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RESUMO
O tema deste ensaio foi inspirado por uma pergunta colocada por uma criança: “Por que eu fico
doente?” A questão é muito interessante, mas não possui uma resposta fácil. Este artigo discute
algumas possíveis respostas à essa difícil questão. Ao longo da vida de uma pessoa, desde o
nascimento até a morte, existe um continuum nas condições patológicas que ela poderá
enfrentar. O corpo como um todo, sofre profundamente cada vez que ocorre uma condição aguda
ou crônica e esta é tratada erroneamente ou negligenciada. As doenças crônicas e agudas no
histórico médico de uma pessoa constituem uma cadeia de respostas imunológicas rigidamente
relacionadas na forma de um verdadeiro continuum, no qual cada ponto no tempo indica o seu
resultado final. A ideia promovida aqui é que a supressão de doenças, através do excesso de
drogas químicas ou por outros meios, sobrecarrega muitas vezes as defesas naturais do corpo e
força o sistema imunológico a mobilizar-se e iniciar uma linha de defesa mais profunda, o que
constitui o começo de uma nova condição crônica. E assim, a inflamação original de uma condição
aguda poderá continuar como um processo inflamatório subagudo num nível mais profundo.
Portanto, as condições inflamatórias agudas deverão ser tratadas com muito cuidado desde seus
inícios na infância, de modo a não forçar o comprometimento do sistema imunológico. É sugerido
também que todas as condições crônico-degenerativas possuem um caráter inflamatório
subagudo, e que a “inflamação” constitui o principal parâmetro comum a todas as doenças.
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BACKGROUND
Ao longo da vida de uma pessoa, desde o
nascimento até a morte, existe um
continuum na sequência das doenças
naturais, agudas e crônicas. Quando as
doenças
agudas
não
são
adequadamente tratadas e o paciente
possui um sistema imunológico
enfraquecido, o quadro geral de saúde
do indivíduo ficará permanentemente
comprometido.
As doenças agudas típicas da infância
(não epidêmicas, as quais se manifestam
principalmente nos sistemas mais
expostos ao meio externo, ou seja, nos
sistemas respiratório, digestivo e
tegumentar)
precisam
ser
cuidadosamente tratadas e não
suprimidas com medicação excessiva,
caso contrário, as doenças agudas
continuarão sob uma forma modificada,
como um tipo de processo inflamatório
subagudo, ativando a expressão das
predisposições genéticas do corpo e
desse modo, são manifestadas as
doenças crônico-degenerativas. Todas as
condições crônicas também possuem
um caráter inflamatório e essa
“inflamação” constitui o principal
parâmetro que caracteriza todas as
doenças.
Se o corpo, durante o momento em que
apresenta uma temperatura alta, for
repetidamente submetido ao estresse
de forma agressiva através das drogas
químicas
excessivas,
o
sistema
imunológico,
já
enfraquecido,
finalmente poderá ser comprometido a
tal grau que não poderá mais ser apto a
reagir com a produção de uma febre alta,

mesmo se for exposto a microrganismos
virulentos [1]. Um dos melhores
exemplos disso é a
Síndrome da Fadiga Crônica, também
chamada de “Síndrome Pós-viral”. Em tal
condição, é sabido que uma condição
crônica poderá se desenvolver após uma
infecção viral [2] e algumas vezes será
caracterizada por uma fadiga debilitante
persistente, com fraqueza muscular,
febre moderada, linfonodos sensíveis,
dor de cabeça e depressão. Um outro
exemplo, é a hepatite viral aguda, que
poderá continuar como um transtorno
hepático e finalmente resultar em
cirrose [3], bem como uma febre
reumática aguda que finaliza em
cardiopatia crônica [4–12]. É também
conhecido que as pessoas idosas
apresentam uma capacidade menor de
manifestar febre alta após uma
exposição ao agente infeccioso [1, 13].
Em todos esses casos, quando a febre
alta, devido à infecção viral, é
fortemente reprimida por meios
supressivos, o nível geral de saúde é
gravemente comprometido. Ao mesmo
tempo, inicia-se uma nova condição
crônico-degenerativa, para a qual o
corpo apresenta predisposição genética.
Aqui, as questões que poderão surgir
são: “Qual é a relação entre processos
inflamatórios agudos e doenças crônicas
caracterizadas
por
exacerbações
agudas?”. E também: “É possível que
formem uma única linha de perturbação
básica? ”
Nas
condições
agudas,
consequentemente à interferência
agressiva pelas substâncias químicas

Vithoulkas, G., Carlino, S. “O Continuum de uma Teoria Unificada das Doenças”

fortes, o corpo decairá na sua condição
geral de saúde ao desistir da sua defesa
no nível periférico e ao passar a
defender-se em um nível mais profundo.
Se essa nova linha de defesa for atacada
novamente, esse mesmo mecanismo se
repetirá em um nível ainda mais
profundo. A redução da defesa seguirá
um plano hierárquico, que parece ser
arquetípico em todos os humanos, as
infecções periféricas se interiorizam para
um nível mais central.
Portanto, a hipótese que podemos
esboçar é a de um sistema imunológico,
cujo propósito principal é manter a vida
a todo custo e este é estruturado de tal
forma para responder e reagir em
diferentes níveis e de diferentes formas.
O sistema imunológico possui vários
níveis de defesa. A primeira linha de
defesa responderá com uma febre alta.
Se isso não mais for possível devido à
deficiência do sistema imunológico,
então uma segunda linha de defesa será
ativada através de um processo
inflamatório subagudo, o qual é mais
difuso e consequentemente mais
debilitante, por envolver órgãos e
sistemas vitais [14, 15].
A complexidade infinita do ser humano
Se considerarmos o ser humano como
um todo, com inteligência, sentimentos,
linguagem, capacidades cognitivas e
criativas, podemos afirmar que nenhum
outro organismo neste planeta é tão
complexo e multidimensional como os
humanos. Portanto, não há qualquer
exame bioquímico que nos forneça uma
resposta realmente definitiva quanto ao

nível de saúde de um indivíduo em um
certo período. Os exames laboratoriais
nos fornecem unicamente uma ideia
grosseira do que está ocorrendo em um
nível bioquímico em um determinado
momento, mas não conseguem nos dizer
o verdadeiro estado geral de saúde.
Neste ensaio tentaremos oferecer
alguns parâmetros que auxiliarão os
médicos a terem uma ideia melhor do
estado geral de saúde.
O papel do ambiente nas criações e nas
formações das doenças
As doenças começam a ser manifestadas
geralmente desde os primeiros dias de
vida, quando o ambiente se torna hostil
a um recém-nascido. Vivemos em um
ambiente em que existem organismos
invasores ou substâncias que forçam o
corpo a defender-se. A relação entre a
habilidade de um indivíduo de adaptarse
e defender-se e a habilidade do
organismo hostil de desafiar a saúde do
corpo determinará se um processo de
adoecimento será desencadeado. Para
uma pessoa começar a adoecer, é óbvia
a necessidade de um agente estressor,
mas também o sistema imunológico
deverá se encontrar em um estado
enfraquecido e apresentar uma sensível
predisposição ao organismo hostil. Isso é
bastante certo no primeiro nível. Por
exemplo,
poderá
haver
um
microrganismo e um organismo
suscetível a ele, o que possibilita uma
infecção microbiana, ou deverá existir
uma substância química para a qual o
organismo é sensível e ao ser exposto à
ela, causará o quadro geral da doença
[16, 17].
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O papel do estilo de vida na formação
das doenças
Frequentemente, um outro motivo
importante pelo qual adoecemos é o
fato da doença ser resultante do nosso
modo de vida, dos hábitos, hábitos
alimentares, pensamentos, algo que
rompe uma lei da natureza. Se
excedermos esses limites colocados pela
natureza, invariavelmente perdemos o
equilíbrio da homeostase. Por exemplo,
se nos forçamos além de um certo limite
de resistência, em um determinado
momento o corpo reagirá através do
desenvolvimento de uma doença.
Quando
nutrimos
sentimentos
negativos,
poderemos
provocar
predisposições inerentes para as
condições crônicas.
“Predisposições às doenças”
O ambiente e o estilo de vida não são
suficientes
para
causarem
o
adoecimento.
Existe
um
fator
desencadeador da doença e o corpo
humano poderá ser sensível a esse fator
e,
consequentemente,
poderá
desenvolver uma doença aguda. É fato
bem conhecido que dois ou mais homens
podem ter contato com uma mulher
infectada por gonorreia e apenas um
deles
adoecer.
Um
organismo
desenvolve uma doença quando há uma
predisposição, uma debilidade, um fator
desencadeador específico (nem todas as
pessoas desenvolverão tuberculose ao
serem expostas ao Mycobacterium
tuberculosis). Em outras palavras,
quando a relação entre a força do agente

estressor e a força do mecanismo de
defesa da pessoa está a favor do
estressor, o corpo adoece, ou se a
supremacia do estressor for excessiva,
poderá até matar o paciente. Apesar da
maioria das predisposições serem
congênitas [18–21], a utilização de certas
drogas, como os antibióticos [22– 31], ou
a exposição aos radicais livres ou a
outras substâncias químicas presentes
no ambiente [32, 33], serão capazes de
causar mutações no DNA que poderão
levar
ao
desenvolvimento
de
predisposições “adquiridas”, devido ao
enfraquecimento de certos órgãos ou
tecidos. Normalmente, cerca de 104
bases de DNA são danificadas por célula
por dia e cada célula repara
continuamente esse dano para manter a
integridade do genoma. Felizmente, este
mecanismo complexo é muito eficiente,
mas o seu mau funcionamento poderá
desempenhar
um
papel
no
desenvolvimento
de
novas
predisposições [34].
A supressão de doenças agudas como a
causa do início das doenças crônicas
Vamos levar esta ideia um pouco mais
adiante. Temos as doenças que
chamamos de agudas e as doenças que
são crônicas e degenerativas. É
importante discernir entre os motivos
pelos quais uma pessoa padece de uma
doença aguda ou de um distúrbio
crônico. Queremos descobrir o que
acontece de fato em uma pessoa que
nasce e que apresenta problemas de
saúde e como esses problemas se
desenvolvem ao longo da vida.
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Quase todo mundo apresenta problemas
de saúde. Não existe uma única criança
nascida que não tenha potencialmente
problemas de saúde uma vez ou outra,
seja agudo ou crônico.
A partir do ponto de vista da expressão
febril, o quadro geral de uma doença nos
humanos é dividido em dois grandes
grupos: um com febre alta e outro com
febre baixa ou sem febre. Ao primeiro
grupo pertencem os casos agudos e ao
segundo, as doenças crônicas. A
principal motivação deste ensaio é
apresentar a relação entre tais doenças
em um mesmo indivíduo, em outras
palavras, mostrar que existe um
continuum dentro de um organismo
específico que determina a reação do
sistema imunológico do indivíduo. Uma
observação muito interessante é que as
doenças
crônicas
apresentam
exacerbações e remissões [35–44].
Tomemos como exemplo um homem
que sofre de epilepsia. Durante os
períodos de crise, ele apresenta uma
convulsão epiléptica. Mas quando ele
não está em crise, quais são as alterações
que ocorrem em seu corpo e quais são as
mudanças
realizadas
para
que
aconteçam as convulsões epiléticas? A
mesma questão é válida para os casos de
esclerose múltipla, asma, febre do feno e
outras condições crônico-degenerativas.
A próxima questão legítima que se segue
é: “As ondas de exacerbações que
ocorrem em uma condição crônica são
comparáveis às doenças agudas, como
se o corpo apresentasse uma recaída?”
Se pudermos compreender como o
corpo funciona, talvez sejamos capazes
de atingirmos uma teoria da doença

completamente diferente da qual é
ensinada aos estudantes na escola de
medicina tradicional.
Nas escolas de medicina, os estudantes
aprendem como diferenciar as doenças
agudas e crônicas, sobre as mais variadas
síndromes, como todos os estados
agudos são caracterizados e como
deverá lidar com cada um deles
separadamente e com um tratamento
específico. Esse conhecimento é
suficiente para um médico curar um
paciente que chega a ele com uma crise
asmática? Normalmente o médico sabe
o que deverá fazer numa crise asmática,
ele prescreve broncodilatadores. Se a
crise for muito intensa, administrará
corticosteroides e o paciente passará
pela crise em segurança. Logo depois, a
crise voltará e a condição será pior. As
crises se multiplicarão ao longo dos anos
e se tornarão mais costumeiras.
Finalmente nos depararemos com
pacientes, como um que eu tratei
recentemente, ele era incapaz de
respirar e falar comigo sem se curvar. De
acordo com a Revista Scientific
American, em junho de 2000, na página
30, “Asma em todo o mundo”: “A asma
era rara em 1900, mas agora aumentou
com proporções de epidemia: mais de 15
milhões são infectados nos Estados
Unidos e dez vezes mais do que em
muitos lugares ao redor do mundo. A
cada ano, a asma mata 5.000
americanos, a maioria deles adultos mais
velhos e 180.000 anualmente em todo o
mundo, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde. O motivo pelo qual
foram elevadas as taxas de asma não
está completamente compreendido, mas
conclusões de estudos mostram a
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prevalência da ocorrência entre os países
do Ocidente, particularmente nos países
que falam a língua inglesa e encontra-se
virtualmente inexistente nas regiões
rurais da África.” Da mesma forma, a
Academia Americana de Asma Alérgica e
Imunologia aponta dados estatísticos
muito preocupantes em relação ao
aumento da incidência de asma [45]. É
evidente que o modo de tratamento dos
“países ocidentais” não é exatamente a
“cura” que as pessoas deveriam ter. Ao
suprimir
os
sintomas,
poderá
proporcionar a impressão inicial de que
o quadro geral do paciente melhorou,
mas em seguida a doença torna-se cada
vez pior. É como se colocasse uma
panela de pressão sobre o fogo (causa da
doença) e o vapor que sai pela válvula de
segurança (sintoma) e, ao invés de
desligar a chama (removendo a causa), é
fechada a válvula de segurança
(supressão do sintoma), o que causa um
perigoso aumento da pressão dentro da
panela. Na prática diária, uma correlação
foi demonstrada entre a tonsilectomia e
o risco de doença inflamatória intestinal
[46, 47], por causa da remoção cirúrgica
das amígdalas, a qual aparenta ser a
causa dos problemas do paciente, na
verdade, poderá causar doenças mais
internas e mais graves. Desde os séculos
XVII e XVIII, a supressão das
hemorroidas, da menstruação e
erupções de pele tem levado a distúrbios
no interior do corpo, causando asma e
dispneia [48]. Se olharmos as estatísticas
oficiais do governo dos Estados Unidos a
partir do início do século passado sobre
as taxas das doenças, observamos um
decréscimo da mortalidade decorrentes
de doenças infecciosas, mas um
aumento da mortalidade devido ao

câncer [49]. Em outras palavras,
assistimos claramente um deslocamento
dos distúrbios para um nível mais
profundo. O decréscimo na mortalidade
por doenças infecciosas não ocorreu
pela introdução de antibióticos e
vacinas, pois esses foram introduzidos
em um momento em que a tendência da
queda dessas patologias estava
praticamente estabilizada [50].
De forma semelhante, podemos
observar o aumento assustador da
incidência de autismo nas crianças
americanas de 1992-1993 a 1999-2000
em aproximadamente 2.500% em média
[51]. Como terapeutas, temos a
responsabilidade de considerarmos
cuidadosamente este fenômeno.
A totalidade dos sintomas como uma
reação do corpo na tentativa de
restabelecer o equilíbrio
De volta à crise asmática, o que interessa
à medicina atual é se possuímos a
habilidade para reduzirmos a gravidade
da crise ou para curá-la.
Quais são os parâmetros que sinalizam
se um paciente poderá ser curado? Esses
parâmetros são de grande interesse para
o médico. A criança presumidamente
tem apresentado doenças recorrentes
uma após outra e pergunta a si mesma
“Por que fico doente? O meu amigo da
escola não fica doente, ou não com tanta
frequência.”
Talvez
a
resposta
repouse
primariamente sobre a complexidade do
indivíduo e na sua hereditariedade
específica. No interior da sua
predisposição hereditária, o seu
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mecanismo de defesa tenta adaptar-se
ao ambiente para sobreviver, mantendo
a homeostase, sem necessariamente
manifestar uma série de sintomas
patológicos. Com a manifestação desses
sintomas, na verdade, o corpo tenta
restabelecer o equilíbrio perdido. Por
exemplo, em um ambiente muito quente
a reação do corpo é transpirar para
resfriá-lo. Mas se o resfriamento for
abrupto, o sistema reagirá com um
“resfriado” comum para trazer de volta o
equilíbrio e ele desenvolverá febre,
levando a reação a um nível patológico.
É invenção puramente intelectual
afirmar que os sintomas são
manifestações negativas e que devem
ser eliminados ou suprimidos. Sentimos
dores nas articulações quando a parte
afetada precisa ser imobilizada para
diminuir o transtorno local e permitir
uma recuperação mais rápida. A
supressão da dor, que por um lado
permite liberdade do movimento,
poderá algumas vezes levar a um grave
dano ao organismo. Desse modo, o
desenvolvimento de um sintoma é um
mecanismo útil. A biologia o considera
como
um
mecanismo
de
desenvolvimento e de adaptação.
Portanto, devemos deduzir que as
epidemias de doenças típicas da infância,
por exemplo, são necessárias para
“treinar” o sistema imunológico e tornalo mais forte para a futura sobrevivência
na vida.
“O significado dos sintomas”
Podemos supor que as doenças agudas
são frequentemente processos de
aprendizagem do corpo, que deverão ser

compreendidos pelo médico para evitar
ou resguardar-se contra uma supressão
e uma transformação em doença
crônica. Quando um organismo vivencia
pela primeira vez em um novo ambiente,
ele deverá aprender em qual direção o
seu sistema imunológico deverá ser
desenvolvido e fortalecido. O corpo
expressa o seu desconforto através dos
sintomas. Nos sintomas existem tantas
informações muito úteis aos médicos,
para guiá-los no tratamento dos
pacientes e assim, eles estarão
preparados para questões como: “A
minha doença poderá ser curada?” ou
“Eu poderei ser ajudado? E em qual
ponto?”. Nos casos crônicos, o médico
convencional raramente poderá dizer
que será capaz de curar o paciente. O
que ele deverá dizer é que fornecerá ao
paciente a medicação que o fará se sentir
mais confortável e que sua dor e todos
os outros sintomas não o incomodarão
tanto. Contudo, ele não poderá afirmar
que esse paciente específico será
curado. Em homeopatia, as coisas são
um pouco diferentes. Isso quer dizer, o
médico ao utilizar a “totalidade dos
sintomas”, poderá afirmar em muitas
circunstâncias se esse paciente poderá
ser curado ou não.
O mecanismo de defesa e a hierarquia
no corpo humano
Cada organismo vivo tem seu próprio
sistema de defesa, seja no reino animal
ou vegetal [52–58] e se possível, o
médico deverá encontrar a chave que
corresponda à forma de reação de cada
organismo às doenças. Esta é uma regra
básica na homeopatia. Não é por acaso
que as doenças que atingem os
recémnascidos
se
manifestem
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principalmente nas partes mais externas
do corpo. Os pediatras concordam que
os sistemas respiratório, digestivo e
cutâneo são primariamente afetados na
infância. Esses três sistemas estão
relacionados ao contato que temos com
o ambiente. Eles estão sujeitos a uma
grande porcentagem de ataques por
diferentes microrganismos e substâncias
químicas que causam doenças que
chamamos de “agudas”, caracterizadas
pela febre alta. Os rins, no sistema
urinário, o coração, no sistema vascular
e o cérebro no sistema neurológico estão
muito menos vulneráveis e muito mais
protegidos, e são muito menos afetados
na primeira infância por infecções
agudas. Isso acontece porque o sistema
imunológico da criança normalmente é
muito bom e geralmente se encontra em
um nível de saúde melhor do que um
adulto. É óbvio que uma inflamação na
pele ou nos intestinos ou nos brônquios
são menos perigosas à vida do paciente
do que uma inflamação nos rins, no
coração ou no cérebro. “A barreira
hematoencefálica
(BHE)
fornece
proteção tanto anatômica quanto
fisiológica para o sistema nervoso central
(SNC), regulando estritamente a entrada
de muitas substâncias e células do
sangue no tecido nervoso” [59] e isso
indica como o corpo foi projetado para
proteger ativamente os sistemas que são
mais vitais para a sobrevivência. É
preciso aceitar o fato do organismo
manter uma hierarquia entre os seus
órgãos e sistemas no que diz respeito à
proteção dos mesmos. Portanto, ele
tentará manter o distúrbio em um nível
mais superficial e o mais longe possível
dos órgãos e sistemas mais importantes.
As primeiras infecções que observamos

nas crianças são no trato respiratório
superior, as quais são principalmente as
amigdalites, as rinofaringites, os
resfriados comuns e etc. [60] e não as
encefalites, as meningoencefalites e as
infecções do sistema nervoso central em
geral. As amígdalas são uns dos portões
que mantêm as infecções longe dos
pulmões, situados em um nível mais
central. E assim, uma infecção mais
grave que poderia colocar todo o
organismo em perigo é prevenida. O
corpo tem uma regra, uma inteligência,
que não é expressada numa forma
lógica, mas sim de uma maneira
perceptível para nós, ao considerarmos
os fatos supra mencionados. Por
exemplo, uma criança desenvolve
amigdalite e toma antibióticos e logo
após ocorre uma nova infecção e no ano
seguinte a criança apresenta de novo
uma infecção e é novamente tratada
com antibióticos. No ano seguinte, ela
poderá não apresentar mais uma
amigdalite,
mas
sim
uma
traqueobronquite
instalada
e
novamente receberá antibióticos. Após
alguns anos, o corpo, já enfraquecido,
terá infecções que se iniciam nos
pulmões e pneumonia. Os pulmões (com
pneumonia), que são os órgãos mais
importantes do sistema respiratório, são
agora afetados. Muito frequentemente,
a rinite alérgica é uma condição que
precede
a
patologia
asmática,
especialmente quando a rinite é
suprimida
com
tratamento
farmacológico [61–67]. Em outras
palavras, o distúrbio deixa a área
periférica do sistema respiratório e
prossegue para os órgãos mais internos
do sistema, que são absolutamente
básicos para a sobrevivência do
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indivíduo. Se essa ordem hierárquica for
um princípio arquetípico em todos os
humanos, a escolha feita pelo sistema de
defesa em manter a inflamação em um
nível periférico (amígdalas), é a melhor
escolha possível e deverá ser respeitada
pelo médico que compreende e aceita
esses princípios. Em tal caso, a terapia
escolhida deverá não suprimir o
processo inflamatório, empurrando-o
para os níveis mais profundos, mas
apenas fornecer suporte ao corpo,
ajudando-o a superar o problema.
Vamos considerar um outro sistema, o
urinário. Temos um paciente com
infecções recorrentes do trato urinário e
ele desenvolve finalmente uma cistite
intersticial, a síndrome da bexiga
dolorosa [68], ou um dano permanente
nos rins [69]. Quando é investigado o
histórico desses pacientes, é observado
um processo semelhante. Inicialmente, o
corpo tenta manter a infecção em um
nível periférico e mais superficial, e
portanto, menos perigoso ao corpo
como um todo. Ao interferirmos com
drogas químicas fortes, não permitimos
que o distúrbio permaneça nesse nível
periférico,
o
que
causa
um
comprometimento
do
sistema
imunológico [70–74] e com isso, força a
infecção a prosseguir para um nível mais
profundo, até alcançar e infectar a parte
mais profunda do sistema, que neste
exemplo são os rins.
Consideremos outro exemplo: existem
pacientes que apresentam facilmente
diarreias por alguns tipos de infecções e
essas diarreias são tratadas com drogas
químicas e algumas vezes com
antibióticos, e finalmente é desenvolvida

uma colite pseudomembranosa [75–77],
a qual é tratada com outras drogas. Após
algum tempo, uma colite ulcerativa é
manifestada e por fim, um câncer de
cólon poderá surgir [78–84]. O
tratamento com antibióticos causa uma
mudança na flora intestinal, o que
favorece certas cepas anaeróbias que ao
estarem presentes normalmente em
algumas colônias, elas permanecem
inócuas, enquanto neste caso, elas
começam a se proliferar. Como um
resultado
de
seu
crescimento
exacerbado, o corpo como um todo
poderá ser seriamente prejudicado.
Recentemente, a hipótese de que a
qualidade da microflora intestinal
poderá exercer um importante papel na
patogênese do autismo tem sido mais
aceita [85–87].
Todos esses exemplos são similares em
um aspecto particular: inicialmente em
todos os casos, o corpo tenta manter o
desequilíbrio em um nível não profundo,
no periférico e portanto, facilmente
manejável.
A
questão
é:
se
compreendemos este princípio e
tentamos manter o distúrbio em um
nível periférico ou ignoramos este
princípio vital e continuamos a suprimir
a manifestação de uma condição aguda.
A maioria dos distúrbios crônicos se
iniciam quando bebês, quando são
afetados por erupções cutâneas e essas
são tratadas com corticosteroides. As
erupções de pele são suprimidas, não
permitem ao corpo expressar o seu
distúrbio mais interno através da pele.
Os
antibióticos
são
prescritos
frequentemente para prevenir a
infecção urinária, não porque ocorrem
as manifestações dos sintomas, mas
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simplesmente porque a urocultura
apresentou resultados positivos para
certos tipos de bactérias. Não há
investigação por parte do médico do
motivo pelo qual o corpo “precisa”
dessas colônias de bactérias, mas como
regra, um antibiótico forte é prescrito.
Certamente, esta não é a conduta mais
adequada para tratar as doenças, e
muitos pensamentos provocadores e as
ideias presentes neste artigo merecem
ser considerados. Nos Estados Unidos,
por exemplo, as últimas estatísticas
apontam que 328.000 pacientes com
insuficiência
renal
passam
pela
hemodiálise, o que é um número
assustador. Por que não existiam
números de pacientes com insuficiência
renal no passado? Quando examinamos
o histórico médico desses pacientes,
encontramos infecções recorrentes do
trato urinário inferior, tratadas com
antibióticos. Finalmente as infecções são
manifestadas mais profundamente na
bexiga, em seguida na pelve renal
(pielonefrite) e por fim nos rins
(glomerulonefrite), o que perturba
intensamente o funcionamento desses
órgãos importantes. A questão é: a que
ponto os antibióticos são responsáveis
pela ocorrência dos eventos?

As doenças como resultados de uma
cadeia de eventos
Estamos interessados em observar se a
doença final que aparece nos humanos e
em cada indivíduo em particular está
conectada por uma cadeia de incidentes
patológicos originados de eventos
inflamatórios agudos e que resultaram

finalmente
em
uma
doença
crônicodegenerativa. Por exemplo, uma
pessoa apresenta artrite reumatoide ou
qualquer
outra
doença
crônicodegenerativa e de acordo com o
raciocínio médico convencional, este é
um evento acidental, mas a questão é:
“Seria este um evento acidental ou o
resultado de um curso de eventos
patológicos preciso, quase matemático,
que levou o paciente a esta condição
final?” É muito importante descobrir se
essa condição que surgiu aos 35, 40, 50
ou 55 anos de idade está ligada ao
histórico médico completo da pessoa. A
minha experiência em tomar o histórico
médico de milhares de pacientes desde
o nascimento até a infância, ou até o
momento em que chegam com
problemas crônicos para se consultarem
comigo, mostra invariavelmente que o
sistema imunológico deles havia tentado
manter o distúrbio em um nível
periférico através das inflamações de
órgãos não vitais, como as amígdalas, e
reagindo aos organismos intrusos com
febre alta. Mas tal reação foi quase
sempre suprimida rapidamente por
drogas químicas fortes. Por causa dos
pesados tratamentos administrados no
momento da inflamação aguda, não foi
permitido ao corpo executar todos os
processos bioquímicos necessários que
poderiam restaurar a homeostase
perdida e o corpo adotou uma segunda
linha de defesa, o que significa que a
condição crônica se iniciou com um
processo
inflamatório
subagudo.
Podemos assumir que a interferência
química pesada não deu tempo e espaço
suficientes ao corpo para se reorganizar
a fim de estar apto a defender-se contra
o próximo ataque por microrganismos.
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É sabido que o sistema imunológico
aprende como se defender através da
experiência da epidemia. Quando não
permitimos a ocorrência desse processo,
não teremos um sistema imunológico
mais forte, e sim mais enfraquecido. É
também verdade, é claro, que se
permitirmos que todas as doenças
agudas sigam seu curso natural, alguns
pacientes morrerão. Algumas vezes, a
“pneumonia” será mais forte do que as
defesas do organismo e o paciente
sucumbirá. Este é o curso de todas as
doenças agudas, elas apresentam um
período prodrômico, um clímax, e uma
resolução que leva à cura (lisedissolução) ou à morte. Este é o ponto
em que temos a contribuição da
homeopatia e de outros métodos
alternativos. Ao invés de suprimir uma
infecção, é possível ajudar o corpo a
superar a fase aguda de uma forma
natural, ao fortalecer as suas defesas
com um remédio que produza os
sintomas semelhantes aos da doença.
Dessa forma, ajudamos o corpo a
readquirir seu equilíbrio. Mencionei
anteriormente sobre uma teoria que
denominei de “O continuum de uma
teoria unificada das doenças, agudas e
crônicas.” De acordo com essa teoria,
todas as doenças crônicas e todas as
doenças crônico-degenerativas que
ocorrem naturalmente são “processos
inflamatórios” [88]. A diferença principal
entre um processo inflamatório em uma
condição crônica e em uma inflamação
aguda é a manifestação de febre alta
durante a fase aguda [89–98].
O corpo, quando manifesta a
possibilidade de produzir uma febre alta,
ele se encontra relativamente em um

bom estado de saúde. Quando ele não
possui mais essa habilidade, isso significa
que não permitimos que a inflamação
permanecesse em nível periférico, e
agora o processo inflamatório passa para
um nível mais interno, para um órgão
vital ou até mesmo para um sistema
inteiro (por exemplo, o lúpus
eritematoso sistêmico). A nova situação
agora é do corpo ser devorado por um
processo inflamatório subagudo, com
febre baixa ou sem febre, mas também
sem a possibilidade de uma dissolução
final (lise). Ao contrário, o que ocorre
agora é a destruição constante das novas
áreas pelo processo inflamatório
subagudo e existe uma piora contínua da
condição crônica [99–108].
Temos uma inflamação similar à uma
inflamação aguda periférica, mas em um
nível mais profundo e o corpo não
consegue mais superá-la com a
produção de febre alta, apesar dos
esforços esporádicos. Por exemplo,
pessoas que sofrem com enxaquecas
relatam quase rotineiramente que
sofrem ataques periódicos [109–114],
isto é, duas a três vezes por semana.
Nesses casos, se investigarmos,
descobriremos que existiram várias
doenças agudas antes do início das
enxaquecas, com febre alta, como uma
amigdalite aguda, uma cistite aguda ou
uma bronquite aguda, que foram
tratadas erroneamente ou suprimidas
antes do surgimento das enxaquecas. É a
mesma inflamação que não foi permitida
expressar-se quando ainda era uma
amigdalite e agora o corpo recupera
regularmente suas forças e faz um
esforço para reproduzir o estado agudo
original. O paciente sente este esforço
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como uma síndrome que chamamos de
enxaqueca ou
“enxaqueca com aura”. Alguns anos
atrás, quando eu explicava a respeito do
continuum das doenças, eu não conhecia
o mecanismo bioquímico que poderia
criar essas inflamações subagudas. Mais
tarde, eu li a respeito da ideia sobre as
proteínas inflamatórias [115–121]. Um
dos meus estudantes me trouxe os
resultados de um estudo conduzido nos
Estados Unidos, que apontava que muito
provavelmente a esquizofrenia é
resultante de um processo inflamatório
[122]. A reação imediata dos médicos
pesquisadores foi a de encontrar uma
droga antiinflamatória para curar a
esquizofrenia. E assim, durante todos
esses anos não aprendemos que essa
forma de pensar é errada e continuamos

a insistir nesse modo de raciocínio até
mesmo nesses estágios finais em
eliminar o agente estressor ao invés de
fortalecer o sistema imunológico. O
pensamento médico convencional é:
“Vamos
encontrar
o
agente
desencadeador da doença, encontrar
uma droga química que possa eliminá-lo
e curar o paciente.” Eles fracassam na
percepção de que são proteínas
inflamatórias e que não poderão
exterminá-las com um composto
químico, mas poderão apenas tratá-las
através da melhora do sistema
imunológico. Se a medicina não se
desvencilhar dessa forma de raciocínio, a
humanidade continuará a vivenciar
doenças cada vez mais complexas e cada
vez mais difíceis de serem curadas.
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sistema
imunológico
não
seria
comprometido e não aceitaria o
distúrbio em um nível mais profundo. A
supressão da febre em mulheres
grávidas e em crianças pequenas pode
causar o surgimento do autismo [123].
Crianças com autismo raramente
apresentam febre e neste caso, ela foi
manifestada antes das crianças se
tornarem autistas, ou seja, muitas delas
apresentaram otite média recorrentes
que foram suprimidas por antibióticos
ou fortes antitérmicos. É interessante
destacar que se elas desenvolverem
febre alta, a sua condição autística
apresenta uma melhora [124]. Com o
tratamento correto, a febre retornará,
enquanto o quadro de autismo
melhorará drasticamente. As doenças da
era moderna estão afetando cada vez
mais o sistema nervoso periférico e o
sistema nervoso central. Dado o fato do
órgão mais importante ser o cérebro, se
continuarmos a empurrar a doença para
o centro do corpo, testemunharemos em
breve um crescimento tremendo da
incidência de transtornos psicóticos.

A homeopatia é capaz de trazer o
sistema imunológico de volta à sua
força original
O corpo possui uma habilidade de reagir
contra os agentes estressores do
ambiente, a qual ao invés de ser
suprimida, deverá ser aumentada para
superar a inflamação de um modo
natural, sem ser empurrada para os
níveis mais profundos. Todo esse
processo de reação do corpo que produz
uma inflamação com febre alta é “o
resultado de milhões de reações
bioquímicas”, com o propósito de
restabelecer o equilíbrio perdido, a
homeostase. Se esse processo for
interrompido e forçado a desaparecer
através da força química bruta, ele não
atinge o cume da função curativa que
levaria à homeostase e o corpo é
obrigado a reorganizar as suas defesas. E
assim, o sistema imunológico decide
formar uma linha de defesa mais
profunda, internalizando o processo
inflamatório. Este é o ponto de partida
de uma doença crônica, que poderá ser
uma doença do colágeno, lúpus
eritematoso,
psoríase,
esclerose
múltipla, doença neuromuscular, doença
psiquiátrica, autismo, etc., todas elas
apresentam um processo similar por
trás. A diferença importante é que desta
vez o sistema imunológico não consegue
mais reunir forças para produzir uma
febre alta para que a cura seja alcançada.
Se existisse um sistema de tratamento
melhor para as doenças agudas por
meios mais suaves, dessa forma o

Pesquisadores japoneses descobriram
que podem curar câncer ao produzirem
febre alta [125] através de diferentes
antígenos que causam a elevação da
temperatura corporal e eles alcançaram
alguns resultados notáveis. Foram
introduzidos agentes indutores de febre
no corpo que reagiram e assim, foram
verificadas melhorias no câncer [126]. O
mesmo tem sido observado em crianças
afetadas pelo autismo [127].
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Esperamos ter dado à criança uma
resposta à sua questão: “Por que eu fico
doente?” Por que ele começou com uma
amigdalite e agora chegou ao ponto de
apresentar asma?
DISCUSSÃO
O homem tem encontrado resistência a
cada passo dado em seus esforços
científicos. A história da humanidade é
cheia de tais revoluções científicas e
sociais que sacudiram as bases
existentes e as crenças humanas.
Invariavelmente,
tais
descobertas
demandam um período de muitos anos
para suas elaborações e aceitações. No
entanto, a cada um desses importantes
passos, foram abertos horizontes mais
amplos
que
permitiram
o
desenvolvimento
humano.
A
homeopatia representa uma dessas
grandes revoluções, e como atua em
níveis desconhecidos e ainda pouco
explorados do mundo humano, são
necessários mais de duzentos anos
(desde o momento da sua descoberta
por Samuel Hahnemann) antes que o
mundo científico abra a mente para
avaliar seriamente as dezenas de
milhares de provas que temos hoje em
nossas mãos, do magnífico efeito que a
homeopatia produz em homens e
animais [128, 129].
Estamos todos cientes do fato de que
nenhum ser vivo poderá escapar das leis
da termodinâmica. De acordo com a
segunda lei da termodinâmica, o
universo
inteiro
tende
espontaneamente à máxima desordem
possível. Apenas o suprimento de
energia livre em um sistema pode
neutralizar este aumento do caos.
Ninguém pode negar a existência de um
dualismo em cada ser vivente, no qual a
[Digite aqui]

tendência universal à desordem (algo
que ocorre espontaneamente depois da
morte do mesmo ser) é continuamente
neutralizada por uma tendência
intrínseca de ordem e harmonia, no
equilíbrio das forças que mantêm o ser
“vivo”.
A descoberta dos complexos e
magníficos processos bioquímicos da
vida induziu os humanos a
experimentarem a possibilidade afetálos
através da introdução de outras
moléculas nos sistemas do corpo, na
tentativa de modificar os caminhos e
controlar as “causas” do seu mau
funcionamento. Na verdade, em um
sistema energético, que tem se
autogerido por mais de quatro bilhões
de anos, os mecanismos bioquímicos
que observamos quando o sistema está
fora do equilíbrio (durante uma febre
alta, por exemplo), não há nada mais do
que os efeitos resultantes da melhor
solução possível que o seu esplêndido e
inteligente mecanismo de defesa
encontrou na tentativa de restaurar a
ordem do sistema que foi perturbado
por um agente estressor. Por isso, esses
efeitos metabólicos não devem sofrer
interferência pelo uso de outros agentes
químicos, pois estes não fazem nada
além de obstar o mecanismo de defesa
na sua expressão inteligente de
recuperação. Ao contrário, é necessário
promover as capacidades do mecanismo
de defesa ao remover as causas
“energéticas” do seu enfraquecimento.
CONCLUSÕES
Cada ser humano é afetado por doenças
agudas e
crônicas que estão
interconectadas ao longo da vida em um
“continuum de um substrato unificado
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das doenças”, que leva a uma condição
final de doença que marca o final da vida.
A questão colocada é se a medicina
poderá descobrir formas de tratamento
das doenças agudas, que constituem o
início de um desequilíbrio, por meios
suaves, que promovam e elevem a
reação natural do sistema imunológico
ao invés de suprimi-la com drogas
químicas fortes que talvez debilite o
sistema
imunológico
de
forma
irreparável. O mecanismo de defesa
como um todo, parece possuir uma
inteligência “superior”, a qual é hábil em
manter um equilíbrio ótimo quando
submetido a qualquer estresse. Mas se,
sob certas condições, o corpo não
conseguir ultrapassar ou neutralizar o
agente estressor enquanto o problema
estiver em um nível periférico, isso
compromete o seu bem-estar geral e
transfere a defesa para um nível mais
profundo, ao mobilizá-la nos órgãos ou
sistemas mais profundos e portanto,
mais importantes. Dessa forma, é
sinalizado o “início” de uma doença
crônico-degenerativa.
O modelo que apresentamos aqui surgiu
a partir de quase cinquenta anos de
observações diretas de dezenas de
milhares de pacientes.
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