
Relatório

Associação para Pesquisa do Câncer
Arlesheim • Suíça

2021



Associação para Pesquisa do Câncer
Os principais objetivos da Associação para Pesquisa  
do Câncer são assegurar, otimizar e desenvolver uma 
terapia completa contra o câncer baseada na medicina  
e farmácia antroposófica.  

Membros do Conselho de Administração:
PD Dr. Stephan Baumgartner
Dr. Hartmut Ramm
Dr. Gerhard Schaller

Associação para Pesquisa do Câncer
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim
Suíça

Web:   www.vfk.ch
E-mail: info@vfk.ch
Tel.:  +41 (0) 61 706 29 29
Fax:  +41 (0) 61 706 72 00



1

Índice

2	 Edi	to	ri	al

4	 Pode	o	Câncer	Ser	Diagnosticado	com	a	Ajuda	de	Padrões	
de	Fluídos	Corporais	Desidratados?	
Maria Olga Kokornaczyk, Marcus Reif, Martin Loef, Natalia 
Borisovna Bodrova, Stephan Baumgartner 

8	 Pomada	de	Resina	laricis/Lysimachia	comp.	–	Novos	
Resultados	da	Pesquisa	Referente	aos	Componentes	Ativos
Ulrike Weissenstein

13	 Terapia	Oral	com	Visco?	–	Novas	Investigações	da	Medicina	
Veterinária
Ophélie Christen-Clottu, Ulrike Biegel 

18	 Como	Pacientes	Vivenciam	a	Terapia	do	Visco	–	Um	Estudo	
Qualitativo	com	Entrevistas
Annika Mascher

22	 Por	que	Preparados	de	Visco	de	Diferentes	Árvores	
Hospedeiras	Servem	Para	o	Tratamento	de	Diferentes	Tipos	
de	Câncer	e	Grupos	de	Pacientes?	Estudo	de	Metabolômica
Carla Holandino, Stephan Baumgartner

26	 Pesquisa	Básica	no	Processo	de	Dinamização	
Annekathrin Ücker

30	 Publicações	da	Associação	para	Pesquisa	do	Câncer	2021



2

Prezados leitores,

Nos últimos dois anos as sociedades civis 
do mundo todo tentaram, cada um à sua 
maneira, vencer os efeitos do novo Coro-
na vírus sobre a saúde individual e o sis-
tema de saúde público. Conhecido como 
«distanciamento social», em quase todos 
os lugares se impuseram medidas de afas-
tamento e isolamento durante longos pe-
ríodos de tempo. Para muitas pessoas, só 
através dessas medidas é que elas se torna-
ram dolorosamente conscientes do quão 
importante é a convivência livre e sem per-
turbações com o próximo, seja na vida so-
cial ou com a natureza.     

A visão antroposófica do ser humano com 
seu conceito de quadrimembração anali-
sa não só a natureza exterior, mas igual-
mente a natureza interior do ser. Sob este 
princípio, o nível do corpo físico tem uma 
correspondência no mundo inanimado 
dos minerais, enquanto o nível das forças 
e energias vitais têm sua correspondência 
no mundo vivo das plantas e o nível das 
emoções e dos sentimentos no mundo ani-
mal. A entidade em nós, que pode dizer 
«Eu» de e para si, e que faz de cada um 
de nós uma individualidade inconfundível, 
é o intermediário entre a natureza interior 
e exterior.     

Se o Eu e a natureza interior agem harmo-
niosamente entre si,  estão dadas as con-
dições para uma vida saudável, tanto no 
aspecto físico quanto psicológico e espiri-
tual. Se por outro lado esses níveis também 
chamados de «aspectos do ser» se distan-

ciarem e se afastarem da convivência har-
mônica no organismo todo, criam-se as 
condições para o surgimento das doenças. 
Isso ocorre p.ex. se o Eu não sentir mais as 
necessidades nutricionais do corpo ou se 
o desgaste excessivo das forças vitais le-
var a um burnout. O tratamento antropo-
sófico integrativo do câncer visa por isso, 
não só agir diretamente sobre o local do 
tumor, mas também na harmonização e 
convivência saudável de corpo, forças vi-
tais, emoções e o Eu como detentor da 
individualidade. 

Um entendimento parecido é a base para 
a cooperação de diversos parceiros na 
pesquisa, que trazem diferentes habilida-
des para projetos em comum e, com isso, 
também promovem o intercâmbio criativo. 
Neste contexto, destacamos no presente 
relatório anual alguns resultados de pes-
quisas que resultaram de diversas formas 
de cooperação com parceiros em 2021. 
Assim, uma estudante de mestrado da Uni-
versidade de Basel pôde, sob orientação de 
pesquisadores da Associação para Pesquisa 
do Câncer, comprovar em experimentos de 
cultura de células o evidente efeito inibidor 
do pingo dourado (Lysimachia) e tomilho 
sobre células tumorais -  dois componentes 
vegetais de uma pomada que nós desen-
volvemos recentemente em nosso labora-
tório e estamos preparando para uso clí-
nico em tumores. De uma cooperação de 
muitos anos com veterinárias do Instituto 
de Pesquisa de Agricultura Orgânica (FiBL) 
resultou um outro estudo que testa a ação 

Editorial
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do visco em cavalos doentes e, para isso, 
compara a injeção com a administração 
oral. E, numa colaboração com um insti-
tuto de pesquisa de Berlim, foi estabeleci-
da uma análise de 41 estudos publicados 
sobre o potencial método de criação de 
imagens para reconhecimento de câncer, 
o qual resultou na constatação de que a 
formação de padrão em fluídos corporais 
desidratados alcançou em teste diagnósti-
co a mesma exatidão de uma mamografia 
ou ultrassom.  
  
Estamos desbravando novos territórios ao 
cooperar estreitamente com uma professo-
ra brasileira, ao examinar o assim chamado 
metaboloma – os produtos metabólicos de 
um organismo – e quais diferenças fisioló-
gicas terapeuticamente relevantes o visco 
de diferentes árvores hospedeiras apresen-
ta. Dois outros trabalhos provém da nossa 
cooperação com a Universidade de Witten/
Herdecke: um projeto testa a robustez de 
sistemas de teste biológicos na pesquisa 
de potência homeopática e reforça, com 
isso, um importante instrumento metodo-
lógico de verificação de processos farma-
cêuticos sensíveis, como aqueles usados 
pela medicina antroposófica. O segundo 
projeto, conduzido por uma jovem médica 
como parte de sua tese de doutorado, tem 
seu foco nas entrevistas realizadas com 20 
pacientes oncológicos da Klinik Arlesheim 
e que levou a depoimentos comoventes 
sobre suas próprias experiências interiores 
com a terapia com visco.               
                                  
Em continuação a esse estudo inovador e 
de qualidade investigaremos também, fu-
turamente, o potencial terapêutico da pai-
sagem natural e questionaremos como a 
vivência exterior do visco nas árvores pode 
aumentar ainda mais os bem-documenta-

dos efeitos salutogenênicos da natureza.   
É parte do nosso objetivo, com esse pro-
jeto, superar a atual tendência universal à 
separação, ao isolamento e à desarmonia 
ou, dito de outra forma, reforçar novamen-
te a relação das pessoas com o mundo em 
que vivem. 

Nós ficamos satisfeitos e gratos se também 
você, caro leitor, nos acompanhar e apoiar 
na nossa caminhada.   

Dr. Hartmut Ramm 

PD Dr. Stephan Baumgartner

Membros do conselho de administração 
da Associação para Pesquisa do Câncer

Dr.	Hartmut	Ramm
Diretoria de Comunicação
E-mail: h.ramm@vfk.ch
 
PD	Dr.	Stephan	Baumgartner
Diretoria de Pesquisa & Desenvolvimento
E-mail: st.baumgartner@vfk.ch
 
Associação para Pesquisa do Câncer
Instituto de Pesquisa Hiscia
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim
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PodeoCâncerSerDiagnosticado
comaAjudadePadrõesdeFluídos
CorporaisDesidratados?
MARIA OLGA KOKORNACZYK, MARCUS REIF, MARTIN LOEF,  
NATALIA BORISOVNA BODROVA, STEPHAN BAUMGARTNER 

Resultados de uma verificação sistemática  
e uma meta-análise. 

Para responder à pergunta, se o câncer 
pode ser diagnosticado com a ajuda de 
padrões de fluídos corporais desidratados 
e, se sim, com que exatidão, foram anali-
sadas, numa revisão sistemática da litera-
tura, 40 publicações científicas, as quais 
descrevem 41 estudos que investigaram 
a adequação do uso de padrões de fluí-
dos corporais desidratados no diagnóstico 
do câncer. As datas de publicação desses 
artigos vão de 1939 até 2020 e os idio-
mas foram predominantemente o inglês 
e o alemão. Para melhor comparação, os 
estudos coletados foram subdivididos em 
três diferentes abordagens metodológicas 
e seis testes diagnósticos 1:

	•  Biocristalização com cloreto de cobre, 
aplicado em (i) sangue (15 estudos) e 
(ii) soro (1 estudo);

	• Dessecação de (iii) gotas de sangue, 
(iv) soro e (v) plasma sem adição de 
reagente (19, 3 e 1 estudos, respecti-
vamente);

	• E dessecação de (vi) gotas de soro com 
adição de reagente (1 estudo). 

Dos estudos considerados foram analisa-
das amostras de no total 5 265 pacientes 
de câncer e 10 704 pacientes controle. De 
cada estudo foram extraídos, de testes 
diagnósticos, dados de sensibilidade (per-
centual de diagnósticos corretos de cân-
cer) e especificidade (percentual de pacien-
tes corretamente identificadas como não 
tendo câncer). Posteriormente, os dados 
foram separados em pacientes de cân-
cer tratados e não tratados, assim como 
pacientes com outras doenças que não 
câncer e pessoas saudáveis, para fim de 
análise mais apurada. Dois pesquisadores 
avaliaram cuidadosamente a qualidade dos 
estudos. Para isso foi usado um questioná-
rio pré-definido, o assim chamado QUA-
DAS-2-Tool, que avalia pontos decisivos na 
metodologia que podem levar ao risco de 
distorção e correspondente insegurança na 
aplicação.        

A avaliação dos estudos concluiu que a for-
mação de padrão de fluídos corporais de-
sidratados como testes diagnósticos para 
câncer alcança uma exatidão que pode 
ser comparada com os testes diagnósti-
cos tradicionais. Os valores consolidados 
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Fig. 1: Exemplos de formas que 
surgem na evaporação do sangue: 
ao dessecar uma gota de sangue 
(a) e na biocristalização com 
cloreto de cobre (b). Fotografia: 
Maria Olga Kokornaczyk, VfK, Suíça 
(a) und Paul Doesburg, Crystallab, 
Dinamarca (b). 
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para sensibilidade e especificidade para os 
testes diagnósticos nos 41 estudos cor-
respondem a 88,8% e 89,6%, respecti-
vamente. Comparando, a mamografia 
tem uma sensibilidade e especificidade 
de 86,9% e 88,9%, respectivamente 2, e 
o exame de ultrassom para câncer de ti-
reóide 73% e 89% 3. 

No resultado, a biocristalização do san-
gue com cloreto de cobre provou ser o 
instrumento mais exato (92,8% e 92,6%) 
do que a evaporação de gotas de san-
gue sem a adição de reagentes (86,5% e 
88,8%) (Fig.1). Notadamente, ambos os 
testes mostraram uma maior exatidão em 
tipos de câncer não tratados do que nos 
tratados. Por isso eles devem se adequar 
especialmente para o diagnóstico precoce 
de câncer. Além disso, os testes de cristali-
zação com cloreto de cobre se mostraram 
melhores na distinção de pacientes com 
câncer e naqueles com outras doenças, en-
quanto o método de evaporação de go-
tas de sangue mostrou a maior exatidão 
quando amostras de pacientes com câncer 
são comparados com aquelas de doadores 
saudáveis.

Testes diagnósticos baseados em amos-
tras-padrão de fluídos corporais desidra-
tados demonstram muitas características 
promissoras, comparado com muitos tes-
tes diagnósticos clássicos. Primeiramente, 
eles parecem ser sensíveis a muitos tipos 
diferentes de câncer (nos estudos aqui 
analisados foram examinados mais de 50 
tipos diferentes de câncer). Em segundo 
lugar, eles podem ser realizados com pa-
drões de fluídos corporais enviados pelo 
correio, isto é, a presença física do pacien-
te no laboratório não é necessária. Em ter-

ceiro lugar, em comparação, são neces-
sários poucos aparelhos e, portanto, são 
mais econômicos (custo menor).          

Na maioria dos estudos aqui coletados, a 
leitura dos diagnósticos (a avaliação dos 
padrões) ocorreu visualmente e a evapo-
ração foi efetuada sob condições estáveis, 
porém não controladas. Isso quer dizer que 
o potencial destes testes diagnósticos está 
longe de estar esgotado. Na nossa opinião 
pode-se alcançar, através da otimização da 
metodologia e adoção de instrumentos 
altamente desenvolvidos para a avaliação 
dos padrões, melhores dados e uma pre-
cisão ainda maior nos testes diagnósticos. 

Os resultados demonstram claramente 
que métodos baseados em formação de 
padrões de fluídos corporais desidratados 
para testes diagnósticos para câncer são 
muito promissores sob muitos aspectos e, 
por isso, deveriam ser estimulados e desen-
volvidos rapidamente. ■
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Os tumores ulcerados (tumores canceríge-
nos abertos) representam uma pesada car-
ga física e psicológica para os pacientes. 
Devido ao intenso odor ruim, às dores e 
limitações funcionais, as pessoas afetadas 
com frequência se isolam. Por outro lado, 
isso faz com que elas frequentemente fi-
quem depressivas 1,2.        

Para poder tratar eficientemente tumo-
res ulcerados abertos, a Associação para 
Pesquisa do Câncer desenvolveu uma po-
mada baseada numa sugestão de Rudolf 
Steiner 3, com os componentes: resina de 
larício (Resina laricis), cera de abelha, to-
milho e pingo dourado (Lysimachia). Em 
cooperação com a Universidade de Ba-
sel foram realizados diversos trabalhos de 
mestrado para esse fim, que serviram para 
o desenvolvimento desta pomada e para 
a caracterização das propriedades farma-
cológicas de cada um dos componentes. 
As informações da literatura especializada 
já existente foram coletadas e compiladas, 
uma primeira fórmula foi elaborada e pos-
teriormente otimizada 4, 5. Por fim, uma 
pomada otimizada de Resina laricis-Lysa-
machia pôde ser apresentada aos médicos 
da Klinik Arlesheim em 2020, a qual eles 
puderam utilizar de forma seletiva em pa-
cientes afetados e ajudá-los efetivamente 
na redução da dor e do odor.         

Ervas medicinais, que são usadas em tra-
tamentos fitoterápicos em feridas, pos-
suem frequentemente diversas caracterís-
ticas farmacológicas e podem ser utilizadas 
numa ampla gama de condições. Seria par-
ticularmente vantajoso, se no tratamento 
de tumores abertos fosse possível alcançar 
não só um efeito antimicrobiano e analgé-
sico, mas também antitumoral. Isto ajuda-
ria a suprimir a infiltração de células tumo-
rais e atuar diretamente sobre a causa do 
surgimento da ferida.        

Em 2021, como parte de sua disserta-
ção de mestrado para a Universidade de 
Basel, a estudante de Farmácia Kirthana 
Ganeshathas se ocupou com a questão, 
se com a pomada de Resina laricis – Ly-
simachia poder-se-ia obter um efeito an-
ti-tumoral. O objetivo de seu trabalho foi 
examinar no departamento de biologia tu-
moral, se os extratos alcoólicos dos dois 
componentes da pomada, pingo dourado 
(Lysimachia nummularia L., Herba, etha-
nol. decoctum) e tomilho (Thymus vulga-
ris, Herba, ethanol. Infus 10%) agem de 
forma citotóxica (lesando a célula) e citos-
tática (inibindo a divisão da célula) sobre 
as células tumorais cultivadas. Com este 
propósito, usando diversos métodos expe-
rimentais, três linhagens celulares de cân-
cer de mama humanas foram tratadas com 

Pomada de Resina laricis/Lysimachia  
comp. – Novos Resultados da Pesquisa  
Referente aos Componentes Ativos
ULRIKE WEISSENSTEIN
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Os componentes tomilho e Lysimachia (no alto), 
resina de larício e cera de abelha (meio) e sua 
elaboração para pomada de Resina laricis/
Lysimachia comp. na máquina-prensa de pomada 
(embaixo).

Pomada de Resina laricis/Lysimachia  
comp. – Novos Resultados da Pesquisa  
Referente aos Componentes Ativos
ULRIKE WEISSENSTEIN
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Kirthana Ganeshathas executando o ensaio de apoptose celular.

estes extratos e investigado os seus efeitos 
sobre a proliferação das células (divisão e 
crescimento), o tipo de morte celular e o 
ciclo celular.                 

Os resultados dos experimentos de Kirtha-
na Ganeshathas mostraram que ambos os 
extratos tiveram uma marcante ação cito-
tóxica e citostática sobre todas as três li-
nhagens celulares de câncer de mama 6. 
Eles foram capazes de induzir a morte ce-
lular, baseada parcialmente no processo 
de apoptose, a morte celular programa-
da. Através de uma ação citostática, o ciclo 
celular se prolonga ou previne e as células 
não podem mais se dividir. Provavelmen-
te, devido a suas diferentes características 
biológicas, as três linhagens de células de 
câncer de mama reagiram com diferentes 
graus de sensibilidade a esta ação inibido-

ra da divisão celular do extrato de Lysima-
chia e tomilho, dependendo do extrato e 
da dose. Os efeitos mostrados se asseme-
lham aos da quimioterapia, que frequen-
temente apresenta tanto ação citotóxica 
como citostática.

Os responsáveis pelo efeito inibidor de 
crescimento sobre linhagens de células 
tumorais podem ser os componentes far-
macologicamente ativos dos extratos. En-
contra-se p. ex. nos extratos de Lysimachia 
flavonoides como quercetina, kaempferol 
e miricetina 7. Importantes monoterpenos 
fenólicos do óleo de tomilho, dos quais são 
conhecidos os efeitos inibidores do câncer, 
são o carvacrol e o timol 8.       

As concentrações de extratos de Lysima-
chia e tomilho na pomada estão dentro 
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da gama de doses que demonstram tanto 
uma ação citotóxica como citostática em 
experimentos de culturas celulares. Isso faz 
supor que a mesma ação pode ser alcan-
çada no uso clínico. A pré-condição para 
isso, no entanto, é a biodisponibilidade, 
isto é, as substâncias ativas dos extratos 
precisam também alcançar efetivamente 
as células cancerígenas em uma ferida.  

Em um outro projeto de mestrado devem 
ser investigadas as características antitu-
morais de outros componentes da poma-
da de Resina laricis- Lysimachia. ■
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TerapiaOralcomVisco?–
NovasInvestigaçõesda
MedicinaVeterinária
OPHÉLIE CHRISTEN-CLOTTU, ULRIKE BIEGEL 

Há mais de 10 anos atrás o Instituto de 
Pesquisa de Agricultura Orgânica (FiBL), em 
cooperação com a Associação para Pesqui-
sa do Câncer  (VfK), completou e publicou 
o muito notado estudo da terapia do vis-
co no sarcoide equino (uma tese na Uni-
versidade de Berna)1. O sarcoide equino 
é o tumor de pele mais comum em cava-
los (equídeos). Os métodos de tratamento 
convencionais são muitas vezes insatisfa-
tórios e reincidências (recaídas) são fre-
quentes. O estudo foi um grande sucesso 
pois, nos cavalos que foram tratados por 
15 semanas com a terapia do visco por in-
jeção 2, foram constatados índices signifi-
cativamente mais altos de cura e melhoria 
comparados com aqueles do grupo con-
trole, que receberam placebo 1. Em uma 
observação posterior, cinco anos após o 
término do estudo principal, os números 
melhoraram mais uma vez nitidamente 3. 
É notável que, mesmo após cessar o tra-
tamento de 15 semanas, os sarcoides re-
grediam lenta e continuamente, às vezes 
durante muitos meses.                                                 

Após esse estudo, que trouxe novos resul-
tados, mas também – como toda boa in-
vestigação científica – fez surgir uma série 
de novas questões, e foram elaboradas as 
seguintes reflexões:         

	• Uma extensão da duração da terapia 
de 15 semanas pode apressar ou au-
mentar os índices de cura e melhoria? 

	• É possível evitar as injeções frequentes 
nos animais com uma terapia oral 
e, com isso, aumentar a disposição 
de cooperar (compliance) tanto dos 
animais como dos donos durante a 
terapia com o visco?   

A experiência prática da autora Dr. Chris-
ten-Clottu apoia estas novas abordagens. 
Quando a terapia não obtinha êxito, ela 
repetia a terapia com injeções de 15 se-
manas e, quando o cavalo a recusava de-
vido à longa duração do tratamento e das 
muitas injeções, ela passava para a aplica-
ção oral. Ela teve a impressão de que níti-
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das melhorias também são obtidas com a 
aplicação oral.             

Em 2017, por fim, ela coordenou um es-
tudo observacional em um grupo de dez 
cavalos com sarcoides, em que os cavalos 
foram tratados oralmente ao invés de in-
jeções, seguindo o mesmo protocolo 2. O 
decurso da doença deste grupo foi compa-
rado com o grupo de controle com place-
bo já publicado 1. Aqui se constatou que os 
cavalos tratados oralmente com visco rea-
giam espantosamente bem à terapia: seis 

dos dez cavalos puderam ser curados. As 
figuras 1a-c e 2a-c mostram dois exemplos 
de como os sarcoides regrediram.                             

Baseado nos resultados positivos, um novo 
estudo foi iniciado no FiBL, novamente 
dentro do contexto de uma tese e em coo-
peração com a Universidade de Berna (Ve-
tsuisse) e da Associação para Pesquisa do 
Câncer 4. O objetivo deste estudo é com-
parar a eficiência da terapia oral do visco 
com aquela com injeções. Para verificar, se 
através disso seria possível apressar a cura 

1a 1b

1c

Fig. 1: Imagens de um sarcoide verrucoso na 
cabeça de um cavalo antes da terapia oral com 
visco de 15 semanas (1a), após 9 meses (1b) e 
após 18 meses (1c). Mesmo após o término do 
tratamento de 15 semanas o sarcoide continuou 
regredindo lenta e continuamente.
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Fig. 3: A doutoranda Anke Beermann ao examinar 
os sarcoides. Já que estes geralmente se localizam 
abaixo do peito, da barriga e nas coxas internas, 
a coleta de dados (medição) é muitas vezes um 
desafio e nem sempre sem perigo. Por sorte a 
maioria dos cavalos colabora.

2c

2a

3

2b

Fig. 2: Imagens de um sarcoide oculto na coxa 
interna e vários sarcoides verrucosos no abdômen 
inferior de um cavalo antes do tratamento oral 
com visco de 15 semanas (2a), após 12 meses 
(2b) e após 18 meses (2c).
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dos sarcoides, foi duplicada a duração do 
tratamento. Trata-se neste estudo de um 
assim chamado estudo duplo-cego, pla-
cebo-controlado, isto é, os veterinários e 
donos não sabem até o final da investiga-
ção se um cavalo é tratado com visco ou 
um placebo.      

A doutoranda Anke Beermann pôde iniciar 
o estudo em 2021. Graças ao bom pla-
nejamento prévio e do procedimento ex-
tremamente estruturado da doutoranda, 
todos os cavalos necessários (3 x 15) para 
o estudo puderam ser incluídos e o trata-
mento ser parcialmente encerrado até o 
final de 2021 5. Apesar do risco de ter seu 
cavalo incluído no grupo de controle, que 
só é tratado com placebo, os proprietários 
dos cavalos demonstraram grande interes-
se na participação do estudo. Em caso de 
tratamento com placebo é oferecido aos 
seus donos um tratamento gratuito com 
visco assim que o estudo tiver terminado.         
Os resultados do estudo são esperados 
para 2023.

Posfácio: Já que também em pacientes hu-
manos pode surgir a chamada «fadiga de 
injeção», e  existem pessoas com uma fo-
bia de injeção básica, seria de grande utili-
dade para a medicina humana um prepa-
rado aquoso de visco para administração 
oral, que seja tão efetivo quanto um pre-
parado para injeção. ■

Literatura	und	Observações:
1. Christen-Clottu O. et al., Treatment of clinically diagnosed equine sarcoid with a mistletoe extract  

(Viscum album austriacum). J Vet Intern Med 2010, 24: 1483-1489.
2. Iscador® P jeweils 14 Ampullen Serie 1, 2 und 20 mg/ml; 3 x wöchentlich je eine Ampulle s.c.
3. Christen-Clottu O. et al., Eine randomisierte placebokontrollierte Studie zur Behandlung des Equinen 

Sarkoids bei Pferden mit Viscum album (Iscador P). In: Scheer R et al. 2013, (Hrsg): Die Mistel in der 
Tumortherapie 3. KVC Verlag, Essen, Deutschland, pp. 463-464.

4. O estudo tem também o apoio da Sociedade para Pesquisa Clínica, da Fundação Pro Pferd, do Fundo 
Rudolf Steiner para Pesquisa Científica, da Camvet.ch e da Associação de Veterinários do cantão 
Neuenburg.

5. 15 cavalos foram tratados com extrato de visco oral e placebo injetável, 15 cavalos com extrato de visco 
injetável e placebo oral e 15 cavalos com placebo injetável e oral (grupo de controle).

Dr.	med.	vet.	Ophélie	Christen-Clottu
Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica FiBL
Departamento para Estudos de Animais Úteis

E-mail: ophelie.christen@fibl.org
www.viscumvet.org

Dr.	med.	vet.	Ulrike	Biegel
Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica FiBL
Departamento para Estudos de Animais Úteis

E-mail: ulrike.biegel@fibl.org
www.viscumvet.org
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ComoPacientesVivenciama
TerapiadoVisco–UmEstudo
QualitativocomEntrevistas
ANNIKA MASCHER

Como pacientes oncológicos vivenciam a 
terapia com o visco? Esta pergunta surgiu 
para nós há três anos atrás e foi o impul-
so para uma tese que investigou o efeito 
qualitativo da terapia do visco 1. Ao lado 
dos inúmeros estudos clínicos (quantitati-
vos) da terapia do visco existem espantosa-
mente poucas investigações, nas quais os 
próprios pacientes oncológicos são ques-
tionados sobre sua vivência interna com a 
terapia do visco. Nós focamos a investiga-
ção nos diversos domínios da experiência 
humana ou níveis de percepção. Com isso, 
quisemos pesquisar as vivências subjetivas 
dos pacientes em um nível mais profundo, 
o que é essencial para uma terapia oncoló-
gica holística e centrada no paciente.

Em duas conversas individuais, 20 pacien-
tes oncológicos da Klinik Arlesheim foram 
questionados sobre suas experiências pes-
soais com a terapia e a sua relação com o 
visco como planta. Eles apresentaram suas 
percepções em muitos níveis diferentes e 
com tocante diversidade (Fig. 1).     

A análise qualitativa mostrou que as ex-
periências foram descritas principalmente 
a nível não-físico. Além disso, o caráter e 
os interesses pessoais de cada um tiveram 
um efeito decisivo na percepção da tera-

pia.      Por exemplo, os entrevistados com 
boa sensibilidade física descreveram mais 
aspectos como calor e vitalidade, enquan-
to pessoas mais abertas à espiritualidade 
também ligavam o uso do visco a profun-
das vivências espirituais. Por outro lado, 
demonstrou-se que pessoas que não apre-
sentavam nenhuma experiência direta com 
a terapia do visco também não se engaja-
vam mais profundamente com seu câncer.            

Da diversidade de declarações referentes 
aos diferentes níveis questionados, apre-
sentamos aqui alguns pontos centrais: 

	• Nível de Vitalidade: pacientes descre-
vem ter mais energia para lidar com 
o dia-a-dia ou uma imunidade maior 
contra resfriados por causa da terapia 
do visco. 2 

	• Nível de Sensações: pacientes des-
creveram uma sensação básica de 
segurança, apoiada pela terapia do 
visco e ter chão firme sob os pés. A 
terapia do visco promove a autocon-
fiança e o contato consigo mesmo.     

	• Nível de Consciência: os pacientes 
relatam com frequência um aumento 
de auto-conscientização e experiência 
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Fig. 1: Os pacientes citaram muitas impressões 
diferentes com a terapia do visco, que puderam ser 
sistematicamente classificadas em dez níveis.
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da própria presença. A auto-conscien-
tização e aceitação de si mesmo foi 
seguida de uma atenção amorosa para 
com suas próprias necessidades.        

	• Nível Espiritual: as descrições vão 
de uma vaga noção de forças inex-
plicáveis, como uma «magia», algo 
misterioso, até a experiência de uma 
conexão com «algo maior» ou se sentir 
«envolvido e protegido» pelo poder 
curador do visco. 3

	• Nível de Calor: é especialmente 
fascinante que o calor também conste 
como um fenômeno multidimensional, 
como p.ex. como mediador da própria 
presença no corpo, como sensação da 
«circulação» ou «fluxo», como calor no 
corpo ou como aumento da tempera-
tura corporal.      

Na pesquisa qualitativa o determinante é 
a importância que o paciente dá à terapia 
do visco e como ela age sobre si mesmo e 
sua relação com a doença. Não se trata de 
uma generalização ou quantificação dos 
resultados, mas muito mais da experiência 
subjetiva dos pacientes, que vai mais fundo 
do que é possível na avaliação quantitativa. 

Consequentemente, a avaliação qualita-
tiva possibilita investigar diferentes níveis 
da experiência humana. Além disso, ela 
demonstra um potencial de efeito tera-
pêutico através da própria formulação das 
perguntas. O reconhecimento da grande 
diversidade e profundidade das experiên-
cias que os pacientes atribuem à terapia 
do visco faz surgir a pergunta para estudos 

futuros, até que ponto uma auto-observa-
ção dirigida durante a terapia do visco (ou 
outras terapias) pode apoiar o processo de 
cura e como os pacientes oncológicos po-
derão ser melhor acompanhados durante 
o processo. ■

Annika	Mascher	
Associação para Pesquisa do Câncer
Instituto de Pesquisa Hiscia
Departamento de Pesquisa Clínica
E-mail: a.mascher@vfk.ch

Notas:
1. Como pacientes vivenciam a terapia do visco. 

Um estudo qualitativo com entrevistas. Tese 
em andamento na Universidade de Witten/
Herdecke.

2. «Ele me proteje. Ele me torna forte. Portanto 
eu sinto às vezes […] sou a única que nunca 
tem nada nesta escola. Aquela que sempre está 
trabalhando. […] Deus do céu, sim, eu também 
quero estar de vez em quando em casa. Não. 
(risos)» (Pat 537, t1).

3. «Referindo-se a isso eu quero dizer que eu tive 
uma experiência com o visco. […] Isto é algo 
que mexeu comigo e me deu a certeza de que 
com certeza existe algo. Um – sim, um mundo 
espiritual. Não um céu. Não uma ordem das 
coisas que nós não entendemos e também não 
precisamos entender.» (Pat 533, t2).
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PorquePreparadosdeViscode
DiferentesÁrvoresHospedeirasServem
ParaoTratamentodeDiferentesTipos
deCâncereGruposdePacientes?
EstudodeMetabolômica
CARLA HOLANDINO, STEPHAN BAUMGARTNER

Desde sempre preparados de visco de di-
ferentes árvores hospedeiras são utilizados 
especificamente para o tratamento de dife-
rentes tipos de câncer e grupos de pacien-
tes. Mostrou-se eficaz, por exemplo, o pre-
parado de visco da macieira em mulheres 
no tratamento de tumores no abdômen, 
do carvalho em homens para tumores de 
órgãos internos e do olmo no tratamento 
de câncer do pulmão. Já nos anos 1970 fo-
ram dados os primeiros passos para inves-
tigar cientificamente os diferentes modos 
de agir. Usando métodos antroposóficos 
específicos (os chamados métodos de for-
mação de imagens, como p.ex. a croma-
tografia de filtro redondo) foi possível tor-
nar visível as diferenças entre preparados 
de visco de diferentes árvores hospedeiras. 
Esses resultados, entretanto, eram de difícil 
compreensão por parte de cientistas não-
-antroposóficos.  

No nível físico-químico a pesquisa se con-
centrou na utilização dos diferentes extra-
tos de visco na terapia integrativa do cân-
cer, até agora, principalmente nas lectinas 
e viscotoxinas e suas ações citotóxicas (pre-
judicial às células) 1. A ação do visco não 
pode, entretanto, ser reduzido às viscoto-
xinas e lectinas, pois o visco tem com cer-
teza mais de cem componentes químicos 
diferentes, que ainda não foram identifi-
cados com precisão, como p.ex. flavonoi-
des, terpenoides, ácidos fenólicos, açúca-
res, aminoácidos e lipídios. Surgiu então a 
questão de onde, a nível das substâncias, 
devem ser procuradas as diferenças dos 
preparados de visco, emanando das árvo-
res hospedeiras.

Com o surgimento da técnica da metabo-
lômica, tornou-se possível ir novamente 
a fundo nesta questão. Esta abordagem 
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Ao contrário de outras plantas medicinais tradicionais, o visco (Viscum album) é um semiparasita, 
já que seu crescimento e sua capacidade de fotossíntese dependem principalmente da captação de 
água, açúcar, aminoácidos e minerais da árvore hospedeira. Sobre as diferenças químicas do visco 
dependentes da árvore hospedeira, assim como o produto do metabolismo (metaboloma) sobre 
a atividade biológica de preparados de visco, ainda são pouco conhecidas. Metabolômica com 
plantas se tornou uma estratégia experimental efetiva, já que ela fornece uma avaliação de muitos 
metabólitos (o produto geralmente resultante de processos bioquímicos) ao mesmo tempo e com 
isso um quadro rápido e confiável do aspecto químico da planta.  
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permite investigar muitos compostos quí-
micos simultaneamente, com quantidades 
de amostras de plantas extremamente pe-
quenas (veja na caixa de texto, pág. 23). 
Isso levou a Associação para Pesquisa do 
Câncer a iniciar em 2015 uma colabora-
ção científica com a Neuchâtel Platform of 
Analytical Chemistry da Universidade Neu-
châtel (Suíça) e com o Laboratório de Me-
tabolômica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Brasil), e iniciou-se um projeto 
para aprofundar a pesquisa da constitui-
ção/composição dos preparados de visco 
de diferentes árvores hospedeiras 2,3. Foi 
um dos primeiros projetos a nível mundial 
que utilizou o método da metabolômica 
na área de pesquisa de plantas medicinais.   

Nos anos 2016 e 2017, exatamente no 
mesmo momento e sob as mesmas condi-
ções, plantas de visco de diferentes árvores 
hospedeiras foram colhidas e congeladas 
imediatamente após a colheita com nitro-
gênio líquido para estabilizar componentes 
sensíveis. Essas amostras foram então ex-
traídas. A Neuchâtel Platform of Analytical 
Chemistry efetuou então as medições  pelo 
método UHPLC-ToF-MS 3. Através da com-
paração com bancos de dados químicos 
internacionais, o terceiro parceiro do proje-
to, o Laboratório de Metabolômica no Rio 
de Janeiro, pôde finalmente estabelecer o 
espectro dos componentes mais importan-
tes que fazem a distinção. A análise estatís-
tica multivariada mostrou claramente uma 

Gráfico 1: A análise estatística multivariada mostra uma diferença nítida entre extratos de visco de 
diferentes árvores hospedeiras (macieira (Malus domestica); carvalho (Quercus robur); olmo (Ulmus 
carpinifolia)) 3. As amostras foram colhidas no ano de 2016 (A) e 2017 (B). 
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Literatura	e	Observações:
1. No fim dos anos 1990 pesquisadores da 

Associação para Pesquisa do Câncer tiveram 
sucesso ao demonstrar as diferenças entre três 
subespécies de árvores hospedeiras (viscos de 
árvore caducifólia, abeto e pinheiro) em relação 
à quantidade de viscotoxinas existentes. Schaller 
G et al. Viscotoxin composition of the three 
European subspecies of Viscum Album. Planta 
Medica 1998, 64 (7).

2. Peñaloza EMC, Holandino C, Scherr C, de Araujo 
PIP, Borges RM, Urech K, Baumgartner S, Garrett 
R. Comprehensive Metabolome Analysis of 
Fermented Aqueous Extracts of Viscum album 
L. by Liquid Chromatography High Resolution 
Tandem Mass Spectrometry. MDPI/Molecules 
2020, 25,4006.

3. Jäger T, Holandino C, Melo MNO, Penaloza 
EMC, Oliveira AP, Garrett R, Glauser G, 
Grazi M, Ramm H, Urech K, Baumgartner S. 
Metabolomics by UHPLC-Q-TOF Reveals Host 
Tree-Dependent Phytochemical Variation in 
Viscum album L. MDPI/Plants 2021, 10, 1726.

separação dos extratos de visco conforme 
a árvore hospedeira (veja o gráfico 1: ma-
cieira – símbolos pretos; carvalho – símbo-
los verdes; olmo – símbolos roxos). 

Se, futuramente, for possível determinar 
a importância clínica dos diferentes ingre-
dientes e harmonizá-los com as áreas de 
utilização dos preparados de visco de dife-
rentes árvores hospedeiras, então poderá 
ser possível criar uma ponte para a me-
dicina convencional, cujas pesquisas se li-
mitam predominantemente ao nível físico.

A ideia inicial de Steiner foi transferir para 
o paciente a força vital da árvore hospe-
deira através do visco. Nisto, se justifica-
va também a classificação de preparados 
de visco de diferentes árvores hospedeiras 
para o tratamento de determinados tipos 
de câncer, que em seguida puderam ser 
apoiados também empiricamente através 
da experiência e observações de médicos 
que praticavam esses tratamentos.                      

Com a metabolômica temos à nossa dis-
posição um método científico que permite 
apurar mais profundamente a composição 
física das plantas medicinais. Com ela po-
demos pesquisar melhor como as forças 
vitais se expressam no nível físico. Isso nos 
aproxima mais do nosso objetivo, que é 
demonstrar melhor cientificamente a ação 
de fenômenos não-físicos (como as forças 
vitais). ■

Prof.	Carla	Holandino	Quaresma	PhD,	DSc
Farmácia, Depto. de Fármacos e Medicamentos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
E-mail: cholandino@pharma.ufrj.br
www.farmacia.ufrj.br/dmed

PD	Dr.	Stephan	Baumgartner
Diretoria de Pesquisa & Desenvolvimento
Associação para Pesquisa do Câncer
Instituto de Pesquisa Hiscia
E-mail: st.baumgartner@vfk.ch
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PesquisaBásicanoProcesso
deDinamização
ANNEKATHRIN ÜCKER

Uma Cooperação com a  
Universidade de Witten/Herdecke

O foco do trabalho científico da As-
sociação para Pesquisa do Câncer 
(Verein für Krebsforschung VfK) está no 
campo da oncologia antroposófica. Nela 
são utilizados medicamentos que foram 
produzidos através de certos processos 
antroposófico-farmacêuticos. Fazem par-
te disso, além de processos especiais de 
extração (p.ex. a fermentação), diversos 
processos de elevação da eficácia, como 
p.ex. a dinamização.   

Muitos medicamentos da medicina antro-
posófica são dinamizados através de um 
processo que vem da homeopatia, em que 
uma assim chamada “tintura-mãe” é diluí-
da e agitada em série. Até agora não foi 
cientificamente provado como potências 
altamente diluídas podem causar efeitos 
que ultrapassam em muito aqueles obti-
dos com placebo (remédio falso). A partir 
da potência D24 ou C12 a possibilidade 
de ainda encontrar moléculas da substân-
cia inicial no preparado é estatisticamente 
muito reduzida 1. Isso leva a repetidas críti-
cas ao uso destes medicamentos e também 
à medicina e oncologia antroposófica.               

Para poder executar experimentos sobre 
possíveis efeitos das dinamizações, precisa-
-se de sistemas de teste confiáveis. Simples 
sistemas de teste com plantas tem a vanta-
gem do efeito placebo poder ser excluído. 
No momento eu estou trabalhando para 
desenvolver um sistema de testes confiável 
em um projeto na Universidade de Witten/
Herdecke, durante o qual eu posso pesqui-
sar nos laboratórios em Arlesheim, graças 
à colaboração com a VfK.        

Nosso sistema de teste utiliza lentilhas-de-
-água danificadas por arsênico para inves-
tigar se as suas taxas de crescimento mu-
dam em comparação com o tratamento 
com água, através da administração de po-
tências de Arsenicum album (entre D17 e 
D33). As plantas são pré-tratadas com uma 
dose física de arsênico, o que representa 
um tipo de modelo padrão de doença. Os 
experimentos são executados às cegas e 
randomizados, de modo a excluir uma di-
ferença inconsciente no tratamento do 
grupo de potências. Para evitar os chama-
dos resultados falso positivos, os fatores 
ambientais também são rigorosamente 
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Fig. 1 «Lemna»: lentilhas-de-água estão entre as menores plantas floridas. Através de sua grande 
velocidade de crescimento (duplicação da massa em um dia) e capacidade de reação a toxinas 
solúveis em água, elas servem como organismos-teste em diversos testes de laboratório, principalmente 
na toxicologia ambiental assim como na pesquisa de dinamização da VfK. Elas são cultivadas sob 
condições severamente controladas nos laboratórios de Arlesheim.
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controlados. Para este fim nós usamos câ-
maras de cultivo especialmente construí-
das (veja Foto 3 e 4), que garantem tem-
peratura, circulação do ar e intensidade da 
luz constantes durante o experimento.

Já em 2010 os primeiros resultados com 
este sistema de teste foram publicados 2. 
Foi possível demonstrar um aumento es-
tatisticamente significativo das lentilhas-
-de-água danificadas com arsênico e pos-
teriormente tratadas com dinamizações, 
comparado com o grupo controle tratado 
somente com água. No meu projeto eu 
estou trabalhando com a reprodutibilidade 
desses resultados.                        

Reprodutibilidade externa, usando o mes-
mo sistema e a repetição dos experimen-
tos em um outro laboratório, faz parte do 
padrão científico. Na ciência fala-se atual-
mente numa „crise de reprodutibilidade“. 
Isto significa que os resultados das tentati-
vas de repetição muitas vezes diferem da-

queles do estudo original, o que se atribui 
por um lado aos erros na execução do ex-
perimento ou a fatores de influência não 
considerados até agora.

Eu conduzi duas séries de experimentos 
que, como no ensaio original, abrangiam 
cinco experimentos independentes. A di-
ferença principal em relação ao ensaio ori-
ginal foi que o tempo de iluminação foi 
reduzido de 24 para 16 horas, para poder 
imitar melhor o ritmo natural de dia e noi-
te. A suposição era que a ação das dina-
mizações poderia ficar mais evidente sob 
condições naturais.                                

Os experimentos de reprodutibilidade mos-
traram, em geral, uma reação das ervilhas-
-da-água ao tratamento com potências 3 
comparável aos ensaios de 20102. Contu-
do, a força do efeito, portanto a diferen-
ça numérica entre o grupo de tratamento 
e de controle, foi menor (estatisticamente 
não significativo) na primeira série. Na se-

Fig. 2 und 3 «Câmara por fora» 
e «Câmara por dentro»: Para os 
experimentos com lentilhas-de-
água e potências de Arsenicum 
album foram concebidas câmaras 
de crescimento especiais que 
possam manter as condições 
ambientais como temperatura e 
intensidade da luz num nível ideal.  
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gunda série foi possível aumentar a dife-
rença através de um incremento do stress 
do arsênico antes dos experimentos.                               

Estes são resultados promissores para de-
senvolver um sistema de teste confiável, 
com o qual se possa, entre outros, inves-
tigar questões sobre o modo de ação ou 
qualidade das dinamizações. Nos projetos 
seguintes o sistema de teste deve ser otimi-
zado, para que os efeitos dos preparados 
dinamizados possam ser melhor vistos e 
medidos. Para este fim estamos atualmen-
te procurando doutorandos interessados 
que tenham experiência em pesquisa. ■
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