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RESUMO 
 

O Tripanosoma cruzi é um protozoário que instaura uma infecção grave em seu hospedeiro vertebrado, 
podendo causar danos irreversíveis, principalmente em suas células musculares, conhecida como a doença 
tripanossomíase ou Doença de Chagas. A medicação disponível no mercado, que combate esse parasito, 
não é eficiente e produz danos indesejáveis, fazendo-se necessário a busca por outros campos da medicina 
em termos de medicação. Nesse sentido, pesquisas com medicamentos homeopáticos têm se revelado 
promissoras no combate ao parasito, sobretudo as formas amastigotas, que são mais difíceis de serem 
exterminadas. Os bioterápicos são os homeopáticos que obtiveram maior sucesso em relação à infecção por 
T. cruzi. Esses medicamentos possuem seu princípio ativo retirado do próprio parasito, suas toxinas, parte de 
membras, realizando uma terapia conhecida como isoterapia – cura pelo igual. Dessa forma, são 
imprescindíveis mais esclarecimentos sobre o mecanismo pelo qual esse medicamento da prática 
complementar atua, sobretudo na área histopatológica, buscando evidenciar resultados com a dose 
adequada. Serão analisadas 100 lâminas histológicas, em ‘ziguezague’’, para que os campos não se 
sobreponham, objetivando encontrar células infectadas ou não pelas amastigotas, bem como células da 
imunidade inata ou adquirida, entendendo o papel da inflamação na progressão dessa doença e no ciclo de 
vida do parasito. São esperados resultados positivos, onde as amastigotas sejam extintas das células 
musculares, sem danos musculares, além de uma resposta inflamatória eficiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bioterápicos; Doença de Chagas; homeopatia; T. cruzi.  

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Trypanosoma cruzi é o protozoário responsável por causar a tripanossomíase 
americana, também conhecida como doença de Chagas (DC) (TORTORA; FUNKE; CASE, 
2012). A infecção humana por T. cruzi é frequente nas Américas, sobretudo na América 
Latina, configurando como a terceira doença parasitária mais prevalente no mundo, com 
crescente número de casos no continente europeu e asiático (BOCCHI et al., 2012).   

A infecção pelo parasito consiste na invasão de determinados tecidos pela forma 
tripomastigota metacíclico, uma forma flagelada que se movimenta pela corrente sanguínea 
e interage com as células do hospedeiro num processo de invasão que compreende: 
adesão celular, interiorização e formação de um vacúolo parasitóforo e fenômenos 
intracelulares. O parasito então invade células musculares esqueléticas, lisas e cardíacas 
– principais alvos – e passa por um processo de transformação, sendo chamado de 
amastigota (aflagelado) (NEVES et al., 2016).  

A infecção por T. cruzi mobiliza vários mecanismos da resposta imune inata e 
adaptativa que levam ao controle da infecção, mas não elimina o parasito do hospedeiro 
vertebrado, resultando em uma baixa parasitemia e persistente parasitismo tecidual. 
Estudos mostram que lesões teciduais resultantes da resposta imune prolongada 
desencadeada pela permanência do parasito no tecido participam na patogênese das 
diversas formas clínicas da doença. Postula-se assim que a DC é uma doença 
eminentemente inflamatória cujas lesões provocadas pelo parasito nos diferentes tecidos 
revelam-se em sinais e sintomas (NEVES et al., 2016).  
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O tratamento para a DC é parcialmente eficaz. No Brasil a única droga disponível, o 
benzonidazol é indicado para a fase aguda da doença e acompanha efeitos indesejáveis 
importantes que comprometem a adesão ao tratamento (BEZERRA; MENEGUETTI; 
CAMARGO, 2012). Um estudo realizado por Bermudez et al. (2016) revelou vários avanços 
na busca de tratamentos mais eficazes para a infecção por T. cruzi e, em um dos estudos 
citados, mostrou que medicamentos homeopáticos em modelos animais surgem uma 
alternativa a ser considerada (ALEIXO et al., 2012; SANDRI et al., 2015).  

Aliado a isso, e, dessa forma, podem provocar efeitos significativos nas 
manifestações morfológicas da infecção desse parasito, evidenciando a importância desse 
estudo. As pesquisas utilizando medicamentos homeopáticos tem crescido nas últimas 
décadas (FERRAZ et al., 2011). Na infecção por T. cruzi, chama atenção a atuação dos 
bioterápicos (ALEIXO et al., 2012, SANDRI et al., 2015).  

Os medicamentos bioterápicos são medicamentos homeopáticos, feitos com 
utilização do próprio agente etiológico como matéria prima. Também conhecidos como 
nosódios, os bioterápicos consistem em medicamentos formulados por um princípio ativo a 
partir, principalmente, de um produto patológico animal ou vegetal. Sendo assim, órgãos 
doentes, patógenos e suas toxinas, bem como secreções patológicas. No campo da 
homeopatia, essa terapêutica é denominada isopatia, conhecida como a cura pelo igual, 
descrita por Almeida (2011), onde o igual (patógeno) é capaz de destruir o igual (patologia).  

Embora não seja totalmente claro o mecanismo pelo qual estes medicamentos 
atuam, algumas hipóteses foram formuladas com base em pesquisas experimentais, 
evidenciando, por exemplo, aumento da apoptose de células infectadas (ALEIXO et al., 
2012). Em um estudo com bioterápico 200dH, cobaias tratadas com bioterápico exibiram 
um aumento de algumas citocinas, evidenciando que esse medicamento estimula a 
resposta imunidade humoral frente os parasitos (ALEIXO et al., 2017). O aumento de TNF-
α e IL-6 e a diminuição de IL-4, IL-10 e IL-17A neste estudo mostraram que o tratamento 
usando 200dH, em dose única, promove modificações no organismo (ALEIXO et al., 2017).    

Segundo a CONAHON (Conselho Nacional de Homeopatia e Fitoterapia) o uso da 
homeopatia é livre em quase 100% dos países onde é usada, como na Índia, EUA, 
Inglaterra, Canadá, Portugal. Isso passa a ser um problema para a sociedade, uma vez que 
frente aos resultados prévios e revisões da literatura, os medicamentos homeopáticos 
atuam em todos os tipos de células com os mais variados tipos de resposta.  

Desde 1980, a homeopatia é considerada no Brasil como uma das especialidades 
médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (BRASIL, 1980). Em 2006 foi 
criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), onde 
Ministério da Saúde passou a considerar o tratamento à base de produtos naturais, como 
a fitoterapia e homeopatia, como sendo um sistema complexo, de abordagem integral e 
dinâmica do processo saúde-doença, com ações no campo da prevenção de agravos, 
promoção e recuperação da saúde (BRASIL, 2006).  

A partir disso, em 2007, o Ministério da Saúde passou a incluir essas práticas nos 
tratamentos subsidiados pela rede de Sistema Único de Saúde (SUS). Frente a essa nova 
abrangência das terapias com produtos naturais, e as políticas de promoção da saúde 
promovida pelo SUS, surge a necessidade de mais estudos sobre a ação dos produtos 
homeopáticos usados no cotidiano da população e sobre as suas possibilidades 
terapêuticas. Muitos medicamentos homeopáticos usados sem o devido conhecimento 
podem trazer riscos à saúde devido a seus efeitos.  

Os resultados prévios obtidos após análise do tratamento dos animais infectados 
com T. cruzi com o bioterápico 200dh mostraram que houve um aumento na mortalidade 
dos animais infectados e na infecção tecidual por exemplo. Esses resultados sugeriram que 
o mesmo medicamento dado em fases diferentes (cônica e aguda) da doença, pode ser 
desfavorável ao prognóstico.  
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Dessa forma, enfatiza-se a necessidades de estudos qualificados e controlados que 
revelem a resposta do organismo infectado, frente às medicações homeopáticas, 
colaborando à correta administração medicamentosa. Dessa maneira, evitando a 
automedicação ou não acompanhamento dos pacientes. 

Esse estudo busca, dessa forma, avaliar a ação do bioterápico 200dH em lâminas 
histopatológicas de órgãos alvos após infecção com T. cruzi em camundongos. Para isso, 
será analisado a resposta inflamatórias no baço, fígado, intestino e músculo cardíaco de 
camundongos após infecção com T. cruzi, a quantidade de macrófagos, linfócitos, 
plasmócitos no baço, fígado, intestino e músculo cardíaco de camundongos após infecção 
com T. cruzi, bem como a presença de figuras apoptóticas no ambiente de infecção por T. 
cruzi nos órgãos alvo. Além disso, será avaliada a presença de remodelamento de matriz 
tecidual, com formação de granulomas, relacionando os resultados obtidos com resultados 
prévios. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente estudo será realizado a partir de materiais confeccionados em um 
experimento cego, randomizado, em ensaio controlado, feito em triplicata, utilizando 
camundongos Suíços, Mus musculus, de 56 dias de idade. O experimento foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA/ UEM) sob o protocolo 030/2008, 
segundo as normas éticas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA).  

O experimento seguindo o protocolo de Aleixo et al. (2015). Foram utilizados animais 
infectados via I.P. com 1,400 tripomastigotas sanguíneas de T. cruzi, cepa Y. Os animais 
foram divididos em grupos e tratados com bioterápico 200dH injetável. Foram coletados 
materiais para análise da parasitemia e parasitismo tecidual e soro para dosagem de 
citocinas. Os dados foram publicados em Aleixo et al. (2017) e no presente estudo, 
propomos avaliar a histopatologia da infecção pelo parasito no esquema que apresentou 
resultados mais significativos e no controle. Para isso, serão utilizadas lâminas de órgãos 
alvo do T. cruzi: fígado, baço, intestino e coração, coletadas após o sacrifício dos animais. 
As lâminas foram coradas com Hematoxilina e Eosina e montadas em meio de montagem. 

A análise das lâminas será feita no laboratório de morfologia da UniCesumar, com a 
utilização do sistema de aquisição de imagens. Para a análise do número de células e tipos 
celulares, serão primeiro identificado os tipos celulares presentes. A contagem do número 
de células será realizada por campos na lâmina. Serão contadas 100 lâminas fazendo uma 
varredura na lâmina na forma de “ziguezague” para que os campos não se sobreponham. 

 
3 RESULTADOS 
 

Espera-se que, com os resultados encontrados, seja possível esclarecer a alteração 
da resposta inflamatória nos órgãos T. cruzi, explicando os resultados prévios encontrados. 
A junção desses resultados poderá elucidar a importância e periculosidade de tratamentos 
homeopáticos, enfatizando o cuidado na sua administração.  

Além disso, espera-se comprovar a atuação de medicamentos homeopáticos na 
Doença de Chagas, confirmando a capacidade desse medicamento intervir em patologias 
graves. Isso permitirá retirar as principais dúvidas acerca do medicamento homeopático, 
enfatizando sua interação com a imunidade humana. 
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