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Biografia do Dr. Carlos Lima Melo 
 
Nascido na cidade de Crateús – Ce,  no dia 9/10/1947 
Inicialmente queria ser químico, mas por várias decepções abandonou esta faculdade e 
se decidiu a fazer medicina.  
Durante o curso foi monitor de Imunologia e se interessou particularmente pela 
Imunologia do Câncer e dos Transplantes.  
Publicou vários estudos teóricos sobre o assunto em Esperanto : 
Kial patrino kaj feto ne rifuzas unu la alian? 1973 (Por que mãe e feto não se rejeitam 
mutuamente). Defende que a IgD é o anticorpo bloqueador da imunidade celular e que 
ela é a responsável por grande parte da tolerância imunológica.  
Kial la tumoro kreskas? 1973 (Por que o tumor cresce) Defende a hipótese que o vírus é 
o verdadeiro carcinogênico e que as irradiações, substâncias químicas e outros fatores 
do gênero são apenas carcinocinéticos agindo como facilitadores por serem potentes 
imunosupressores.  
La bazoj por la uzado de BCG em kancero 1974 (As bases para o uso do BCG em 
câncer) Defende que o BCG é um imunoestimulador inespecífico da imunidade celular 
graças a Cera D, uma glicolipopeptídeo, que possui aminoácidos levógiros, 
praticamente indestrutível, e por isto mesmo um potente imunoadjuvante capaz de 
facilitar uma hiperimunização contra antígenos fracos, como os tumorais, podendo até 
certo ponto desfazer a tolerância imunológica que se estabelece contra o câncer devido 
ao aumento da IgD que bloqueia a imunidade celular específica contra o tumor.  
Foi convidado por Moacir Santos Silva, então diretor do Instituto Nacional do Câncer, 
para fazer o seu estágio sextanista nesta instituição onde teve as oportunidade de testar 
suas idéias sobre o BCG com resultados práticos. Outros pesquisadores sempre 
confirmaram este efeito porque aplicaram o BCG como deveria ser feito, sempre por 
escarificação bem superficial, já que o BCG oral ou profundo leva a tolerância 
imunológica induzindo a produção de IgD e não linfócitos T helper.  
Nesta época fez seu primeiro curso de Homeopatia no Rio de Janeiro e com o 
afastamento do Dr Moacir do Instituto do Câncer optou por se tornar um clínico geral 
no interior de Goiás, tendo sido o primeiro médico residente na cidade de Alto Paraíso.  
Em 1980 se tornou especialista em Saúde Pública e teve a oportunidade de dirigir a 
regional de saúde de Iporá-Go.  
Em 1983 terminou seu curso de especialista em Homeopatia pelo Instituto 
Hahenamanniano do Rio Janeiro, e a partir de então vem praticando Homeopatia na sua 
clínica diária.  
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Já teve oportunidade de ministrar aulas e palestras de Homeopatia em pelo menos 20 
cursos através do Brasil. Seu maior interesse é matéria médica homeopática e clínica 
homeopática, com aproveitamento dos casos com boa resposta para enriquecer as 
patogenesias puras que na maioria das vezes são muito incompletas.  
Tem como seus grandes mestres na atualidade o Dr Gilberto Vieira de quem estudou a 
técnica de estudar as matérias médicas através da Dialética, o Dr Scholten de quem vem 
aprendendo o uso dos medicamentos a partir de uma compreensão lógica da 
entendimento da Tabela Periódica e o Dr Massimo Mangialavori de quem tem 
aprendido como usar todos os recursos conhecidos sobre a vida do animal, seu habitat e 
seus costumes, que na prática tem confirmado como muito importantes para entender o 
que não apareceu nas patogenesias, mas que ajudam na prescrição.  
Há bastante tempo vem se dedicando a transformar suas aulas num livro que finalmente 
pode se tornar uma realidade e que terá como foco principal o lado prático, a clínica 
homeopática, desvinculando-a o mais possível dos conhecimentos puramente 
filosóficos.  


