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Resumo
Avanços científicos e tecnológicos voltados ao tratamento de diversas enfermidades são hoje responsá-
veis por proporcionar uma melhor perspectiva e qualidade de vida. Diante dos custos, acessibilidade e 
efeitos colaterais que alguns destes modelos terapêuticos podem originar, faz-se necessário e é crescente 
a busca por alternativas que minimizem estes fatores tão indesejados. Neste contexto, há mais de um 
século, surgiu a auto-hemoterapia. Embora ainda hoje muito questionada e pouco pesquisada, esta te-
rapia vem ganhando espaço nos estudos científicos, demonstrando respostas clínicas às mais diversas 
patologias tanto para os seres humanos quanto para os animais. Nesta revisão serão abordados aspectos 
inerentes ao histórico, à técnica, formas de administração, mecanismo de ação, aplicabilidade e contrain-
dicações, visando assim reunir informações que possibilitem uma melhor compreensão sobre este tema.
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Abstract
Scientific and technological advances directed at treating various diseases are today responsible for pro-
viding a better perspective and quality of life. Due to costs, accessibility and collateral effects that some 
of these therapeutic models can originate, it is necessary and crescent the research for alternatives that 
minimize these unwanted factors. In this context, for over a century, arises the autohemotherapy. Al-
though it is still nowadays widely questioned and little investigated this therapy has been gaining space 
in the scientifics studies, demonstrating clinical responses to several pathologies both human beings and 
animals. In this review, will be approached aspects inherent in to the historical, technique, forms of admi-
nistration, mechanism of action, contraindications, and applicability, thus aiming to gather information 
to enable a better understanding of the topic. 
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Introdução 
Avanços científicos e tecnológicos voltados 

ao tratamento de diversas enfermidades são hoje 
responsáveis por proporcionar uma melhor pers-
pectiva e qualidade de vida à humanidade. Infe-
lizmente, é sabido que este benefício atinge menos 
de 1/3 desta população, atribuindo-se tal fato aos 
verdadeiros contrastes culturais, econômicos, polí-
ticos e sociais existentes. O tratamento de diversas 
doenças infecciosas constitui-se principalmente 
de terapia de suporte, apoiada principalmente na 
antibioticoterapia. Diante dos custos, acessibilida-
de, efeitos colaterais e resistência antimicrobiana 
produzidos por este modelo terapêutico, faz-se 
necessário e é crescente a procura por pesquisas 
que culminem com o desenvolvimento de novos 
tratamentos, que possam minimizar estes fatores 
tão indesejados (1). 

Neste contexto, embora tenha demonstra-
do brilhante eficácia clínica, ser economicamen-
te viável e acessível, a auto-hemoterapia tem, ao 
longo dos anos, sido alvo de grandes polêmicas, 
pois, por tratar-se de uma terapia alternativa, sem 
comprovação científica acurada, remete alguns 
profissionais da área de saúde a não reconhecê-la, 
invalidá-la e não acreditar em suas vantagens, o 
que a torna pouco pesquisada e divulgada no meio 
científico (2). 

Revisão de Literatura

Histórico
Data de 1898, um dos primeiros relatos do uso 

experimental empírico da auto-hemoterapia. Neste, 
a terapia foi empregada em seres humanos acome-
tidos de pneumonia comum, uma afecção aguda, 
súbita e de curso clínico rápido e desfavorável, ob-
tendo-se bons resultados (3). 

Auto-hematoterapia ou mais usualmente cha-
mada de auto-hemoterapia foi, em meados do 
século passado, definida por Paul Ravaut como 
um método terapêutico que consistia em injetar 
debaixo da pele de um doente alguns centímetros 
cúbicos do seu próprio sangue (4). Desde então, 
esta modalidade terapêutica vem recebendo ou-
tras nomenclaturas, sendo conhecida por: terapia 
do soro, auto-hemoterapia tradicional, imunotera-
pia, auto-hemotransfusão e transfusão de sangue 

autólogo (5,6,7)
Esta nova terapia foi alavancada quando, em 

1913, ao lembrar-se de um trabalho publicado 
por Mayer e Linser o qual retratava a cura de 
uma paciente acometida de herpes gestacional 
mediante injeção de soro de sangue de uma mu-
lher grávida sã, Ravaut decidiu apresentar uma 
nova técnica e indicações da auto-hemoterapia 
descrevendo-a num importante artigo intitulado: 
“Ensaio sobre a auto-hemoterapia em algumas 
dermatoses” (4). 

Mediante suas experiências e observações 
Ravaut continuou a implantação da terapia uti-
lizando-se de sangue total do próprio paciente 
acometido por dermatoses, acreditando que ali se 
encontravam substâncias ou corpos microbianos 
especiais cuja reabsorção pelo organismo provo-
casse reações úteis. Foi adentrando este contexto 
que ele obteve excelentes resultados e estendeu o 
novo tratamento como tentativa terapêutica em 
diversas outras patologias infecciosas que afeta-
vam os seres humanos. A partir de então, novas 
técnicas começaram a surgir, e em 1924, Alberto 
Carlos David já descrevia, além da auto-hemotera-
pia e autosseroterapia (injeção do próprio sangue 
e soro, respectivamente), a heterosseroterapia e 
heterohemoterapia (injeção de soro e sangue pro-
veniente de outro indivíduo, respectivamente), e 
a heterohemoterapia e heterosseroterapia familiar 
(injeção de sangue e soro de um indivíduo da fa-
mília do doente considerado, respectivamente), 
afirmando estas últimas proporcionarem resulta-
dos clínicos brilhantes. Ravaut apontou o método 
autólogo como sendo mais simples, afirmando ha-
ver neste um menor risco de infecção, decorrentes 
da manipulação do soro, ou transmissão de do-
enças perante pessoas infectadas, e concluiu que 
era melhor injetar o sangue total, garantindo as-
sim que todos os elementos deste pudessem agir, 
obtendo-se uma maior eficácia no tratamento das 
enfermidades (4). 

No Brasil o assunto surge desde 1940, quan-
do o professor Jesse Teixeira em seu trabalho 
publicado e premiado na Revista “Brasil-Cirúr-
gico”, provou que o Sistema Retículo-Endotelial 
(S.R.E.), atualmente conhecido como Sistema 
Mononuclear fagocitário, era ativado pela auto-
-hemoterapia. Para tanto, utilizou-se de um em-
plastro de uma substância irritante chamada can-
tárida, a qual foi inoculada na coxa de pacientes 
por 24 horas, observando-se após esta a formação 
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de uma vesícula. O fluido foi retirado, centrifuga-
do e o sedimento, após devidamente processado 
e corado, foi submetido à contagem de leucócitos, 
obtendo-se uma percentagem de 5% de monó-
citos. Observou-se que após aplicação da auto-
-hemoterapia esta taxa se elevou, chegando, após 
8 horas, à 22%, e após 72 horas, à 20%. A quan-
tidade de monócitos decresceu gradualmente no 
período de sete dias (5).

Outros testes foram utilizados para compro-
var esta ação monocítica, a exemplo do teste do 
Vermelho Congo. Com este pode-se observar a 
capacidade que as células do S.R.E. tiveram de ar-
mazenar o corante. Para tanto, e comparativamen-
te, após a aplicação da auto-hemoterapia, verifi-
cou- se uma acentuação na reserva deste corante, 
concluindo-se que ali possivelmente haveria um 
maior número de monócitos e, consequentemente, 
uma resposta monocítica (5).

A técnica
O procedimento consiste na retirada do sangue 

por punção endovenosa e sua imediata administra-
ção pelas vias intramuscular, subcutânea, intrave-
nosa ou intradérmica (5,10). A injeção intravenosa 
ocasionalmente produz zumbidos, palpitação ou 
outros sintomas de choque, sendo, portanto, prefe-
rível a aplicação intramuscular (5). Uma nova via 
de aplicação foi descrita em cavalos e consistiu na 
aplicação de sangue em pontos de acupuntura no 
pós-cirúrgico de orquiectomia (11).

Neste contexto, existem cinco diferentes meto-
dologias de aplicação (5): 

1. Injeção intramuscular de sangue desfibrinado, 
onde 20mL de sangue são desfibrinados por agita-
ção em um balão contendo pérolas de vidro e após 
imediatamente injetados; 

2. Injeção intramuscular da mistura conten-
do 16mL de sangue fresco e 4mL de água des-
tilada; 

3. Injeção intramuscular de sangue fresco inal-
terado; 

4. Injeção intravenosa de sague fresco desfibri-
nado ou de sangue mantidos em gelo durante vá-
rias horas ou até mesmo dias; 

5. Injeção intradérmica de pequenas quantida-
des (2mL), de sangue fresco.

De modo geral, a técnica é simples, rápida, 
prática, indolor (4,6,8,12) e não apresenta efeitos 

colaterais (13,14), embora que, ao pesquisar al-
guns trabalhos, David tenha observado, em mé-
dia, que 3% dos pacientes submetidos à terapia 
apresentaram sinais clínicos diversos, tais como 
sudorese transitória, sonolência, reações febris, 
sensação de mal estar, leucopenia, hipotensão, 
leucocitose e hipertensão, concluindo que esta 
terapia na maior parte das vezes não apresenta 
reações, e em casos de apresentar são de pouca 
importância, curta duração e de baixa intensida-
de, sendo em alguns casos de ordem puramente 
emotiva.

Até a atualidade, não existe uma uniformi-
dade posológica para a utilização da auto-he-
moterapia. Em seres humanos, o volume a ser 
puncionado e aplicado por via intramuscular, 
consiste na dose mínima de 5mL e máxima de 
20mL, sendo esta estabelecida mediante a gravi-
dade da doença a ser tratada (12). Ao empregar 
dose mínima de 1mL em um paciente portador 
de furunculose David (1924) não obteve um re-
sultando satisfatório, embora o tenha conseguido 
ao elevar a dose. Ao testar dose máxima de 20mL 
em uma doente com um eczema generalizado, 
observou que não influiu sobre esta dermatose. 
Deste feito, questionou-se então, qual deveria ser 
a dose inicial.

Para melhor avaliar este contexto, alguns valo-
res posológicos terapêuticos de auto-hemoterapia 
encontrados na literatura estão reunidos no Qua-
dro 1, sendo descritos conforme as espécies avalia-
das, tipo de enfermidade tratada, classificação te-
rapêutica utilizada, doses, vias de administração, 
frequência de aplicações e referências bibliográfi-
cas consultadas.

Formas de administração
A terapia vem ganhando espaço no rol das pes-

quisas, tanto no âmbito da medicina humana, tendo 
maior ênfase nesta, quanto da medicina veterinária. 
Novas classificações tais como auto-hemoterapia 
autóloga e auto-hemoterapia heteróloga, auto-he-
moterapia maior, auto-hemoterapia menor (26) bem 
como formulações à exemplo da auto-hemoterapia 
ozonizada (25,18,24) e a auto-hemoterapia mag-
nética (7), estão cada vez mais sendo amplamente 
estudadas e aplicadas. Auto-hemoterapia maior 
consiste na colheita de sangue, auxiliada por uma 
bolsa de transfusão siliconada contendo Citrato de 
sódio, num volume máximo de 250 mL, e posterior 
reinfusão por via intravenosa. 
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A auto-hemoterapia ozonizada é uma nova téc-
nica, realizada e difundida principalmente na Euro-
pa. Pode ser utilizada por via sistêmica ou tópica, 
sendo o tratamento tópico realizado mediante apli-
cação de uma mistura contendo água e óleo ozoni-
zados (27). Por via sistêmica, consiste na reinfusão, 
por via endovenosa, de sangue autólogo previa-
mente exposto a uma concentração pré-calculada, 
para seres humanos, em média, 50µl/mL de ozônio, 
de modo que não cause danos oxidativos in vivo 
(28). Na medicina veterinária, descreve-se concen-
trações de 10-20 µl/mL aplicadas pelas vias intra-
muscular ou endovenosa (16,18,1). 

A aplicação do ozônio pode ser realizada pelas 
vias intradérmica, intramuscular, intravenosa, in-
traarterial, intratendinosa e intrarticular, oral, ure-
tral, subcutânea, insuflação retal e vaginal, intrape-
ritoneal, intrapleural, intradiscal, intraforaminal, 
intralesional, insuflação em bolsas, intramamária e 
através do uso tópico de água e/ou óleo ozonizados 
(29), embora a sua associação à auto-hemoterapia 

tenha sido, até o momento, utilizada apenas pelas 
vias intravenosa, intramuscular e cutânea (18,1).

Em casos de auto-hemoterapia ozonizada, para 
seres humanos, adiciona-se á bolsa uma concen-
tração de ozônio, calculada conforme o volume 
sanguíneo a ser utilizado, respeitando-se a janela 
terapêutica de 10 a 80µg/mL (26), devendo-se ser 
bem homogeneizada para posterior reinfusão. Já 
a auto-hemoterapia menor caracteriza-se por in-
jeção, nas vias intramuscular ou subcutânea, de 
pequenas quantidades de sangue, chegando a um 
máximo de 20 mL (29), seguindo-se o mesmo pro-
cedimento anteriormente descrito em caso de ozo-
nização. 

Vale ressaltar que é proibida a utilização deste 
gás por via inalatória, devido seus efeitos tóxicos 
na traquéia e brônquios, bem como sua aplicação 
direta por via endovenosa e intraarterial, uma vez 
que, quando aplicada em grandes volumes e num 
curto espaço de tempo, provoca a formação de êm-
bolos de oxigênio, os quais tornam os pacientes 
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Quadro 1 - Descrição posológica da auto-hemoterapia encontrada na literatura.

Espécies Doenças AHT / AHTO 
AHTUV

Dose Sangue 
(ml)

Dose Ozônio 
(µg/ml)

Vias de 
adm. Frequência de aplicações Referências 

bibliográficas

Bovina

Papilomatose AHT 10ml - IM Semanalmente / 3 semanas 15

Estudo das alterações imunológicas AHTO 25-100ml 10µg/ml IV Dose única 16

Flegmão interdigital agudo AHTO 1000ml 30µg/ml IV Dose única 17

Doenças inflamatórias AHTO 25-100ml 10µg/ml IV Dose única 18

Canina

Hemoparasitose AHT 4ml - IM 1x semana / 4 semanas 19

Tumor venéreo transmissível AHT 5ml - IM 1x semana / 2 semanas 20

Tumor venéreo transmissível AHT 10ml - IM 1x semana / 7 semanas 21

Parvovirose AHT De acordo com o peso - IM Dose única 26

Mastocitoma AHT 10ml - IM 1x semana / 20 semanas 22

Felino Estomatite-gengivite linfoplasmocitária felina AHT 1ml - IM 1x semana / 4 semanas 23

Roedores
Lesão cutânea AHT 100ml - IM 1x semana / 4 semanas 2

Isquemia/Nefrectomia AHTO 1ml 50µg/ml IV Dose única 24

Equina
Pós-cirúrgico de orquiectomia AHT 30ml - IM / PA Dose única 11

Habronemose AHTO 200ml 200µg/ml IV 2x semana / 8 semanas 1

Humana

Pneumonia AHT 20ml - IM Dose única pós-cirúrgica 5

Eczema AHT 2-5ml - IM Dias alternados / até a cura 4

Trombo arterial AHT 10ml - IM 1x semana / 16 semanas 12

Esclerodermia AHT 10ml - IM a cada 5 dias / 4 semanas 12

Herpes zoster AHT 10ml - IM 1x semana / 7-9 semanas 14

Hemodiálise AHT + AHTO 250ml 50µg/ml IV 3x semana / 6 semanas 25

Furunculose AHT 1-15ml - IM Dias alternados / até a cura 4

AHT: auto-hemoterapia; AHTO: auto-hemoterapia ozonizada; IM: intramuscular; IV: intravenoso; PA: pontos de acupuntura; - não utilizou.
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passíveis de óbito (29). Um dos principais e mais 
conhecido mecanismo de ação do ozônio está re-
lacionado à sua atividade altamente oxidativa 
(30,40,31), sendo um agente potencialmente bioci-
da, atuando contra fungos (32), colônias bacteria-
nas (33,31), vermes (34) e vírus (30). Além do efeito 
biocida, o ozônio se comporta de maneira diferen-
te quando administrado nos sistemas biológicos, 
exercendo ação estimulante sobre os sistemas cir-
culatório (35) imunológico (36), reparativo (36,37) 
e neurológico (35, 29,40). 

Além disso, o sangue autólogo ozonizado citra-
tado pode ainda ser previamente tratado com calor 
e luz ultravioleta (HOU terapia), objetivando com 
estes aumentar a atividade antimicrobiana decor-
rente do ozônio (38,39,40).

Mecanismo de ação 
Alguns mecanismos de ação já foram sugeridos 

para a auto-hemoterapia, ressaltando-se sua ação 
estimuladora, mediante ativação e subsequente po-
tencialização do Sistema Mononuclear Fagocitário 
(SMF) (5), ação imunomoduladora, estimulação 
proteica, levando a reativação da imunidade orgâ-
nica, e manutenção da homeostasia (2). Como fato-
res desencadeantes do processo Teixeira (1940) cita 
que, além de ser um sangue venoso, consequente-
mente asfíxico, e por curto lapso, entrar em contato 
com a seringa e a agulha, sofre modificações físicas 
e químicas o suficiente para que, quando reinjeta-
do no organismo, atue como se fosse uma proteína 
estranha. Conjuntamente, a resposta pode ocorrer 
devido aos sistemas antigênicos presentes na super-
fície dos eritrócitos (42). Deste modo, sugere-se que 
a terapia estimulará o sistema imunológico, aumen-
tando a produção de fagócitos e, consequentemen-
te, a defesa imunológica do organismo, obtendo-se 
assim melhores resultados em várias infecções e do-
enças de difícil cura (12). 

Outras respostas orgânicas foram sugeridas e 
relatadas estando relacionadas à estimulação da 
eritropoiese; ativação do sistema imunitário, com 
aumento da atividade fagocitária dos macrófagos 
e do número de células produtoras de anticorpos; 
elevação dos níveis de linfocitotoxinas, IgM e IgG; 
aumento da resistência à radiação; Manutenção dos 
níveis de resistência antimicrobiana, estimulação 
da atividade adrenocortical e ativação local do sis-
tema simpático e parassimpático (6,5,13,18,42).  O 
efeito estimulante de proteínas no sistema nervoso 
simpático e parassimpático é demonstrado por um 

simples teste. Ao injetar sangue desfibrinado por 
via intravenosa observa-se que imediatamente após 
produz-se no ponto da injeção dilatação dos vasos e 
vermelhidão periférica, com esta coloração mudan-
do, mais tarde, para um tom azulado (5).

Em se tratando de auto-hemoterapia ozonizada, 
estudos experimentais sugerem que o ozônio pode 
desencadear a produção de citocinas leucocitárias, 
levando a modulação do sistema imunológico do 
hospedeiro (42).

Atualmente a auto-hemoterapia vem ganhando 
espaço no cenário científico, trazendo benefícios, 
obtidos mediante excelentes resultados clínicos ob-
servados ao ser utilizado nas mais diversas enfer-
midades que acometem tanto os homem quanto os 
animais. Embora ainda não tenha sido regularizada 
ela vem sendo pesquisada e utilizada por muitos 
profissionais, os quais buscam, por este meio, ad-
quirir bases sólidas que permitam a sua compro-
vação e aprovação. Em outros estudos não foram 
possíveis conferir aplicabilidade e veracidade à uti-
lização da auto-hemoterapia, instigando interroga-
ções sobre a sua aplicabilidade.

Diante desta real dualidade, procurando com-
preender um pouco mais sobre o mecanismo de 
ação desta terapia, em um estudo realizado para 
averiguar os efeitos da auto-hemoterapia sobre a 
resposta hematológica de ratas Wistar, constatou-se 
mediante contagem celular por citometria de fluxo 
e dosagem de imunoglobulinas que houve um au-
mento da produção de eritrócitos, hemoglobina e 
plaquetas, porém, uma redução de basófilos no gru-
po controle e de linfócitos, monócitos e neutrófilos 
em ambos os grupos estudados, não sendo observa-
dos alterações nos níveis de IgA, IgG e IgM. Deste 
modo, os autores concluíram que a auto-hemotera-
pia não influenciou as respostas hematológicas em 
ratas Wistar (43).

Ainda ilustrando esta prerrogativa, vinte e sete 
pacientes com estomatite herpética crônica foram 
tratados por meio de protocolos de rotina, incluin-
do auto-hemoterapia tradicional e auto-hemotera-
pia magnética, constatou-se que o tratamento com 
auto-hemoterapia magnética mostrou-se altamente 
eficaz, onde demonstrou redução e remissão da in-
cidência e duração das exacerbações clínicas. Ade-
mais, resultados citológicos indicaram que a expo-
sição magnética ativou os processos de regeneração 
do epitélio da mucosa bucal e labial, observando-se 
também uma tendência à normalização de alguns 
parâmetros da imunidade celular e humoral (7).

Auto-hemoterapia, uma nova ou antiga alternativa terapêutica? Revisão de literatura
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Aplicabilidade 
Os procedimentos de imunoterapia específica e 

inespecífica podem ser aplicados à todos os tipos de 
patologia, pelo fato de que na maioria das doenças 
infecciosas, parasitárias, neoplásicas, degenerativas 
e autoimunes, o sistema imunológico estará sempre 
envolvido na resolução do processo (6,47). 

Sabe-se que, além de demonstrar capacida-
de curativa, esta terapia tem sido empregada no 
âmbito do tratamento profilático, surtindo efeitos 
surpreendentes e muito benéficos à este fim. Neste 
sentido, ao ser utilizada como terapia profilática 
em 300 casos de pacientes predispostos a pneumo-
nias pós-operatórias, observou-se que os mesmos 
não desenvolveram complicações pulmonares, a 
não ser uma pequena área trombótica em um pul-
mão de um paciente, cinco dias após a operação 
(5). Um trabalho semelhante foi realizado no Bra-
sil, onde reunindo-se 150 casos atendidos no Hos-
pital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio 
de Janeiro, constatou-se que nestes não surgiram 
complicações infecciosas. Em contrapartida, em 
vários casos em que a auto-hemoterapia não foi 
realizada, à título de contraprova, as complicações 
infecciosas apareceram, sendo posteriormente tra-
tadas pela auto-hemoterapia em altas doses (40 a 
80 mL), conseguindo-se posteriormente, cura das 
complicações (6).  

Mediante eficácia dos tratamentos primariamen-
te desenvolvidos por Ravaut, Teixeira e tantos outros 
profissionais, outras relevantes pesquisas, tanto no 
âmbito da medicina humana quanto animal, já foram 
e estão sendo realizadas, à exemplo da tratamento 
do herpes zoster, doença viral que até a atualidade 
não dispõe de um tratamento satisfatório, tendo sido 
constatado que em pacientes humanos tratados com 
a técnica apresentaram alívio da dor e desapareci-
mento das lesões, sem recidivas (14).

Neste mesmo contexto, constatou-se que numa 
pesquisa envolvendo 11 pacientes humanos aco-
metidos por angiodermatite necrótica, enfermidade 
caracterizada pela presença de úlceras muito dolo-
rosas na pele, de rápida disseminação e de demo-
rada cicatrização, observou-se, mediante três apli-
cações semanais durante um mês, que, à partir do 
sexto dia, dez pacientes tiveram alívio da dor, com 
progressiva retirada dos analgésicos, bem como 
apresentaram redução progressiva dos sinais clíni-
cos, concluindo-se que a auto-hemoterapia aplicada 
durante a fase inicial reduziu a dor e preparou a le-
são para um possível enxerto de pele (44). 

Em um cão, foi utilizada como adjuvante ao 
tratamento de mastocitoma de grau I, mostrando, 
após a primeira aplicação, redução significativa das 
massas neoplásicas bem como cicatrização de uma 
úlcera escrotal, levando a concluir que a participa-
ção desta terapia auxiliou sobremaneira no estado 
geral do animal e consequentemente na sua sobre-
vivência (22). 

Consta na escassa literatura outros relatos de 
sua utilização, contribuindo para os seres huma-
nos no tratamento corretivo de estomatite herpé-
tica crônica (7), na redução do processo inflama-
tório de pacientes hemodialisados (25), e, para 
os animais, na redução e completa remissão dos 
papilomas em bovinos (15), em cães acometidos 
por hemoparasitose (19), no tratamento de tumor 
venéreo transmissível (21), na cicatrização tecidual 
de ratos (2), na proteção isquêmica do rim de ratos 
submetidos à nefrectomia unilateral (24), auxiliar 
ao tratamento do complexo estomatite-gengivite 
linfoplasmocitária felina (23), e no mecanismo 
imunológico promovido pela auto-hemoterapia 
ozonizada em bezerros (16). 

Ademais, acompanhando as evoluções, a auto-
-hemoterapia ozonizada vem sendo introduzida na 
medicina veterinária, com relatos de tratamento em 
uma cadela acometida de hemoparasitose (27), em 
uma égua portadora de habronemose (1), em vacas 
com doenças inflamatórias (18), na papilomatose 
cutânea em bovinos leiteiros (48), bem como testada 
na resposta imunológica de bezerros (16), revelan-
do em ambos os casos resultados eficazes e promis-
sores ao desenvolvimento de novas pesquisas.

Assim sendo, em um estudo comparando a 
eficácia de protocolos antibióticos e de auto-he-
moterapia ozonizada no tratamento de 60 vacas 
leiteiras afetadas por flegmão interdigital aguda, 
observou-se resolução da claudicação após 36-72 
hrs de tratamento com a antibioticoterapia e 24 
hrs de tratamento com a auto-hemoterapia ozoni-
zada, concluindo que o uso de auto-hemoterapia 
ozonizada foi tão eficaz clinicamente quanto a an-
tibioticoterapia preconizada, porém foi mais sig-
nificativa na redução dos custos e de tempo com o 
tratamento e não inviabilizou a utilização do leite 
para os fins produtivos (17).

Contraindicações 
Embora a auto-hemoterapia tenha sido docu-

mentada e popularizada durante a primeira metade 
do século 20, ainda são muito escassos os trabalhos 
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bem estruturados e com metodologia adequada à 
sua utilização (21). Além disso, a ausência de com-
provação técnica e científica minuciosa, gerada, em 
parte, pela falta de incentivo à pesquisa comproba-
tória, bem como o seu uso indiscriminado, permite 
que a terapia seja alvo de grandes controvérsias, 
sendo fortemente taxada como efeito placebo e o 
seu uso terminantemente proibido (44). Apesar de 
ser apontado como um método seguro e responsá-
vel por promover excelentes resultados, não está 
isento de complicações.

É válido ressaltar e relembrar que o sangue é um 
excelente meio de cultura, e quando puncionado e 
reinjetado sem as corretas e devidas técnicas de an-
tissepsia pode apresentar potencial risco à saúde dos 
pacientes que dele fazem uso, uma vez que, fatores 
negligenciais de execução como indivíduos inabilita-
dos e/ou condições inadequadas de biossegurança, 
podem causar reações adversas de gravidade impre-
visível e de aparecimento imediato ou tardio passí-
veis de complicações irreversíveis (45,10). 

Enfatiza-se e alerta-se que a técnica oferece os 
mesmos riscos de qualquer outro procedimento 
em que o cliente se submete a punções venosas e 
injeções intramusculares, destacando e alertando 
sobre as possíveis lesões de nervos e vasos, necrose 
tecidual, hematomas e flebites (46). Acredita-se que 
estes riscos possam ser minimizados ou anulados 
se o procedimento for realizado por pessoa qualifi-
cada. Neste contexto, defende-se que na verdade a 
técnica não deve ser abolida, mas os fatores negli-
genciais devem ser coibidos e praticados conforme 
os padrões de execução (45).

Considerações Finais

Diante da revisão abordada, pesquisas compro-
batórias acuradas voltadas ao conhecimento do real 
mecanismo de ação, bem como da correta posolo-
gia da auto-hemoterapia devem ser realizadas, de 
modo que esta alternativa terapêutica possa ser 
incluída no tratamento das diversas enfermidades, 
tanto humana, quanto animal. Embora a auto-he-
moterapia aponte resultados clínicos satisfatórios, 
faz-se necessário usar da racionalidade para a sua 
utilização, não visualizando momentaneamente 
apenas a relação custo-benefício, mas também as 
possíveis consequências que esta técnica pode gerar 
diante dos instáveis e breves dados apontados.
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