similaridade existente entre a sua terapia de vacinas e o
tratamento homeopático. As primeiras experiências avaliando a potencialização das
vacinas para administração na forma de bioterápicos foram feitas entre 1920 e 1921.
Em 1925, após nove anos de experiência, Bach reportou uma série de casos tratados
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com as suas vacinas: 95% dos indivíduos responderam bem e 80% dos casos
apresentaram excelentes resultados (ALMEIDA, 1997).
Em 1954, a comissão permanente da Farmacopéia Francesa adotou o termo
bioterápico suprimindo o termo nosódio na França (LYRIO, 2002). Em 1960, Julian,
um médico homeopata francês, tornou-se um grande difusor da bioterapia e escreveu
a “Matéria Médica de Nosódios” onde relatou a patogenesia de Streptococcinum,
Staphylococcinum e mais de 45 bioterápicos microbianos (ALMEIDA, 1997).
Os bioterápicos não são vacinas, como muitos pensam, mas podem ser
utilizados para profilaxia de muitas moléstias (LYRIO, 2002).

Classificação dos bioterápicos

Segundo a classificação farmacêutica, os bioterápicos podem ser de dois tipos:
os bioterápicos de estoque (que podem ser industrializados e estocados) e os
bioterápicos manipulados para um paciente específico (isoterápico). Neste último
caso, pode ocorrer uma nova subdivisão: os autoisoterápicos, e os heteroisoterápicos.
Os autoisoterápicos são preparações que possuem como ponto de partida excreções
e secreções colhidas do próprio doente e só a ele destinado, tais como cálculos renais,
corrimento uretral ou vaginal, crostas de feridas e urina. Já os heteroisoterápicos são
todos os medicamentos produzidos com substâncias alérgenas ou produtoras de
dano tóxico, externas ao paciente, tais como alimentos, medicamentos alopáticos,
pêlos, pó e outros, que de alguma forma o sensibilizam (ALVES, 2009; DI NEPI, 1990).
Os bioterápicos de estoque são obtidos a partir de secreções, excreções
patológicas ou não, produtos de origem microbiana, soros e vacinas, podendo ser
divididos de acordo com a origem:
a) Bioterápicos “Codex”: obtidos a partir de soros, vacinas, toxinas ou atoxinas,
inscritos na Farmacopéia Francesa e preparados por laboratórios especializados.
Como exemplo, tem-se o medicamento Influenzinum, obtido a partir da vacina
antigripal do Instituto Pasteur;
b) Bioterápicos simples: obtidos através de “vacinas estoques”, constituídas por
culturas microbianas puras, lisadas e atenuadas em condições determinadas;
c) Bioterápicos complexos: são definidos pelo seu modo de obtenção (secreções ou
excreções patológicas) ou seu modo de preparação. São produtos complexos, com
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origem e natureza descritas em protocolo que permita reprodutibilidade das
preparações. Por exemplo, o Luensinum que se trata do lisado de serosidades
treponêmicas de cancros sifilíticos, preparados sem adição de anti-sépticos;
d) Bioterápicos ingleses: são, também, conhecidos por nosódios intestinais de BachPaterson;
e) Bioterápicos preparados a partir de microorganismos vivos (Bioterápicos Dr.
Roberto Costa): são preparados com microorganismos vivos, na escala decimal,
usando como diluente o cloreto de sódio a 0,9% (BENEZ, 1999).

1.9

VALIDADE CIENTÍFICA DA HOMEOPATIA
A homeopatia vem surgindo como uma alternativa segura e barata para

algumas patologias. Muitas pesquisas clínicas e básicas têm sido feitas para
comprovar os efeitos dos medicamentos homeopáticos, assim como para elucidar os
possíveis mecanismos de ação desta terapêutica de mais de 200 anos (BORDET, et
al., 2008). No entanto, a literatura científica é bastante escassa sobre o assunto,
necessitando de adequação de protocolos de tratamento e condução de pesquisa
dentro de metodologia previamente estabelecida, para que seja comprovada
cientificamente a sua eficácia (ALVES, 2009; MARINHO, 2008).
Quando a homeopatia ainda contem moléculas da substância ativa, os dados
obtidos com homeopatia são compatíveis com as observações biomédicas
convencionais e há uma sobreposição entre a atividade biológica demonstrada pelas
baixas diluições por pesquisas biomédicas e altas diluições homeopáticas (sem
moléculas de substâncias ativas) (ESKINAZI, 1999).
A dificuldade encontrada em comprovar-se cientificamente a eficácia da
homeopatia é exatamente o uso das ultradiluições. As diluições homeopáticas são
sistemas dinâmicos, não estáveis, que por efeito da sucussão e da própria
plasticidade da água amplifica o fenômeno de transmissão da informação não
molecular. Dessa forma, sua parte qualitativa é representada pela parte energética
das partículas, o que por métodos convencionais não são detectáveis. Vale ressaltar
que a individualização do paciente, caracterizando tipos sensíveis também dificulta a
adequação a uma metodologia científica bem definida (ALVES, 2009).

32

Alguns estudos importantes foram publicados relatando o efeito biológico de
ultradiluições em modelos animais. Dentre eles, o mais emblemático foi o efeito da
tiroxina ultra diluída na metamorfose de sapos (1994), repetido em 2010 (BONAMIN
et al., 2015).
Um consenso entre os pesquisadores é a dificuldade de estabelecer um modelo
no qual seja possível a obtenção de resultados reprodutíveis (BONAMIN et al., 2001;
ENDLER et al., 2015). Nos últimos anos aumentou-se o número de experimentos
cientificamente controlados, tanto in vivo como in vitro, para assegurar a eficácia da
homeopatia. Vários estudos foram replicáveis por outros grupos, sendo que somente
20,4% dos experimentos obtiveram hipótese nula – sem diferença estatística
(BELLAVITE et al., 2006; ENDLER et al., 2015; FERRAZ et al., 2011).
Entre os anos de 2010-2014, 53 artigos indexados, com o uso de 12 animais
diferentes em experimentos. As técnicas e protocolos empregados melhoram nas
ultimas publicações. Destes 53 artigos, somente dois reportam resultados negativos
(BONAMIN et al., 2015).

Alguns relatos sobre a eficácia e a segurança da homeopatia

Taylor e colaboradores verificaram que o tratamento homeopático tem
resultados diferentes quando comparado ao uso de placebo. Eles avaliaram 50
pacientes com rinite alérgica e verificaram que os pacientes tratados com homeopatia
tiveram uma melhora no fluxo de ar nasal, quando comparados ao grupo placebo, e,
uma redução dos sintomas foi percebida por 28% dos pacientes tratados com
homeopatia. Entretanto, a agravação inicial dos sintomas de rinite foi verificada, em
maior proporção, neste mesmo grupo (TAYLOR et al., 2000).
Macedo e colaboradores (2004) verificaram a utilização de Arnica montana
6CH como antiinflamatório em animais usando modelos de inflamação aguda e
crônica. Na inflamação aguda, o grupo tratado com Arnica montana 6CH teve uma
inibição de 30% na inflamação quando comparado ao controle. No modelo de
inflamação crônica, o grupo pré-tratado por 3 dias, com o mesmo medicamento,
também teve uma redução na inflamação, 6h após o estímulo inflamatório. O grupo
concluiu que a Arnica é eficaz nos processos inflamatórios e que o pré-tratamento é
necessário para uma maior eficácia (MACEDO, et al., 2004).
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Pedalino e colaboradores avaliaram o efeito de Atropa belladona e Echinacea
angustifólia e verificaram que estes medicamentos podem modular efeitos do
processo inflamatório (PEDALINO et al., 2004).
Ainda com Arnica montana 6CH, Bonamin verificou que os animais tratados
apresentaram uma redução significativa no edema induzido por carragenina e um
aumento na razão vasos/edema quando comparados aos controles (dexametasona,
solução hidroalcoólica, tintura-mãe de arnica). A absorção linfática também ficou
aumentada nos animais tratados por este medicamento homeopático quando
comparado ao controle (BONAMIN, 2008).
A bioterapia é amplamente utilizada em homeopatia. O seu uso em tratamento
ou profilaxia de doenças, tanto infecciosas como parasitárias tem sido investigada por
diversos pesquisadores (ALMEIDA et al., 2008; DANNINGER; GALLENBERGER;
KRAELING, 2000; QUEIROZ et al., 2006; SILVA et al., 2005). Estudos recentes foram
desenhados para explorar o comportamento do animal após ser estimulados por
estresse parasitológico e tratados com homeopatia (BONAMIN; ENDLER, 2010).
Castro

e

colaboradores

(1975)

pesquisaram

o

uso

do

bioterápico

meningococcinum como preventivo contra a meningite meningocóccica. Seus estudos
possibilitaram concluir que o meningococcinum 10CH foi capaz de aumentar,
significativamente, a resistência à meningite meningocóccica nos indivíduos tratados.
Este medicamento foi dado a 18.640 crianças, enquanto que 6.340 crianças não o
receberam. Somente quatro casos de meningite foram registrados no grupo de
crianças tratadas enquanto que 34 casos de meningite foram registrados no grupo
que não recebeu o tratamento. Esses autores sugerem ainda a repetição deste
experimento com potências maiores, como a 30CH (CASTRO et al., 1975;
SCHEPPER, 2001).
Boiron et al. (1981) testaram o pré tramento com mercúrio dinamizado em duas
potências (5 e 15 CH) como protetor a exposição de fibroblastos ao cloreto de
mercúrio. A dinamização de 5CH aumentou em 10% a taxa de mitose em relação ao
controle. Já a 15CH não foi efetiva.
Uma grande linha de pesquisa é o estudo do bioterápico de Trypanosoma cruzi
em diferentes potências na infecção em ratos. Nesta linha, Ribeiro e colaboradores
(1983) estudaram o comportamento de tripomastigotas sanguínolas do T. cruzi,
inoculados endovenosamente em camundongos normais e tratados com bioterápicos
e, concluíram que, quando os animais são tratados com o mesmo bioterápico na
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potência de 30DH, as formas delgadas, inoculadas por via venosa, são precocemente
destruídas, enquanto que as largas são mais resistentes e permanecem na corrente
circulatória por determinado tempo, sendo depois destruídas (RIBEIRO et al., 1983).
Queiroz e colaboradores (2006) utilizou T. cruzi o qual contém as formas
tripomastigotas metacíclicas da cepa Y [MHOM/BR/1950/Y] para manipulação de um
bioterápico na potência 30DH e verificou sua eficácia in vivo em experimentos com
camundongos. Este trabalho evidenciou uma taxa de sobrevida de 50% nos animais
previamente tratados com o bioterápico, com os mesmos apresentando altos níveis
de anticorpos da classe IgG e ausência de parasitas na corrente circulatória,
demonstrando que o bioterápico foi capaz de modular a resposta humoral (QUEIROZ
et al., 2006). Almeida e colaboradores estudaram o efeito do bioterápico T. cruzi 12
DH e Phosphorus 12 DH em camundongos infectados pelo mesmo agente. O
bioterápico, neste estudo, foi preparado de acordo com a farmacotécnica utilizada pelo
Dr. Roberto Costa partindo do sangue do camundongo infectado por T. cruzi. Os
pesquisadores

observaram

que

o

bioterápico

modulou

o

sistema

imune

principalmente durante a fase aguda da infecção e o Phosphorus diminuiu a
patogenicidade do protozoário (ALMEIDA, 2008).
Almeida et al. (1999) avaliaram a eficiência de um bioterápico, na potência
12CH para o tratamento da mastite subclínica em bovinos, elaborado a partir de
amostras de leite dos animais infectados e administrado três vezes ao dia, por via oral,
durante 21 dias. A eficiência do tratamento foi observada através da redução na
intensidade das reações ao CMT (“California Mastitis Test”) entre os dias zero e 21
(P<0,05), como também pela redução no número de colônias de microorganismos
patogênicos isolados (P<0,01). A freqüência de microorganismos isolados foi 40% de
Staphylococcus aureus, 30% de Streptococcus sp, 15% de Bacillus sp, 10% de
Escherichia coli, e 5% de Candida sp. Os autores acrescentam ainda que devido à
diversidade etiológica e a alta prevalência da doença, o tratamento seria mais eficaz
se pudesse ser utilizado em massa no rebanho, com o objetivo de cura e também
prevenção do aparecimento de novos casos, assim como de recidivas da infecção.
Aabel et al., 2000 testaram a eficácia do remédio homeopático de Betula 30CH
em pacientes com alergia ao pólen desta planta. O exame experimental foi realizado
em maio de 1995 em 66 pacientes em um teste duplo cego randomizado. Nenhuma
diferença estatística foi encontrada entre o grupo controle e tratado durante o início e
o final de maio. Entretanto, de 8 a 18 de maio diferenças clínicas interessantes foram

35

analisadas entre os grupos, os que receberam Betula 30CH tiveram febre e sintomas
menos sérios da alergia, tendo o grupo teste mais agravamento que o grupo controle.
No dia 5 de maio teve um pico de pólen no ar. Durante o último período os sintomas
foram menores no grupo tratado, mas não com uma diferença significativa, apesar de
aumentar o intervalo de diferença, o que pode significar que um número maior de
amostras é necessário para eliminar erros estatísticos (AABEL et al., 2000).
Ao testar a ação da dexametasona ultradiluida sobre a ação farmacológica da
dexametasona, Bonamin e colaboradores (2001) verificaram que a dexametasona
homeopática bloqueia parcialmente o efeito farmacológico antiinflamatório da
dexametasona em relação ao edema da pata e à migração de células
polimorfonucleares. Entretanto, não houve diferença entre o grupo experimental e
controle em relação ao número de células e a viabilidade celular de células tumorais,
mas a dexametasona potencializada restaurou os níveis de TIL (Infiltração de
Leucócitos no Tumor). Os resultados demonstraram que a substância potencializada
pode alterar a própria ação farmacológica e sugere que as ultradiluições agem
principalmente na resposta do hospedeiro (BONAMIN et al., 2001).
Danninger, Gallenberger e Kraeling (2000) investigaram a propriedade de
modulação da imunidade com o lisado de Staphylococcus aureus na 12CH. Por meio
da administração de uma única dose, foi observado o decréscimo da circulação de
complexos imunes em pacientes saudáveis e em portadores de HIV, o que foi
acompanhado, mais tarde, de um significativo aumento de linfócitos CD4, e da
proporção CD4/CD8, além da melhora dos sintomas relacionados a AIDS. Portanto,
este medicamento é capaz de mudar o perfil imunológico de ambos os pacientes.
Pontin et al. (2002) testou bioterapico de Leishmania braziliensis em
camundongos. O bioterápico demonstrou resultado significante, ou seja, após 90 dias
de tratamento, as variações no tamanho das lesões apresentaram-se menores em
relação ao controle negativo. Foram avaliadas diferentes potencias (30CH, 30DH,
200CH e 200DH). A potência mais promissora foi a 200CH utilizada por 3 meses.
Os estudos de Brizzi e colaboradores (2011) indicam que o processo de
dinamização é essencial para a obtenção e aumento do efeito biológico. Seu estudo
foi conduzido causando estresse em sementes de trigo, com uma dose subletal de
arsênico (As2O3). Após estresse houve o tratamento com a mesma substância
(Arsenicum album). A água ou o Arsenicum album administrado sem dinamizar não
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teve efeito algum. A comparação do efeito protetor da água ou do Arsenicum álbum
administrados na potência 45DH mostra o benefício do tratamento homeopático.
A ação profilática de bioterápicos é defendida por autores como Perko (2005)
que descreve a posologia do Influenzinum 30DH um mês antes do período de gripe.
Silva et al. (2005) utilizaram o bioterápico Mycoplasma spp 30CH em um
rebanho bovino produtor de leite orgânico com problemas reprodutivos e surtos
esporádicos de quadros respiratórios. O medicamento foi administrado na quantidade
de 10 gotas por animal na água de beber, diariamente, durante seis meses. Após
uma semana do início do tratamento houve incremento da atividade reprodutiva com
aumento das inseminações artificiais e diminuição gradativa dos sintomas
respiratórios.
Berchieri e colaboradores utilizaram bioterápicos a partir da bactéria
Salmonella enteritidis, a qual é responsável por infecções em aves e está também
associada à salmonelose humana, na potência de 200CH, e verificaram que a terapia
reduziu a excreção de Salmonella enteritidis pelas aves o que levou a uma menor
contaminação dos ovos (BERCHIERI et al., 2006).
Marinho (2008) realizou pesquisa em criações de caprinos de municípios do
estado da Paraíba, com o objetivo de avaliar a ação terapêutica do bioterápico de
Mycoplasma agalactiae em caprinos com agalaxia contagiosa dos ovinos e caprinos
(ACOC). Foi administrado bioterápico na 30DH, por via oral, 3 vezes ao dia, durante
oito semanas. A eficácia foi observada pelo desaparecimento dos sinais clínicos,
houve retorno da capacidade produtiva e ausência de surtos na região.
Araujo et al., (2011) testou a eficácia do bioterápico de T. gondii em
camundongos infectados, o ensaio foi cego e controlado, randomizado por sorteio.
Testaram-se diferentes diluições: 7, 17, 30, 60, 100 e 200DH. O tratamento ocorreu
por 3 dias, sendo que após 57 dias, os ratos foram infectados via oral. A comparação
estatística e a observação clínica diária revelaram claramente que camundongos
tratados pré-infecção com bioterápico de T. gondii nas diluições 7, 17, 30 e 60DH
apresentam alterações clínicas mais intensas em relação ao controle. Estes
resultados indicam as diluições 100 e 200DH como bioterápicos mais efetivos,
garantindo o aprofundamento destes estudos.
A administração de Arsenicum album 200CH em ratos promoveu a
recuperação da atividade hepática avaliadas por AST, AcP, AlkP e ALT em ratos
intoxicados com arsênico (BANERJEE et al., 2011).
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Diversos relatos científicos comprovam a ação do medicamento homeopático.
Uma das formas mais diretas de constatar a eficácia do tratamento homeopático é o
uso de isoterápicos. No tratamento pela isopatia a substância que sensibiliza é a
mesma que, após dinamização, será utilizada no tratamento da agressão. Dessa
forma, o princípio da similitude é abordado de uma maneira mais direta pela analogia
do composto utilizado, possibilitando, portanto, a aplicação em modelos mais simples,
que não exigem a modalização do paciente, como em estudo com animais. Em vista
disto, a proposta deste trabalho é investigar o efeito de ultra-diluições do patógeno
(Tripanosoma cruzi) em um modelo biológico (animais), de acordo com o princípio da
isopatia. Assim, foi avaliado se ultra-diluições do patógeno foram capazes de proteger
os animais da evolução da Doença de Chagas.
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2. OBJETIVOS
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2.1 . Objetivo Geral

Avaliar a ação ou efeitos terapêuticos de um bioterápico manipulado a partir do
agente etiológico no desenvolvimento da doença de Chagas, em estudos in vivo.

2.2.

Objetivos Específicos

2.2.1. Avaliar a atividade biológica dos bioterápicos em modelos experimentais in vivo
de fase aguda em animais experimentalmente infectados com a cepa Y de T. cruzi;
2.2.2. Avaliar a atividade biológica de diferentes posologias dos bioterápicos em
modelos experimentais in vivo de fase aguda em animais experimentalmente
infectados com as cepas Y de T. cruzi;
2.2.3. Avaliar a atividade biológica dos bioterápicos por diferentes vias de
administração em modelos experimentais in vivo de fase aguda em animais
experimentalmente infectados com as cepas Y de T. cruzi;
2.2.4. Avaliar a atividade biológica dos bioterápicos em modelos experimentais in vivo
de fase crônica em animais experimentalmente infectados com as cepas Y de T.
cruzi;
2.2.5. Quantificar a carga parasitária tecidual no coração dos animais experimentais;
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3. MATERIAL E MÉTODOS
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3.1

PRINCÍPIOS ÉTICOS NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto

–USP apreciou e aprovou o presente trabalho sob o protocolo n˚14.1.808.53.4, por
estar de acordo com os princípios éticos requeridos na experimentação animal.

3.2

ANIMAIS

Para a realização dos experimentos in vivo, no estudo da Fase Aguda foram
utilizados

camundongos

albinos

fêmeas

da

linhagem

Balb/c,

pesando

aproximadamente 20 gramas cada. E no estudo de Fase Crônica foram utilizados
camundongos albinos fêmeas da linhagem Swiss. Os camundongos foram adquiridos
do Biotério Central de cria e manutenção do campus da USP de Ribeirão Preto. Os
camundongos foram mantidos no biotério do laboratório de Parasitologia do
Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP.
Os grupos experimentais foram formados aleatoriamente, e, após separados,
foram mantidos na mesmas condições: sala com temperatura controlada (22+3˚C),
ciclo de luminosidade (12 horas claro/escuro) e recebendo raça e água ad libitum.

3.3

PARASITAS

Para a preparação dos diferentes bioterápicos e infecção dos animais foi
utilizada cepa Y de T. cruzi, isolada de um caso humano caracterizada por formas
delgadas e macrofagotropismo (SILVA; NUSSENZWEIG, 1953), e que vem sendo
mantida no laboratório de Parasitologia da FCFRP-USP, por meio de repiques em
camundongos BALB/c e em meio e cultura axênico e celular.
Assim, as formas tripomastigotas foram obtidas de camundongos BALB/c
infectados pelo parasita e inoculados por meio de inoculações via intraperitoneal de
1 x 104 parasitas na camundongo Balb/c para o estudo da fase aguda da doença, e
de 100 formas tripomastigotas no Swiss para os estudos de fase crônica da infecção.
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3.4

PREPARO DOS BIOTERÁPICOS

Os bioterápicos foram preparados em capela de fluxo laminar. Foram utilizados
como material de origem ou o sangue, ou o coração de camundongos infectados
experimentalmente com a cepa Y do T. cruzi. Foram preparados bioterápicos com
amostras coletadas de animais na fase aguda ou na fase crônica da doença. Na fase
aguda os animais foram infectados previamente com 10 4 formas de tripomastigotas
sanguíneos de T. cruzi, e para a fase crônica os animais foram infectados com 100
formas de tripomastigotas sanguíneos, conforme descrito no item 3.3.
As recomendações da Farmacopeia Homeopática Brasileira (FHB) 3˚ edição
foram utilizadas no preparo dos bioterápicos com material de origem (sangue ou
coração) proveniente de animais na fase crônica da doença. O sangue obtido dos
animais foi mantido em maceração com solução hidroalcoólica por 15 dias, já o
coração foi macerado em solução glicerinada por 20 dias. As potências intermediárias
foram preparadas em solução hidroalcoólica (77% v/v), em duas diferentes escalas:
decimal (DH) ou centesimal (CH), até a trigésima potência (30DH ou 30CH).
As recomendações da Farmacopeia Homeopática Brasileira também foram
utilizadas para obter os bioterápicos provenientes de animais na fase aguda da
doença, nas duas escalas. Contudo, neste caso, também foi utilizado a décima quinta
potência na escala centesimal (15CH). Além disto, também utilizou-se como material
de origem o coração ou sangue liofilizados. O material liofilizado foi manipulado
seguindo as recomendações da FHB de preparo de medicamento com matéria prima
ativa insolúvel em água.
Adicionalmente, foi utilizada outra técnica de obtenção de bioterápios (técnica
de Nosódios Vivos ou Roberto Costa) utilizando material proveniente de animais na
fase aguda da doença (sangue ou coração). Neste caso, o insumo inerte utilizado até
a vigésima quarta potência foi solução salina. Posteriormente, foi utilizado solução
hidroalcoólica (77% v/v) até a trigésima potência, sendo denominada de 30RC
(Roberto Costa).
As potências finais administradas aos animais (15CH, 30CH, 30DH ou 30RC)
foram utilizadas na forma líquida, preparadas com solução hidroalcóolica 30% (v/v).
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3.5

ENSAIOS BIOLÓGICOS IN VIVO NA DOENÇA DE CHAGAS

Os animais foram divididos aleatoriamente nos grupos experimentais, contendo
cinco animais por grupo.
Para a avaliação do bioterápico na fase aguda, o tratamento foi oferecido ad
libitum (1mL de medicamento/100mL de água) a partir do terceiro dia após a infecção,
e mantido até a morte do animal. Adicionalmente, dois grupos (30DH e 30 RC obtidos
de sangue na fase aguda da infecção) foram tratados por gavagem.

TRATAMENTO NA FASE AGUDA DA DOENÇA DE CHAGAS

Além do tratamento convencional, iniciado 48h após a infecção, alguns grupos
também receberam tratamento antes da infecção.
•

Tratamento pré-infecção: grupo com início do tratamento bioterápico por 5 dias
antes da infecção experimental, seguido de tratamento após 48h da infecção,
até a morte do animal (administração ad libitum).

•

Tratamento pós-infecção: grupo com início de tratamento 48h após a infecção
experimental, até a morte do animal (administração ad libitum).

Ao final do estudo, obteve-se os seguintes grupos controles:
Controle positivo: grupo tratado com benzonidazol (100mg/kg) – administração
por gavagem.
Controle negativo 1: grupo tratado com PBS após infecção (dois grupos
distintos – administração ad libitum e administração via gavagem).
Controle negativo 2: grupo tratado com etanol (30% v/v – administração ad
libitum).
Controle negativo 3: grupo tratado com etanol dinamizado (diluído e
sucussionado) (30CH – administração ad libitum).
Assim, foram obtidos os seguintes grupos experimentais (Figura 2):
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Material de Partida
Fase da
Doença

Tecido

Técnica

Potência

Escala

Controles

Administração

Observação

ad libitum

Controle positivo benzonidazol

ad libitum

Controle negativo - PBS

gavagem

Controle negativo - PBS

ad libitum
ad libitum
15

CH

ad libitum

Controle negativo – EtOH
sol.
Controle negativo –
EtOH30CH
Pós-infecção
Liofilizado

CH

ad libitum

Pós-infecção
FHB
Pré-tratamento
ad libitum
sangue
30

DH
gavagem

ad libitum

Fase Aguda
(FA)

Pré-tratamento

RC

Pós-infecção
Pré-tratamento
Pós-infecção
Pré-tratamento
Pós-infecção
DH
gavagem

Pré-tratamento
Pós-infecção
Liofilizado
CH

ad libitum

Pós-infecção

FHB
coração

Pré-tratamento

30

Pré-tratamento
DH

ad libitum

DH

ad libitum

CH

ad libitum

Pós-infecção
Pré-tratamento

RC

sangue
Fase Crônica
(FC)

Pré-tratamento
Pós-infecção
FBH

coração

Pós-infecção

30

Pré-tratamento
DH

ad libitum

CH

ad libitum

Pós-infecção
Pós-infecção

Pós-infecção
DH
ad libitum
Figura 2: Representação dos grupos de tratamento dos animais na fase aguda da doença.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO – Fase Aguda

A avaliação dos resultados foi realizada de acordo com a parasitemia, o tempo
de vida após a infecção e quantificação de parasitas teciduais por PCR em tempo real
(descrito no item 3.6).
As curvas parasitêmicas foram realizadas por meio da coleta de 5L de sangue
da cauda de cada animal em experimentação, de dois em dois dias, sendo o número
de parasitas quantificado de acordo com a técnica descrita por Brener (1962). Os
dados obtidos foram avaliados estatisticamente a fim de compararmos as possíveis
diferenças de comportamento entre os grupos experimentais.

TRATAMENTO NA FASE CRÔNICA DA DOENÇA DE CHAGAS
•

Tratamento pré-infecção: grupo com início do tratamento bioterápico
concomitante à infecção experimental, seguido de tratamento por
noventa dias (administração ad libitum).

•

Tratamento pós-infecção: grupo com início de tratamento 60 dias após
a

infecção

experimental,

até

noventa

dias

após

a

infecção

(administração ad libitum).
•

Controle negativo 1: grupo tratado com PBS após infecção.

•

Controle negativo 2: grupo tratado com etanol (30% v/v – administração
ad libitum).

•

Controle negativo 3: grupo tratado com etanol dinamizado (diluído e
sucussionado) (30CH – administração ad libitum).

Assim, foram obtidos os seguintes grupos (Figura 3):
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Material de Partida
Fase da
Tecido
Doença

Técnica

Potência Escala Administração Observação
ad libitum

Controles

ad libitum
ad libitum

Fase
Aguda
(FA)

sangue FHB

coração

FHB

sangue FHB
Fase
Crônica
(FC)
coração

Controle negativo PBS
Controle negativo –
EtOH sol.
Controle negativo –
EtOH 30c
Pós-infecção
Liofilizado
Pré-infecção
Pós-infecção

15

CH

ad libitum

30

CH

ad libitum

CH

ad libitum

DH

ad libitum

Liofilizado
Pós-infecção
Pós-infecção

CH

ad libitum

Pós-infecção

DH

ad libitum

Pós-infecção

15

CH
DH

ad libitum
ad libitum

30

CH
DH

ad libitum
ad libitum

Pós-infecção
Pós-infecção
Pós-infecção

30

30

FHB

Pós-infecção

Figura 3: Representação dos grupos de tratamento dos animais na fase crônica da doença.
FHB – farmacopeia homeopática brasileira

Para a avaliação do bioterápico na fase crônica, o tratamento foi oferecido ad
libitum (1mL de medicamento/100mL de água) a partir do sexagésimo dia após a
infecção, e mantido por trinta dias.
Todos os medicamentos e controles oferecidos ad libitum, tanto na fase aguda,
quanto na fase crônica da doença, foram oferecidos cegamente.

3.6

PCR EM TEMPO REAL (qPCR) – QUANTIFICAÇÃO DE PARASITAS EM
AMOSTRAS TECIDUAIS
Ao final do tratamento oral proposto, dois animais de cada grupo foram

eutanasiados e foram retirados, imediatamente, o coração de cada um deles. Os
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órgão foram perfundidos com solução fisiológica 0,9% para a retirada do interior da
amostra o excesso de sangue e das células do parasita extracelulares. Após esse
processo, as amostras podem ser armazenadas em freezer a -80˚C.Este material foi
utilizado para a quantificação de parasitas presentes nos órgãos analisados por
reação em cadeia de polimerase em tempo real (qPCR).

3.6.1.

EXTRAÇÃO DO DNA

Para proceder a extração do DNA dos tecidos, uma fração do órgão foi pesada
e submetida às etapas do processo estabelecido pelo kit comercial RealiaPrepTM
dDNA Tissue Miniprep System, seguindo as instruções do fabricante (Promega®)
(ZUCOL et al., 2006). A massa de cada amostra foi utilizada posteriormente para o
cálculo do número de parasitas por unidade de massa de tecido.

3.6.2.

QUANTIFICAÇÃO DE DNA TOTAL

O DNA extraído foi quantificado utilizando o aparelho QubitTMAssays, segundo
as instruções do fabricante (Invitrogen®). Após a quantificação, todas as amostras
tiveram a sua concentração ajustada para 10 ng/L com água MiliQ autoclavada.

3.6.3.

INTEGRIDADE DO DNA – ELETROFORESE

Após extraías e quantificadas, as amostras foram analisadas quanto a
integridade do material genético, etapa na qual foi verificada possíveis fragmentações
indesejadas.
Para a análise da integridade do DNA, as amostras foram preparadas com:
- 5L de amostra - DNA a ser analisado;
- 2L de loading buffer - tampão utilizado para conferir densidade
à amostra analisada, sendo composto por: azul de bromofenol (0,25%
p/v), xileno cianol FF (0,25% p/v), orange G (0,25% p/v), Tris-HCl pH 7,5
(10 mmol/L), EDTA (10 mmol/L) e sacarose (0,65% p/v).
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- 3L de Gel red – corante fluorescente para ácidos nucleicos, que
exposto à luz ultravioleta emite alta fluorescência, quando ligado ao DNA
Como comparativo, foi utilizado um marcador padrão contendo 15L de DNA
ladder e 3L de Gel red.
A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1% (p/v), em cuba horizontal
contendo tampão TAE (tampão Tris-Acetato-EDTA, pH 8,0), com um tempo de corrida
de 90 minutos a 90mA.

3.6.4.

DELINEAMENTO DE CURVAS PADRÃO

Uma vez verificada a integridade das amostras de DNA, foram confeccionadas
as curvas padrão.
Foram construías duas curvas padrão. A primeira a partir de diluições seriadas
de DNA extraído de cultura de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi e a
segunda com diluições seriadas de DNA extraído de tecido hepático de camundongo
Balb/c, a fim de quantificarmos o DNA dos hospedeiro mamífero nas amostras.
Cada curva apresenta uma equação, através da qual é possível calcular a
quantidade de fitas de DNA presentes na amostra, em função do Cq (indica o ciclo no
qual a amostra iniciou a emissão de sinal fluorescente de amplificação). A partir dai,
temos parâmetros para proceder os cálculos matemáticos.

3.6.5.

PRIMERS

Os primers utilizados na amplificação de amostras de Trypanosoma cruzi estão
representados na tabela a seguir (CUMMINGS; TARLETON, 2003). As sequências
iniciadoras foward e reverse foram utilizadas nas concentrações 1M. Para o
procedimento da reação foi utilizado o kit Master mix SYBR (KAPA®) no qual estão
contidos todos os insumos necessários (enzimas e nucleotídeos) para a realização da
reação.
O material genético do camundongo também foi amplificado e quantificado em
ensaios paralelos, através do gene de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase
(GAPDH), específico para camundongos, a fim de normalizarmos nossos valores,
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fazendo cálculos matemáticos relativos, excluindo diferenças na pesagem da
amostra.
Os primers foward e reverse do GAPDH também foram apresentados na tabela,
e foram utilizados nas concentrações de 10M. da mesma maneira, a reação foi
processada utilizando o kit Master mix SYBR (KAPA®).

Tabela 1: Primers foward e reverse para Trypanosoma cruzi e GAPDH

T. cruzi

GAPDH

3.6.6.

Primers

Concentração
M

forward

5’-GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’

1

reverse

5’-CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3’

1

forward

5’-GACTTCAACAGCAACTCCCAC-3’

10

reverse

5’-TCCACCACCCTGTTGCTGTA-3’

10

PREPARO DE AMOSTRAS E REAÇÕES DE qPCR

As amostras, todas na concentração 10ng/L foram amplificadas em placas de
48 poços, específica do equipamento termociclador, em duplicatas. O volume final
aplicado em cada poço foi de 20L, conforme descrito na Tabela 2, para T. cruzi e
GAPDH.

Tabela 2: Constituição final, por poço, das amostras na placa de 48 poços para a
amplificação do material genético de Trypanosoma cruzi e para amplificação de gene
GAPDH.
T. cruzi

GAPDH

Amostra

2 L

Amostra

2 L

Primer foward

4 L

Primer foward

4 L

Primer reverse

4 L

Primer reverse

4 L

Mix SYBR

10 L

Mix SYBR

10 L
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Após seladas e centrifugadas a 1000 rpm por 90 segundos, as placas foram
colocadas no termociclador (Illumina®), obedecendo o programa de ciclo de
temperaturas expresso na Figura 4.

Figura 4: Programa de temperatura no termociclador.

Ao final das amplificações, o programa EcoStudy gerou valores de Cq para
cada amostra. Obedecendo as equações das curvas padrão, calcularam-se as
quantidades de DNA presentes nas amostras.
Em todas as placas foram processadas as amplificações de controles de T.
cruzi, GAPDH e água, em duplicata.
3.6.7.

EFICIÊNCIA DA AMPLIFICAÇÃO E CÁLCULOS

A fórmula utilizada em experimentos de qPCR para determinação da eficiência
(E) da amplificação é:
E=[10(-1/slope) -1]
na qual slope é a inclinação da reta da curva padrão
a partir da determinação dos valores das quantidades de DNA de T. cruzi
e GAPGH, foram feitos os seguintes cálculos:
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1) número de fitas de T. cruzi/ número de fitas de GAPDH, para
expressar, dessa maneira, a quantidade de parasitas por células de
tecido de camundongo.
2) Número de fitas de T. cruzi/ massa de amostra (ng), para expressar,
dessa maneira, a quantidade de parasitas por unidade de massa de
tecido.

3.7

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS

Para análise estatística dos resultados deste trabalho, assim como para os
diversos cálculos matemáticos envolvidos nos estudos, foi utilizado o programa
Prisma v. 7.0. As comparações múltiplas entre os grupos de distribuição normal, ou
entre os grupos e os controles, foram realizadas utilizando a análise de variância
(ANOVA) seguido do teste complementar Tukey’s, quando necessário. A analise
estatística foi conduzida considerando uma significância de 5%.
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Embora a doença de Chagas seja uma doença descoberta há mais de um
século, ainda existem muitos desafios no estudo e tratamento desta doença. Apesar
de ser uma doença subnotificada, em regiões endêmicas, a morte decorrente da DC
é maior do que em decorrência de qualquer outra doença parasitária. O fluxo
migratório mundial e a ocorrência de surtos por transmissão oral da doença promoveu
o interesse por novas pesquisas. Assim, progresso no controle da doença e no estudo
de substâncias antiparasitárias foram feitos. Contudo, os tratamentos disponíveis
ainda não são os ideais, possuindo uma taxa variável de efetividade e efeitos
colaterais severos. Problemas relacionados ao diagnóstico da doença, efetividade,
disponibilidade, esquema de tratamento e efeitos colaterais do medicamento, resultam
na estimativa alarmante que menos de 1% das pessoas infectadas recebam
tratamento (DNDI, 2018). Desta forma, o desenvolvimento de alternativas para o
tratamento desta antiga doença é de extrema relevância na atualidade.
Atualmente, muito têm se discutido sobre a validade de estudos conduzidos em
animais, seja por questões éticas, seja pela transposição dos resultados em humanos
(CHATELAIN; KONAR, 2015). Contudo, o protocolo desenvolvido neste estudo se
baseou em estudos que validaram o uso de modelos animais, tanto no estudo da
doença de Chagas (FERRAZ et al., 2018; SCARIM et al., 2018), quanto na pesquisa
homeopática (ARAÚJO et al., 2016; BONAMIN et al., 2015; ENDLER; DUCKWORTH,
2016; STOCK-SCHOER et al., 2009).
A escolha de camundongos de uma linhagem “inbred”, para o estudo da fase
aguda da doença de Chagas, ocorreu devido a sua uniformidade genética,
possibilitando uma resposta semelhante entre os animais de um mesmo grupo,
possibilitando utilizar menor quantidade de animais. O modelo de murina em
camundongo BALB/c foi escolhido devido a praticidade, a sensibilidade do animal e o
fato da patogenesia e interação do parasita no camundongo imitar a interação do
parasita com humanos. A interação e análise da resposta clínica ao medicamento é
fundamental na pesquisa homeopática. Contudo, a via de administração e período e
duração do tratamento não são bem padronizados na literatura disponível, seja nos
estudos com DC, seja em estudos homeopáticos. Desta forma, para minimizar os
vieses de pesquisa, foram analisadas quatro grandes variáveis neste estudos: o
método de preparo do medicamento bioterápico (centesimal, decimal, Roberto Costa
ou liofilização); a especificidade do material de partida no preparo do bioterápico, com
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a fase da doença; início do tratamento (antes ou após a infecção experimental) e as
vias de administração do medicamento.

4.1

Avaliação dos Parâmetros Parasitológicos em
Infectados com T. cruzi na fase aguda da infecção

Camundongos

O método de diagnóstico empregado na detecção da infecção por T. cruzi na
fase aguda da DC é a detecção de parasitas no sangue periférico. Esta metodologia
é baseada no ciclo do parasita no hospedeiro vertebrado, uma vez que, o ciclo do
parasita nos mamíferos começa com a replicação dos tripomastigotas sanguíneos. A
quantidade de tripomastigotas sanguíneos ocorre em ciclos e, na espécie de
camundongos utilizadas neste experimento, a quantidade máxima de parasitas no
sangue (pico parasitêmico ou pico de parasitemia) ocorre primeiramente entre os dias
5-7 após a infecção. Assim, a detecção de parasitas no sangue periférico é a prova
definitiva da infecção pelo T. cruzi. Além do mais, a identificação individual da
parasitemia e de seus parâmetros (período pre patente, período patente e quantidade
de parasitas), correlacionado com observações clínicas, podem indicar o grau de
equilíbrio em que se encontra a relação parasita-hospedeiro (CASTRO, ARAUJOJORGE, RIVERA, 2000). A análise deste equilíbrio parasita/hospedeiro é de suma
importância no estudo de medicamentos homeopáticos.
Desta forma, no quinto dia após a infecção dos animais por T. cruzi, formas
tripomastigotas foram detectadas no sangue de todos animais dos grupos controles
negativos. O período pré-patente mostrou a variação entre alguns grupos (Tabela 3).
Todos os grupos tratados com homeopatia proveniente de sangue de animais, tanto
da fase aguda quanto da fase crônica da doença, apresentaram um período prépatente maior que o controle PBS. O mesmo não ocorreu com os grupos tratados com
bioterápicos preparados a partir do coração de animais provenientes da fase aguda
ou da fase crônica da infecção.
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Tabela 3: Parâmetros parasitológicos (média + desvio padrão) medidos em grupos de
camundongos infectados com T. cruzi e submetidos a tratamentos com diferentes
bioterápicos.

Grupos

Controle PBS
Controle PBS
Controles* gavagem
EtOH sol
EtOH 30c
15CH
30CH liofilizado
30CH pré
30CH
30DH pré
30DHpré - gav
Sangue
30DH
30DH gavagem
30 RC pré
30RCpré -gav
Fase
30 RC
Aguda
30 RC gavagem
30CH
30CH liofilizado
Coração
30DH
30 RC

Fase
Crônica

Período
prépatente
(dias)

Pico de
Sobrevivência
Parasitemia
(dias após
(tripomastigotas/mL
infecção)
x 106)

5,0+0

15,5+3,2

13-14

5,6+1,3
5,8+1,1
5,4+0,9
6,2+2,7
6,6+1,7
7,8+3,0
6,6+0,9
7,4+3,1
6,2+1,6
6,4+0,9
7,6+3,7
6,4+0,9
8,0+1,4
6,0+0
7,6+0,9
5,4+0,9
5,8+1,8
5,0+0
6,0+0

6,7+1,8
12,2+3,7
10,1+1,4
4,9+1,1
3,7+0,6
4,0+1,3
4,8+0,8
2,3+1,2
4,5+0,5
3,6+2,4
3,1+0,9
7,0+0,9
2,0+1,9
3,9+1,7
2,6+0,5
10,6+1,6
13,0+4,0
1,9+0,8
6,5+1,1

13-16
13
13-14
14-15
15-16
15
15-16
15
15-21
15-16
16-21
15-21
20
15-16
15-21
15-16
15-17
15-17
15

30CH pré
30CH

6,8+1,8
7,4+3,2

9,7+2,7
1,5+2,1

15-21
15-22

30DH pré
30DH
30CH
30DH

6,0+0
7,4+2,2
5,8+1,8
5,8+1,8

5,3+6,4
2,4+0,07
7,3+4,7
6,5+1,1

15-21
15-22
15-16
15

Sangue

Coração

* também foi realizado o tratamento com benzonidazol (100mg/kg) como controle positivo. O
grupo de animais tratados com benzonidazol não desenvolveu parasitemia sanguínea, sendo
sacrificado ao término do experimento.

Este aumento do período pré-patente também foi obtido por outros autores,
utilizando bioterápicos preparados com a mesma cepa de T. cruzi, mas com outras
técnicas de preparação, diferentes dinamizações e diferentes planos terapêuticos
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(ALMEIDA et al., 2008; ALEIXO et al., 2011, 2012; QUEIROZ et al., 2006; FERRAZ et
al., 2009, 2011). Sendo que os autores relatam que o período pré patente foi o aspecto
que melhor avaliou o efeito do medicamento. Assim, este resultado era o hipotetizado
para os bioterápicos preparados a partir de sangue da fase aguda da infecção, quando
as formas tripomastigotas estão presentes no sangue. Neste caso, o medicamento
homeopático pode, provavelmente, promover a resposta imune, como uma resposta
do parasita no sangue dinamizado no material de origem. Entretanto, na fase crônica,
os animais não possuem uma grande quantidade de tripomastigotas presentes no
sangue. Desta forma, o efeito do bioterápico ocorre, provavelmente, relacionado a
resposta imune circulante no animal na fase crônica da doença, ou relacionado aos
fatores circulantes, devido a inflamação do tecido.
Os dois pontos a serem analisados na fase aguda são a parasitemia e a
mortalidade.
Ao analisarmos a Tabela 3, a última coluna mostra quantos dias após a
infecção ocorreu a morte do primeiro e do último animal de cada grupo experimental.
A análise da mortalidade dos animais infectados experimentalmente é importante,
pois a doença de Chagas é fatal neste tipo de animal. Logo, qualquer alteração do
tempo de vida após a infecção, ou alteração nos parâmetros clínicos, são decorrentes
da ação da substância testada. Todos os grupos de bioterápicos testados
apresentaram uma tendência a um aumento no tempo de vida dos animais. Este
aumento muitas vezes não foi significativo (aumento de 13 para 15 dias), mas os
animais apresentaram melhor aspecto físico (sem alteração do aspecto da pelagem e
da ingestão de agua, bem como manutenção do peso corporal).
Desta forma, estas alterações mostram uma ação do medicamento proposto.
Nesta análise, verifica-se que os animais que receberam o medicamento via gavagem
e os animais que receberam bioterápicos provenientes de sangue de animais na fase
crônica, sobreviveram por um período maior após a infecção.
Nos animais que receberam bioterápico provenientes de sangue de animais na
FC, a morte do primeiro animal do grupo ocorreu em dia próximo ao controle PBS,
contudo, os outros animais sobreviveram por 21 ou 22 dias. Este fato também foi
observado no grupo de animais que receberam o bioterápico preparado de sangue de
animais na FA, na potência 30, seguindo metodologia proposta por Roberto Costa, e
com início de tratamento cinco dias antes da infecção, ad libitum (30 RC pre).
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Outros grupos de pesquisa reportam a redução da parasitemia e da mortalidade
dos animais tratados com bioterápico 17DH (ALEIXO et al., 2012).
Contudo, o tempo de sobrevivência maior não necessariamente se correlaciona
com o maior período pré-patente, e nem com o menor pico de parasitemia. Mas, todos
os grupos que tiveram um período de sobrevivência maior, apresentaram um período
pré-patente maior e uma menor quantidade de parasitas circulantes no pico
parasitêmico, quando comparados ao controle PBS. Os animais tratados com
benzonidazol sobreviveram por todo o período analisado.
Os modelos da doença de Chagas analisam uma série de fatores, como a via
de administração, período e duração do tratamento, interação do parasita-hospedeiro,
entre outros. Contudo, os modelos de infecção aguda são mais fatais nos
camundongos, não existe uma correlação exata entre a parasitemia e a severidade
da manifestação. Desta forma, devido a severidade da reação nos camundongos, a
tendência a sobreviver por mais dias, será considerado benéfica, mesmo que o
camundongo não tenha sobrevivido por todo o tempo de estudo.

4.2

Avaliação dos Picos de Parasitemia em Camundongos Infectados com
T. cruzi na fase aguda da infecção
Controles
A parasitemia máxima (pico parasitêmico) para a cepa Y de T. cruzi,

normalmente ocorre entre sete e dez dias após a infecção. Este foi o período
encontrado para todos os grupos controles.
As soluções hidroalcoólicas analisadas, tanto dinamizada (EtOH 30c) quanto
somente diluída (EtOH sol.), não apresentaram nenhuma diferença estatística quando
comparada com controle de PBS (Figura 5). O medicamento de referência,
benzonidazol, apresentou uma drástica redução no número de formas tripomastigotas
presentes no sangue dos animais infectados.
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Figura 5: Representação em box plot dos pico de parasitemia dos grupos controles. Os
resultados representam uma média de cinco medidas + SEM. Os pontos circulares mostram
os outliers de cada grupo. A análise estatística foi realizada por ANOVA, seguido da
comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,0001. A figura mostra que os grupos controles PBS,
EtOH 30c (etanol dinamizado 30 vezes) e EtOH sol. (solução etanólica 30% v/v) não são
diferentes estatisticamente.

O resultado apresentado na figura (pico de parasitemia), bem como os
resultados presentes na Tabela 3 (período pré-patente, quantidade de parasitas e
sobrevivência), permitiram que as análises subsequentes fossem realizadas por
comparação somente com o controle de PBS, que passa a ser nomeado somente
controle.

Método de Preparo

As etapas de preparo e os insumos utilizados em um medicamento
homeopático é determinante em qualquer protocolo clínico homeopático. Qualquer
medicamento homeopático é determinado por uma potência, uma escala e um método
de preparo. A potência irá determinar quantas diluições e dinamizações foram feitas.
A escala determina qual diluição seguir. E o método de preparo está relacionado com
o protocolo da técnica e insumos inertes utilizados. Uma diferença em qualquer um
destes parâmetros pode alterar a ação de um medicamento homeopático. Desta
forma, um medicamento 30CH e um medicamento 30DH preparados a partir de uma
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mesma matéria prima, pode ter ações que variam em sua intensidade ou possuírem
indicações diferentes.
A Figura 6 mostra o resultado de diferentes bioterapicos (preparados por
metodologias ou escalas diferentes – 15CH, 30CH, 30CH liofilizado, 30DH e 30RC)
no tratamento de camundongos infectados por T. cruzi. Todos os grupos
representados na Figura 6 foram tratados com bioterápicos preparados tendo como
material de origem o sangue de animais chagásicos na fase aguda da doença.

Redução média de 73% em relação ao controle

Figura 6: Representação em box plot dos pico de parasitemia dos grupos tratados com
diferentes bioterápicos preparados de sangue de animais chagásicos na fase aguda,
comparados ao controle PBS. Os resultados representam uma média de cinco medidas +
SEM. Os pontos circulares mostram os outliers de cada grupo. A análise estatística foi
realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ****p<0,0001 (diferença
estatística em relação ao controle). A figura mostra que todos os grupos tratados por
bioterápicos de sangue de animais na fase aguda da doença, são estatisticamente iguais
entre si, mas diferentes estatisticamente do controle. Medicamentos preparados na escala
decimal e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o método
de Roberto Costa (RC).

A Figura 6 mostra que houve redução do número de tripomastigotas no sangue
em todos os grupos, quando comparados ao controle. No entanto, a taxa de redução
foi a mesma em todos os grupos, não havendo diferença estatística entre os grupos.
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Ou seja, o número de parasitas presentes no sangue dos animais tratados com
medicamento obtido do sangue de animais infectados na fase aguda, não foi diferente
entre os grupos analisados. Os medicamentos provenientes do sangue de animais na
fase aguda, e preparados segundo a farmacopeia homeopática brasileira (FHB) – na
escala

centesimal,

resultaram

estatisticamente

na

mesma

quantidade

de

tripomastigotas no sangue, mesmo em diferentes potências (4,9+1,1 x 106
tripomastigotas/mL de sangue na 15CH e 4,8+0,8 x 106 na 30CH). O mesmo resultado
foi observado quando comparamos o medicamento 30CH (proveniente do sangue de
animais na fase aguda e preparado segundo a FHB) e o medicamento 30CH que foi
preparado após o sangue ser liofilizado, seguido da técnica de trituração. Ambos os
medicamentos foram preparados na mesma escala e potência, no entanto no 30CH o
sangue é macerado (método descrito na FHB) e no 30CH liofilizado o sangue foi
liofilizado e triturado. No sangue macerado, ocorre a extração dos componentes do
sangue solúveis no veículo. As formas

tripomastigotas são encontradas,

principalmente, no plasma sanguíneo, sendo, portanto, solúveis no veículo utilizado
na maceração (solução hidroalcoólica). Assim, os tripomastigotas sanguíneos estão
nos constituintes da matéria prima de origem para os bioterápicos desenvolvidos.
Outros fatores presentes no sangue dos animais contaminados, mas não solúveis em
veículo hidroalcoólico, poderiam favorecer a ação do bioterápico. Para testar esta
hipótese foi desenvolvido um medicamento manipulado através do sangue liofilizado
e triturado, seguindo a mesma potência e escala do medicamento 30CH preconizado
na FHB. Ao liofilizar o sangue, garantimos que todos os componentes sanguíneos
estivessem presentes na matéria prima de origem do medicamento. Contudo, a
resposta dos dois bioterápicos foi estatisticamente a mesma na comparação da
quantidade de parasitas circulantes durante o pico de parasitemia (4,8+0,8 x 106
tripomastigotas/mL de sangue no grupo tratado com bioterápico 30CH, e 3,7+0,6 x
106 para o grupo tratado com bioterápico 30CH desenvolvido com matéria prima
liofilizada).
A escala centesimal foi a primeira escala desenvolvida, mas não é a única
escala utilizada. Outras escalas são empregadas com maior ou menor frequência,
dependendo da indicação. Em estudos com bioterápicos, a maior parte dos protocolos
experimentais utilizam a escala decimal, muitas vezes utilizando Roberto Costa (RC).
O DH e o RC possuem a mesma escala (decimal), contudo, utilizam insumo inerte
diferente. Ao observarmos a Figura 6, conjuntamente com a Tabela 3, podemos
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verificar que a taxa de redução da parasitemia em ambos os grupos foi muito próximo,
além disto, comparável a redução apresentada pelos grupos tratados com
medicamentos na escala centesimal.
A análise deste parâmetro foi importante pois permitiu observar que todos os
métodos utilizados para o preparo do bioterápico levou a uma resposta biológica,
ocasionando a redução da parasitemia. Além disto, a taxa de resposta para todos os
grupos foi estatisticamente semelhante. Assim, os resultados deste trabalho podem
ser comparados com a literatura disponível, mesmo que o protocolo experimental
utilize outro método de preparo ou outra potência.
A comparação entre as técnicas de preparo do bioterápico com a resposta no
pico de parasitemia também foi realizada para os bioterápicos preparados tendo como
matéria prima de origem (insumo ativo) o coração de animais chagásicos na fase
aguda da doença (Figura 7).

Figura 7: Representação em box plot dos pico de parasitemia dos grupos tratados com
diferentes bioterápicos preparados de coração de animais chagásicos na fase aguda,
comparados ao controle PBS. Os resultados representam uma média de cinco medidas +
SEM. Os pontos circulares mostram os outliers de cada grupo. A análise estatística foi
realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, **p<0,01; *p<0,1
(diferença estatística em relação ao controle). A figura mostra que os grupos tratados por
bioterápicos de coração de animais na fase aguda da doença, na escala centesimal (liofilizado
ou não) possuem o mesmo resultado, o qual não se difere do controle. Os grupos tratados
com bioterápicos na escala decimal, são estatisticamente iguais entre si, mas diferentes
estatisticamente do controle. Medicamentos preparados na escala decimal e centesimal do
método hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o método de Roberto Costa (RC).
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A Figura 7 mostra que os medicamentos na mesma escala (centesimal – 30CH
ou 30CH liofilizado, ou decimal – 30DH e 30RC) obtiveram resultados semelhantes
no controle do número de parasitas circulantes no sangue durante o pico de
parasitemia. Os medicamentos na escala centesimal, apesar de semelhantes entre si,
não foram capazes de reduzir o número de formas sanguíneas encontradas nos
animais no pico de parasitemia, quando comparados ao controle (10,6+1,6 x 106
tripomastigotas/mL de sangue no grupo 30CH, 13,0+4,0 x 106 tripomastigotas/mL de
sangue no grupo que o coração foi liofilizado para o preparo do medicamento na 30CH
e 15,5+3,2 x 106 tripomastigotas/mL de sangue no grupo controle). Em contrapartida,
os medicamentos provenientes do coração de animais na fase aguda da doença, mas
preparados na escala decimal (estatisticamente semelhantes entre si), foram capazes
de reduzir a parasitemia, quando comparados ao controle (1,9+0,8 x 106
tripomastigotas/mL de sangue no grupo 30DH e 6,5+1,1 x 10 tripomastigotas/mL de
sangue no grupo 30RC).
Especificidade – Origem Insumo Ativo/ Fase da Doença

Um dos pilares da homeopatia é o princípio da semelhança. Assim, o
medicamento homeopático age pela semelhança de sintomas. No caso dos
bioterápicos, o medicamento contendo o agente etiológico, combate a doença que
este agente é capaz de provocar. A doença de Chagas possui duas fases distintas e
bem caracterizadas. Na fase aguda o parasita se encontra principalmente no sangue
do hospedeiro. Já na fase crônica, o parasita pode estar presente em diferentes
tecidos, principalmente o tecido cardíaco. Desta forma, ao coletar o sangue de um
animal infectado na fase aguda da doença, encontra-se diversas formas
tripomastigotas livres no sangue. Já na fase crônica da doença, o sangue do animal
chagásico não apresentará os tripomastigotas sanguíneos, mas este agente etiológico
será encontrado no coração destes animais doentes. Frente aos princípios
homeopáticos e à evolução da DC, foi hipotetizado a especificidade de ação do
bioterápico, dependendo do insumo ativo utilizado, com a fase da DC (Figura 8).
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Figura 8: Representação em box plot dos pico de parasitemia dos grupos tratados com
diferentes bioterápicos preparados de sangue ou coração de animais chagásicos na fase
aguda (FA) ou crônica (FC), comparados ao controle PBS. Os resultados representam uma
média de cinco medidas + SEM. Os pontos circulares mostram os outliers de cada grupo. A
análise estatística foi realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s,
****p<0,0001; **p<0,01; *p<0,1 (diferença estatística em relação ao controle). Medicamentos
preparados na escala decimal e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH) e preparado
segundo o método de Roberto Costa (RC). No gráfico estão representadas as porcentagens
de redução do número de parasitas sanguíneos, em relação ao controle.

A Figura 8 apresenta o número de tripomastigotas sanguíneos por mililitros de
sangue de grupos de animais na fase aguda da DC, tratados com bioterápicos
preparados por diferentes metodologias e escalas, tendo como matéria prima de
partida diferentes materiais (sangue ou coração), de animais em diferentes fases da
doença (aguda ou crônica).
Como discutido anteriormente (Figura 6), os bioterápicos preparados com
sangue de animais na fase aguda da doença foram capazes de reduzir a parasitemia
quando comparados ao controle PBS. Os bioterápicos de sangue na FA apresentaram
redução de 69%, 76,8% e 74,8% (para os bioterápicos 30CH, 30DH e 30RC,
respectivamente) na quantidade de parasitas durante o pico de parasitemia, quando
comparados ao controle. Seguindo os princípios de homeopatia de semelhança, e o
ciclo biológico do T. cruzi, era esperada a ação destes bioterápicos preparados com
sangue de animais na FA, em animais que estão infectados com T. cruzi, na FA. Estes

64

dados reforçam estudos reportados em diversos artigos (ALBUQUERQUE et al.,
1993; ALEIXO et al., 2012; FERRAZ et al., 2011; QUEIROZ et al., 2007; LOPES et
al., 1986; RIBEIRO et al., 1987; SANDRI et al., 2011, 2015;). Os experimentos
reportados com doença de Chagas tratada com bioterápicos sempre apresentam um
medicamento obtido de sangue ou plasma de animais chagásicos na FA, para o
tratamento de animais infectados experimentalmente, na FA. Assim, esta redução de
parasitemia específica destes bioterápicos na FA reforçam os dados reportados
nestes artigos.
Na FA ainda não existe considerável colonização de T. cruzi nos tecidos
cardíacos dos animais infectados. Desta forma, a baixa redução da parasitemia frente
ao controle (menos 31,6%), apresentado pelo grupo de animais, na FA, tratados com
30CH proveniente de coração de animais na FA da infecção (Figura 8), era esperada.
Contudo, não se esperava a redução significativa do número de parasitas circulantes,
durante o pico de parasitemia, apresentada pelos grupos tratados com 30DH e 30RC
(redução de 87,7% e 58,1%, respectivamente), provenientes do coração de animais
na FA da DC. Esta redução pode ter ocorrido devido a fatores teciduais presentes em
maior quantidade na escala decimal.
Ainda na Figura 8 podemos observar a redução do número de tripomastigotas
sanguíneos nos grupos tratados com bioterápico 30CH e 30 DH (90,3 e 84,1% menor,
quando comparado ao controle), preparados a partir do sangue de animais na fase
crônica da infecção. A redução foi em proporção semelhante nos dois grupos, os quais
apresentaram uma quantidade de parasitas circulantes muito menor do que o controle
PBS. Esta redução foi mais pronunciada do que as apresentadas com bioterápicos
provenientes do sangue dos animais na FA. Na fase crônica da doença a quantidade
de tripomastigotas sanguíneos é muito reduzida. Os protozoários encontram-se
principalmente alojados em órgãos, como o coração. Desta maneira, por não possuir
formas sanguíneas circulantes, era esperado que os bioterápicos preparados com
sangue na FC não agissem na parasitemia de animais na FA da doença. Esta redução
pode ser decorrente dos fatores imunológicos circulantes nos animais infectados e já
na FC da doença.
Por fim, na Figura 8 esta representada a ação do bioterápico, preparado de
coração de animais na FC, em animais infectados na FA. O bioterápico preparado
com coração de animais na FC foi capaz de reduzir a parasitemia de animais na FA.
A diferença entre os dois bioterápicos está na escala utilizada (centesimal e decimal),
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mas ambos foram capazes de reduzir a parasitemia quando comparados ao controle
(redução de 52,9% e 58,1% no número de tripomastigotas por mL de sangue, para o
30CH e 30DH, respectivamente). A taxa de redução foi bem próxima entre os dois
grupos. O coração de animais na FC possuem as formas amastigotas do parasita.
Apesar da redução da quantidade de tripomastigotas circulantes, a redução para
quase a metade do número de parasitas foi uma das menores taxas apresentadas
nos grupos representados na Figura 8. Esta menor redução pode significar uma
especificidade quanto a forma do parasita. Assim, um medicamento proveniente da
forma tripomastigota agiria melhor sobre tripomastigotas e amastigotas agiria melhor
sobre as formas amastigotas.
Não existe reportado na literatura experimento que teste a especificidade de
ação do bioterápico em doença de Chagas.

Início de tratamento – administração pré e pós infecção experimental

Alguns estudos que utilizam bioterápicos em DC reportam que a administração
do bioterápico antes da infecção ajudam na evolução clínica e parasitológica dos
animais infectados (ALMEIDA et al., 2008; FERRAZ et al., 2011, 2016; QUEIROZ et
al., 2006). Além disto, como já reportado por Ferraz e colaboradores (2016), diferentes
esquemas de tratamento produzem diferentes efeitos na evolução da infecção. Assim,
os bioterápicos estudados foram administrados anteriormente à infecção experimental
(pré) e, após a infecção, o mesmo bioterápico continuou a ser administrado. A
quantidade de parasitas no pico de parasitemia foi comparado com o controle, mas,
principalmente, entre si, analisando o efeito do tratamento prévio com o bioterápico e
do tratamento somente após a infecção (Figura 9).
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Figura 9: Representação em box plot dos pico de parasitemia dos grupos tratados com
diferentes bioterápicos iniciando a administração antes da infecção experimental (pré), ou
após a infeção, comparados ao controle PBS. Os resultados representam uma média de cinco
medidas + SEM. Os pontos circulares mostram os outliers de cada grupo. Quando
comparados entre si, os grupos que receberam o mesmo bioterápico são estatisticamente
semelhantes, mesmo em diferentes posologias. Medicamentos preparados na escala decimal
e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o método de Roberto
Costa (RC).

Na Figura 9 podemos observar que todos os grupos tratados com bioterápicos
foram capazes de reduzir a parasitemia dos animais na FA da infecção. Contudo, o
tratamento prévio com o bioterápico (e o seu uso posteriormente à infecção) não
apresentou melhora na redução da quantidade de parasitas durante o pico de
parasitemia. Assim, observa-se (Figura 9) que os grupos tratados com o mesmo
medicamento, em diferentes posologias (início do tratamento anterior à infecção ou
início do tratamento somente 48 horas após a infecção experimental) possuíram
estatisticamente a mesma taxa de redução do número de parasitas sanguíneos,
quando comparados ao controle. Em um estudo comparando diferentes inícios de
tratamento de animais infectados com bioterápico 17DH, Aleixo e colaboradores
(2012) discutem que os melhores resultados obtidos com um medicamento no quarto
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dia de infecção, ao invés do primeiro, pode ser relacionado ao sistema imune do
hospedeiro. Quando aplicado posteriormente, o sistema imune do hospedeiro já está
sensibilizado pelo parasita, reagindo ao estímulo do medicamento, o que gera uma
infecção menos agressiva.
Nos protocolos experimentais com doença de Chagas, o esquema de
tratamento, em modelo murino, não está bem estabelecido. Protocolos provenientes
de diferentes grupos de pesquisa utilizam esquema de tratamento que podem diferir
na posologia do tratamento. Este fato pode ser bem observado se compararmos os
estudos que utilizam bioterápicos em modelo experimental de Chagas. Diferentes
protocolos, muitas vezes utilizam diferentes quantidades de parasitas infectantes e
administração do medicamento em dias diferentes. A posologia pode ser um fator que
explica a diferença dos resultados apresentados com os encontrados na literatura.
Contudo, o medicamento homeopático não se comporta como uma vacina. A ação do
medicamento é decorrente ao estímulo do organismo para se defender frente a
doença que se instala. A patogenesia dos medicamentos foram descritos em
indivíduos saudáveis, uma vez que nestes indivíduos os medicamentos geravam
sintomas que antes não existiam. Desta forma, ao administrar um bioterápico para
camundongos sem a infecção, a não alteração da resposta do bioterápico
administrado posteriormente pode ser explicada pelo mecanismo de ação do
medicamento.

Via de administração

O medicamento homeopático classicamente é administrado por via oral. Os
estudo experimentais com homeopatia disponíveis, normalmente, utilizam esta via de
administração em seus protocolos, a fim de mimetizar o uso em humanos. A
administração do medicamento ad libitum é uma tendência nos protocolos
experimentais com animais (ALEIXO et al., 2012; BRAGA et al., 2011; FERRAZ et al.,
2016; SANDRI et al., 2011). A administração ad libitum é viável pois o medicamento
homeopático não age baseado na massa (dose/resposta), por isto é possível colocar
o medicamento na água, mesmo que um animal tome mais água do que outro. A ação
do medicamento é baseada no efeito dinâmico (qualitativo), que continua por um
período de acordo com a sensibilidade do organismo. Contudo, a grande
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desvantagem desta via de administração é a quantificação do volume de água
ingerido, e, consequentemente do medicamento, separadamente por cada animal.
Desta forma, foi realizada a administração do bioterápico por gavagem (Figura 10).

Figura 10: Representação em box plot dos pico de parasitemia dos grupos tratados com
diferentes bioterápicos preparados de sangue de animais chagásicos na fase aguda,
comparados ao controle PBS, via gavage. A administração foi realizada com duas posologias
distintas: início antes da infecção e posterior tratamento (pre), e tratamento posterior a
infecção. Os resultados representam uma média de cinco medidas + SEM. Os pontos
circulares mostram os outliers de cada grupo. A análise estatística foi realizada por ANOVA,
seguido da comparação múltipla de Tukey`s, **p<0,01; *p<0,1 (diferença estatística em
relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal do método
hahnemanniano (DH) e preparado segundo o método de Roberto Costa (RC).

Na Figura 10 podemos observar que os bioterápicos administrados por
gavagem também foram capazes de reduzir a quantidade de tripomastigotas
circulantes durante o pico de parasitemia. A menor redução ocorreu no grupo tratado
com bioterápico proveniente do sangue de animais na FA, na 30DH, com
administração anterior à infecção (redução de 32,7% em relação a quantidade de
parasitas encontrados no grupo controle). A média ponderada da quantidade de
parasitas presentes neste grupo 30DH pre é menor em relação ao grupo controle,
contudo, devido a uma maior variação no grupo controle, não houve diferença
estatística entre a média do número de tripomastigotas presentes no sangue, durante
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o pico de parasitemia, entre os dois grupos. O grupo que recebeu 30DH somente após
a infecção, apresentou uma redução de 53,8% em número de parasitas circulantes. A
redução apresentada pelo grupo que recebeu bioterápico manipulado seguindo o
método de Roberto Costa não foi diferente para o tratamento somente posterior ou
anterior e posterior. A redução da parasitemia do grupo 30RC pre foi de 71,2% e a do
grupo 30RC foi de 61,9%.
Ao compararmos a porcentagem de redução do pico de parasitemia, dos
grupos que receberam bioterápicos provenientes de sangue de animais na FA, 30DH
ou 30RC, administrados ad libitum ou por gavagem, frente aos seus controles,
obteremos a seguinte tabela:

Tabela 4: Porcentagem de redução de tripomastigotas dos grupos que receberam
bioterápicos de sangue de animais na FA, 30DH ou 30RC, administrados ad libitum
ou por gavagem, frente aos seus controles
% de redução do número de tripomastigotas
bioterápicos

circulantes,
em comparação ao controle de cada via de
administração
ad libitum

gavagem

30DH pre

85,2

32,7

30DH

76,8

53,8

30RC pre

54,8

71,2

30RC

74,8

61,9

Na Tabela 4 podemos observar que, quando comparamos a taxa de redução
do número de tripomastigotas sanguíneas, circulantes durante o pico de parasitemia,
nos mesmo medicamentos, nas duas vias de administração, os valores são muito
próximos. Os valores tendem a ser melhores (maior redução dos parasitas) nos
medicamentos administrados ad libitum, porém, devido aos valores próximos, a
diferença entre o grupo que recebeu o medicamento ad libitum e via gavagem não é
significativa. A única exceção é o bioterápico 30DH com início de administração
anterior à infecção (30DH pre), que apresentou resultado significantemente melhor
quando administrado ad libitum.

70

Logo, estes dados estão de acordo com Aleixo e colaboradores (2012) que
descrevem as vantagens de administrar os bioterápicos ad libitum em camundongos
Swiss tratados com bioterápico 17DH de T. cruzi. No estudo apresentado, os autores
relatam que os animais tratados ad libitum apresentaram melhor evolução quando
comparado ao grupo controle (solução hidroalcoólica 7%), com menor parasitemia
total, menor pico parasitêmico, maior período pré patente, menor período patente
(parasitas detectado no sangue) e maior tempo de sobrevivência. Além disto, os
animais apresentaram aparência normal por mais tempo, maior consumo de agua e
ganho de peso. Os animais tratados por gavagem mostraram evolução pior do que o
grupo controle, tanto clinica quanto parasitológica.
Apesar da redução da quantidade de parasitas durante o pico parasitêmico não
ser uma redução comparável ao do benzonidazol, este é um resultado relevante.
Existem estudos que apresentam uma menor inflamação e efeitos benéficos na
evolução clínica, sem contudo apresentar diferença nos parâmetros parasitológicos
(LOPES et al., 2016). Além do mais, como já foi discutido por Aleixo (et al., 2012), o
medicamento presente na água pode fornecer múltiplos estímulos e estressar menos
os animais, quando comparados ao tratamento por gavagem. E, a grande vantagem
da administração ad libitum na fase aguda da infeção é que, na FA da doença o
medicamento requer alta frequência de administração.

4.3

Avaliação da Carga Parasitária em Camundongos Infectados com T.
cruzi na fase aguda da infecção por qPCR

A forma de diagnóstico da doença de Chagas depende da fase da doença. Na
fase aguda, quando a quantidade de parasitas é alta e as formas possuem grande
mobilidade, a detecção por microscopia, através do sangue é facilitada (parasitemia).
Contudo, cada vez mais se discute a necessidade de um método mais mecânico,
preciso e sensível, desta forma, pode ser aplicada técnicas moleculares como a
reação de polimerase em cadeia em tempo real (qPCR), a qual possui boas
performances, recomendando-se o seu uso na rotina laboratorial ( SCHIJMAN, 2018;
SEIRINGER et al., 2017; VOLPATO et al., 2017; ZINGALES, 2017). Assim, combinar
a análise de parasitemia microscópica e diagnósticos baseados em ferramentas
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moleculares, aprimora a detecção de T. cruzi nas amostras, sendo possível detectar
T. cruzi mesmo em amostras com baixos níveis de parasitemia.
Apesar da maioria dos parasitas estarem no sangue de animais contaminados
durante a fase aguda, o uso de qPCR permite identificar com maior precisão a
presença de parasitas em outras localidades, mesmo em pequenas quantidades.
Segundo Zingales (2017), estudo em modelos experimentais mostram que o tropismo
tecidual de T. cruzi é determinado por características genéticas do parasita e a
imunocompetência do hospedeiro. Uma vez que a cepa Y de T. cruzi possui tropismo
por tecidos cardíacos nos animais utilizados neste experimento (Balb-c no estudo da
fase aguda, e Swiss no estudo da fase crônica), foi analisada amostras de coração de
animais infectados, durante a fase aguda.

Controles

A Figura 11 mostra a quantidade de Trypanosoma cruzi presente em 100 células
do coração de animais infectados, tratados com os controles do experimento. O
cálculo da quantidade de parasitas presentes no tecido cardíaco, envolve a verificação
da quantidade de fitas de DNA de T. cruzi amplificadas e da quantidade de DNA do
mamífero presente na amostra, determinada pelo GAPDH.
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Figura 11: Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma cruzi por 100 células de mamífero
(determinadas pelo GAPDH), em coração de animais infectados (número de parasitas por 100
células). A figura mostra a comparação do número de parasitas presentes nos controles. Os
controles não foram significativamente diferentes entre si, com exceção do grupo tratado com
benzonidazol. A análise estatística foi realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla
de Tukey`s, ***p<0,001 (diferença estatística em relação ao controle PBS). A figura mostra
que os grupos controles PBS, EtOH 30c (etanol dinamizado 30 vezes) e EtOH sol. (solução
etanólica 30% v/v) não são diferentes estatisticamente.

Na figura, podemos observar que os controles de PBS, solução etanólica e
etanol dinamizado 30 vezes, não possuem diferença estatística na quantidade de
parasitas presentes em 100 células cardíacas (83,3+7,8; 130,8+0,6; 111,6+54,4,
respectivamente). Isto permite que, assim como foi feito na parasitemia, as análises
posteriores sejam representadas somente em comparação ao controle PBS. A figura
ainda mostra que, a quantidade de parasitas presentes em células cardíacas, nos
animais tratados com benzonidazol é próximo de zero (0,03+0,006 T. cruzi por 100
células de mamífero).
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Método de Preparo
A ação dos bioterápicos, preparados de diferentes formas, também foram
analisadas por qPCR (Figura 12).

Figura 12: Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma cruzi por 100 células de mamífero
(determinadas pelo GAPDH), em coração de animais infectados (número de parasitas por 100
células). A figura mostra a comparação do número de parasitas presentes nos grupos tratados
com diferentes bioterápicos preparados de sangue de animais chagásicos na fase aguda,
comparados ao controle PBS. Os resultados não foram estatisticamente significantes
(p>0,05), exceto pelo grupo tratado com bioterápico 15CH. A análise estatística foi realizada
por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001 (diferença estatística
em relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal e centesimal do
método hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o método de Roberto Costa (RC).

Na Figura 12 podemos observar que o grupo de animais chagásicos na fase
aguda, tratado com bioterápico 15CH, preparado com sangue de animais na fase
aguda, apresentam uma quantidade de parasitas (por 100 células) maior do que o
grupo controle (83,3+7,8 de parasitas em 100 células no grupo controle, e 299,1+39,6
no grupo 15CH). Os demais grupos não apresentaram diferença estatística entre si.
A semelhança entre os grupos reforça os dados obtidos com a parasitemia ( Figura 6).
Contudo, na análise de parasitas do tecido cardíaco, os grupos de animais tratados
com bioterápicos apresentaram a mesma quantidade de parasitas do que o controle.
A maior quantidade de parasitos encontrados no tecido cardíaco dos animais
tratados com bioterápico 15CH pode resultar de uma migração dos parasitas mais
rapidamente para o tecido cardíaco. A hipótese da migração precoce de parasitas
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para o coração, resulta do fato da redução da parasitemia sanguínea (redução de
68,4%, quando comparado ao controle - Tabela 3). Os demais bioterápicos
provenientes de sangue de animais chagásicos na fase aguda da infecção, ao serem
utilizados para o tratamento de animais na fase aguda da doença, promoveram uma
redução da parasitemia sanguínea (Tabela 3), mas possuem a mesma quantidade de
parasitas, no tecido cardíaco, do que o controle. Desta forma, apesar de manter a
mesma carga parasitária do coração dos animais em relação ao controle negativo
(PBS), a redução da parasitemia sanguínea mostra a ação destes bioterápicos sobre
a infecção provocada por Chagas, na fase aguda da doença.
Já na análise da Figura 13 observa-se que o tratamento com bioterápicos
preparados com coração de animais na fase aguda da DC não foi efetivo para a
redução da carga parasitária tecidual.

Figura 13: Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma cruzi por 100 células de mamífero
(determinadas pelo GAPDH), em coração de animais infectados (número de parasitas por 100
células). A figura mostra a comparação do número de parasitas presentes nos grupos tratados
com diferentes bioterápicos preparados de coração de animais chagásicos na fase aguda,
comparados ao controle PBS. A figura mostra que os grupos tratados por bioterápicos de
coração de animais na fase aguda da doença, na escala centesimal (liofilizado ou não), assim
como o 30RC, possuem estatisticamente maior quantidade de carga parasitária do coração
do que o controle. Os grupos tratados com bioterápicos na escala decimal, são
estatisticamente iguais entre si, mas diferentes estatisticamente do controle. A análise
estatística foi realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001
(diferença estatística em relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal
e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o método de Roberto
Costa (RC).
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A parasitemia destes bioterápicos (Figura 7) mostrou que enquanto os
bioterápicos na escala centesimal (30CH e 30CH liofilizado) não reduziram
significativamente a parasitemia, os bioterápicos na escala decimal (30DH e 30RC)
promoveram uma efetiva redução, quando comparados ao controle (redução de 87,7
e 58,1% na quantidade de tripomastigotas sanguíneos para os bioterápicos 30DH e
30RC, respectivamente). Nos resultados obtidos por qPCR, os bioterápicos de
coração, na escala centesimal, apresentaram um aumento significativo da carga
parasitária cardíaca (Figura 13), quando comparado ao controle (4,36 vezes a carga
de parasitas em relação ao controle para o bioterápico 30CH, e 3,36 vezes para o
30CH liofilizado). Se na parasitemia os dois bioterápicos na escala decimal foram
capazes de promover uma redução no número de parasitas circulantes, o mesmo não
ocorreu na carga parasitária cardíaca. O bioterápico 30DH apresentou uma carga
parasitária cardíaca de 32,2 +19,9 parasitas por 100 células; portanto, uma redução
de 38% frente ao controle. Todavia, o bioterápico 30RC, apesar de possuir a mesma
escala, não foi capaz de reduzir a quantidade de parasitas no tecido cardíaco, ao
contrário, apresentou uma quantidade de parasitas, por 100 células de tecido, 3,77
vezes maior que o controle.
Especificidade – Origem Insumo Ativo/ Fase da Doença

Na Figura 14 pode ser observado que os grupos de animais tratados com
bioterápicos provenientes de sangue de animais na fase aguda da infecção obtiveram
um resultados homeogêneo entre eles. Este grupo de medicamentos (30CH sangue
FA, 30DH sangue FA, 30RC sangue) apresentam a mesma carga parasitária do que
o grupo controle. Os bioterápicos que tiveram como origem o coração de animais na
fase aguda da doença (30CH coração FA, 30DH coração FA, 30RC coração) possuem
uma maior carga parasitária frente ao grupo controle (com exceção do grupo tratado
com bioterápico 30DH). Os bioterápicos preparados de tecidos provenientes de
animais na fase crônica da doença, ao serem utilizados no tratamento de
camundongos na fase aguda, não alteram a carga parasitária, exceto o 30DH coração
FC, que apresentou uma carga parasitária 3,39 vezes maior (282,7+14,9) do que o
controle.
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Figura 14: Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma cruzi por 100 células de mamífero
(determinadas pelo GAPDH), em coração de animais infectados (número de parasitas por 100
células). A figura mostra a comparação do número de parasitas presentes grupos tratados
com diferentes bioterápicos, preparados de sangue ou coração de animais chagásicos na
fase aguda ou crônica, comparados ao controle PBS. A análise estatística foi realizada por
ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001 (diferença estatística em
relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal e centesimal do método
hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o método de Roberto Costa (RC).

Ao analisarmos conjuntamente os dados disponíveis na Figura 8, Figura 14 e na
Tabela 3, podemos verificar uma tendência à especificidade de ação da matéria prima
de origem do bioterápico com a fase dos animais infectados. Todos os bioterápicos
preparados a partir de sangue de animais na fase aguda da DC (CH, DH ou RC), ao
serem administrados nos animais de fase aguda da doença, reduziram a parasitemia
e mantiveram a carga parasitária cardíaca semelhante ao controle. Porém, somente
o bioterápico DH foi efetivo na redução da parasitemia e manutenção da carga
parasitária tecidual, quando foram utilizados como material de partida sangue de
animais na fase crônica e coração de animais na FA. Os bioterápicos preparados de
coração de animais da FC não apresentaram efetividade conjunta nos dois
parâmetros analisados.
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Início de tratamento – administração pré e pós infecção experimental

Na Figura 15 podemos comparar a carga parasitária de diferentes bioterápicos
em relação ao controle. Os grupamentos de mesma cor representam o mesmo
bioterápico, administrados com posologias diferentes. As barras com linhas
horizontais representam os dados dos grupos de animais que começaram a receber
o bioterápico anteriormente à infecção experimental e, após a infecção, continuou a
receber o mesmo bioterápico, até o final do estudo. As barras coloridas sem linhas,
representam os animais que receberam o tratamento com o bioterápico somente
posteriormente à infecção.

Figura 15: Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma cruzi por 100 células de mamífero
(determinadas pelo GAPDH), em coração de animais infectados (número de parasitas por 100
células). A figura mostra a comparação do número de parasitas presentes nos grupos tratados
com diferentes bioterápicos iniciando a administração antes da infecção experimental (pré),
ou após a infeção, comparados ao controle PBS. Quando comparados entre si, os grupos que
receberam o mesmo bioterápico são estatisticamente semelhantes, mesmo em diferentes
posologias, exceto o bioterápico 30DH sangue FC. A análise estatística foi realizada por
ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001. Medicamentos preparados
na escala decimal e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH) e preparado segundo o
método de Roberto Costa (RC).

Assim como o ocorrido na análise do pico de parasitemia (Figura 9), o início de
administração previamente não alterou os resultados obtidos ao comparar-se com o
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uso do bioterápico somente posterior à infecção. A única exceção foi o bioterápico
preparado na escala decimal com sangue de animais na fase crônica (30DH sangue
FC). Ao ser administrado antes da infecção, o número de parasitas no pico de
parasitemia foi de 5,3+6,4 parasitas por mL de sangue, apresentando, desta forma,
uma redução de 65,8% quando comparado ao controle. A administração somente
após a infecção promoveu uma redução mais acentuada no número de parasitas,
contudo, esta diferença não foi estatisticamente significativa. No entanto, na carga
parasitária cardíaca, o número de parasitas por 100 células de mamífero no
tratamento prévio é o dobro do apresentado pelo tratamento posterior (o pré
tratamento apresenta 2,17 vezes a carga parasitária cardíaca do controle, enquanto
que somente o tratamento posterior apresenta a mesma carga parasitária do controle).
A diferença estatística entre as posologias de tratamento em somente um grupo
experimental, pode ser algo pontual. Contudo, o aumento da carga parasitária
cardíaca ao iniciar o tratamento antes da infecção experimental pode ser a somatória
do efeito da sintomatologia desenvolvida por um organismo sensível ao receber o
medicamento, com os sintomas desencadeados posteriormente pela infecção. Mas,
como ocorreu a redução do número de parasitas circulantes, este fato também pode
ser explicado pela migração antecipada dos tripomastigotas sanguíneos para o tecido
cardíaco.

Via de administração

A Figura 16 mostra os dados obtidos na carga parasitária cardíaca dos
bioterápicos, quando administrados por gavagem. Os dois bioterápicos testados
(30DH e 30RC), tanto com o tratamento iniciando antes da infecção, quanto
administrado somente posteriormente, foram capazes de reduzir a carga parasitária
cardíaca.
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Figura 16: Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma cruzi por 100 células de mamífero
(determinadas pelo GAPDH), em coração de animais infectados (número de parasitas por 100
células). A figura mostra a comparação do número de parasitas presentes nos grupos tratados
com diferentes bioterápicos preparados de sangue de animais chagásicos na fase aguda,
comparados ao controle PBS, via gavage. Todos os grupos experimentais foram capazes de
reduzir a carga parasitária com relação ao controle. A análise estatística foi realizada por
ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001, **p<0,01; *p<0,1 (diferença
estatística em relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal do método
hahnemanniano (DH) e preparado segundo o método de Roberto Costa (RC).

Ao analisarmos a Figura 10 e a Figura 16 em conjunto, podemos verificar que
o bioterápico 30DH sangue FA, administrado previamente, foi o único bioterápico,
administrado por gavagem que não reduziu a quantidade de parasitas no pico de
parasitemia, e foi o medicamento que menos reduziu a carga parasitária cardíaca
(possuindo somente 28% menos parasitas por 100 células do que o controle,
149,9+23,3 parasitas por 100 células no bioterápico, e , 209,2+0,9 no controle). Os
demais bioterápicos reduziram os parasitas circulantes em ao menos 54% (Tabela 3)
e apresentaram uma redução da carga parasitária considerável (redução da carga
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parasitária, com relação ao controle, em 84%, 64% e 44% para os bioterápicos 30DH
sangue FA, 30RC sangue pre e 30RC sangue, respectivamente).
Apesar da administração ad libitum possuir os melhores resultados ao
analisarmos os dados apresentados no pico de parasitemia, a análise da redução do
número de tripomastigotas sanguíneos

em sangue periférico (realizado por

microscopia) em conjunto com a carga parasitária cardíaca (realizada por qPCR)
favorece a administração via gavage.
Isto requer, além do melhor entendimento da progressão da doença, a
padronização em modelos animais. Estas medidas poderiam aumentar a comparação
entre os dados gerados e a predição de hipóteses e modelos para a translação para
a doença em humano.
Os animais são muitos suscetíveis a infecção, a evolução da doença é
irreversível, o que resulta na morte do animal.
Assim, o aumento do período de vida, a redução da parasitemia e uma melhor
evolução clínica no hospedeiro, são indicadores de um bom esquema de tratamento,
independente da presença de parasitas.
A análise conjunta dos dados apresentados no uso do bioterápico, no
tratamento da fase aguda da infecção de Chagas, nos permite montar uma tabela de
efetividade do medicamento (Tabela 5).
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A tabela 5 nos permite inferir que, o maior período pré-patente ocorreu na
administração dos bioterápicos preparados a partir do sangue de animais chagásicos,
tanto na fase aguda, quanto na fase crônica da infecção.
A redução da quantidade de parasitas circulantes durante o pico de parasitemia
ocorreu, com taxas diferentes, em todos os bioterápicos estudados. O maior período
de sobrevivência após a infecção ocorreu nos animais tratados com bioterápicos de
sangue de animais na fase aguda da doença, administrado por gavagem, e de
bioterápicos provenientes de sangue de animais na fase crônica. A redução da carga
parasitária cardíaca foi maior nos grupos de animais que receberam bioterápicos de
sangue de animais na fase aguda.
Portanto, analisando todos os parâmetros conjuntamente, os bioterápicos que
forneceram resultados mais promissores foram os bioterápicos administrados via
gavage, principalmente o bioterápico 30DH de sangue de animais na fase aguda.

4.4

Avaliação, por qPCR, da Carga Parasitária em Camundongos Infectados
com T. cruzi na Fase Crônica da Infecção

Com a finalidade de comparar os grupos que receberam diferentes
bioterápicos, foi realizada a análise da quantificação da infecção tecidual por qPCR.
Apesar de ser realizada somente uma técnica de detecção da quantidade de parasitas
presentes, o qPCR é uma técnica muito precisa, sobretudo na fase crônica da doença.
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Segundo Perez-Molina e colaboradores (2015) a sensibilidade por qPCR na fase
crônica chega a 70%.

Controles

Figura 17: Número de parasitas por 100 células (Quantidade de fitas de DNA de Trypanosoma
cruzi por 100 células de mamífero (determinadas pelo GAPDH), em coração de animais
infectados ), dos grupos controles na fase crônica da doença de Chagas. A figura mostra a
comparação do número de parasitas presentes nos grupos controles, na fase crônica da
infecção. A análise estatística foi realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de
Tukey`s, *p<0,1 (diferença estatística em relação ao controle PBS). A figura mostra os grupos
controles PBS, EtOH 30c (etanol dinamizado 30 vezes) e EtOH sol. (solução etanólica 30%
v/v).

A Figura 17 mostra que tanto a solução hidroalcoólica, quanto o PBS
apresentaram a mesma carga parasitária cardíaca ao final do experimento. O grupo
tratado com etanol dinamizado (EtOH 30c) apresentou um pequeno aumento na carga
parasitária, quando comparado aos outros dois controles. Contudo, o desvio padrão
apresentado pelo grupo EtOH 30c é bem maior do que o apresentado pelos outros
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dois grupos. Este maior desvio explica a diferença estatística resultante. Desta forma,
as análises posteriores compara o tratamento com os diferentes bioterápicos somente
com o controle PBS (controle negativo).

Método de preparo

As figuras Figura 18Figura 19Figura 20 mostram o efeito no número de
parasitas por 100 células, quando é realizada alterações de parâmetros no preparado
dos bioterápicos provenientes de sangue de animais na FA (Figura 18), coração de
animais na FA (Figura 19) e coração de animais na FC (Figura 20).

Figura 18: Número de parasitas por 100 células dos grupos de animais, na fase crônica da
doença de Chagas, tratados com bioterápicos provenientes do sangue de animais infectados
na FA. A figura mostra que todos os bioterápicos foram capazes de reduzir a carga de
parasitas cardíacos, quando comparados ao controle. A análise estatística foi realizada por
ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001 (diferença estatística em
relação ao controle). Medicamentos preparados na escala centesimal do método
hahnemanniano (CH).

Na Figura 18 podemos observar que todos os grupos tratados com bioterápicos,
provenientes de sangue de animais infectados e na FA da infecção, foram capazes
de reduzir a carga parasitária cardíaca, quando comparados ao controle. Além disto,
esta redução ocorreu com uma taxa semelhantes para todos os grupos, variando-se
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a potência (15 ou 30) e a forma de se obter os parasitas (maceração no 30CH e
liofilização no 30CH liofilizado).

Figura 19: Número de parasitas por 100 células dos grupos de animais, na fase crônica da
doença de Chagas, tratados com bioterápicos provenientes do coração de animais infectados
na fase aguda (FA). A figura mostra que todos os bioterápicos foram capazes de reduzir a
carga de parasitas cardíacos, quando comparados ao controle. A análise estatística foi
realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ****p<0,0001; ***p<0,001
(diferença estatística em relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal
e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH).

Já nos animais tratados com bioterápico provenientes de coração de animais
infectados e na FA (Figura 19), apesar de todos os grupos apresentarem uma redução
da carga parasitária cardíaca, esta redução não foi com uma taxa semelhante. O
grupo tratado com bioterápico na DH apresenta uma redução menor no número de
parasitas por 100 células do hospedeiro.
Uma taxa de redução na carga parasitária desigual também pode ser
observada nos grupos de animais tratados com bioterápico com matéria prima
originária do coração de animais na FC da doença de Chagas (Figura 20). O grupo
15DH coração FC não promoveu a redução do número de parasitas cardíacos. E o
grupo 30DH coração FC promoveu uma redução menos acentuada do que a
apresentada pelos grupos 15CH e 30CH.

86

Figura 20: Número de parasitas por 100 células dos grupos de animais, na fase crônica da
doença de Chagas, tratados com bioterápicos provenientes do coração de animais infectados
na FC. A figura mostra que os bioterápicos 15CH, 30CH e 30DH foram capazes de reduzir a
carga de parasitas cardíacos, quando comparados ao controle. A análise estatística foi
realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ***p<0,001 (diferença
estatística em relação ao controle). Medicamentos preparados na escala decimal e centesimal
do método hahnemanniano (CH; DH).

Especificidade – Origem Insumo Ativo/ Fase da Doença

Através da análise da Figura 21 podemos observar que todos os grupos
tratados com bioterápicos foram capazes de reduzir a carga parasitária cardíaca.
Alguns bioterápicos promoveram uma redução mais pronunciada. Contudo, não se
estabeleceu uma correlação entre a taxa de redução maior e o material de origem do
bioterápico.

87

Figura 21: Número de parasitas por 100 células dos grupos de animais, na fase crônica da
doença de Chagas, tratados com bioterápicos provenientes do sangue ou do coração de
animais infectados na FA ou FC. A figura mostra todos os bioterácios foram capazes de
reduzir a carga de parasitas cardíacos, quando comparados ao controle. A análise estatística
foi realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ****p<0,0001;
***p<0,001; **p<0,01 (diferença estatística em relação ao controle). Medicamentos
preparados na escala decimal e centesimal do método hahnemanniano (CH; DH).

Início de tratamento – administração pré e pós infecção experimental

A Figura 22 mostra o efeito do início do tratamento antes do animal ser
infectado. O grupo de animais que recebeu o bioterápico denominado de 30 CH
sangue FA pre, começou a receber o medicamento ad libitum no dia da infecção, e
prosseguiu o tratamento por 90 dias após a infecção. A diferença do grupo de
tratamento convencional é que os camundongos que receberam o tratamento com o
bioterápico 30CH sangue FA começou a receber o tratamento 60 dias após a infecção,
e recebeu este tratamento por 30 dias. Na figura 22, podemos observar que o grupo
30CH sangue FA pre foi capaz de promover a redução da carga parasitária cardíaca,
entretanto, esta redução ocorreu em uma taxa menor do que o grupo de animais que
recebeu o bioterápico somente em um tratamento tardio.
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Figura 22: Número de parasitas por 100 células dos grupos de animais, na fase crônica da
doença de Chagas, tratados com bioterápicos provenientes do sangue de animais infectados
na FA. A figura mostra diferentes posologias (pre e pos infecção), mas ambas são capazes
de reduzir o número de parasitas, quando comparados ao controle. A análise estatística foi
realizada por ANOVA, seguido da comparação múltipla de Tukey`s, ****p<0,0001; ***p<0,001
(diferença estatística em relação ao controle). Medicamentos preparados na escala
centesimal do método hahnemanniano (CH).

A dificuldade em se estabelecer uma posologia adequada para o tratamento da
DC, principalmente na FC, não é restrita a estudo com animais ou protocolos
homeopáticos. Diversas doses e posologias já foram conduzidas em estudos clínicos
com doentes na fase crônica da doença (SCARIM et al., 2018). Os esquemas de
tratamento apresentam concentrações de benzonidazol de 10 a 100mg, em períodos
de 5 a 70 dias. Mas, além de provocar efeitos colaterais proporcionais as
concentrações e período utilizados, o medicamento ainda não é capaz de prevenir
lesões teciduais ou eliminar as formas amastigotas do tecido. Desta forma, a redução
da carga parasitária cardíaca pelos bioterápicos estudados é um grande avanço, não
só na pesquisa homeopática, mas na pesquisa da própria doença de Chagas.
A fase crônica da DC ainda é pouco estudada experimentalmente. Pouco se
sabe da razão da ineficácia dos medicamentos disponíveis. A padronização e
validação de técnicas como o qPCR facilitaram o estudo da DC. Contudo, segundo
Bern e colaboradores (2007), a ausência de um método especifico para detectar e
quantificar a parasitemia ainda é um obstáculo para o melhor entendimento do
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impacto da parasitemia persistente no desenvolvimento da doença de chagas e
caracterizar a carga parasitária para avaliar o prognóstico e a terapia, fato reforçado
por Volpato e colaboradores (2017).
A dificuldade em se estabelecer qual foi o melhor bioterápico utilizado neste
modelo experimental, tanto para a fase aguda, quanto para a fase crônica da doença
de Chagas, resulta do fato da inexistência de um biomarcador padrão para se
determinar a cura ou a eficácia dos tratamentos, ou, ao menos, para predizer o risco
de ocorrer evolução para a fase crônica da doença.
Mesmo em condições experimentais, os modelos da doença de Chagas
envolvem uma serie de parâmetros incontroláveis, incluindo a relação entre exposição
e cura, via de administração, período e duração do tratamento, linhagem do animal,
interação parasita-hospedeiro e tipo da resposta imune. Também precisa determinar
melhor os critérios de cura e estagio da doença.
Este estudo e outros estudos publicados por diferentes grupos de pesquisa,
demostram que o bioterápico preparado com T. cruzi altera o curso da infecção
experimental, sugerindo que estes bioterápicos são capazes de estimular a respostas
imune do hospedeiro.
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Existe uma necessidade crítica para o desenvolvimento de novos fármacos
para o tratamento da doença de Chagas. Além disto, uma padronização dos modelos
animais estudados facilita a comparação dos dados disponíveis. Assim, os dados
apresentados e discutidos neste trabalho permite concluir que:
•

Todos os controles negativos utilizados (PBS, solução etanólica e etanol
dinamizado) possuíram a mesma atividade biológica em animais
infectados na fase aguda da doença de Chagas;

•

Os bioterápicos que foram preparados a partir de sangue de animais que
estavam na fase aguda da infecção, assim como os bioterápicos que
utilizaram sangue de animais na fase crônica da infeção como matéria
prima, foram capazes de aumentar o período pré-patente em animais
infectados experimentalmente;

•

Todos os bioterápicos analisados foram capazes de reduzir a
quantidade de parasitas circulantes durante o pico de parasitemia,
quando comparados ao controle negativo;

•

O método de preparo do medicamento não alterou significativamente a
resposta biológica na redução do pico de parasitemia;

•

O pré tratamento dos animais a serem infectados não resultou em
vantagem na evolução parasitológica da doença de Chagas;

•

A determinação da carga parasitária cardíaca, por qPCR, foi
determinante para analisar a evolução da doença e comparação entre
os grupos;

•

Os bioterápicos analisados apresentaram especificidade entre a origem
da matéria prima e a ação do medicamento, na fase aguda da doença
de Chagas;

•

A administração via gavage apresentou melhores resultados gerais,
quando comparada a administração ad libitum, na fase aguda da
infecção;

•

Todos os controles negativos utilizados (PBS, solução etanólica e etanol
dinamizado) possuíram a mesma atividade biológica em animais
infectados na fase crônica da doença de Chagas;
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•

Todos os bioterápicos estudados foram capazes de reduzir a carga
parasitária na musculatura cardíaca dos animais na fase crônica da
infecção, em comparação ao controle negativo;

•

Os bioterápicos preparados por diferentes métodos, potências e escala
resultaram em taxas de redução da carga parasitária diferentes na fase
crônica da DC;

•

A especificidade de ação dos bioterápicos não foi estabelecida no
tratamento de animais na fase crônica da DC;

•

O tratamento concomitante à infecção levou a uma taxa de redução
menor na carga parasitária dos animais na fase crônica da DC.

93

6.REFERÊNCIAS

94

AABEL, S. et al. Is homeopathic ‘immunotherapy’ effective? A double-blind, placebocontrolled trial with the isopathic remedy Betula 30c for patients with birch pollen
allergy. Br. Homeopathic J., v. 89, n. 4, p. 161-168, 2000.
ALBUQUERQUE, S. et al. Estudo comparativo entre diferentes dinamizações do
bioterápico “Tripanosominum” na doença de Chagas experimental. Pesq.
Homeopática, v. 8, n. 2, p. 79-80, 1993.
ALEIXO, D. L. et al. Higher frequency of administration of biotherapic T. Cruzi 17DH
decreases parasitemia and increases survival in mice infected with Trypanosoma
cruzi. IJHDR, v. 10, n. 36, p. 163–166, 2011.
ALEIXO, D. L. et al. Highly diluted medication reduces parasitemia and improves
experimental infection evolution by Trypanosoma cruzi. BMC Res Notes, v. 5, p.
352–361, 2012.
ALMEIDA, C. M. C. Nosódios: uma revisão crítica. 1997. Trabalho de conclusão de
curso (Especialização) – Instituto Hahnemanniano do Brasil, 1997.
ALMEIDA, A. C. et al. Tratamento de mastite subclínica em bovinos utilizando
bioterapia. Revista da Universidade de Alfenas, v. 5, p. 199-203, 1999.
ALMEIDA, L. R. Pesquisa em Bioterápicos. Cult Homeopát., p. 6-17, n. 16, 2006.
ALMEIDA, L. R. et al. Effects of homeopathy in mice experimentally infected with
Trypanosoma cruzi. Homepathy, v. 97, n. 2, p. 65-69, 2008.
ALMIRANTIS, Y. Homeopathy – between tradition and modern science: remedies as
carriers of significance. Homeopathy, v. 102, p. 114-122, 2013.
ALVES, J. M. Cura pela isopatia, 2009. Disponível em:
<http://ebookbrowse.com/cura-pela-isopatia-pdf-d44603237>. Acesso em: 17 set.
2012.
ANDREWS, K. T.; FISHER, G.; SKINNER-ADAMS, T. S. Drug repurposing and
human parasitic protozoan diseases. Int. J. Parasitol. Drugs Resist., v. 4, p. 95111, 2014.
ARAUJO, S. M. et al. Efeito de diferentes diluições de bioterápicos de Toxoplasma
gondii na clínica de camundongos infectados. Rev Hom., v. 74, n. 3, p. 111, 2011.
ARAUJO, S. M. et al. Exploring the model of murine infection by Trypanosoma cruzi
to investigate treatment with highly diluted drugs: the influence of Lycopodium
clavatum or Phosphorus in Wistar rats. Homeopathy, v. 105, p. 17-18, 2016.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. Manual de
normas técnicas para farmácia homeopática. 3 ed. São Paulo, 2003.
AUFDERHEIDE, A. C. et al. A 9,000-year record of Chagas’ disease. Proc Natl
Acad Sci, v. 101, n. 7, p. 2034-9, 2004.

95

BANERJEE, P. et al. Evidences of protective potentials of microdoses of ultra-high
diluted arsenic trioxide in mice receiving repeated injections of arsenic trioxide. Evid
Based Complement Alternat Med, v. 2011, p. 1-10, 2011.
BASOMBRIO, M. A.; BESUSCHIO, S. Trypanosoma cruzi culture used as vaccine to
prevent chronic Chagas disease in mice. Infect. Immun., v. 36, p. 351-356, 1982.
BEAUMIER, C. M. et al. Status of vaccine research and development of vaccines for
Chagas disease. Vaccine, v. 34, p. 2996–3000, 2016.
BELLAVITE, P. et al., Immunology and Homeopathy: Clinical Studies-part I. Evid
Based Complement Alternat Med, v. 3, n. 3, p. 293-301, 2006a.
BELLAVITE, P. et al. Immunology and Homeopathy: 2. Cells of the Immune System
and Inflammation. Evid Based Complement Alternat Med, v. 3, p. 13-24, 2006b.
BENEZ, S. M. Homeopatia: 100 segredos aos que se tratam. 2 ed. São Paulo:
Robe, 1999. 177p.
BENITES, N. R. Doenças agudas: aspectos imunológicos e patológicos e sua
relação com a escolha do medicamento homeopático e modo de
administração. 1996. 106f. Monografia (Especialização em Homeopatia) –
Associação Paulista de Homeopatia, São Paulo, 1996.
BERCHIERI, A. Jr. et al. Evaluation of isopathic treatment of Salmonella enteritidis in
poultry. Homeopathy, v. 95, n. 2, p. 94-97, 2006.
BERMUDEZ, J. et al. Current drug therapy and pharmaceutical challenges for
Chagas disease. Acta Tropica, v. 156, p. 1–16, 2016.
BERN, C et al. Evaluation and Treatment of Chagas Disease in the United States: a
systematic review. JAMA, v. 298, n. 18, p. 2171–2181, 2007.
BERN, C. Antitrypanosomal Therapy for Chronic Chagas’ Disease. N Engl J Med, v.
364, p. 2527–2534, 2011.
BERN, C. Chagas’ Disease. N Engl J Med, v. 373, n. 5, p. 456–466, 2015.
BERNARDO, F.; MOREIRA, G. Proposta para implantação de atendimento
homeopático. Rev. Hom., v. 60, n. 2, 1995.
BOERICKE, W. Matéria médica homeopática com índice terapêutico. 2 ed. Rio
de Janeiro: Benjamin B Fraenkel, 1993, 516p.
BOIRON, J. et al. L’étude de l’action de dilutions hahnémanniennes de chlorure
mercurique sur l’index mitotique de culture de cellules animals [Study of the action of
Hahnemannian dilutions of chloride of mercury on the mitotic index of animal cell
cultures. Ann Hom Franc, v. 23, p. 43-49, 1981.

96

BONAMIN, L. V. et al. Very high dilutions of dexamethasone inhibit its
pharmacological effects in vivo. Br Homeopath J., v. 90, n. 4, p. 198-203, 2001.
BONAMIN, L. V. In: Signals and Images: Contributions and contradictions about
High Dilution Research. Springer, 2008. 222p.
BONAMIN, L. V. et al. The use of animal models in homeopathic research - a review
of 2010-2014 PubMed indexed papers. Homeopathy, v. 104, n. 4, p. 283–291, 2015.
BONAMIN, L. V.; ENDLER, P. C. Animal models for studying homeopathy and high
dilutions : Conceptual critical review. Homeopathy, v. 99, n. 1, p. 37–50, 2010.
BORDET, M. F. et al. Treating hot flushes in menopausal women with homeopathic
treatment: Results of an observational study. Homeopathy, v. 97, p. 10-15, 2008.
BRAGA, C. F. et al. De. Biotherapic 200 DH reduces cerebral parasitism in mice
infected with Toxoplasma gondii. Int J High Dilution Res., v. 10, n. 36, p. 158–162,
2011.
BRASIL, Ministério da Saúde. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3 ed. São
Paulo: Atheneu Editora, 2011.
BRENER, Z. Therapeutic activity an criterion of cure on mice experimentally infected
with Trypanosoma cruzi. Revista do Instituto de MedicinaTropical de São Paulo,
v.4, p.389-96, 1962.
BRIZZI, M. et al. The efficacy of ultramolecular aqueous dilutions on a wheat
germination model as a function of heat and aging-time. Evid Based Complement
Alternat Med, v. 2011, p. 1-11, 2011.
BRUNINI, C. R. D. Homeopatia. Revista Planeta. São Paulo: Editora Abril, 1998.
CAMPBELL, A. As duas faces da homeopatia. São Paulo: Materia Médica, 1991.
136p.
CARBONI, N. M. A Psicodinâmica do Amor. São Paulo: Editora, 2002. 242p.
CARNEIRO, C. M. et al. Experimental and Clinical Treatment of Chagas Disease: A
Review. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 97, n. 5, p.
1289–1303, 2017.
CARRARO, A. A. et al. Comportamento da curva de infecção na doença de Chagas
experimental frente a via de administração do bioterápico Tripanosominum TcD30.
Pesq. Homeopática, v. 8, n. 2, p. 83-84, 1993.
CASTRO, D. et al. Uso do nosódio meningococcinum como preventivo contra a
meningite meningocócica. Similia, v. 16, 1975.
CASTRO, D. Homeopatia e Profilaxia. São Paulo: Mauro Familiar Editora. 1980.
145p.

97

CASTRO, S. L.; ARAUJO-JORGE, T. C.; RIVERA, M. T. Parte II: Protocolos e
métodos de trabalho em doença de Chagas experimental. In: Doença de chagas:
manual para experimentação em animal, 2000.
CASTRO, S. L.; SOEIRO, M. N. A pesquisa de novas drogas para o tratamento
da doença de Chagas. FIOCRUZ, Ministério da Saúde. Disponível em:
<http://www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=124.>. Acesso em: 28
nov. 2013.
CFF. Conselho Federal de Farmácia. Disponível em:
<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/319.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2012.
CHATELAIN, E.; KONAR, N. Translational challenges of animal models in chagas
disease drug development: A review. Drug Design, Development and Therapy, v.
9, p. 4807–4823, 2015.
CLINICALTRIALS. Disponível
em:<https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=chagas+disease&term=&cntry=&state=
&city=&dist=>, Acesso em: jun., 2018. Palavra chave : Chagas disease.
COSTA, M. et al. Doença de chagas: uma revisão bibliográfica. REFACER, v. 2, n.
1, 2013.
COURA, J. R.; CASTRO, S. L. A critical review on Chagas disease chemotherapy.
Mem Inst Oswaldo Cruz, v. 97, p. 3-14, 2002.
COURA, J. R.; DIAS, J. C. Epidemiology, control and surveillance of Chagas disease
- 100 years after its discovery. Mem Inst Oswaldo Cruz, v. 104, p. 31-40, 2009.
CUCUNUBA et al. Increased mortality attributed to Chagas disease: a systematic
review and meta-analysis. Parasit Vectors, v. 9, n. 42, 2016.
CUMMINGS, K. L.; TARLETON, R. L. Rapid quantitation of Trypanosoma cruzi in
host tissue by real-time PCR. Mol Biochem Parasitol, v. 129, n. 1, p. 53-9, 2003.
DANNINGER, T.; GALLENBERGER, K.; KRAELING, J. Immunologic changes in
healthy probands and HIV infected patients after oral administration of
Staphylococcus aureus 12c: a pilot study. Br Homeopath J., v. 89, n. 3, p. 106-115,
2000.
DANTAS, F. O que é Homeopatia. 4 ed. São Paulo: Brasiliense. Coleção Primeiros
Passos, v. 134, 1989.
DEMARQUE, D. Técnicas Homeopáticas. Buenos Aires: Ediciones Marecel, 1981,
119 p.
DI NEPI, L. Practical applications of isotherapy in chronic and acute pathologies. Br
Homoeopath J., v. 79, n. 4, p. 217-220, 1990.

98

DNDI. Drugs for Neglected Diseases initiative. Disponível em:
<https://www.dndial.org/doencas/doenca-chagas/>. Acesso em: jun. 2018.
DUDGEON, R. E. Hahnemann esboço de uma biografia. Rev Hom., v. 59, n. 3-4, p.
10-30 1994.
DUPRAT, H. A Teoria e a Técnica Homeopática, Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica
Editora, 1982. 198 p.
ENDLER, P. C.; DUCKWORTH, J. Repetitions of fundamental research models for
homeopathically prepared dilutions beyond 10 À 23 : a bibliometric study The role of
the research ethics committee in providing ethical approval for provings . The
findings from a pilot study The clinical exp. Homeopathy, v. 105, n. 1, p. 13–14,
2016.
ENDLER, P. C. et al. Replications of fundamental research models in ultra high
dilutions 1994 and 2015 - update on a bibliometric study. Homeopathy, v. 104, p.
234–245, 2015.
ESKINAZI, D. Homeopathy re-revisited: Is homeopathy compatible with biomedical
observations? Archives of Internal Medicine, v. 159, p. 1981–1987, 1999.
FERRAZ, F. N. et al. O efeito de diferentes potências de bioterápico de
Trypanosoma cruzi na infecção experimental. Brazilian Homeopathic Journal, v.
11, n. 1, p. 5–6, 2009.
FERRAZ, F. N. et al. Different forms of administration of biotherapy 7 dH in mice
experimentally infected by Trypanosoma cruzi produce different effects.
Homeopathy, v. 100, n. 4, p. 237-243, 2011.
FERRAZ, F. N. et al. Different treatment schemes and dynamizations of
Trypanosoma cruzi biotherapies: what information do they transfer to the organism in
infected mice? Homeopathy, n. October 2015, p. 1–11, 2016.
FERRAZ, L. R. et al. Technological innovation strategies for the specific treatment of
Chagas disease based on Benznidazole. Acta Tropica, v. 185, n. October 2017, p.
127–132, 2018.
FLEISHER, M. A.; McCARTER, D. F. Homeopathy or isopathy? J Fam Pract., v. 51,
n. 11, p. 984-986, 2002.
FONTES, O. L. Farmácia Homeopática – teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Manole
LTDA, 2009. 366p.
FREITAS, J.M. et al. Real time PCR strategy for the identification of major lineages
of Trypanosoma cruzi directly in chronically infected human tissues. International
Journal for Parasitology, v.35, n.4, p.411-7. 2005.
FRIEDRICH, M. J. Chagas disease drug shortage. JAMA, v. 306, n. 19, p. 2082,
2011.

99

FRYE, J. Homeopathy in office practice. Prim Care., v. 24, n. 4, p. 845-865, 1997.
GARCIA, S. et al. Treatment with benznidazole during the chronic phase of
experimental Chagas’ disease decreases cardiac alterations. Antimicrob Agents
Chemother, v. 49, n. 4, p. 1521-8, 2005.
HAHNEMANN, S. Organon: da arte de curar. 3 ed brasileira. São Paulo: GEHSP,
2007.
KOSSAK-ROMANACH, A. Homeopatia em 1000 conceitos. São Paulo: Elcid,
1994.
LIU, Q.; ZHOU, X. N. Preventing the transmission of American trypanosomiasis and
its spread into non-endemic countries. Infectious Diseases of Poverty, v. 4, n. 1, p.
1–11, 2015.
LOPES, R. A. et al. Estudo histopatológico de alterações do fígado e coração de
camundongos inoculados com T. cruzi e tratados com bioterápico D30. Pesquisa
Homeopática, p. 14-18, 1986.
LOPES, C. R. et al. Highly diluted medication reduces tissue parasitism and
inflammation in mice infected by Trypanosoma cruzi. Homeopathy, v. 105, n. 2, p.
186–193, 2016.
LOURENÇO, N. T. Homeopatia Veterinária. Disponível em :
<http://www.powerline.com.br/neisavet>. Acesso em 07 nov. 2012.
LUCENA, E. A. Avaliação hematológica de cabras acometidas de agalaxia
contagiosa dos ovinos e caprinos tratadas com o bioterápico Mycoplasma
agalactiae. 2011. 34f. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária) Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2011.
LUZ, M. T. A arte de curar versus A ciência das doenças: história social da
Homeopatia no Brasil. São Paulo: Dynamis Editorial, 1996.
LYRIO, C. Nosódios Bioterápicos: Repertório. Rio de Janeiro: C. Lyrio, 2002. 71p.
MACEDO, S. B. et al. Anti-inflammatory activity of Arnica montana 6CH: preclinical
study in animals. Homeopathy, v. 93, n. 2, p. 84-87, 2004.
MARINHO, M. L. Ação terapêutica do bioterápico de Mycoplasma Agalactiae em
caprinos com agalaxia contagiosa dos ovinos e caprinos. 2008. 113f. Tese
(Doutorado em Ciência Veterinária) - Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Recife, 2008.
MINISTÉRIO da saúde. Disponível em:< http://portalms.saude.gov.br/saude-de-az/doenca-de-chagas/situacao-epidemiologica>. Acesso em: jun. 2018.
MOTA, A. R. et al. Mormo em eqüídeos nos Estados de Pernambuco e Alagoas.

100

Revista Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 20, n. 4, p. 155-159, 2000.
NASI, A. M. T. T.; RIBEIRO, R. D.; LOPES, R. A. Utilização de soros de
camundongos e ratos tratados com bioterápicos D30 em reações de aglutinação
com T. cruzi. Pesq Homeopática, p. 9-10, 1986.
NASSIF, M. R. G. Compendio de Homeopatia. São Paulo: Robe, 1997. 399p.
PEDALINO, C. M. et al. Effect of Atropa belladona and Echinacea angustifólia in
homeopathic dilution on experimental peritonitis. Homeopathy, v. 93, n. 4, p. 193198, 2004.
PEREZ-MOLINA, J. A. et al. Old and new challenges in Chagas disease. Lancet
Infectious Diseases, v. 15, n. 11, p. 1347–1356, 2015.
PÉREZ-MOLINA, J. A.; MOLINA, I. Chagas disease. The Lancet, v. 391, n. 10115,
p. 82–94, 2018.
PERKO, S. J. The homeopathic treatment of influenza: Surviving influenza
epidemics and pandemics past, present and future with homeopathy. United States:
Benchmark Homeopathic Publications, 2005. 456p.
PODOLSKY, S.; KESSELHEIM, A. Regulation homeopathic products – a century of
dilute interest. New England Journal of Medicine, v. 374, n. 3, p. 201–203, 2016.
PONTIN, K. et al. Avaliação da atividade biológica do bioterápico in vivo sob as
formas amastigotas na infecção experimental determinada por Leishmania (Viannia)
braziliensis. Pesquisa Homeopática, v. 17, n. 2, p. 29-32, 2002.
PUSTIGLIONE, M. O moderno Organon da arte de curar de Samuel
Hahnemann.
São Paulo: Typus Editora, 2001. 320p.
QUEIROZ, A. O. et al. Avaliação do bioterápico Trypanosoma cruzi 30 DH: um
estudo in vivo. Cult. Homeopat., v. 17, p. 9-13, 2006.
RASSI, A. Jr.; RASSI, A.; MARIN-NETO, J. A. Chagas Disease. The Lancet, v. 375,
n. 9723, 2010.
REILLY, D. Isopathy: nostrum or Nocebo? Where now? Br Homeopath J., v. 89, n.
4, p. 159-160, 2000.
REIS, V. Cura Prática: “A manipulação do sopro da vida”, Disponivel em:
<http://www.syntonia.com/medicina>. Acesso em 12 nov 2012.
RIBEIRO, R. D. et al. Comportamento de tripomastigotas sanguinolas do
Trypanosoma cruzi, inoculados endovenosamente em camundongos normais e
tratados com bioterápicos. Rev Hom., v. 157, p. 14-18, 1983.

101

RIBEIRO, R. D.; LOPES, R. A.; NASI, A. M. T. T. Estudo da participação da
imunidade humoral e celular na doença de chagas experimental, em camundongos
tratados com bioterápico D30. Pesq. Homeopática, p. 11-13, 1986.
RIBEIRO, R. D. et al. Estudo comparativo dos índices de cura de camundongos
tratados com quimioterápicos e trypanosominum (TC D30). Pesq. Homeopática, v.
3, p. 45-49, 1987.
RIBEIRO, R. D. et al. Efeitos de fatores humorais do camundongo tratado com
Trypanosominum TC D30 em testes de lise do Tripanosoma cruzi ‘in vitro’. Pesq.
Homeopática, v. 4, p. 10-14, 1989.
SANDRI, P. et al. Trypanosoma cruzi: Biotherapy made from trypomastigote
modulates the inflammatory response. Homeopathy, v. 104, n. 1, p. 48–56, 2015.
SANDRI, P. F. et al. Biotherapic of Trypanosoma cruzi 17x controlled
histopathological alterations in mice infected by this protozoon. InternJ High Dil
Res, 2011.
SCARIM, C. B.; RIBEIRO, A. R.; DA ROSA, J. A.; CHIN, C. M. Response to different
benznidazole doses in animal models of chronic phase chagas disease: A critical
review. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 51, n. 2, p. 133–
135, 2018.
SCHEMBRI, J. Conheça a Homeopatia. 3 ed. Belo Horizonte: Comunicação, 1992.
263p.
SCHEPPER, L. D. Hahnemann Revisited: A textbook of Classical Homeopathy for
the Professional. United States: Full of Life Publications, 2001. 572p.
SCHIJMAN, A. G. Molecular diagnosis of Trypanosoma cruzi. Acta Tropica, v. 184,
p. 59–66, 2018.
SCHMUNIS, G. A.; YADON, Z. E. Chagas disease: a Latin American health problem
becoming a world health problem. Acta Tropica, v. 115, p. 14-21, 2010.
SEIRINGER, P. et al. Comparison of four PCR methods for efficient detection of
Trypanosoma cruzi in routine diagnostics. Diagnostic Microbiology and Infectious
Disease, v. 88, p. 225–232, 2017.
SELEGHINI, H. A. O que é o medicamento homeopático. Disponível em:
<http://www.drseleghinimedicohomeopata.com.br>. Acesso em: 12 nov. 2012.
SILVA, L.H.P.; NUSSENZWEIG, V. Sobre uma cepa de Trypanosoma cruzi
altamente virulenta para o camundongo branco. Folia Clínica et Biologica. v.20,
n.3, p.191-208, 1953.
SILVA, J. B. Farmacotécnica homeopática simplificada. Rio de Janeiro: Instituto
Hahnemanniano do Brasil, 231 p. 1977.

102

SILVA, A. M. C. P. et al. Uso de bioterápico de Mycoplasma spp. em rebanho bovino
leiteiro. Cult. Homeopat., v. 4, n. 13, p. 43-47, 2005.
SIQUEIRA, C. M. Alterações celulares induzidas por um novo bioterápico tipo
nosódio vivo sobre as linhagens MDCK e J774.G8. 2009. 125f. Dissertação
(Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Faculdade de Farmácia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
SOARES, I. C. Homeopatia: fundamentos básicos. Ribeirão Preto: Instituto
Homeopático François Lamasson, 1988. 47p.
SOLANGE L. DE CASTRO, TANIA C. ARAUJO-JORGE, MARIA TERESA RIVERA,
A. C. V. J. Parte II – Protocolos e métodos de trabalho em doença de Chagas
experimental. In: Doença de chagas: manual para experimentação animal. [s.l:
s.n.]p. 368.
STOCK-SCHROER, H. et al. Reporting Experiments in Homeopathic Basic Research
— Description of the Checklist Development. JEBCAM, v. 2011, 2009.
TARLETON, R. L. Chagas Disease: A Solvable Problem, Ignored. Trends in
Molecular Medicine, v. 22, n. 10, p. 835–838, 2016.
TAYLOR, M. A. et al. Randomised controlled Trial of homoeopathy versus placebo in
perennial allergic rhinitis with overview of four trial series. BMJ, v. 321, n. 7259, p.
471-476, 2000.
TEIXEIRA, M. Z. Similitude in modern pharmacology. Br Homeopath J., v. 88, n. 3,
p. 112-120, 1999.
TETAU, M. Homeopatia. 6 ed. São Paulo: Andrei, 1980. 175p.
TETAU, M. Hahnemann: muito além da genealidade. São Paulo: Organon, 2001.
262 p.
VITHOULKAS, G. Homeopatia: ciência e cura. São Paulo: Cultrix, 1997. 436 p.
VOELKER, R. Attention sought for neglected diseases. JAMA, v. 301, n. 17, p. 17551756, 2009.
VOLPATO, F. C. Z. et al. Combined parasitological and molecular-based diagnostic
tools improve the detection of Trypanosoma cruzi in single peripheral blood samples
from patients with Chagas disease. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, v. 50, n. 4, p. 506–515, 2017.
WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Disponível
em:<http://search.who.int/search?q=chagas+disease&ie=utf8&site=who&client=_en_
r&proxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype>. Acesso
em: jun., 2018.

103

ZINGALES, B. Trypanosoma cruzi genetic diversity: Something new for something
known about Chagas disease manifestations, serodiagnosis and drug sensitivity.
Acta Tropica, p. 0–1, 2017.
ZUCOL, F. et al. Real-time quantitative broad-range PCR assay for detection of the
16S rRNA gene followed by sequencing for species identification. J. Clin. Microbiol.,
v. 44, n. 8, p. 2750-9, 2006.

