
Considerações sobre o artigo “A solidez da pesquisa básica em homeopatia”, de Leoni 

Villano Bonamin. 

 

O autor inicia seu artigo com a questão: “Tudo começa com a pergunta que se repete há 

décadas: ‘Homeopatia é sinônimo de placebo?’ Esta antiga controvérsia tem sido 

esclarecida nos últimos anos, conforme a literatura científica indexada no PubMed, 

sobretudo em relação à elaboração de metanálises de estudos clínicos”. 

 

 

 

QUESTIONAMENTO 1 

 

O primeiro item de sua lista de referências é um artigo na prestigiosa revista The Lancet 

- em 2014, ela foi classificada em segundo lugar dentre as revistas médicas (fator de 

impacto 45) pelo Journal Citation Reports, atrás apenas do The New England Journal of 

Medicine (fator de impacto de 56): Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, et al. 

Comparative study of placebo- -controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet. 

2005;366(9487):726- 32. Reproduzimos ipsis litteris suas conclusões: “Biases are present 

in placebo-controlled trials of both homoeopathy and conventional medicine. When 

account was taken for these biases in the analysis, there was weak evidence for a specific 

effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional 

interventions. This finding is compatible with the notion that the clinical effects of 

homoeopathy are placebo effects”. (O negrito é nosso). 

 

Em português: “Vieses estão presentes em ensaios controlados por placebo tanto de 

homeopatia quanto de medicina convencional. Quando tais vieses são levados em 

consideração na análise, encontrou-se evidência fraca de efeito específico de remédios 

homeopáticos, mas evidência forte de efeitos específicos de intervenções convencionais. 

Este achado é compatível com a noção de que os efeitos clínicos da homeopatia são 

efeitos placebo”. 

 

 

A referência em questão é parte de um bloco de 11 referências citadas no primeiro 

parágrafo para ilustrar, de forma panorâmica, a controvérsia sobre o tema e a importância 

de se conhecer os mecanismos biológicos por meio da pesquisa básica. 

 

Não há dúvidas sobre o prestígio e a qualidade científica da revista The Lancet. Mas temas 

de fronteira e ainda pouco conhecidos pela comunidade científica são sempre 

desafiadores, tanto para os autores quanto para revisores e editores de revistas científicas, 

independente do periódico. A pandemia da Covid-19 tem sido um exemplo bastante 

didático sobre essa questão. 

 

O artigo de Shang et al., 2005, desperta discussões até os dias de hoje. A observação da 

metodologia empregada nesta revisão revela um problema amostral decorrente de um 

problema conceitual associado às limitações da época. Embora louvável, a tentativa dos 

autores de buscar o maior número possível de artigos para compor uma revisão 

suficientemente sólida implicou na inclusão de diferentes abordagens terapêuticas usadas 

na prática homeopática em um mesmo grupo amostral, sem que fossem categorizadas em 

função do tipo de tratamento empregado (individualizado, não individualizado, nosódio, 

complexo homeopático). Os desfechos foram selecionados de forma randômica, a partir 



de ensaios clínicos prévios, registrados em base de dados, embora se saiba que ambos os 

sistemas terapêuticos (convencional e homeopático) produzem desfechos 

qualitativamente díspares, por se tratar de fenômenos distintos. Por exemplo: sabe-se, 

pelo conjunto de pesquisas básicas realizadas desde 1985, que medicamentos 

homeopáticos não são capazes de agir como agentes antimicrobianos, mas como 

imunomoduladores [Bonamin, Bellavite, 2015]. A não observação desse aspecto 

fenomenológico na elaboração do desenho experimental clínico pode gerar vieses 

importantes, sobretudo quando a seleção dos desfechos é feita de forma randômica. Não 

se pode descartar, portanto, um provável e significativo aumento da variância e, 

consequentemente, de seu impacto na análise estatística, sem que tais particularidades 

tivessem sido observadas a priori. Conforme demonstrado em revisões posteriores 

[Mathie et al., 2017, 2018, 2019], a categorização dos tratamentos e dos desfechos 

permite uma análise mais acurada dos ensaios clínicos placebo-controlados. 

 

É natural que autores não familiarizados com o tema, há 15 anos atrás, apresentassem 

certas limitações na elaboração do desenho do estudo. Essa mesma observação vale para 

os revisores do artigo. 

 

 

 

QUESTIONAMENTO 2 

 

O autor também comenta: “Desde 2010, quando se constatou pela primeira vez que 

preparações homeopáticas em altas potências apresentavam uma miríade de 

nanopartículas de natureza diversa em suspensão [38], rapidamente se cogitou a 

possibilidade do mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos estar associado à 

nanofarmacologia. Tais observações têm se repetido ao longo dos últimos anos, sobretudo 

em experimentos desenvolvidos na Índia [39-41]”.  

 

 Os estudos citados nas referências – em que preparados homeopáticos são submetidos a 

análises por meio de microscopia eletrônica ou espectrometria, com detecção alegada de 

partículas tão pequenas quanto 3 nanômetros, o tamanho aproximado de 30 átomos – 

sofrem com ausência de controles (os autores não se deram ao trabalho de analisar 

amostras de água de torneira, por exemplo, e ver se ali também não apareceriam 

nanopartículas de “princípios ativos”), e um deles, correspondendo à referência [39], foi 

publicado num periódico, “International Journal of Current Research”, listado como 

predatório.  

 

Outro, a referência [40], além de não ter controles, aponta como significativa a presença 

de nanopartículas de silício na solução homeopática – o que, respeitosamente, sugerimos 

poder ser explicado pelo tradicional método de se acondicionar líquidos em recipientes 

de vidro. 

 

 

Os mecanismos físico-químicos associados às preparações homeopáticas são ainda 

desconhecidos, como afirmado no parágrafo seguinte àqueles referidos pelo leitor, no 

mesmo capítulo: 

 



“(...) contudo, ainda não se sabe quais desses fatores são realmente determinantes para 

que ocorram modulações de funções celulares de forma tão refinada, tampouco como a 

informação contida nos medicamentos são decodificadas pelos sistemas vivos (...)”. 

 

Dessa forma, entende-se que as citações mencionadas não foram bem compreendidas, 

uma vez que não tratam de “explicações sobre como a homeopatia funciona”, mas de uma 

descrição suscinta dos dados registrados sobre pesquisas físico-químicas até 2017, 

quando o dossiê foi publicado. 

 

Os ensaios sobre nanopartículas necessitariam, sim, de controles adequados para se fazer 

qualquer inferência ou demonstração sobre os mecanismos de ação, mas esse não era o 

objetivo desses trabalhos à época. Os estudos citados são de caráter puramente descritivo, 

cujo mérito foi mostrar que diluições acima do número de Avogadro não são “desprovidas 

de qualquer substância”, mas contêm nano-estruturas, as quais nunca haviam sido 

consideradas até então. É natural que tais achados suscitem hipóteses, mas são apenas 

hipóteses, conforme descrito no final do capítulo em questão: 

 

“Desde 2010, quando se constatou pela primeira vez que preparações homeopáticas em 

altas potências apresentavam uma miríade de nanopartículas de natureza diversa em 

suspensão, rapidamente se cogitou a possibilidade do mecanismo de ação dos 

medicamentos homeopáticos estar associado à nanofarmacologia” (O negrito é nosso). 

 

Cabe ressaltar que os autores mencionados avançaram em suas pesquisas nos anos 

seguintes, mostrando que tais nanopartículas (contaminantes ou não) organizam-se em 

complexos e sofrem mudanças físico-químicas durante os procedimentos de trituração e 

sucussão, etapas fundamentais da farmacotécnica homeopática. Alguns artigos do mesmo 

grupo foram publicados na revista Langmuir, mantida pela American Chemical Society 

[Chikramane et al., 2012; Basu et al., 2020]. 

 

É fato que ainda há muito o que se compreender sobre esses achados, mas, sem dúvida é 

uma linha de pesquisa com grande potencial para novas descobertas. A citação desses 

trabalhos no capítulo foi um convite para que jovens pesquisadores se interessassem a 

atuar nesse campo. A questão dos mecanismos de ação permanece em aberto até hoje e a 

pesquisa básica em homeopatia segue avançando rumo às respostas necessárias. 

 

 

 

QUESTIONAMENTO 3 

 

O autor do levantamento sobre “solidez da pesquisa básica em homeopatia” também diz 

que “recentemente, um estudo desenvolvido por Steven Cartwright [43, 44] mostrou que 

preparações dinamizadas apresentam mudanças na atividade dipolo da água”. Ora, o 

momento de dipolo da água depende de sua estrutura molecular, que pode ser influenciada 

pelo ambiente, por exemplo, devido à aplicação de um campo eletromagnético externo. 

A eliminação do princípio ativo por sucessivas diluições elimina qualquer efeito do 

princípio ativo no dipolo da água, de forma que qualquer evidência de alteração no dipolo 

da água, se alguma, deve vir do ambiente onde foi realizado o experimento. 

 

Um dos trabalhos de Steven Cartwright citado descreve um experimento extremamente 

delicado, em que se tentou medir, por meio de espectrofotometria, alterações sofridas por 



moléculas orgânicas em solução, após o acréscimo de um preparado homeopático, ou de 

um líquido controle. As diferenças entre a solução tratada e o controle mostraram-se tão 

sutis que só puderam ser constatadas na ausência de luz ambiente, em níveis de pH muito 

específicos e levaram 12 horas ou mais para se estabelecer. Não há análise estatística para 

determinar se as diferenças apontadas são realmente relevantes. O artigo também não 

informa se o experimentador estava “cego” para a natureza das amostras quando da 

execução da espectrofotometria. E a palavra “dipolo” não aparece nenhuma vez. 

 

 

A discussão sobre eventuais mudanças no momento dipolo da água tem se estendido 

desde 2015 em comunicações pessoais realizadas pelo autor durante eventos científicos. 

Mas uma explicação mais detalhada sobre o tema foi descrita no artigo publicado em 

2018: 

 

“A análise das mudanças ópticas que ocorrem na interação com as potências 

(medicamentos homeopáticos) sugere que em todos os casos as potências aumentam a 

polaridade dos detectores moleculares a um grau que se correlaciona com o tamanho do 

momento dipolo permanente do composto. Esses resultados podem ser explicados 

inferindo-se que as próprias potências têm polaridade (...)” [Cartwright, 2018]. 

 

Sobre os detalhes metodológicos mais específicos que também foram questionados pelo 

leitor, solicitamos que o próprio autor (Steven Cartwright) se manifestasse. Seguem 

abaixo seus esclarecimentos: 

 

1. Statistical analyses were performed in the first paper published [Cartwright, 2016] 

using six different dyes. Whilst blind runs were not employed in this first paper, results 

showed a high level of statistical significance (figs 5,8,10). In the most recent 

papers assays have been performed blind. Error bars shown in the second paper 

[Cartwright, 2017] are to the first standard deviation (figs 5,7). The focus of the 

publication, however, was on beginning to understand the nature of the interaction 

between solvatochromic dyes and potencies (see point 5 below). 

 

2. A large number of solvatochromic dyes have now been examined [Cartwright, 

2018, 2019, 2020] and results are comparable across all dyes, indicating a common 

mechanism. Standard dyes do not respond, further strengthening the hypothesis that some 

specific interaction takes place between potencies and solvatochromic dyes and that the 

ability of these dyes to undergo intramolecular electron transfer is crucial for that 

interaction [Cartwright, 2018, 2019]. 

 

3. About the question: “The differences between the treated solution and the control 

were so subtle that they could only be seen in the absence of ambient light, at very specific 

pH levels, and took 12 hours or more to establish themselves”, we say that, as stated in 

the paper [Cartwright 2017] and as with all other dyes examined, effects are seen soon 

after dye-potency incubations are started but grow in intensity over time. 12 hours was 

not necessary to show differences, but the differences were larger than at earlier times. 

Regarding the interfering effect of ambient light, light exclusion gave more consistent 

results – it did not abolish results altogether. The effect of ambient light is only seen over 

several hours and so incubations were carried out in light excluding canisters, as a 

technical procedure to minimize this problem *. 

 



4. Effects were seen at all pH values examined across a wide pH range - in fact the 

variation of effect with pH was crucial in putting forward a hypothesis regarding the 

nature of the interaction between dye and potency. N=5 for each pH value tested giving 

a total of 150 runs (figs 5 and 6) [Cartwright, 2017]. 

 

5. It is my view that along with statistical analyses showing significant differences 

between samples and controls, hypotheses must be developed that explain the results 

obtained. Results without hypotheses are of little or no value. Hence the examination of 

many dyes throughout these studies under a range of different conditions, and a focus on 

hypothesis development. 

 

 

Em português: 

 

1. As análises estatísticas foram realizadas no primeiro artigo publicado [Cartwright, 

2016] usando seis corantes diferentes. Embora as execuções às cegas não tenham sido 

empregadas neste primeiro artigo, os resultados mostraram um alto nível de significância 

estatística (figs 5,8,10). Nos artigos mais recentes, os ensaios foram realizados às cegas. 

As barras de erro mostradas no segundo artigo [Cartwright, 2017] são para o primeiro 

desvio padrão (figs 5,7). O foco da publicação, no entanto, foi começar a compreender a 

natureza da interação entre corantes solvatocrômicos e potências homeopáticas (ver 

ponto 5 abaixo). 

 

2. Um grande número de corantes solvatocrômicos já foi examinado [Cartwright, 2018, 

2019, 2020] e os resultados são comparáveis em todos os corantes, indicando um 

mecanismo comum. Corantes padrão não respondem, reforçando ainda mais a hipótese 

de que alguma interação específica ocorre entre potências homeopáticas e corantes 

solvatocrômicos e que a capacidade desses corantes de sofrer transferência de elétrons 

intramolecular é crucial para essa interação [Cartwright, 2018, 2019]. 

 

3. Sobre a questão: “As diferenças entre a solução tratada e o controle eram tão sutis que 

só podiam ser vistas na ausência de luz ambiente, em níveis de pH muito específicos, e 

levavam 12 horas ou mais para se estabelecer”, afirma-se que, como afirmado no artigo 

[Cartwright 2017] e como ocorreu com todos os outros corantes examinados, os efeitos 

são vistos logo após o início das incubações potência – corante e aumentam em 

intensidade com o tempo. As 12 horas não de fato eram necessárias para mostrar 

diferenças, mas as diferenças eram maiores do que antes após esse período. Em relação 

ao efeito de interferência da luz ambiente, a exclusão da luz deu resultados mais 

consistentes – mas a presença de luz não aboliu os resultados completamente. O efeito da 

luz ambiente é visto apenas ao longo de várias horas e, portanto, as incubações foram 

realizadas em recipientes livres de luz como procedimento técnico para minimizar este 

problema *. 

 

4. Os efeitos foram observados em todos os valores de pH, examinados em uma ampla 

faixa de pH - na verdade, a variação do efeito com o pH foi crucial para apresentar uma 

hipótese sobre a natureza da interação entre o corante e a potência. N = 5 para cada valor 

de pH testado, dando um total de 150 execuções (figs 5 e 6) [Cartwright, 2017]. 

 

5. Na minha opinião, junto com as análises estatísticas que mostram diferenças 

significativas entre as amostras e os controles, devem ser desenvolvidas hipóteses que 



expliquem os resultados obtidos. Os resultados sem hipóteses têm pouco ou nenhum 

valor. Daí o exame de muitos corantes ao longo desses estudos, sob uma variedade de 

condições diferentes e um foco no desenvolvimento de hipóteses. 

 

 

*Notar que os medicamentos homeopáticos devem ser acondicionados em frasco âmbar. 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

Bonamin LV, Bellavite P. Immunological models in high dilution research following M 
Bastide. Homeopathy. 2015; 104(4):263-8. 
 
Basu A, Temgire MK, Suresh AK, Bellare JR. Dilution-Induced Physico-Chemical Changes 
of Metal Oxide Nanoparticles Due to Homeopathic Preparation Steps of Trituration and 
Succussion. Homeopathy. 2020; 109(2):65-78. 
 
Cartwright SJ. Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. 
Homeopathy. 2016; 105: 55-65. 
 
Cartwright SJ. Interaction of homeopathic potencies with the water soluble 
solvatochromic dye bis-dimethylaminofuchsone. Part 1: pH studies. Homeopathy. 2017; 
106: 37-46. 
 
Cartwright SJ. Degree of Response to Homeopathic Potencies Correlates with Dipole 
Moment Size in Molecular Detectors: Implications for Understanding the Fundamental 
Nature of Serially Diluted and Succussed Solutions. Homeopathy. 2018; 107(1):19-31. 
 
Cartwright, S. J. Using the unique spectroscopic properties of push-pull molecular 
systems to investigate homeopathic potencies. In: Transdisciplinarity and 
Translationality in High Dilution Research. Signals and Images GIRI Series; Bonamin, L.V., 
Waisse, S.; Cambridge Scholars Publishing: Cambridge, UK, 2019; vol. 1, Chapter 7, p. 
104-127. 
 
Cartwright SJ. Homeopathic Potencies May Possess an Electric Field(-like) Component: 
Evidence from the Use of Encapsulated Solvatochromic Dyes. Homeopathy. 2020; 
109(1):14-22. 
 
Chikramane PS, Kalita D, Suresh AK, Kane SG, Bellare JR. Why extreme dilutions reach 
non-zero asymptotes: a nanoparticulate hypothesis based on froth flotation. Langmuir. 
2012; 28(45):15864-75. 
 
Mathie RT, Van Wassenhoven M, Rutten ALB, Klein-Laansma CT, Eizayaga J, Pla I 
Castellsagué A, Jong MC, Manchanda RK, Dantas F, Oberbaum M, Frye J, Roniger H, 
Baumgartner S, van Haselen R, Nicolai T, Fisher P. Model validity of randomised placebo-
controlled trials of non-individualised homeopathic treatment. Homeopathy. 2017; 
106(4):194-202.  



 
Mathie RT, Ulbrich-Zürni S, Viksveen P, Roberts ER, Baitson ES, Legg LA, Davidson JRT. 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, 
Trials of Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2018; 107(4):229-243. 
 
Mathie RT, Fok YYY, Viksveen P, To AKL, Davidson JRT. Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Non-Individualised 
Homeopathic Treatment. Homeopathy. 2019; 108(2):88-101. 


