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ABSTRACT:  
INTRODUÇÃO 
A auto-hemoterapia (AHT) é uma técnica terapêutica descrita pela primeira vez 

pelo médico François Ravaut na França em 1911, e consiste em realizar aplicação 

intramuscular, de 2 a 5 ml de sangue venoso autólogo, instantaneamente logo após 

a sua coleta (BATISTA 2014). Inicialmente a intenção desta aplicação é estimular 

uma resposta imunológica inata, aumentando a concentração de leucócitos séricos. 

Assim há um pico de resposta, leucocitária e de imunoglobulinas, que ocorre por 

volta de 48 horas após a aplicação. A partir do 5° dia após as infusões as 

quantidades de células começam a regredir para níveis basais anteriores. (LARA 

2009, TREVISANIL et al 2015). 

É utilizada tanto exclusivamente como empregada de forma complementar a 

outras terapias; e seu uso está relacionado principalmente ao tratamento de 

doenças associadas às condições de pele, mucosa e tecido subcutâneo, além de 

doenças autoimunes e alérgicas nos países onde é permitido seu uso.  

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que tem suas 

ações norteadas pelos pilares dos quatro P desenvolvidos pela bioética de 

intervenção: prevenção, proteção, precaução e prudência - utiliza seu poder de 

polícia administrativa, garantido por lei, para proibir a prática da auto-hemoterapia 

por profissionais de saúde em todo território nacional (COSTA 2009).  

A posição de proibição da ANVISA é pautada no perecer do CRM, que se 

embasou no laudo do médico (MASSUD 2007) que apresentou argumento de que a 

auto-hemoterapia não apresenta nenhuma evidencia ou comprovação científica, 

apenas relatos dramáticos. 

No parecer emitido pelo CFM o relator considera como auto-hemoterapia 

quatro formas distintas de administração de sangue autólogo, sendo: a hemoterapia 



propriamente dita, com sangue infundido intramuscularmente logo após sua coleta; 

auto-hemoterapia ocular, que consiste em administrar sangue na conjuntiva para 

tratar queimaduras de retina; o tampão sanguíneo peridural, que corresponde ao uso 

de sangue venoso usado para tratamento de cefaleia resultante de punções 

lombares; auto-hemoterapia com agentes, onde o sangue tenha sido submetido à 

ação de algum agente como ozônio, por exemplo, com a finalidade de tratar diversas 

patologias, principalmente transtornos vasculares.  

Uma análise crítica do parecer chama a atenção quanto à apresentação do 

mecanismo de ação da auto-hemoterapia ozonizada, ou ozonioterapia, pois o 

mesmo trata-se de outro procedimento diferente da denominada auto-hemoterapia 

propriamente dita (MASSUD 2007), entretanto a proibição foi generalizada.  

No parecer, para chegar ao seu posicionamento sobre à auto hemo terapia 

propriamente dita, o relator afirma ter encontrado apenas um artigo soviético 

(Grebnev e Shumkii, 1995) e não faz menção ao título, apenas sobre o assunto 

abordado que é o tratamento de estomatite herpética crônica com auto-

hemoterapia magnética, escapando em tese da delimitação do estudo. 

O relator afirma ainda que para compensar a carência de artigos científicos 

sobre o assunto foi realizada uma “juntada” de documentos que de alguma forma 

fizessem referencia à ATH propriamente dita. Entre os documentos e trabalhos 

“juntados” para serem analisados no parecer está um vídeo que circula na internet, 

que pode ser encontrado no endereço eletrônico 

http://esclerosemultipla.wordpress.com/2007/04/20/em-ah/, onde o médico Dr. Luiz 

Moura (2007) afirma que a AHT pode ser utilizada no tratamento de doenças 

autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, entre outras 

(MASSUD, 2007).  

Em 2017 a ANVISA se manifestou por meio de NOTA TÉCNICA Nº 

6/2017/SEI/GSTCO/DIARE/ANVISA para posicionar-se mais uma vez explicando 

que não se opõe as pesquisas sobre auto-hemoterapia, desde que cumpram 

protocolos em concordância com os métodos científicos válidos e com as normas 

vigentes sobre pesquisas em seres humanos no Brasil. 

Desde 2007 foram realizados novos estudos e pesquisas sobre a AHT. A 

produção de conhecimento sobre esse assunto e a avaliação da qualidade das 

evidencias encontradas são de suma importância para a que a ANVISA e os 

http://esclerosemultipla.wordpress.com/2007/04/20/em-ah/


conselhos de classes de profissionais da saúde possam se posicionar cada vez que 

são acionados.  

Esta revisão tem por objetivo avaliar documentos, pesquisas científicas, casos 

clínicos e experimentos laboratoriais, além de artigos científicos publicados por 

universidades publicas e privadas, de hospitais, órgãos públicos, institutos e centros 

de pesquisas e plataformas digitais de trabalhos científicos, do Brasil e exterior, que 

pesquisaram sobre a auto-hemoterapia em seres humanos e animais, a partir de 

1998; e analisar a qualidade do nível de evidencia encontrado em cada estudo 

utilizando a avaliação baseadas em evidencias adotadas em revisões sistemática da 

literatura, para contribuir para construção e ampliação de conhecimento sobre a 

auto-hemoterapia. Como pergunta norteadora para a avaliação dos desfechos 

buscou-se responder a seguinte questão: As evidencia relacionadas ao uso de AHT 

em humanos tem qualidade suficiente para qual recomendação a partir da utilização 

do sistema GRADE?  

MÉTODO 

 Este trabalho apresenta uma extensa revisão sistemática da literatura 

disponível sobre auto-hemoterapia nas bases de dados Coreus, Scopus 

(www.scopus.com), que abrange todas as revistas incluídas no PubMed, EMBASE e 

Google Scholar, além de consultar diretamente em Scielo, Lilacs e CNKI, (base de 

dados científicos da China), principalmente do “Academic Journal eletrônico revista 

Ltd”, e páginas institucionais de universidades públicas e privadas; e institutos de 

pesquisas. Foram utilizadas as palavras auto-hemoterapia, auto-hemotransfusão e 

terapia do sangue autólogo. Foram selecionados documentos e artigos científicos 

escritos em português, inglês e chinês, publicados a partir do ano de 1998. As 

palavras auto-hemoterapia, auto-hemotransfusão e terapia do sangue autólogo 

foram traduzidas para língua inglesa e chinesa a partir da ferramenta de tradução do 

site ‘Google Tradutor’ e utilizadas isoladamente ou combinadas entre si nas buscas 

realizadas nas bases de dados citadas, bem como para traduzir os textos 

encontrados em outros idiomas para o português.  

Foram selecionados os textos acadêmicos e de instituições de pesquisa, além 

de documentos relacionados diretamente ao assunto ‘auto-hemoterapia’, seja seu 

uso como terapia principal ou auxiliar. Foi realizada uma extensa revisão de livros 

clássicos da literatura médica que aprofundasse no conhecimento em bioética, 



metodologia cientifica, bioquímica, imunologia, fisiologia e patologia, utilizadas para 

compreensão e avaliação dos artigos.  

Foram desconsiderados textos que não pudessem ser compreendidos e/ou 

traduzidos, com informações incompletas sobre método ou resultado, os 

hospedados em sites informais, blogs, depoimentos de usuários em fóruns virtuais e 

comunidades de relacionamento, reportagens jornalísticas, experimentos e os 

relatos de caso sem aplicação de métodos científicos. O período de buscas na 

internet acorreu entre agosto de 2017 e setembro de 2018. 

Para extrair as informações dos artigos e documentos analisados foi elaborada 

uma planilha no programa Excel e posteriormente aplicado ao instrumento para 

coleta de dados (ANEXO 1) com informações sobre a definição dos sujeitos, 

tamanho da amostra utilizada, a metodologia aplicada ao estudo, a mensuração de 

variáveis e seu método de análise. Isso é necessário como etapa obrigatória das 

revisões para organizar e estratificar os resultados encontrados (CARVALHO, 2010). 

Para analisar o nível das evidenciais apresentadas nos resultados das 

pesquisas sobre auto-hemoterapia estudados nessa revisão será utilizado os graus 

de recomendação propostos pelo Sistema GRADE (Grades of Recommendation, 

Assessment, Development and Evaluation) como embasamento teórico para 

discussão, por ser o método utilizado pela organização Mundial da Saúde - OMS.  

RESULTADOS PARCIAIS 

Foram selecionados inicialmente vinte e seis (28) arquivos dentre os resultados 

encontrados, sendo três (3) pareceres – um do conselho federal de medicina 

(MASSUD, 2007), um do conselho federal de enfermagem (CANAVEZI et al, 2016) e 

um do conselho regional de enfermagem (CHANES e FERNANDES,2011). 

Do total de vinte e três trabalhos científicos selecionados para análise 

(23=100%), quinze publicações eram em português (15=65,21%), seis publicações 

eram em Chinês (6=26,08%) e duas publicações em inglês (2=8,69%). 

Considerando ainda os 23 trabalhos selecionados, nove envolveram a prática de 

auto-hemoterapia em seres humanos (9=39,13%), sete envolveram a prática da 

auto-hemoterapia em animais (7=30,43%) e outros sete realizaram revisão de 

literatura (7=30,43%). 

Entre as cento e cinco amostras animais (Quadro 1) utilizadas nos 

experimentos (105=100%), doze amostras participaram fornecendo sangue para 

analise de hemograma (12=11,4%) (FARIA, 2014), dez casos foram para tratamento 



de papilomatose bovina (10=9,52) (SILVIA e OLIVEIRA, 2015 e SPADA et al, 2013), 

um foi sobre auto-hemoterapia como adjuvante no tratamento de mastocitoma 

canino (1=0,95%) (SOUZA, 2009), um como terapia auxiliar no tratamento de tumor 

venéreo transmissível canino (1=0,95%) (QUESSADA et al, 2010), seis amostras 

foram usadas em estudo que avaliou a cicatrização de incisão cirúrgica e 

hemograma de ratos Winstar (6=5,71%) (PAPA-MARTINS et al, 2009) e oitenta 

camundongos NOD com avaliação  das complicações de síndrome autoimune e 

hemograma (80=76,19%) (LARA, ANO). 

 

Quadro 1. Estudos e pesquisas sobre AHT em animais selecionados. 

TÍTULO AUTORES ANO  MÉTODO 
N° 

amostra 

Auto-hemoterapia na papilomatose bovina SPADA et al. 2013 Relato de caso 24 

Auto-hemoterapia como adjuvante no tratamento de 
mastocitoma em cão 

QUESSADA et al. 2010 Relato de caso 1 

Auto-hemoterapia em cães FARIA et al. 2014 Coorte 10 

AHT como terapia auxiliar no tratamento de tumor venereo 
transimissivel 

SOUZA 2009 Relato de caso 1 

Utilização do camundongo NOD (Non-obese diabetic) como 
modelo de estudo sobre a eficácia da autohemoterapia. 

LARA ? Coorte 11 

Teste de eficácia entre o uso da auto-hemoterapia e da 
auto-vacina como protocolos de tratamentos contra 

papilomatose bovina 
SILVA et al. 2015 Coorte 1 

Estudos em ratos brancos que comprovam a eficácia da 
AHT 

SILVA et al. 2009 
Controle-dasafio 

randomizado 
30 

 

Entre os nove trabalhos que envolveram seres humanos foram utilizados 

quatrocentas e quarenta e quatro amostras (444=100%), sendo que em dez 

amostras (10=2,25%) foram realizadas analises séricas de células e imunoglobulinas 

(TREVISANI, 2015) e em quatrocentas e trinta e quatro amostras (434=98,75%) 

estavam em tratamento de alguma doença ou condição de agravo à saúde, sendo, 

um referente a caso clínico publicado como relato de caso, três estudos de Coorte e 

quatro experimentos com grupo de controle e desafio. 

As proporções dispostas (Quadro 2) entre o total de quatrocentos e quarenta e 

três participantes (444=100%) e as cinco (5) doenças implicadas nos estudos 

correspondem a um participante como relato de caso de psoríase (1=0,25%), 

sessenta e oito participantes de dermatite atópica (68=15,3%), cinquenta e seis 

participante de acnes vulgares (56=12,6%), cento e cinco participante de rinite 



alérgica (105=23,6%) e noventa e dois participante de eczemas e urticárias 

(92=20,7%). 

Quadro 2 – Distribuição e percentual de doenças nos estudos de AHT em humanos 
DOENÇA N° DE AMOSTRAS PERCENTUAL 

Psoríase 1 0,25% 

Dermatite Atópica 68 15,3% 

Acnes Vulgares 56 12,6% 

Eczemas e Urticárias 92 20,7% 

Rinite Alérgica 105 23,6% 

 

Os dados encontrados referentes ao estudo em pesquisas sobre AHT em 

humanos estão dispostos com informações de ano, autor, método e número de 

amostras (Quadro 3 / resultado parcial).  
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