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RESUMO

Introdução: Canova é um medicamento homeopático usado como
imunomodulador. Botswana apresenta a maior prevalência de infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)
do mundo. Objetivos: Avaliar a evolução longitudinal da qualidade de vida de
pacientes com HIV/AIDS, que apenas utilizaram o Canova. Este estudo foi concebido
para ser um estudo prospectivo. Métodos: Os pacientes foram avaliados in loco antes
do início (T 00), após um (T 01) e dezoito (T 18) meses de tratamento com o Canova.
Para tanto, utilizou-se um questionário específico para qualidade de vida em
HIV/AIDS. Além disso, leucócitos do sangue periférico foram coletados em T 00 e T
01 para serem analisados através de microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Resultados: Os dados obtidos indicam que o tratamento foi altamente efetivo na
redução da sintomatologia e na melhora da qualidade de vida daqueles com HIV/AIDS
uma vez que recuperou parâmetros como percepção geral de dor, apetite, capacidade
para a realização de pequenos esforços e absenteísmo. Adicionalmente, os estudos em
MEV revelaram um tipo celular que só foi encontrado nas amostras de T 01.
Conclusões: Os resultados mostram uma mudança significativa em cada parâmetro de
qualidade de vida avaliado já no primeiro mês de tratamento, sendo que esses ganhos
se mantiveram durante os dezoito meses de tratamento. Os pacientes atingiram um
melhor estado de qualidade de vida através do uso do Canova. Além disso, os estudos
em MEV sugerem que o tratamento induziu a presença na circulação de um tipo
celular não encontrado anteriormente.
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Masculino
Feminino
Total

SD
5
7
12

T 00
NSD
9
23
32

Total
14
30
44

SD
5
7
12

T 01
NSD
9
23
32

Total
14
30
44

SD
3
3
6

T 18
NSD
4
18
22

Total
7
21
28

TABELA 01: DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES POR SEXO, GRUPO E TEMPO DE TRATAMENTO. T 00:
TEMPO IMEDIATAMENTE ANTES DO INÍCIO DO TRATAMENTO; T 01: TEMPO APÓS 01 MÊS
DE TRATAMENTO; T 18: TEMPO APÓS 18 MESES DE TRATAMENTO. SD: GRUPO DE
PACIENTES SEVERAMENTE DOENTES; NSD: GRUPO DE PACIENTES NÃO SEVERAMENTE
DOENTES.

Sensação de Dor
10,00
8,00
6,00
4,00
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7,25

6,53
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3,25
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Tempo 18
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**

Gráfico 1: Acompanhado de tabela, mostra o nível de dor relatado pelos
pacientes imediatamente antes (T 00), após um (T 01) e dezoito (T 18) meses de
tratamento com Canova. SD = grupo de pacientes severamente doentes; NSD = grupo
de pacientes não severamente doentes. A ANOVA seguida do teste de Tukey para
verificar a diferença entre as médias que foram realizadas. ** = p < 0,01.
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Apetite

**
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Gráfico 2: Acompanhado de tabela, mostra o nível de apetite relatado pelos
pacientes imediatamente antes (T 00), após um (T 01) e dezoito (T 18) meses de
tratamento com Canova. SD = grupo de pacientes severamente doentes; NSD = grupo
de pacientes não severamente doentes. A ANOVA seguida do teste de Tukey para
verificar a diferença entre as médias que foram realizadas. ** = p < 0,01.
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Capacidade de Realizar Pequenos
Esforços
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Gráfico 3: Acompanhado de tabela, mostra a capacidade de realização de
pequenos esforços relatada pelos pacientes imediatamente antes (T 00), após um (T
01) e dezoito (T 18) meses de tratamento com Canova. SD = grupo de pacientes
severamente doentes; NSD = grupo de pacientes não severamente doentes. A ANOVA
seguida do teste de Tukey para verificar a diferença entre as médias que foram
realizadas. ** = p < 0,01.
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Absenteísmo
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Gráfico 4: Acompanhado de tabela, mostra o nível de absenteísmo relatado
pelos pacientes imediatamente antes (T 00), após um (T 01) e dezoito (T 18) meses de
tratamento com Canova. SD = grupo de pacientes severamente doentes; NSD = grupo
de pacientes não severamente doentes. A ANOVA seguida do teste de Tukey para
verificar a diferença entre as médias que foram realizadas. ** = p < 0,01.
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Qualidade de Vida
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Gráfico 5: Acompanhado de tabela, mostra o nível de qualidade de vida dos
pacientes imediatamente antes (T 00), após um (T 01) e dezoito (T 18) meses de
tratamento com Canova. SD = grupo de pacientes severamente doentes; NSD = grupo
de pacientes não severamente doentes. A ANOVA seguida do teste de Tukey para
verificar a diferença entre as médias que foram realizadas. ** = p < 0,01.
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DISCUSSÃO

Tanto as respostas clínicas quanto os resultados em relação à qualidade de
vida obtidos nesse estudo estão em consonância com achados anteriores de outros
trabalhos com o Canova. Já se sabe que este imunomodulador homeopático atua nos
macrófagos (SASAKI et al, 2001; SATO et al, 2005; SELIGMANN et al, 2003;
PIEMONTE; BUCHI, 2002), ativando-os em menos de 48 horas (PIEMONTE;
BUCHI, 2002). Esses macrófagos por sua vez apresentam um aumento na sua
capacidade endocítica (LOPES et al, in press), além de terem a sua produção de TNFα reduzida (PIEMONTE; BUCHI, 2002). Essa redução se deve a uma conversão da
via metabólica dessa citocina (OLIVEIRA et al, in press), que resulta no aumento da
produção de Óxido Nítrico (NO) (OLIVEIRA et al, in press; PEREIRA et al, 2005). O
conjunto dessas ações pode justificar a observação clínica de que os pacientes que
estavam acometidos por candidíase oral apresentaram uma redução da infecção
fúngica logo no primeiro retorno, ou seja, em média uma semana após o início do
tratamento.
A caquexia consiste em um estado de elevada autoconsumação do
organismo, caracterizado pelo emagrecimento severo e altas taxas de catabolismo
muscular. A sua relação com o TNF-α é tamanha que essa citocina no passado já foi
denominada de caquexina. Na literatura não faltam exemplos da ligação dos altos
níveis plasmáticos de TNF-α e caquexia (ZHAO; ZENG, 1997; ARGILES;
WILLIAMSOM, 1989; MAHONY; TISDALE, 1988; OLIFF, 1988; FLORES et al,
1989), até mesmo em doenças como insuficiência cardíaca (ZHAO; ZENG, 1997). O
TNF-α é uma das várias substâncias produzidas pelos macrófagos, especialmente
quando esses estão ativados. Elevados níveis plasmáticos dessa citocina têm sido
observados em pacientes com doenças neoplásicas, infecciosas ou do colágeno, sendo
que em muitas o emagrecimento severo é uma das características (ZHAO; ZENG,
1997; ARGILES; WILLIAMSOM, 1989; MAHONY; TISDALE, 1988; OLIFF, 1988;
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FLORES et al, 1989).
Os portadores de doenças infecciosas, como a infecção pelo HIV e a AIDS,
terão, em algum momento, o seu metabolismo voltado ao consumo do tecido
muscular, como resultado do nível plasmático cronicamente alto de TNF-α. Isso se
deve ao fato de que os macrófagos, nesse caso, produzem a citocina com o intuito de
combater a infecção. Contudo, na infecção pelo HIV a resposta natural do sistema
imune não é efetiva para a erradicação do vírus (LU et al, 2004). Conseqüentemente,
essa estratégia não terá sucesso e submeterá cronicamente o indivíduo a uma
exposição de TNF-α em níveis elevados. Ao final, é essa citocina e o processo
metabólico decorrente, que são responsáveis pela anorexia e emagrecimento severo
presentes nesses pacientes.
O catabolismo severo normalmente leva os indivíduos a experimentarem
estágios de muita dor, que podem ser explicados pela degradação da musculatura e
perda de massa magra corporal. Os grupos musculares que estão fornecendo proteínas
e aminoácidos para o consumo do próprio organismo apresentam quantidades
diminuídas de unidades de actina e miosina. Como conseqüência, uma atividade que
costumava ser percebida como de baixa intensidade passa a ser experimentada como
moderada ou até mesmo vigorosa. Esse desafio à musculatura faz com que algumas
unidades musculares se rompam, causando dor. Esse processo de desafio muscular é
bem conhecido pelos freqüentadores de academias de ginástica e musculação, locais
em que organismos bem nutridos lançam mão de exercícios físicos com a intenção de
fortalecer e aumentar a musculatura, em um processo que, mesmo sendo anabólico, é
dolorido.
Apesar disso, não é apenas o catabolismo muscular que pode justificar a dor
sentida pelos pacientes. Os próprios níveis do TNF-α que originam esse catabolismo
têm o seu papel. Atualmente, vários trabalhos em diversas áreas e, em especial, em
reumatologia e ortopedia têm cada vez mais, demonstrado a relação entre essa citocina
e a dor (DAVIS JR., 2004; MULLEMAN et al, in press; KAST, in press). Essa
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substância tem sido apontada como a principal responsável pela ciatalgia em pacientes
com hérnia de disco, sendo mais importante até do que o tamanho da hérnia em si
(MULLEMAN et al, in press). Esse nexo também foi demonstrado pela diminuição no
quadro doloroso após o emprego de substâncias que bloqueiam a citocina, como o
anticorpo monoclonal específico anti-TNF-α, o infliximab (DAVIS JR., 2004;
MULLEMAN et al, in press; KAST, in press).
No entanto o emprego de tais substâncias tem enormes efeitos colaterais em
decorrência da imunossupressão que causam ao bloquearem o TNF-α, afinal essa
citocina é uma poderosa substância para a proteção do organismo. Nessas situações,
acaba-se saindo de um extremo e indo para o outro, pois se tem uma quantidade
elevada de citocina que, no entanto, não funciona, pois está bloqueada. Os efeitos
colaterais decorrentes dessa estratégia terapêutica são facilmente compreendidos.
Se ao invés de se ter um organismo saudável e bem “ajustado”, controlando e
regulando a produção de moléculas em sua necessária e suficiente quantidade, tem-se
um sistema que secreta essas substâncias em uma quantidade extraordinariamente
elevada, no ímpeto de debelar a agressão, a tática de usar um bloqueador, por mais
apurada que seja, sempre será uma maneira imperfeita de simular o controle do
organismo, já que se limita a tentar reduzir a ação de uma substância que já foi
produzida. Melhor seria ter um agente terapêutico que promova o ajuste pelo próprio
organismo, restabelecendo-o ao seu estado normal de funcionamento e permitindo que
o mesmo se auto-ajuste, em toda a sutileza que isso implica.
Traz-se isso à discussão, principalmente porque o Canova faz um pouco
disso. Ao desviar a via metabólica de produção do TNF-α para a produção do NO no
macrófago, o medicamento abre uma possibilidade de ataque à infecção totalmente
nova, e diga-se a verdade, ainda não bem compreendida. O NO é uma molécula com
maior poder de combate se comparada com o TNF-α e que, no entanto, parece
demonstrar menores efeitos colaterais. Além disso, faz com que os níveis de TNF-α
reduzam na circulação, retirando o organismo do ciclo vicioso que se encontrava.

1

Tudo isso sem falar na possibilidade de outras substâncias, que ainda não foram
identificadas, estarem sendo produzidas e servirem de sinalizadores, desencadeando
outra estratégia de combate ao vírus, por parte do organismo.
Há ainda a questão das doenças oportunistas, que ocorrem com freqüência
diminuída após o início do uso do Canova. Os resultados prévios demonstrando o
aumento no índice endocítico (LOPES et al, in press), bem como a redução, in vivo e
in vitro, da infecção pela Leishmania amazonensis em macrófagos de camundongos
tratados com o medicamento (PEREIRA et al, 2005), aliados às alterações na produção
de citocinas, fazem pensar que o sistema imune consegue reagir mais adequadamente a
essas afecções em virtude da resposta ter sido desencadeada por macrófagos
previamente ativados.
Não se pode esquecer que o trabalho duplo-cego, placebo controlado,
realizado por SASAKI e colaboradores. (2001), mostrou uma diminuição na carga
viral e nas doenças oportunistas em pacientes com HIV/AIDS que fizeram uso do
medicamento Canova. Tão pouco, pode-se deixar de lado o fato que nas amostras
submetidas à MEV foi observado um novo tipo celular somente nos pacientes tratados.
Essas células, com fenótipo leucocitário, têm aspecto de célula efetora ativada,
principalmente devido ao seu tamanho em relação às demais em sua volta. É
importante também perceber que não é uma célula da qual estejam brotando novos
vírus. Como no trabalho com Sarcoma 180, SATO e colaboradores. (2005)
evidenciaram um aumento significativo no número de células NK, de 0,023 para 0,130
(103/mL), no sangue periférico de camundongos tratados com Canova, podemos supor
que há uma forte possibilidade de essa célula ser uma NK.
Essas observações incitam e reforçam a formulação da hipótese de que o
organismo põe em ação uma outra estratégia de combate à infecção, mobilizando
inclusive outros sítios como a medula óssea. É possível e tentador aventar a
possibilidade que células efetoras e não suscetíveis a infecção pelo vírus estejam sendo
postas em ação pelo simples fato da ativação dos macrófagos, principalmente se
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lembrarmos que grande parte do estroma da medula óssea é constituída por
macrófagos. E que esses macrófagos produzem grande parte dos fatores de
crescimento e de diferenciação das células hematopoiéticas.
No final de 2004, o grupo do Recife demonstrou através de um raciocínio
extremamente simples, e por isso mesmo altamente elegante, a importância
fundamental das células apresentadoras de antígenos no combate ao HIV-1 e
conseqüente redução sustentada da carga viral. O modelo empregado consistiu em
fornecer às células dendríticas, derivadas de monócitos periféricos do próprio paciente,
alíquotas do vírus autólogo inativado, de tal forma que este não podendo infectar a
célula foi processado em informação imunogênica precisa e que culminou em uma
resposta imune efetiva contra o HIV (LU et al, 2004).
Os resultados desse estudo também mostram que após 30 dias de tratamento
com o Canova, os pacientes, que estavam sentindo dor em quantidades consideráveis,
reduziram essa percepção a níveis que podem ser encontrados na população dita
“normal”. Mais do que isso, essa redução se manteve na avaliação de dezoito meses, T
18. Então cabe o raciocínio de que a diminuição da dor se deveu a ativação dos
macrófagos, que por sua vez tiveram a sua produção de TNF-α reduzida em menos de
48 horas (PIEMONTE; BUCHI, 2002), diminuindo dessa maneira os níveis
circulantes de citocina ao qual o paciente esteve exposto. Ocorrendo isso, o aumento
do apetite seria uma conseqüência lógica. De fato, um dos primeiros sintomas
relatados pelos pacientes após o início do tratamento foi que o apetite voltou. A
maioria fez referência a esse fato já na primeira consulta de revisão semanal após o
início do uso do medicamento.
O decréscimo do TNF-α combinado a um melhor estado nutricional do
organismo em decorrência da volta do apetite acaba por converter o metabolismo de
um estado catabólico para um estado anabólico. Essa mudança leva a uma menor
quebra de miofibrílas, o que diminuí o desafio muscular e a sensação de dor. Também
explica porque a capacidade de realização de atividades de baixa intensidade
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aumentou.
Indivíduos que sentem menos dor, que se alimentam melhor, uma vez que
voltaram a ter apetite, podendo realizar atividades de maior intensidade, podem por
sua vez voltar a trabalhar e recomeçar a ganhar dinheiro, não só para o sustento
próprio, mas também para o de seus familiares. Como conseqüência o absenteísmo
reduziu. Ao final, tudo isso considerado em conjunto faz com que a qualidade de vida
aumente. É por isso que todos os pacientes, em ambos os grupos, atingiram um melhor
estado de qualidade de vida (gráfico 05).
Além disso, o fato de que os ganhos em qualidade de vida obtidos no
primeiro mês persistiram enquanto os pacientes mantiveram o tratamento com o
Canova, mesmo após um ano e meio, não pode ser ignorado. Esse fato levanta, com
grande veemência, a hipótese de que os resultados obtidos já no primeiro mês não
ocorreram por um eventual efeito placebo ou outra causa, mas sim devido ao
tratamento.
Entretanto, uma importante consideração deve ser feita. Como foi enfatizada
anteriormente, a viabilidade de se realizar a avaliação dos dezoito meses era incerta e,
nesse meio tempo, o programa de terapia anti-retroviral (ARV) se tornou disponível
em Gabane. Conseqüentemente, os pacientes que apresentavam indicação formal para
receber medicamentos ARVS foram orientados a procurar o programa. Contudo, se o
paciente desejasse, ele poderia usá-los mantendo a terapêutica homeopática com o
medicamento Canova. No momento da avaliação T 18, 42,86% dos pacientes estavam
usando o Canova em conjunto com os ARVS, enquanto 57,14% permaneceram com o
tratamento exclusivamente homeopático. O fato de que mais da metade dos pacientes,
após um ano e meio, continuarem optando por continuar apenas com o tratamento
homeopático é de extrema relevância.
Uma vez que esse estudo foi concebido para ser um estudo prospectivo
observacional, a hipótese de realização de um grupo controle, sujeito a um tratamento
placebo não nos pareceu adequada, uma vez que já existe um estudo duplo-cego,
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placebo controlado, demonstrando que o tratamento com o Canova reduz a ocorrência
de doenças oportunistas, a carga viral e os efeitos colaterais da terapia convencional
para HIV/AIDS (SASAKI et al, 2001). Sabíamos que a ausência do controle implicaria
em resultados na forma de hipóteses levantadas que só podem ser transformadas em
evidências com a realização de estudos controlados. Contudo, pareceu-nos antiético
privar pessoas em tamanha necessidade de um tratamento potencialmente efetivo. Isso
é bem claro para nós.

Conclusões
Podemos concluir que a qualidade de vida dos pacientes tratados apenas com
Canova melhorou de maneira significativa já ao final do primeiro mês de uso do
mesmo. Os pacientes, todos portadores de HIV/AIDS, apresentaram mudanças
clinicamente positivas, reflexos de alterações em cada um dos parâmetros avaliados.
Essas mudanças afetam não apenas os pacientes em si, mas também os seus familiares
e a comunidade em que vivem. Além disso, o tratamento fez surgir na circulação
sangüínea dos pacientes um tipo celular não observado antes do seu início.
Finalmente, sabemos nitidamente que, infelizmente, o tratamento com o
Canova não é uma cura para o HIV/AIDS, mas pelo menos ajuda em muito a melhorar
a qualidade de vida daqueles infectados e, por que não dizer, dos também afetados por
esse terrível vírus.
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