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SUt:léRIQ

o estudo faz uma reconst ituiç~o hist6rica do desenvolvimento
da. Homeopat ia em nosso meio, mostrando seu Papel
universo médico,

houve necessidade de ser feito um relato da
descoberta da Homeopat ia como doutrina m~dica, c o mo c h e 9 o u a t é

nossa cultura e as implicaç5es desse fato.

A pesquisa mostra toda a polêmica que essa terapêutica tem
criado em torno d~ si, mostrando detalhadamente os óltimos 26
anos de lutas por sua legitimaçio, que culminaram na sua
·implantaç~o· no serviço previdenciário do Estado.

SUt:1éRY

is a historical account of the develorment of

Ho me o P c\ t h::I i n t h i s C ou ri t Ir :J •

To set the stage for the abave ment ianeel dcvelopment

t o t Ir a c (o? t h (o? o r i <:J i n s o f Ho mcop ,1t h :-J

doe t Ir i rre , its jaurne~ to become part Clf our c ul t ur e , . ,uld t h E::'

i mp l ica t i on s o·F t:his devclopment.

ThG~ st1lcl:Jpoints ou t t hc c on t rove rs s O·r th is th(·:~lrê\PC.I-'.t IC:S,

speciall~ regarding the

events of the la<.;;t:26 ~ear<.;;of stru9g1e for i t s leç) it iIri<;\t iO f"! ,

VJh ieh lre~;;l.I.ltc·d in thc n IlnpJ.cment<:i.t i on " o f Homeop':i.th::J c\~:;<:~. ~?;l::at:(c·

run social sccurit:J benefit.
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A Homeopafia, at~ há alguns anos~ estava envolta por uma
i .

aura de mjst~rio, curiosidade e até descrença. Nos 6ltimos anos,
essa teiapêuti~a tem sido um tema de permanente discussio,

registrandO-se embates ideol6gicos entre a escola convencional e

a homeopáti c a , e muit as vezes as SIJas e:<pectat i va s e f rust rações
conseguem vir a p6blico.

A Medicina tradicional mostra, através de suas açSes, que
detém o monop6lio profissional, tanto a nível do saber quanto a
nfvel de poder médico. A estrutu~a por ela imposta, en suant ó

tenta impedir que outros conhecimentos sejam agregados a ela,
itornando sua heg,monia p~aticamente indestrutível. A Ciência

Médica está nas m~os da Medicin~ ortodoxa, que comanda o ritual
~édico, obstaculiz~~do outros saberes que porventura tenham
out ros princípios de CIJra, independentemente de SIJa eficácia"

Dessa maneira, ,O m~nop61io da assistência médica que cuida
da sa6de da populaçio fica a cargo do sistema de sa6de, através
dos chamados "médicos oficiais· ou alopatas. Sio eles ~ue,
asslJn1inclo as normas e padrões, possuem come et tne ia par a e~<ercer a
arte de CIJraS", e aos demais fica o tftlJlo de charlaties, Illesmo
qu •.ando ac e it os dentro da própr ia comun idade méd ica,

Hrije, o homeopata n~o é mais o herético e pode exercer sua
prática clínica de acordo com os princípios ou leis que norteiam
su~ ciência. O ~tual modelo mkdico, com suas técnicas agressivas,
tem tor~ado o "direito à assistência médica" um verdadeiro caos,
jogando o cidadio dentro do sistema de sa6d~ indefinidamente a
partir do momento qUE lhE é f81~O o dlagn6stico de "doente",
Passa, cntio, a fazer parte desse sistema, embrenhando-se nos
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~;)eus vár ios meandr os', às vezes em busca da cUl'"a ol'"gânica,
vezes em busca da cura de seus males psicol6gicos e,

in f eI izmen t e, militas vezes em busca de seus males soc iais,
impossfveis certamente· de ~el'"emcurados pelo sistema médico
atual, t~o limitado no ·pleno bem-.star-.

Na medida em que a Medicina tradiciorial vai atrás do
patogênico, este passa a ser seu ún ico .obJe t o de atenc âo ,

Pf~l"'dendo-se, gràdat:ivamen te , o conc e ito do que é norma l, .j á que
o ato terapêutico' dirigido pava o corpo, l'"eferQncial maior de
sua al'"te.de cUl'"ar_ O COl'"pO, quando visto como '"ente 5Upl'"emo da
fisiologia", sofrerá indmeras divisões e, à medida que altere

normas·, existirá toda uma ci.éncia médica padl'"ioque se
incumbirá .de fazer com que essa máquina volte a operaI'"d(.;'acordo
com os cânones cientfficos.

O é\vanç:o
dinamicamente,

da techologia mfdica esquece de estudar.
as variáveis que interferem nesse 6nico objeto da

prática médfca. sanando o cotpoé\penas COmo um ato terapêutico. E
,Justamente este o ponto de atrito entl'"ea escola clássica e a
escola homedpática; para esta, o ato terapéutic6' comandado
pelas atitudes individuais do ser humano. que fazem com que o
mesmo adoeça, demonstrando-o através de diferentes sintomas
mentais e orgânicos. As normas que il'"io comandar esse ato
teraptlJtico baseiam-se em principias válidos e respe i t adoe , por
fazerem parte do saber humano no que tange a curar o homem no seu
estado de enfermidade.

Em ~osso melo, o homeopata, por exi~~ncia, deve ter sido
antes um alopata, portanto, conhece a ci~ncia médica e, como tal,
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se torna apto e opta por exercer a Homeopatia,
I ,

que' uma ciência
e, principalmente, arte de curar, tendo como premissa ~aior a Lei
dos Semelhantes. Partindo da premissa de que a Medicina é uma 56,

e que como ci~ncia deve ser aberta o suficiente para evoluir, ,

estranho que diferentes recursos diagnósticos e terapêuticos,
comprovadamente eficazes, a ela tente~ ~e agregar e sejam

sutilmente n~o aceitos sem que se prove a n~o validade científica
dos mesmos.

Ocorre que os responsáveis pela ordem m'dica tradicionalmen-

te institufda negam os conhecimentos homeopáticos sem ao menos

tentar mostrar sua validade, prejudicando esse tipo de assistén-
cia médica, que certamehte seria tão 6til e eficiente, além de

dar direito de H usuário do sistema médico. Sendoop,ao ao a
Hom~opatja um método terapêutico que exige do alopata anos de
estudo e dedicat~o~ a fim de aprender o dinamismo pr6~rio
inerente a essa éspecialidade, torna-se patética e ridícula a nio

aceita,~o da metodologia hahnemaniana que o mesmo irá pOr em

prática ao se tornar homeopata, visto os excelent~s resultados'
obtidos durante esse PRrfodo.

E$$a sua nova opçlo 010 irá jsentá-lo de um diagn6stico
correto, pois este exigirá seus conhecimentos m'dicos sempré

atualizados, mostrando-lhe se aquele determinado paciente pode ou
n~o fazer usa da te~ap~utica ho~eapática, ou se irá requerer um
outro tipo de terapêutica.

DEvido a todos es&es a~pectos f ~ue nos interessamos por

fazer um estudo da Homeopatia corno um campo do saber m'dica que a
cada ano desperta maior interesse, tanto entre profissionais de

saóde quanto entre o PÓblico em geral. Outro motivo que despertou
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nosso int~resse 'oi sua implantaç~o nos serviços p6blicos, como o

INAMPS, e como tal seria interessante que se fizesse um hist6rico

de todo ° processo.

Esse estudo concretizaria um ant i90 sonho, que era o de

fazer uma reconstituiç~o hist6rica da Homeopatia como corpo de

conhecimento, mostrando sua luta'desde sua implantação no Brasil

até nos servicos previdenciários governamentais. Este trabalho

tentou mostrar como a Homeopatia, tida como ci~ncia marginal e,

hoje, in Te I izmen te, intlufda entre ,~s chamadas ·práticas

altérnativasO, conseguiu sair ,da semi-clandestinidade, colocando-

se como prát ica semi-aceita pelo poder mfdico e como prát ica

totalmente aceita pela população.

Na verdade, o caráter ~lternativo conferido ~ Homeopatia f

totalment~impr6prio, e acreditamos que tenha sido dado apenas

para"(túé essa fosse a porta de entrada da especialidade dentro do
-•....

s ist ema.': médico previdenciário'. Seria mais c or ret o d,:\r-lhe o

,sentido de complementariedade, na medida em que é um recurso nio-

convencional a mais que o cidadio dispae para melhorar ou cur~r

seus males, e nio um recurso alternativo. Sua implantaç:io somente

é válid~ quando seu objetivo é o de fazer parte do "largo

espectro de possibilidades de diagn6stico, tratamento e possfvel

cura que os serviços de sa6de devem oferecer""

Quando iniciamos este estudo, apenas tfnhamos noç5es médicas

sobre a Homcop ,:\t i a , porém desconhecíamos qualquer outra

informa~io que não se enquadrasse dentro da matéria médica,

semiologia, tarmác ia e clínica homeopát ica" A respeito do

hi~t6rjco do surgimento dessa doutrina sabfamos bem pouco, apenas



o qU~ continham os textos básicos sobre a Homeopatia. Procuramos,
I

ent~o, n05 cercar e buscar os conhecimentos necessários em
.

bibliografia de alto nfvel, com a finalidade de organizar idêias
sobre o tema de nosso interesse e, .a partir dar, tentaríamos
fazer uma análise que mostrasse com exatid~o o universo
homeopático.

Iniciamos, portanto, nossa pesquisa hist6rica levantando
dados de:

1)fontes prim4rias
documentos hist6ricos~
legislaG~o existente sobre o assunto~

- pessoas ligadas diretamente à Homeopatia que nos
fo~neceram dados hist6ricos e nos mostraram como
ocorreu ~6do o processo, de sua inclus~o nos serviGos
de sa6de previdenciários (entrevis~as);

- questionário para praticam a

homeopatia no serviço de sa6de previdenciário.

2)footes secuodáriijs

- trabalhos de autores sobre o assuntoi
- revislo bibliográfica.

N~ fase de levantamento de fontes, initiamos com algumas
entrev~stas, no sentido de tentar visualizar a Homeopatia como um
todo e quais os entraves e caminhos a percorrer no estudo em

quest~o. Deparamo-nos ent~o, com um sério problema, que era a
precariedade de documentaGio. Ao passado homeopático (primeira
parte do nosso estudo) tivemos acesso n~o porGue existisse farta
documentaç~o, e sim graças a raros militantes homeopatas que nos
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cederam grande parte do material de que nec~ssit'vamos. Além
disso, colaboraram no sentido de ·contar a hist6ria·, já que
alg~ns do~ entr~vistados foram testemunhas de todo o processo,
mostrando-nos o discurso homeopático, as divergências ~xistentes
entre as diversas escolas homeopáticas e outros aspectos.

Todo o material colhido nessas entrevistas foi extremamente
ótil, na medida em que se tornou um conjunto de informaç8es e de
pontos de vista que nos mostraram com bastante clareza a posiçio
do subun iver-so homéopát ico den t 1'0 do un iverso méd ico, permi t indo
que pUdéssemos tecer comentários bastantes fiéis durante a
,~edad'o.

A. pr'in\eir-aparte do nosso est udo aborda a Homeopat ia dentro
do universo médico e sua implantaçio no Brasil através de três
capítulos. No Capítulo 1, procura~os mostrar o nascimerito da
doutrina homeopática, demos alguns ~ado&biográficos de seu
descobridor e as implicac5es do surgimento e florescimento desse
m~todo experimentalista~ No Capítulo 2 é mostrada a problemática
médica e social da Homeopatia, além de tentar passar ao le i t or
a laumas noções do qlJe seja a doutrina homeopát ica. No Cap f tu lo 3

descrevemos a 11.1tados homeopatas pioneiros que i.mp1an tal'am a

doutrina em nosso país, num p~ssado ond~ a Medicina praticamente
inexistia como ciência.

Para podermos r-edigir-adequadamente e~sa pr-imeira parte,
bu acamo s fa:-!eruma ap urada rev isão b ib 1 i()gráfic a , tiv€lllosacesso
a documentos históricos, confinados como verdadeiras relfquias elll
bibliot:ecas P(,~ssoaj s , caso contrál'"io seria praticamente
i~possfv€l encontral'"mos essas fontes. As horas que dispendemos
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nessa busca for~m preciosas, permitindo-nos fazer reflex5es sobre
o perfil do m6dico homeopata de hoje e o do passado, .que lutam
duramente por seu espa,o social (observaçSes essas que n~o foram
usadas no rresente estudo, ,mas que abrem um espaço para uma
futura pesquisa).

A segunda parte do trabalho traz a p6blico o que chamamos de

"aventuras e desventuras· da Homeopatia nos6ltimos vinte e seis
anos. Os 'atos desc~itos no CapItulo 4 foram conquistados através
de entrevistas com autoridades dentro do meio médicd homeop~t ieo,
constatados atrav6s de pesquisas realizadas Junto aos arquivos
dos principais jornais do Estado de Sio Paulo e construIdos
graças ao rico conteddo coletado, que tornQu possfv~l que se
mostrassem as estrat'gias de sobrev~vência empregad~s pelos
homeopatas, desde seu -e:dl io" em 1960 até seu "apogeu em 1986.

Na parte final de nosso trabalho, ou seja, na terceira
parte, selecionamos al9uns dos principais documentos eoletados
durante noss~ investigaçlo sobre os fatos que ocorreram quando da
implantaçio da Homeopatia no serviço previdenciário, os quais nos
permitiram.adquirir ·um conhecimento ·atrás dos bastidores" s~bre
o assunto. Os docu~entos pertinentes a essa parte nos foram
fornecidos por um dos elementos rEsponsável, diretamente pela
elaboraçio do processo de plan~jamento da entrada da Homeopatia
no INAMPS. Esse fato ocorreu algym tempo ap6s uma entrevista na
qual o colega nos colocou a par de tod~ a problemática criada em
t6rno desse processo de iruplanta,io.

Ap6scoletar todos os dados possíveis sobre esse t6pico,
reso 1vertias elaborar e passar um questionário aos médicos
homeopatas responsáve~s pela prática da Homeopatia no INAMPS. A
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,finalidade do mesmo era t~ntar elaborar o'perfil do profissional

a exercer essa t~o recent~ especialidade dentro do serviço

IJl"evidenciário de são Pau lo , mostrando como era sua atuação

dentro do sistema e quais eram as condi~5es que este lhe dava

para exercer eS$a nova atividade.

Essa etapa completada nos surpreendeu, pois o que hoje
pudemos obter foi a certeza de que no Brasil (Janeiro.de 198B), o

·processo de implantaç~ose encontra em recesso, devido a

barreiras impostas pela c6pula médica, que cont inua a

estigmatizar e marginalizar a especialidade.

A maneira simples e destit~fda de sofisticação de expor os

resultados de nosso estudo faz parte de nossa metodrilogia. Vários

pontos de reflexão certamente foram levan~ados para aqueles que

se interessam pelo assuntOi desse modo, esperamos que este estudo
possa servir de base a outros.
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PARTE I.

ESTUDO DA HOMEOPATIA DENTRO
00 UNIVERSO MEDICO E SUA

IMPLANTAC~O NO BRASIL



CAPITULO i

. [ .

A DESCOBERTA DA HOMEOPATIA
.COMO DOUTRINA MEDICA E SUAS

IMPLICACOES



A pa 1avr a bomeoratia ven, do grego: de bomgo, que corresponde
a semelhante, eeatbos, qlJecorresponde a doenc a , sendo chamada
atIJi:'1ment e de ·Medicfna alternativa- e que, por d ire it os
ad su ir idos, est' sendo novamente redescoberta. Na verdade, está
dentro do novo contexto 50cial, da nova realidade, onde O homem
t~nta se voltar para uma vida mais natural e,
tent~ curar seus males através de terapêuticas que respeitem essa
sua nova busca ,

E dentro desse quadro que a Homeopatia ressurgiu, dando
outra visio médica sobre doente e doen~a, e como tal propEe uma
visio científica pr6pria, que merece ser estudada. Essa nova
visio tem como primeira célula de um futuro embriio o ano de
1789, e a cidade era Leipzig, onde u~médico com excelente
suce sso prol iss ionaL-passando por uma profunda cri se esp ir it ua I,
entra na sala de estar de seu consult6rio e diz aos seus
pacientes:

·Caros amigos, podem ir-se daqui~ Eu nio posso aI iviar
seus sofrimentos, nio os sei curar € não ~!.lero roubar
vosso dinheiro·.

Essa crise pela qual passava era um reflexo do mundo do
alemão Ch!' ilit ian Frederico Samuel Hahn emann , que no campo médico
revisou métodos e renovou idéias acéitas h' tanto tempo.

Devido à impor t ânc ia de sua pos icão no camp o médico, por tE~I:·
f'o/'ml.tladoumadout:rina que se opõe frontalmente à corrente méd ica
oficial de sua época e por ter mostrado que o saber médico nunca
é finito, t orncu+se um personagem hist ór ico e, como tal, torna-se
necessário expor 'sua hist6ria, de modo a mostrar como nasceu a
Homeopatia.

C~ristianFrederico Sa~uel Hahnemann nasceu na cidade de
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Meissen, na Alemanha (SaxOnia), em 10 de ab~il de 1755, terceiro
filho de um pintor d~ porcelanas, Christian Gottfried Hahnemann,
com Johartna Christiana, nascida Spiessen. Estudou na escola
p6blica de Meissen e, graças ao seu professor M~ller, consegue ir
par~ ~ aristocrática escola de Santa Alra; aos 20 anos vai para
Leipizig prosseguir seus estudos na universidade, optando pela
carreira niédica.

Leva uma v ida modest f ss ima e espartana, sustenta-se fazendo
traduções e ensinando línguas, além de aprofundar-se nas
correntes do pensamento de Hip6crates até os autores de sua
época. Seu objetivo era o de obter o ensino prático de .Medicina
em Viena, pois o qué era oferecido pelo curso normal" n50 era
adequado à prática m'dica da ~poca. Consegue seu intento indo
est 'Jdar no hosp ital de Leopo 1 d s t; adt •Irm50s de Cal'"idade" , sob a

,
orienta~50 do clInico DI"'. Quarin,~ue era médico da família r~al
e foi reitor da Universidade de Viena.

Por sua dedicação e inteligência, tornou-se um 6timo
discípulo do DI"'. Guarin e, ap6s obter o grau de médico em
Erlanger (agosto de 1779), este o indi~ou para médico da fam!l ia
do governador da TransilvAnia, e Bario de Bruckenthal. Passa a

levar entio uma vida relativamente ociosa, e é na biblioteca do

g(Jvernador q~.1eamp I ia seu c onlcec imente de 1 r nsuas , dom inando com
perfei~io o grego, 1a t im, c a 1deu, s r r io, á r a b e, h eb r e 1.1 , in 9 1és,
fr~ncês, espanhol, italiano e alem5o.

Ap6s quase dois anos ar, parte para Hettestedt, uma aldeia
na Sa:<ónia, estuda ruetal'Jrgiae escreve ensaios, mas ap ó s fllJ.ase
um ano parte paraOessauo Nessa cidade passa a freqGentar o
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laborat6rio farmacêutico de Herr Hisler, ;onde pratica "sica e

química e, .ap6s alguns anos~ casa-se com a enteada daquele,

JohannaHenrietta Leopoldina Kuchler, tendo tido onze filhos.

Aceita a nomeac~o de oficial m~dico d~ uma cidade vizinha a

Gommern, podendo continuar com seus experimentos em Dessau, logo

publ icand~ sua pri.eira ~bra médica sobre o trata~ento das

doen~as escrofulosas e crit icando a terapéut ica empregada contra

as mesmas. Dar vai para Dresden, onde conhece Lavoisier, e

coritinuaa fazer trabalhos e traduçBes, ampliando cada vez mais

sua vis~o da ciência de sua época. Ap6s cinco anos volta para

Leipzig, que é uma cidade de editores, onde renuncia à pr'tica

médica oficial e passa a estudar', fazer pesqlJisas e traduções,
I

sofrendo com sua famflia grandes privações materiais.

Em 1790, trab~lhando como tradutor da "'teria m'dica. do

escocês CI.111en, famoso tratado de farmacologia da épo~a, c hama+

lhe a aten,~o uma nota na página 109, onde lê:.
!.

°Tomei a tftulo de experimentaçio por várias dias, duas
vezes ao dia, quatro dracmas ae Gua Clncnona. Primeiro
05 pés E as extremidades esfriaram, scnt i cansaço c
sonolência. Depois o coraçio começou a palpitar, o
pulso tornou-se duro e acelerado~ surgiram tremores e
can~aco nas articulacaeso Em suma, notei sucessivamente
todos os sintomas característicos da febre
intermitente.
A crise durava cada vez em torno de 2 ou 3 horas e
retornav3.sobretudo quando tomava:nova dose. Suspendia
o remédio e me sentia outra vez com boa sa6de (••• ).

Hahnemann, logo ap6s ler tal fato, nio conseDuia entender

como uma droga pOderia causar no homem sadio sintomas iglJais

àqueles da doenca que essa mesma droga curava.

Devido ao seu caráter revolucion6r10 ante a ciência oficial.

em busca de novos horizontes, rEsolve 'azer a mesma experiência

~e Cullen com a China em si pr6pr io c obser-vou os me smo s
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fenômenos. Chega à conclusio que os experimentos deveriam ser

',feitos em, homens sadios e, in t 1.1 i t ivamen te, em 1796 o

princípio da semelhan,a, ou seja, ·Similia Si~ilibus Cl.1rent~r·,

sendo e~te considerado o ano do nascimento da Homeopatia.

Nessa ~poca, Hahnemann não pratic~va mais a Medicina

Dficial,apenas estudava. pesquisava e principalmentefazi~

exper~~entaç6es com diversos medicamentos em si pr6prio, em seus

fam i1 iares amigos. Após esses longos anos de árduas

experimentaç6es, come,a a usar esses medicamentos em pacientes

seus, sob rigoroso controle çlfnico, 'registrando minuciosamente

seu -método experime:ntal'em terapélJtica·. A partir d a I, passa a

PUbl iear suas experitnci~s com medicamentos homeopáticos e isso

faz com que seja violentament, combatidd pelos médicos locais e

farmacél.1ticos r como conseqljénc ia, sua peregl~ ina'ç:ã()pelas cidades
,

foi sem par (cer~a de 28 ~idad~s), trazendo grandes priv~ç:aes a

sua nl.!merbsa família (pnze fil~os).

Sempre registrava ·a~ experiências pelas quais passava nos

locais onde morava, quase sempre por um curto perf~do de tempo,

dado o combate que travavam os m'dicos tradicionais (apesar de

verem os resu lt ad os que a nova ci ênc ia obt inh a por onde passava).

Publica várias obras como: Amigo da sa6de, Pharmaceutical

lexicon, Ensaio sobre um novo princfpio para d~scobrir a for,a

CIJ.I'ê:l.t iva das droga!i. 11ed ic i lia da

experiência, Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive

in sano corpore humanoobservatis, etc. Finalmente, enl 1810.

Quase,QUin2e anos depois, publica a obra que seria considerda a

bfbl ia dos homeopatas "O Or9anon da Arte de Curar" em sua 1.~
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edição, perfazendo um total de seis, edic;5es dispersas e
conhecidas por todos as partes do mundo. Um ano depois, pub1 ica

em Leipzig o primeiro volume de sua Mattria médica pura e sua

vida e d2 seus familiares torna-se menos sofrida.' Ensina sua
doutrina na faculdade médica local e, para isso, defende a tese
·Disserta~io médita hist6rica sobre o heleborismo dos médicos
an t Iso s ",

Apesar rie passar certo tempo de paz material e espiritual

nessa cidade, parte para Koethen aos 66 anos de idade e 46 de

.med ic ina e, em 1828, publica Doencas CrOnicas e as 61timas
edic;5es de sua Mattria médjca. Dois anos depois, nessa cidade,
morre' sua esposa e seu protetor, que era o Duque de Anhalt.

Continua a levar sua, vida abnegada aos princípios de sua

doutrina, até que, em 18 de novembro de 1835, aos 80 anos de

idade, c~sa-se em segundas n6pcias com Melanie d'Hervill~ Gohier,
de 38 anos df.~ idade, que o havia procurado por ter sido
des~n9anad~ pela Medicina oficial da época ~m seu país.

Na ver dad e , a união t inh a o interesse .de pf?rmit i,~o t rab a..•.lho

de ver a doutrina homeop6tica triunfante. Ap6s o enl~ce, partf::m
para Paris, e é aí que Hahnemann obtém grande
profi~)sional , com numeros~ clientela e discípulos, criando entre

o meio"médico ~ mesma animosidade que Jé lhe era tão familiar.
(

o ministro da Instru~io P6blica, Fr~nc;ois Guizot, no reinado
de LuIs Filipe (Paris, 1835·) , responde à Academia de Medicina,
que pede a expulsio de Hahnemann, com as seguintes palavras:

"Hahnemann é um sábio'de g~and~ mérito. A ciência deve
ser para todos. Se a Homeopatia é uma quimera ou um
sistema sem valor pr6prio, cairá por si mesma.
Se ela é, ao contrário, um progresso, expandir-se-á
mesmo com nossas medida~ proibitivas e a Academia deve
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lembrar-se, antes de tudo, que tem a missio de fazer
progredir a ciência e encorajar as descobertas.- (*1)

Dessa maneira, HahneMann pode trabalhar livremente em Paris
e propagar sua dou t r in a a d iversas pessoas que a di +un d iam
através do mundo ocidental. Em 2 de Julho de 1843, aos 88 anos de
idade, morre, sendo sepultado ,no Cemitério de Pêre Lachaise.

Constant ino Hering, um discípulo de Hahnemann, narra $eus
momentos finais <*2):

-Quando a hora fatal chegou para o subI ime anciio, que
havia preservado' seu vigor quase até seus ~ltimos
momentos, entio foi quandO o cora~io de sua consorte,
que havia feito de seus ~ltimosanbs os mais brilhantes
de sua vida, esteve a ponto de se romper.
Mu~tos de n6s, vendo aqueles qU~ nos sio os mais

Iqueridos comprometidos na luta com a morte,
excl~mamos Por que tendes tu que sofrer tanto? Assim
também exclamou a consorte de Hahnemann: Por que tens
tu, que aliviou tanto sofrimento, de sofrer em tua
óltLma hora? Isto' injusto ~
A Providêntia tinha que te conced~r uma morte sem dor.
Logo ele levantou a voz como o havia feito com
freqõência, quand~ ensinava seus discípulos ~ aterem-sp.
aos princípios da Homeopatia, e disse:
Por que e~ tinha que ser assim distinguido? Cada um de
n6s deve atender aqui os deveres que Deus lhe impós.
Ainda que os homens possam se distinguir mais ou ~enos,
todavia ninguém tem nenhum mérito.~ lliW. ~ ~
nada ; ~ a!:.lJL. t..w1.o... .

Mesmo em de seus momentos finais, Hahnemann foi uma ment e

brilhante,. além de ter sido URl re Pormador , inovador da ciência (2

da arte de curar. Seu interesse pelas ciências naturais, química,
"armcicía , línguas e, coriseq~entemente, I i t er a t ur a , fez que
encontrasse respostasis suas perguntas criando uma nova doutrina
que aliava a ciência e a arte de curar.

Nessa sua busca, Hip6crates. (460-377 a.C.) foi seu maior
mestre, pois conhecia-lhe as obras, e estas multo influíram em
sua do~trina. No livro de 1805, Esç/J lj1p io ua !la 1anca, 1emas:

·Jamais se fez mais pela arte de curar que à 'poca de
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Hip6crates. Este observador escrupuloso que investigou
a natureza dentro da pr6pria natu~eza •.Ele descreveu as
doenças exatamente, sem nada ajuntar, sem fantasiar,
sem se permitir nenhum devaneio. Nenhum depois o
ultrapassou no talento da observaç~o pura. Uma s6 parte
da medicina faltou ao conhecimento deste perscrutador
da natureza, sem a qual nio completou sua arte por
1nteir~i , o conhecimento dos medicamentos e de seu
emprego. Mas ele nio foi afetado por este
desconhecimento; ele confessa mesmo que isso ocorre, ao
n~o ~~escrever mais nenhum medicamento e se contentando
a algumas regras de regime (••• ) As 'pocas posteriores
a Hip6crates foram se degenerando, elas foram, umas
mais outras menos, distanciando da via traçada por ele
(••• ) Os sofistas penetraram na medicina (••• ) via
buscar a origem das doenças ~umprincrpio contrário
geral, num veneno que 1090 produz todo o mal e que se
deve combater e destruir (••~) Esta opinlao foi
defendida por Galeno e por Celso, ~elos 6ltimos médicos
gregos e pelos árabes. Esta idéianio se desvaneceu com
as renovac5es das escolas m'dicas~ de aologna, Pádua,
Sevilha e Paria, n~ Idade M6dia. Ela domina ainda todas
as escolas médicas.·

Na verdade, quando Hahnemann nasceu~ o século XVIII era

povoado por personagens ilustres das ciêntias biol6gicas, que

susteritavam a teoria microbiol~gica da causa das doenças e

relacionavam cada doença a um germe. E nes~a mesma época que os

ideais iluministas, nascidos do século antefior, irio mostrar-se

no mund6 ~ol'tico, através da ruptura polftico-ideo16gica que a

Revolução Francesa representa, pelo. avanço das c o l óni a s

americanas no sentido da independência em rclaçio às casas reais

européias e o iníçio da Revolução Industrial. O iluminismo traz

em si' o homem opr imido ante o d esp o t i smo do Estado ~? a

inflexibilidad~ da Igreja.

SeglJndo Ber·t:rand, Ru sse l, nos momentos de paz fil6sofos

criaram fJlosofias audaciosas e nos momentos de guerra fil6sofos

criaram filosofias de espe~~nça·, e, portanto, surge a humanismo,

onde o homem deve ocupa~ e ser o centro do Universo, no mundu em

~le Deus o inseriu, para que se integre com a natureza e dela
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usu friJa. Essa pode ser cons iderada 11ma ~poc a de homens
verdadeiramente geniais, que fizeram uma das kpocas de ouro da
história da humanidade. ~ esse humanismo que se impregna em
I-Iahnemann e, abre seus olhos ante a anar nu ia t erapéu t ica de sua
época.

Porém, com o passar dos an~s, sua doutrina cai quase que no
arionimato, pois, na Biologia, Pasteur e Koch descobrem os bacilos
R, na Gufmica, descobre-se a Lei de Ayogadro, trazendo .l uz
cientifica aos mist~rios médicos da Já institufda ciência médica.
o -homem de ciência· penetra no mundo invisfvel do corpo

material, pode combater os agentes noc'ivos porque agora sio
vistveiso A~esar de atacarem e adoecerem o homem, a ciência
permite que se ataquem 05 agentes ~om a finalidade de extinguir a

I

doença essa' a nov~ lei. Torna a c~ncep,io sa6de-doença mais
palpável e, dessa maneira, entra dentro ~o corpo de cQnhecimentos
cien t (-ficos, tornando-se ciência. Há um campo de lut~ entre o
agressor e o agredido, combatem-se os agressores com medidas e
t&cnicas especff~cas a cada um, ou seja, busca-se o antídoto, o
contrário que combata a causa da doença, e esta deixará de

ex isc ir.

Assim, a essência do ser de cada indivf~uo doente pass~ a se
atrofiar, ficando em evidência apenas o que se pode tocar. Torna-
se mais fácil crer que o mal vem de fora e nio como causa de
desaJl.1stespr6prios de cada existência humana. Esse critério de
normalidade e doença' aceito pela sua simplicidade 16gica E,

assim, flore~ce essa escola e se legitima através dos tempos,
tentando sempre fechar SEU saber € pod~r médico em torno de si,
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forma que um n~o se dist ingue do outro (••• ).

Sobre €6~a época diz o Or. Car 1 in i , professor titular do

O€part amen t o de Ps icologi a da Escol a Pau 1 ist a de Med ic ina <-*3):

·Um dos arautos desta modal idade terapêutica foi
exatamente W. Cullen, de ·quem Hahn~mann traduzi~ o
livro. Este m&dico escocês recomendava para muitas
doenças ~ue teriam a febre corno um dos sinais, o
chamado tratamento ant iflogfst icoà base de sangria e
p,.u"gativos.
Predominava também na ~poca a adm inl st rac ão de
calomelano (clo~eto de mercdrio) Praticamente para
tudo. O a~ericano Benjamin Rush, discfpulo de tullen,
estende a id&ia, emitindo o conceito da unidade das
febres. postulando quase que uma unidade de doenças e,
conseqaentemente, que todas as doenças deveriam ter ~m
Ónico tipo de tratamento.
Foi o auge da medicinaher6ica, que preconizava como
terapêutica a elirnina~ão ~os venenos iriternos através
de aumentar os excretas do organismo. Assim, durante
mais de meio s~culo (mais ou menbS de 1790-1850), a
sangria, ~uer atrav~s de 5anguessugas, ventosas ou
mesmo venossecçao, era ensinada praticamente em todas
as escolas m~dicas americanas e ~uitas européias. Não
havia limil~s para a eruan t idade de san au e re t irada.
Declarava-se que era extremamente diffcil matar um ser
humano por sangr~a e assim chegava-se a aconselhar a
retirada de 4/5 do sangue em certas condiçEesi outros
ensinavam que a sangria deveria ir at' deixar o
paciente com a pele da cor de porcelana chinesa e até i
inconsciência para os casos dereduç~b de frat~ras
6sseas, o que facilitaria a reduçio por ausência de
queixas e relaxamento dus mdsculos.
Al'm de sangria, os pacientes recebiam também
purgativos e emético5, pois que a diarréia e o vOmito
auxiliavam na ~limina,io das imp~rezas que tomariam o
COI~PO • Ainda. dentro desta 1 inh a r.er a comum o emprego de
vesicula,i6: substâncias fortemente irritantes eram
colocadas sobre a pelei o local d~ queimadura comumente
se infectava e o pus resultante era cbnsiderado sinal
de ~ue as impurezas internas estavam sendo eliminadas
para fora. Como se t udo ist o não hast asse, o uso do
calomelano era quase ~ue obrigat6rio, para tudo. E a
dosagem do cloreto de merc6riQ era pr6diga: d~via-se
aumentar a posologia até que o paciente passasse a
salivar profusamente, o que sabemos ser hoje o primeiro
sinal do envenamento pelo calomelano. No caso de o
doente escapar a esta tarap~utica heróica, não era
incomum, poste~iormente, perder bs dentes e os cabelos
devido a est~ envenenamento.'

Outro nome que deve se~ citado t o ~o ~&dico inglês Gregor~



(1753-j,821.) , era part idário das técnicas terapêut icas
I

eram tio dr~sticas que se o: paciented e s c rJ t a s acima, OI,! seja,

resist isse a elas conseguia continuar sobrevivendo.

Em me io a esse pano Ir amaca ót ico e as sa z 1es ivo pêlr a o

doente, em prol de se ext irpar a doença, onde a Med~cina d~ época

nem ousava saber da existência do homem como um todo e totalmente
inserido na natureza, surge a Homeopat ia como uma terapêut ica
ma is com uma tendêntia natural de corrigir 0,-,:> e xc essas
médicos da época. Dessa mane iIr a, surge a Homeopat ia como um
méto~o experimentalista apoiado na Qufmica, Ffsica e Biolog~a,
que nio penetra o homem à procura das causas ou dos agentes, e

sim atuando de modo a curá-lo em sua total idade enio tqrnando a

cura uma batalha, como é o quadro da Medicina no final do século
XVIII e infeio do sécal0 XIX.

lermos sob~e o tratamento a que foi submetido George Washington:

',No dia 14 de dezembro de 1779, Washington é acamado
por uma severa dor de garganta que lhe difj~ultava a
respiraç~oe logo de manh~ sofre uma sangria de meio
Li t ro (i pint), s em r es.ult ad o ,
Outro médico é 1090 chamado e apl ica vesiculaç~o no
pescoço e ret ira mais meio 1itro. As 15:00 hs, mais 2
~édicos sio convocados e resolvem fazer outra sangria,
agora de um litro. Calomelano é t~mbém administrado. As
22:00 hs George Washington morre!"(*4)

Assim, floresce a Homeopat ia no Velho e Novo Mundo com um
p~inc'pio de cura oposto ao vigente na época, dando ao organismo
do doente, através de seu método te~apéut ico,

n OV::'~,Iil(~nte,
seu equillbrio blopsfquico. po~ esse novo método
partia-se da me~ma fisiologia, anatomia c cllnica,
pretendia curar opondo os fármacos às patOlogias, e s i m combate,"

"';t0"")
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a doença empregando o medicamento qU~ possuísse o quadro
sintomatol6gico· mais semelhante ao que o indivíduo apresentava:
similia siruilibus cur~ntuc.

Além disso. as drogas era. administradas em extrema diluiçio.
(a açio das. drogas se pontecializa por diluiçio e sucessivas
sucus'~es). e experimentadas no homem sio nio se misturavam
medicamentos. e sim fazia-se uso de apenas um que cobrisse a
totalidade sintomática apresentada pelo doente, incorporando
assim uma visKo mais humanista e global no processo doença e
cura. A nova visio teraptutica da Medicina criada por Hahnemann
punha abaixo as teorias m'dicas vigentes em sua 'poca. Sua
posiçio era a de unidade frente àquele saber m'dico, tendo sido
violentamente combatido,< eem cada lugar onde expunha seu saber
era perseguido e cerceada sua liberdade de açio. Certamente. as
at.tudes nlo poderiam ser diferentes, Já que sua conduta em
relaçio i doença e sa6de baseava-se no princínio da força ou
energia vital, onde saóde nada mais' do que o equilíbrio dessa
energia; assi~. essa idéia nos passa uma definiçio positiva de

A doença, então, é concebida como um processO que se
aprofunda, part indo da superffcie para o ~nterior do organismo.
até ~ue se lesionam 6rgãos ou sintomas. e todo esse processo pode
ser constatado através de um conjunto de sintomas ~ue
individualizam os indivíduos na sua maneira de adoecer.

Ap6s o florescimento dessa doutrina. escolas foram abertas
na Europa e Estados Unidos; vai caindo leritamente no ostracismo
e, nas primeirai décadas do século XX, essas escolas já nio mais
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existiam, com raras exceçSes, por falta de médicos interessados

na dout r ina. Essa ~~stagnat;:ão e marg ina l izac ão foi r ea l e

explicável, pois era justo que no limite do conhecimento que

então despontava chamava-se a construção médica de Hahnernann como

ant icientffica,

hoje.

estigma que persiste nesses mesmOs termos até

Mas já Pasteur, no fim de sua vida, dizia que "não é o

micr6bic) qlJe conta. o terreno·' t udo ", e James T~ler Ken t dizia

que se o homem n'ão li! sunce t t ve l ao bacilo não <;,eráatacado, pois

se podem destruir as bactérias que o atacam, mas não se pode

eliminar sua predisposição. Os bacilos não são a causa dos males,

mas vêm após o adoecer, concretizando a doença".

Sob o aspecto cientffico, hoje a Homeopatia teve a chance de

se reabilitar, graç~i à procura da população por uma terapêutica

mais natural, por um lado, e pela abertura que surgiu com os

novos aspectos dados pela descoberta nu~lear, por outro.

Talvez, devido a esses fatos, al lados aos malefícios que os

medicamentos da farmacologia oficial vêm causando, ressUFge nos

dltimos vint~ anos como uma eSPEcialidade qUE tem por método uma'

terapêutica médica mais salutar.

Algumas das grandes oposiç3es realmente vêm da Medicina

conven~ional, cujos principios são completamentes antagÔnicos, e

dos grandes labprat6rios médicos; ambos detêm o poder médico e,

portanto, sempre tombaterão saberes que dividam ou ponham em

risco seu mercado de trabalho. ~ estranha a posição da

Homeop a t ia , que apesar de 200 anos de existência é ainda uma

heresia para a Medicina oficial, pois esta não pode demonstrá-la.

como charlatanismo e nem assim a consider.a digna de entrar em seu
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~orpo de conhecimentos médicos. O ~ue bcotre é que os homeopatas

saem de seus confinamentos e vio formando n6cleos de pesquisa em

6r9~os oficiais, Junto a universidades de porte, com a finalidade

de tornar essa outra metodologia nio mai~ uma heresia, mas sim um

corpo de conhecimentos a ser estudado e apl icado como um
restaurador dasa6de.
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NOTAS
<*1) Texto retirado dos Anais do XIV Congresso Brasileiro de

Homeopatia. S~o Paulo. Editado pela Associa,io Paulista
de. Homeopatia e pelo Instituto Hahnemaniano du Brasil,
1978.

Pr'610go da primeira traduçio inglesa das Molétias
crOnicas de Hahnemann, NY, 1845, citado no Tratado de
ME~dícina Homeopática de Fr anc l sco Xavier Eiza~aga.

(*3) Carl ini, E.A. Ho.rneopatia: ontem, hoje e amanhã, palestra
d.ada dur an te a 35a. Reuniio Anual da Sociedade
Brasileira. Para o Pr09resso da Ciência (SBPC>, 7 julho
de 1983, Belém, PA. O~ dados colhidos pelo autor são do,
livro Kaufmam, M; Homeopath~ in America - The rise and
falI cf a 'n\edical hen?s~. The Johns Hop k j ns 'Pr esc ,
Baltimore, 1971.

Homeopat ia: ontem hoje e amanhã. Rev. Ass.
Med. Brasil, 22 (t~/12):210-214, nov./dez. 1983
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CAPITULO 2

A POL~MICA HOMEOPATIA
SOB UM ANGULO DE 08SERVAC~O PARTICULAR



Já em 1B7a, na França, a Homeopatia era decretada prática
oficial dentro da Medicina. tendo sidb este o pais que acolheu e
deu grande prestígio ao fundador da Homeopatia. No Brasil, o fato
era not iciado atrav~s das palavras do Dr. Augusto de Almeida,
adepto da Hrimeopatia:

·0 presidente da rep6blica franceza, depois de ouvir o
conselho de estado, o conselho municipal de Paris, o
prefeito do Sena e o ministro do interior, decretou a
practica official da homoeopathia em França.
Está, pois, a homoeopathia considerada, como a
a lLop ath ia, medicina official, nanue lla nação, e
elevada á altura a que tinha direito.
O hospital S. Jacques, creado pelós homoeopathas e onde
clinicavam os di9nos professores Teste, Jousset,
Fredautt, Ozanam, Gonnard, L~on Simon, Cramois~,
Cretin, Claude, Champeaux, etc., acaba de ser
reconhecido e considerado casa de caridade, passando a
gosar dos direitos estabelecidos, para as demais
esth6las, a esch601a que se achava o dito hospital,
para ensinci de homoeopathia, sob a protect~o da~uellesdistinctos medJcos.
Chegou, ~ois, para os homoepathas francezes o seu dia
de glori~, assim como já tinha chegado para os outrosde di••..ersás nações.
O congresso homoeopathico, ~ue contin6a a haver
annualmente na Europa. reuniu-se desta ••..ez em Paris no
salão dos congressos. noTrocadero~ sob os auspicios do
Doverno francez, comparecendo a elle cerca de 200
med icos de França, Al1emanh<.'\. Inglaterra. Italia,
Hespanha, 8elgicB, Hungria, Estados Unidos, Mexico e
Au stra 1 ia.
A Inglaterra e Estados Unidos precederam a França no
reconhecimehto da homoeopathia, mas feiizmente esta nia
se fez esperar muito tempo em tomar p~rte no progresso
apar d'afluellas dua$ naçSes.
Na Inglaterra, o governo tem dispensado à esch61a
homoeopathica de Londres eguae~ fa••..ores ás outras
esch61as al1opathicas, e o hospital homoeopatha dessa
cidade é um dos mais considerados pelo governo inglez.
Nos Est ados-Un idos var ias unl ver-sidades e esch ó Ias
ensinam a homoeopathia a par da allopathia, nio se
prend~ndo exclusivamente a nenhuma das dua~ esch61as,
seguindo por conseguinte o que geralmente é designado:
o s~sthema americano de medecina pratica.
Em Ph i ladelph la , no Hospital da Cidade, que ~ IH} dos
maiores da União, por isso que cont:&m 3,000 camas, a
medicina àPPlicada é a que deseja o enf"erlliono ac t o da
sua entrada. Alli nio se diz~ como infelizmente jã
ou••..imos dizer por um medico, aI iãs bem distincto.
quando se discutia a conveniencia da crea~io de uma



enfermaria hom6eopathica em ~ma das santas casas de
m í ser icord t a do imperia, que osidoentes, ignorando os
s~5themas medicos, n~os~o os mais aptos para
escolherem aquelle ~ue mais lhe convem, neDando-se por
esse modo ao infeliz que tem nec~ssidade de recorrer á
caridade p6blica o direito que teria, se fosse rico,'de
escolher o 5~sthe.ma por<1IJedeseja ser t rac t ado ,
Na Italia em breve a homoeopathia terá ·alcançado as
mesmas regalias da França, Inglaterra e,Estados~Unidos,
pois os medicos italianos acabam de di~i9ir ás camaras
nacionaes uma representaç~o, na qual fazem sentir a
nece~sidade de ser ensinada essa medicina naH esch61asdo estadoo
E o Brazil será porvent~ra a ultima naçio onde a
homoeopathia alcance 05 f6r05a que tem direito?'Não o (:rémos•
Oexm. sr. minlst~o do imrerlo, <1uemostra interesse
pela instrução publica, não deixará ~em duvida de
estudar com calma e reflexio esta quest~o, e de
appresentar ás camaras, que brevemente se vao reunir,
um projecto para a crea~~o de uma esch61a homoeopathica
a qu i na c órt e,
Similhante med1da terá o alcan~e e de evitar-se ~ue no
f~t~ro appargçam d~vidas e des90~tos entre os doutores
formados nas esch61as homoeopathica. estrangeiras e a
nossa faculdade de medicina, por occasiio de seus
exames de sufficiencia.
Contribuirá ainda s. ex. para ~ue n~o sejamos os
ultimos a compartilhar dos progre~sos da sciencia, como
geralmente tem acontecido aqui.
Pessoal habilitado para ajudar s_ ex. na organisaç~o do
proJecto e tomar sobre si o ensino encontrará 5. ex.
entre os veteranos homoeopathasSaturnino Meirelles,
Duque-Estrada, Mello Moraes, Maximiano, Chidloe, Silva
Pinto, Castro Carreira, Matta, Medeiros, Castro Lopes,
Marques de Faria, Joio Meirell~5, Marcellino Ribeiro,
Calvet, Pedro Ernesto e os Jovens Ewerton de Almeida,
Santos Mello, Jacintho Reis, Murtinho, e tantos outros
de que na occasiio nio nos recordamos_
Vejamos, pois, o que se diDnará fazer o eXm. srwministro do imperio sobre esteassllmpto.-<*1) import an t P.

Sob a influência d~sse país f <1uea doutrina homeopática se
~stabelece no Brasil, ou ~eJa, chega aos brasiléiros de maneira
casual (*2)~ assume po~te, diversifica-se ~uanto ao uso de sua
terapêutica. e permanece ~té hoje com o ar6io e incentivo da

Desd e sua implantação, a terapêutica homeopát ica te, por
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'inalidade tornar conhecidos os princfpios,da doutrina, sendo o
principal simil ia simil ibus curentur, ou se J a, os semelhantes

pelos sem e 1han t es , Esse surgiu

apro~imadamente 200 anos, com a figura ~t' hoje polêmica de
Christian Samuel Hahnemann, m~dico alemio que abandonou a
Medicina clássica em 1770, "desiludido com os descaminhos da

( ciência daquela fpota", Surge a doutrina ~ue evoluiu graças a

se~uidores seus, que buscaram descobrir as raízes da teoria em
~pocas mais remotas, a fim de exercê-la ~e maneira segura e

permanente.

Na Eur op a , os adeptos da Homeopatia que aplicavam seus

princípios eram taxados de charlaties, e progressivamente foi

sendo marginalizada, por s er : con s id er ada t eraptut: ic a sem
Até hoje, esse mesmo argumento

discutido, porém a Medicina oficial há muito pouco tempo tem-lhe

aberto ~m pouco as portas e tem, de certo modo, assumido Q que a

Homeopatia tem por bandeira: deve-se tratar o doente, jamais a

ou sej a, Na vc-:,rdade,

chegou ao século XX apenas sobrevivendo; apesar da luta de quem a

incorporou a seus conhecimentos e dela fez uso, P ~~I"man e c E:

cor~ente minoritária na Medicina e,

ser incorporada aos serviços médicos oferecidos à popula,io

brasileira pelo setor p6blico.

Hahnemann pode ser considerado um inovador em sua época e,

POI" teF assumido sua descoberta, 1'<''\901.1 1.11\1 alto

material<*3), mas exerceu a Homeopatia por 60 anos na Alemanha e,

posteriOFmente, na França <*4).

um do~ países mafs
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ec16ticos da Europa, onde se pratica a Hcimeopatja alternistaou

I',."1
".\

I -. t.
: :

I'

~rrtico-cient1fica e, talvez,
cultura tio ec16tica~ tenha prosperado e se difundi~o por todo o
mundo.

A corrente a lt er n is t a c omb ina dois ou mais remédios; assim,
para cada um dos males que o indivrduo apresenta lhe será

administrado um medicamentoi de acordo com a lei dos semelhantes;

fazem uso de~sa prática alternista os franceses e alemies. Já a

inglesa crê na interaç~o entre as partes do indivíduo que

formam um todo <*5) ~ue adoece e que deve ser reequilibrado na

sua totalidade - este é o p~jncfpio da escola homeopát ica
unicista ou clássica, que s6 admite a adminjstra,~o de um

medicamento de cada vez ao doent~D Dessa escola, ou melhor, de5~a

corrente de pensamento fazem parte 05 ingleses e os argentinos,

sendo que estes tiveram grande influência sobre a Homeopatia
unicista que se pratica em Sio Paulo.

No Rio de Janeiro se prat ica mais a corrente plural ista,
t a l ve z devido ao fato de ter a Homeopatia se implantado
inicialmente nesse Estado, através do francês Benoit Mure, em

1840, que t rouxe iUi. bases tgrapéut iças do se',. gaí:ão

Atualmente, há uma tendência de se fazer uso de um s6
medicamento pelos homeopatas mais jovens, que surgem sob a
in~luénçia da corrente uniçista, sendo que os homeopatas mais
antigos prefen':~1l\ficar sob a i n f lu énc i a d a escola f ran cesa o u
alternista, ou organista. qQe alteram medicamentos. Ma verdade,
~ualquer ~ue seja o ideal em ~ue se crê e se pratique a

Homeopatia, é de bom senso que não se' rad ica 1 i ze nunca, caso
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contrário assume a forma de modismo, e como tal tende a ter curta
cIur ,;\ç: ão.

du a s c or r cn t e s , há uma <\ dos
plur~lista5 ou complexistas, que são chamados d~ 'ecléticos
misturadores de remédios·, e nela se enquadra a linha in du s t rt a l

homeopát ica ~ompost~ pelos grandes laboratórios homeopát icos.

Teorias e divergências nio faltam à ~omeopat ia desde sua
de s c.obar- ta i alguns homeopatas fazem uso das três correntes de
a~ordo com o caso. As polémicas que surgem sio de natureza

,
filos6fic~ e as discuss5es giram em torno de como e onde age o

Sabe-se que os m~dicamentos de baixa potência, ele natureza
agem diretamente no organismo devido ao tropismo

caracterfst ico ela substância pelos diversós 6rgios do corpo. Já
05 medicamentos de alta potência, de natureza· imaterial·, sendo
energia, agiria na energia do indivfduo, mas em ambos se respeita
a le i dos semelhantes, ou seJa , os sintomas e sinais do
medicamento devem 'ser semelhantes aos sintomas e sinais do

ino lv t duo , Hoje, fazem-se es t uc os em váriaslocalidacles do mun do ,

a fi~ de se provar cientificamente como atuam bs medicamentos
homeopáticos em alta potência. Físicos austríacos estudam a

hip6tese d e que á ~nenJia Sf? l oc a l t zc ent re <:\5 mo l é cu las , no

México e no Brasil CUNICAMP) fazem-~e estudos com ressonador
nuclear magnét1co, todos tentando provar o ·poder imaterial" das
altas potências.

E interessante ~ue se fale um pouco sobre o medicamento
!-.omeopátiea, principal rivO dos oponentes da doutrjn~. Os
medicamentos homeopáticos provêm dos três reinos da natureza:
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animal, veg~tal (com maior n6mero de medicamentos) e mineral.
sendo indispens~vel conhec~r seus efeitos no homem sio(*6) para
aplicá-las no doente, segundo o princípio da similitude_ A
t'cnica de preparaç~o do medicamento homeopático é a seguinte:

.·COlocam-se 99 gatas de álcool ou de água alcoo1 izada
"em um frasco e se agrega uma gota de tintura mie_
Logo se agita,
+racc o na mio
elástico.

sacudindo-se com energia colocando o
e golpeando a mesma contra um corpo

Este processo se cha~a aucuss~o e foi inventado por
Hahnemann por haver comprovado que libera ou exacerba a
~NfRGIA MfQIÇAME~IOSA da droga natural.
Hahnemann aconselha cem golpes ou sacudidas em cada
dinamiza,io, sendo que agora se admite que dez sSo
suficientes.
6est~ primei~a dil~içlo centesimal dinamizada, t ira-
se uma gota e coloca-se em outro frasco com n6venta e
nove gotas de solvente. rep~tindo-se a operaçio
anterior e obtém-se, assim, a segunda centesimal e assim
sucessjvamente.-(*7>.

chegando a ser uma prática artesana1. Realmente, fica dificll ao
leigo e ao midico da escola oficial crer que através da sucussio

I

haja liberaçlo de energia, .caso contrário o medicamneto torna-se
inerte em sua finalidade.

Há que se basear na Filosofia homeopática e no fato de ~ue
essa técnica foi comprovada na prática por Hahnemann, tendo se
tornado a base te6rica da aplicaç~o prática da medicaçlo
homeopâtica, provada por in6meros sucessos de cura, porém até
hoje buscam-se -bases cientfficas· para mostrar a atuaçlo desses
medicamentos em potências acima de C12.

Segundo o Dr. Eiza~aga:
·0 medicamento dinamizado, atenuado e potencializado
nio possuj matéria e nem moléculas. senio s6 energia
medLcamtnto5a e exerce uma açio dinA~ica, física.
Há que se levar ~m conta que altm n6mero de Avogadro.
que laIa da dilui,io de um s6lido em um lfquido, é
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dizer que, praticamente na 12 CH ou na 24 x (10 -24),
já nio há mat'ria dissolvida em ~oluç~o.· <*8)

Mas apesar de se saber que acima de C12 nio há mais

mOI'culas da substância medicamentosa, no M'xico, em 1964, foram

feitas experiências em ressonador nuclear-magnético, sendo que
esse instrumento d~ investigaçio verifica a estrutura das

moléculas. O que ~e viu fOi que, após es~a dinamizaçio <*9), o

medicamento homeo~ático continuava a produzir o mesmo gráfico

visto nas dinamizações mais baixas; no caso, o que resta é a

energia med .i c amen t o sa , E:-:peritnc ias semelhantes têm sido
desenvolvidas.na UNICAMP (SP), pelo Dr. Matheus Marin, que pode
ser considerado umhomeorata .de vanguarda, a lém de um
profissional altamente gabaritado no meio homeopático.

Segundo o brilhante homeopata argentino Dr. Tomas Pablo

importante na forruaçio dos unicistas brasileiros da
at ua l idade:

.~ necessário que as altas. potências h6meopáticas
deixem de ser uma abstraçio o~~onceito qualitalivo,
para ser probl~ma de modificaçBes da matéria até
a~:.pectO!5 Potfulciais, cujos ··et'eitos possam sei"
demonstrados como uma realidade .física (••• )·(*10)

Essa questio dos medicamentos é por demais polêmica desde
Hahnemann, que partiu de uma concepçio experimental para o
te6rico. Para sua ~poca foi algo de revolucionário, pois, ainda

hoje, é o grande argumento preconceituoso contra a Homeopatia.
Tende .C\ CC\ iI~ , com as mais recentes .pesquisas, a imagem

m(stica da Homeopatia versus o crescente interesse dos próprios

homeo~atas, devido a descobertas a partir dos testes rE~ljzados
com o re~sonador nuclear magnético, que transfere o efeito
teraptut ico do campo da Química para o da Física, onde mu ito se

34



tem a pesquisar~ pois' um campo de conhecimentos i.li m i t ado s ,

Esse tem sido, como Já dissemos, o ponto de ataque à Homeopatia
mais palpável, e no Brasil, desde sua implantaçio atk os dias de
hoje. alimenta os oponenles da Homeopatia.

Já em 5 de Julho de 1845, a Academia Imperial de Medicina
manifestava sua opiniio de que~

'0 Oro Sigaud propôs que ~ Academia pronunciasse sua
opinião a respeito da HomeopatLa rara deseogano d...c
Et!Í.bliCf~, o qlJal é todos os d ias ilud ido com as
correspondências que aparecem no Jornais <*11), e que ~
ctintinuamente vItima de sua credulidade e fé nessa
medicina. ficando assim muitas moléstias a~udas e
graves que requerem pronta e ativa medicaçio, entregues
a uma terapéut i<a. jnt~rte ~ f\b~QIHtªQ)entg u!Jli.i·
resultando disso fazer a enfermidade rápidos progressos
e terminar com a morte em casos em que isso talvez não
acontecesse, se fossem 1090 tratados com medicina ativa
e ~apaz de curar (•••)"C*12)

As opini8es nlo se té~ modificado mui.to. pois os alopatas
hoje questionam as pesquisas ~m ~omeopatia~ Muitos acham que a
Homeopatia age mais por sugestão do que por uma ação efetiva de
setis medicamentos <*13).

Segundo o Dr. Mário Sch€mberg, que ~ físico e foi professor
da USP:

·Não havendo nenhuma molécula na substância, esta não
pode participar de nenhuma reaçio qufmita no organismo.
Mas, no caso 'da homeopati a, ocorre a 1suma
coisa fora do campo da ffsicababitual (••• ) talvez o
qUe haja seja uma t roca de jntol'"madio.e não dt:~
enel'"gia(••• )'(*14)

Apenas pretendemos mostrar uma pequena faceta do que se fala
e do que se pensa sobre o medicamento homeopático.

Na época da implanta~~o da Homeop~tia, o med ic amn t o
homeopático era visto como inerte, e a oposi~~o nio abria
fronteiras ou brechas para se tentar mostrar o contrário. Hoje já

se esbo,am maneiras e caminhos para se tentar mostrar b mecanismo



de a,~o dos medicamentos e, icomo vemos, os alopatas e cientistas
de vanguarda, com a mente sempre aberta a novos conhecimentos,
respeitam as pesquisas que se têm feito na ár~a.

Na verdàde, os acI r r ado s combatentes da Homeop at ia têm--se

f ixado em dois pontos e, em seu combate, t •.'u~alll--na de ~
".L~Ilt.lfi~ e não ace itam a sua farmacoterapia, dadas as doses
infinitesimaisi enfim, n~o sio aceitos os prin~fpios que regem a
sua prática.

o enio-cientifica0 ~ica sob uma capa sob a 9ual se encobre a
luta corporativa, escondendo Interesses econ6micos, pol ft icos e
at~' ideol6gicos, ainda a não aceita,ãode outro saber médico e a
não divisão do mercado de trabalho. Essa luta vem sendo travada
há aproximadamente 150 anos_ Nas entrelinhas, vislumbramos que

tudo gira em torno de estarem os modelos do saber m'dico nas mãos
da corpora,~o oficial majoritária que detém o podero

Podemos citar NadeI Luz, que captou' essa sutileza e a
t r an ccr eveu :

-(.•• ) se já naquele momento a questão
infinitesimal e da dinamizatão da
medicamentosa homeopática parecia absurda,
em dia, ap6s as teorias de Ein~tein,
constituição das doses homeopáticas'
hipotétU:a.
Tudo isso acontece apesar das exrlicaç5es sobre a
natureza física do medjcamento homeopático,
desenvolvida em épocas diferentes, com argumentos
diferentes pelos homeopatas, mas guardando SEmprE a

.mesma 169 ica, isto é, d.anat ureza dinám ica (encrgét ica )
das doses homeopáticas.
Em outras palavras, os homeopatas, ao longo de várias
geraç5es procuravam enquadrar o discurso sobre a
natureza energética da dose infinitesimal e seu efeito
sobre o dinamismo vital nas margens do discurso
cientff1co mais avançado da ~poca.
M.~is do que uma t á t ica de legitimação, t ratou+s e sempre
de uma estratégia de fazer avahçar o saber médico
homeop'tico sobre o saber oficial.O(*15)

da dose
sub st ánc i"

ainda hoje
teoria da

pelo menos
a
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Na verdade, a Medicina oficial, sob a'6tica socfol6gica, , a
instituiç~o do saber médico~ pela sua historicidade e pelo
controle Social que exerce, pode estabelecer padrões de conduta,
justamente por ter sido bem sucedida enquanto instituiç~b m'dica
perante a coletividade. Dessa maneira, ir' impor normas a serem
seguidas, pois det'm O poder médico e, portanto, resiste a
quaisquer tentativas de alteraç8es em seu modelo padr~o.

Hahnemann foi, na verdade, um pioneiro ~ inovador, na medida
em qlJesa iu do sistema padrão, ap6s aprender seu modo de a9 ir, e

formou um novo modelo, ou seja, o produto reagiu sobre o

produtor, buscou modos de se explicar e justificar que tornassem
1es ft imo, seu mode lo. Mas somente h6 muito pouco tempo,
aproximadamente 25 anos, , que os homeopatas buscam a legit imaç~o
da Homeopatia em rela~~o à ordem institucional vigente, a qual'
diretora do saber e poder médtco.

A Medicina convencional, como instituiçio, dita normas e

ccnduc as, que fazem parte de um corpo de verdades universalmente
vál idas e 6nicasl tudo que dela se aparta passa a se afastar da
real idade, da verdade de seu modelo m'dico. Assim, como todo
desvio do ~ocialm~nte aceito, ocorredesaprovaç5o dos que adotam
o modelo médico padrio como verdade absoluta.

A Medicina tradicional ou oficial possui IJm corpo, de
conhecimentos, e o que foge do mesmo torna-se socialmente
desrrezivel ou marginalizada, pois o acervo do conhecimento
médico est6 nas mias dos Já legitimados socialmente.

A Homeopatia enquanto des~io desse saber m'dico ~ vista
apenas como -pr~tica empírica- e nia ciência, poiti seus
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princlpios n~o est~o de acordo com os cànones cientfficos. E
en~uanto instituição médica, legitimada historicamente. ~Ja

tendência perdurar, porém sempre teme uma possível
desinstitucional ização. Para ~ue isso nio aconteça, OIJ seJ a,

I

saberes antagônicos aolseu colocarem seu corpo de conhecimento em
passa a e:d!!ir SIJa 1eg it imação. Não perm ite C1IJaI qlJer

segmentação ou dicotomia ~a ordem médica in5titucional vigente e
não admite como válido qualque~ outro campo de conhecimento que
surja senão o seu.

Já que a Medicina convencional n~\o permite novos
conhecimentos divergentes do seu, h' um enorme conflito de
interesses, tanto económicos como sociais e ideológicos. No
conflito, até hoje" saiu-se a convencional vitoriosa, (c:: a

Homeopat ia fica como um subuniverso, que deve legitimar-se
enquanto ci~ncia, já que se sente corno tal. Desse conflito entre
as' duas escolas m~dicas sai a necessidade de estabelecerem a
força de seu poder e, desse modo, o passo seguinte é a tentativa
de demonstrar o descrédito de teorias diversas às suas. qlJandCl
não tentam liquidar com o corpo de conhecimento competidor.

Fica clara essa posiçio ao lermos sobre a implantação da
Homeopat ia no Brasil, onde a Medicina oficial tentava de todas as
formas' a desmoralização da doutrina homeopática, (-? como não
conseguisse atacá-la em seu corpo de conhecimento.
ataqu~ pessoal aos SEUS adeptos:

.(••• ) a homeopatia, essa ciência divina que 'oi
professada pelo Mure, negoc1ante de L~on, que deixou o
Rio de Janeiro no momento em que a polícia se achava de
posse de pe~as Justificativas d~ um processo
por ocaslao da morte violenta da filha
concubina <*16).-

c r im í n a I
de SIJa
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Os ho~eopatas rebatem os ataques sempre através da imprensa:

·Comentaremos esta formal den6ncia de um crime que
nunca existiu, mas que de há muito era propalado
caluniosamente, correspondendo ao pensamento de um
homem grave e bem conceituado, o qual ~endo-lhe
observado que bem podia combater~se a homeopatia sem se
pretender desacreditar os homeopat~s, respondeu: - é
necessário guerrear o p~ssoal!·(*17)

Nes~;a fase, anos 40-50, o conflito é mais pOlítico-

institucional do que acadêmico-científico; hoje o conflito ainda

nio ~st' equilibrado, tant6 sob o prisma s6cio-econ6mico corno sob

o cognoscitivo.

o homeopata tem um ~ngulo de observaçio do indi~íduo e de

sua doença diferente do alopata, sendo este, sem d6vida, o

primeiro ponto de conflito que surge entre eles.

A Homeopatia corno um subuni'verso, dentro do universo médico,

tornou-se complexa ~~ sua filosofia e em sua terapêutica e como

tal, passou a ser vista como uma doutrina esotérica. Segundo o

médico fr~ncês Denis Demarqué, presidente do Instituto de

Pesquisas Homeopáticas da França, a origem da confusio entre a

Homeopat ia 6~ a re l i9 ião é ~IJe:

·Muitos discfpulos de Hahnemann deixaram-se
influenciar por idéias ocu lt ist an e esotéricas.
Essa confusão aumentou sobretudo ap6s a difusão
homeopat ia nos Estados Unidos.
A homeopatia americana foi dominada, na virada do
século XIX para o século XX, p~las idéias do médico
James T~ler Kent. Homeopata muito respeitado, Kent
converteu-se em dado momento i Igreja Teos6fica.
Deixou-se impregnar, sobretudo, pelas idéias do
fi16sofo sueco Sweden Borg, um pensador do século XVIII
que, fazendo uma antecipa~io is avessas do pensamento
de Karl Marx, dizia que n50há mat'ria, tudo é
espírito. A homeopatia americana deixou-se contaminar,
por completo, pelo esoterismo. Para os homeopatas
americanos, a matéria n50 existe, o mundo k
eSIJ f r i to (D D • )
Nos Estados
transformar
s e í t a ( ••• )

ela

Unidos, a homeopatia che!Jo1J a
nUma verdadeira ig~eja teos6fica,
Foi j~stamente essa postura de seita

n1J.I\H:l.

que
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arruinou a homeop~tia nos Estados Unidos. Havia no fim
do século XIX mais de 30 mil homeopatas, hoje eles n~o
passam de duzentos (••• ) muitos homeopatas comportam-
se, hoje, como verdadeiros psicoterapeutas, porque
supoem que o tratamento se trava entre dois psiquismos.
Muitos deles, tanto na Franç~~ como nos Estados Unidos
ou no Brasil, se dizem mesmo homeopatas metaffsicos
(D •• ) Na França, sem d6vida, eles existem, mas n~o s~o
minoria em ·relaçio aos homeopatas de Eostyra
c ien t· ( f ica •
Cr e t o que., depois da decadência C~I..leprovocaram na
b ome op at ia americana, esses esotéricos se dis~;eminaram,
hoje, sobretudo no Terceiro Mundo, especialmente naArgfmt ilia.
Essf,: é grande perigo que ronda a homeopatia

a influência ocultista que vem da
Os brasileiros estio sofrendo uma enorme

dessesoculti~tas.·(*18)

CI

brasileira:
An.lE'~ntina.
in f íueuc ia

Fica evidente o fato de que mesmo entre os rr6prios

homeopatas há ltita a nível acadêmico-científico, e é geralmenb::-
um grave entrave para a subsistência de minorias sociais. Como
e:·:emplo, temos a quase extinç~o da doutrina nos Estados Unidos,
onde a Homeopatia tinha prestígio, como poJemos ver no texto
aba ixo :I

·0 Boletim da sociedade médica homoeop'tica da França,
dando conta de uma importante obra 'cerca do estado
actual da ihomoeopathia, extrahe d'ella os seguintes
períodos, para 05 quaes chamamos a r~flexio nossos
le j t or e s :
Os americanbs, ~omens praticos por excellencia,
descobriram um methodo singular d~ Estatistica, sobre o
qual ~aseiam combinaç5es financeitas.
Eil-o: visto que 05 homeopathas sio mais feliZES nas
suas curas do que os outroi filhos de Hipocrates, os
6bitos devem ser em menor numero entre os seus
C 1 ien t es , Ser ia, po i5, um exce 1Ient e e ;{P ed ien t e para as
sociedades de seguros de vida, tratar os seus socias
unicamente pela homoeopathia. Para se convencerem
d'isso. bastou-lhes. dividirem em duas classes os
associados': ;.os que rec or r Lam ao tratamento de
homoeopathia e os que curavam~se pelo antigo s~stema.
No fim de algum tempo, fez-se a estatfstica e
verificou-se terem sucumbido menoi 17 por cento d'entre
os associados tratados pelo s~stema homoeopathico. E já
que falIamos na America. eis a~ui uma notreia, que nos
acabam de transmitir dos Estados Unidos:
- O Conselho M~nicipal de New-Vofk confiou aos m~dico5
hOllioepathas d'essa cidade um hospital, que ~ode çonter
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mais de 700 lei.tos.
O costeio d'este hospital está a cargo
adm in is t rac ão , Fo i tomada tal dec isão, depois
I'"equerimento assignado por um grande numero
contribuintes, em que estes declaravam pagaI'"mais
metade de impostos ®Jnicipais e POI'" consequençia
julgavam com o direito de exigir para o tratamento
suas enf€l'"midades .0 s~stema que mais confianca
in SP i r a o· ( * i 9 )

da
d'um

de
de
se

das
lhes

Através desse texto podemos sent ir o quan to

fortalecida a Homeopatia naquele pais; ainda nos faz ver o qui o

aceita pela populaç~o era a terapêutica homeopática que a

aprovou, por achá-la mais saudáYel~

Ao ler sobre a Homeopatia, de sua implantação aos dias

atuais, vemos que a populacão atendida por esse sistema médico

tem sempre dado sup or t e nec ess ár Lo para su s t en t á+I a ante os

obstáculos que surgem, com o intuito de extingui-la enquanto

si s t ema méd ico. A' c-OnSecl.j~ncia é que a Homeopat ia passa ater

condit;Ses de se estabelec~r como corpo de conhecimento médico

vá l ldo e "alt amen t e sa'Jdáveloo Já os discursos "dos homeopatas

IJnic istas em bu sc a de seu saber mé d ico é de C!'J€ o IJnic ismo

procura· a cura e>d st erre ia l, po is a cura do or san ismo passa pe la

cur a enel"9ét ita.

Nos anos iniciais da implantação da Homeopatia no Brasil o

conflito era mais a nfvel político-institucional, e os homeopatas

so'ria~ ataques violentos tanto pelos alopatas, detentores do

saber e poder médico,

(d iss iden t es dos. preclJrson::s da douc r ina ), As- estratégias usadas

eram as de djvisio e desmoralizaçio dos 6rg~os de difusio da

Homeopatiao Outro fatl);nteressante , que essas foram estratfgias

também usada s :internament e, ou sej a, dent ro do pr6pr io grlJPO de

homeopatas ocorreram dissidências que levaram a uma dicotomia do

41



'.

saber homeopático. Das duas icorrentes resultantes partem
acusa~5es ~ue se fizeram através da imprensa. e uma das causas
era a ideologia de cada uma entre tantas outras.

Desse modo. creio ter sido interessante esse tipo de
abordagem, procuralldo mostrar resumidamente o modus ogE~aQdij da
instituci6nalizada medicina e da Homeopatia como um subuniverso
rn6dico. que como minoria nio deveria ter problemas de desunião
entre seus membros. pdis corre o risco de se bifurcar e se
extinguir. como ocorreu nos Estados Unidos.
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(u2)

<*5)

NOTAS

Jornal ·A Provincia de S~o Paulo· de 27 de outubro de

1878, • A Homoeopath~a e o S€y reconhecimento olficial".

O introdutnr da homeopatia no Brasil foi o médico francês

BenoH .Ju Ies f'1ul'"e,qüe chegóu ao País em 1840 com

inten~io, nio de divulgar a homeopatia, mas sim çomo

primeira' missio fundar uma comynidade produtiva edm

características de cooperativa, na província ~e Sah~,

Santa Catarina. Essa sua empreitadi nio obteve o sucesso

de se J ado, e s6' ap6s é .que o DI". Mure dcd ieou-se ê.'\

propaganda da homeopatia.

Era um homem~ye por ter largado sua bem sucEdida vida

como alopata, passa a viver pobremente como homeopata, sem

recyrsos para alimentar sua numerosa fam{lia (11 filhos),

mas prefere slJPortar toda penô,r ia à con t inu ar' excr ccndo

uma medicina na qyal nio maia acredit~va.(Eiza~aga)

Casa-s~ em segundas n6peias com a nobre francesa Melanie

.D'Hervi Il~, que o procurou devido a estar tuberculosa e

desenganada em seu país, fica impressionada com Hahnemann

pela sya 'sabedoria; cura-se e se estabelece entre ambos

grande afinidade espiritual. Casam-se e partem para Pari5
4

que nessa éPGca era a capital da Eyropa, aí consol ida e

propaga a doutrina homeopática.

Principio da psitologia moderna e segyndo o Dr. Eugênio

Vervloet,' m'dico homeopata e professor regente de clínica

homeorát ica da UniRio e, autor de livros como ·Homeopatia
i .

OIJ alopatia?", os clientes dos un ic is t as são neralmente
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·ligados à ·pscinálise, s~o Jovens COm tend~ncias mfsticas,
espirityalistas (•••).
Cada com droga-energia se chama
2alQsene51a, ~ue nada mais' do que o conjunto de sintomas
e sinais comprovado~ reretidamente, em homens slos, sendo
registrados na linguagem natural dos expe~imentadore5. O
~onJunto de Patogenesias agregadas à experi~ncia clfnica
constitui a matéria médica homeopática.

<*7) EIZAYAGAA F.X. Tratado de Medicina homeop'tic~.p"224
_______ • U'a t ado de Medicina Homeopática. P. 233.
Oinamiza~io ou potencializa~~o , o processo pelo qual se
desenvolve o poder medicinal dos medicamentos
homeopáticos.

,
(*~0.) PASCHERO, l.P. +Iomeopat ia, Buenos Aires, El Atheneu, 1984.

<*11} Na época da implanta~oda doutrina no Brasil, Tato ql,H-?

ocorreu no Rio de Janeiro, os debat~s ehtre 0$ homeopatas
e os alopatas se faziam através do Jornal do Comércio, que
era b prinCipal Ór9~0.da imprensa que divulgava ao póblico
a -luta travada entre essas duas escolas do pensa~ento
lU€dico.

<*12) GALHARDO, J.E.R. "Inicia,lo homeopát ica". Rio de Janeiro,
r~p. Henrique M. Sanderaen, 1936.

<*13) Revista ·Isto ,. de 18/12/1981. P9 46.

(*14) Revista "Isto '" de 18/02/1981. pg 46.

<*15) Trascrito do trabalho da Prol. Madel Luz "Hist6ria
Político Institu~ional da Homeopatia·, apresentado dia
22/8/86 no Seminário sobre Práticas Alt~rnatiYas de Sa6de.
realizad~ pela Secretária de Medicina Social do INAMPS em
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Sio Paulo.

<*16) Revista Sciencia, peri6dico homeopático, de 1849, p. 278.

A acusaç~o foi divulgada relo Archivo Medico Brasileiro,
~ue devido a essa ca16nia é extinto quando se prova que a
acusaç~o é falsa, graças ao Oro Joio Vicente Martins,
fervoroso homeopata e importantfssimo na hist6ria da
homeopatia no Brasil. O Dr. Martins entra em contato com a
supost~ assassinada provando que tudo n~o passou de um
engOdo. . i,

<*17) Revista Sciencia de 1849, pg. .278.
<*18) Revista ·Isto ~.de 17/8/86.
<*19t Jornal Província de Sio Paulo de 15 de julho de 1876.
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CAPITULO 3

IMPLANTAÇ~O DA HOMEOPATIA
NO BRASIL E SUAS CONSEQO!NCIAS



Ao fal,armo~i da implantação da Homecp a t ia no Br a s i I, que

ocorreu por volta do ano de 1840, torna-se necessário mostrarmos

como eira a área da saúd e no Bras i1 e sua s bases ant er i ores.

A chegada da famíl ia feal ao Brasil incidiu na ct"iação de

duas escolas de Medicina, entio chamadas Escolas de Cirurgia da

Bahia e do Rio de J~neiro.

Em 1829 é fundada a Sociedade de Medicina do ~io de Janeiro,

que a partir de 1831 passa a publicar o primeiro peri6dico

c ien t (fico, ·Seman'rio da Sa6de P6bl ica· <*1). Passa então essa

s6ciedade m6dica a exercer profunda influtncia sobre as decis5es

governamentais~ alf~ de conferir diplomas ou títulos em Medicina

e ,le~jslar sobre higiene p6blica, esta~el~ce, através de seu

poder.méd ico, sua hegemon ia. A Soc iedade df.~Hed ic ina passa a

Imperial Academia de"Medicina, e a Academia Nacional de Medicina,

em 1889, assumindo a totalidade do saber médico e detendo

totalmente o poder médico ~m suas mãos.

Já o estado de sa6de da população era catastr6fico, devido

ãs doen~as pestilenciais e endêmicas que dizimavam a população

daquela época,com alta incidência de mortes. As doenças mais

freq~entes nesses t€rmos eram a varíola, tuberculose, malária,

etc. e a assisttncia médica ficava a cargo de institui,3es de

caráte~ religioso e sem fins lucrativos.

As condi,~es de saneamento eram lamentáveis e a orgahização

dos s[stemas de sa6de ainda tinha resqufcios do sistema médico de

Portugal, até que, por decreto imperial, os servi,os de sa6de

p6bJ ;ca passaram das mãos do poder central para as

munt c ipa 1 idades,

Império.

ficando depois, sob jurisdi,ão do Ministério do
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A Imperial Academia de Medicina, que detinha o saber e poder
niédico, ditava as normas e estabelecia a ordem, de maneira a dar

unidade aos seiviços de sa6de e cada vez mais deter a hegemonia
do sabEr E da prática médica.

Na Europa, a escola clássica comentava as curas de Hahnemann
e seus discipulos e, em 1818, se ouve 'alar da doutrina
homeopát ica no Brasil através de críticas feitas pelo Dr. AntOnio

Ferreira Franca, professor da Escola Médico Cir("rgica da Bahia,

mas entre os críticos havia um brasileiro que Se interessava por

-José Bonifácio de Andrada e"Silva foi o primeiro
brasileiro que se dedicou ao estudo da Sciencia
Homoeopathica. Hahnemann era um dos sábios da
Allemanha com quem José Bonifácio se correspondiae.(*3)

,
As pr1meiras publicaç5es ocorrem no Brasil por volta de

1836, na revista de Medicina Fluminense, publ icada pela Academia

Imperial de Medicina, cujo artigo era umacrftJca i doutrina

homeopática, e nia houve defesa, pois nesse per1odo nio havia
homeopatas no Pars.

A terra já estava sendo preparada para a semeadura,

ness~ mesmo ano um aluno da Faculdade de Medicina do Rio de

Janeiro apresentou, em 1836,

homec)pat h ic a" , a fim de obter o grau de doutor <*4). Já nessa
época, a Homeopatia era vista como charlatanismo e, Em 1840,

considerado ano da sua implantacio, s a i IJm ar t i9 o n a ih;\' i s t ia ~
Medicina WJ 6ra<;jl, antiga Reyjc;ra ~ Medicina ElurnlgEosfi;, cujo
tItulo era ·M~sticismo em Medicina ou charlatanjsmom~sterio5o.

Mal havia sido trazida, já era atacada, m~smo n~o se conhecendo
adequadamente seu contéudo, mas essa é uma das estrat'gias
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sociais usadas Pelos detentor~s de poderes Já instituídos.
Nesse mesmo ano, vinha ao Brasil qm dos grandes defensores e

propagadores da Homeopatia e, futuramente, grande amigo de Benoit
Mure: o DI". Jo~o Vicente Martins, cirurgi~o (*5) ~atural de
Portugal.

Alguns outros nomes merecem ser citados nesse primeiro
, IH?r f odo (1818-1839), médicos esses que faziam 1,150 dos
medicamentos ~omeop'ticos quando os alopáticos falhavam: Dr.
Em(l io Germon e DI". Domingos de Azeredo Coutinho de Duque-Estrada
(este um culto e ~otável clinico no Rio de Janeiro) Dr. Souto
Amara 1, etc.

Devido ao fato de a Homeopatia ser empregada por eles como
uma seSI.moa opção terapéut íca , não s~ío cons iderauo s nesse p.~ríodo
como homeopatas e, port~nto, fica ao DI". Benoit Jules Mure, que
chegou ao Rio de Janeiro no ano de 184', o título de int rodut 01"

da Homeopatia no Orasil. No perfodo citado, o Rio de Janeiro pode
ser descritc como:

.(••• ) a essa época a mortalJdade no Rio de Janeiro
era' mu it o elevada, observando ....se, nos últimos anos,
índices que atingiam 10~ da populaç:~o negra, sendo
muito maior entre' os índios, em conseq~éncia das
bexigas e das febres intermitentes, que eram agravadas
pelo estado selvagem e falta total de socorros da arte.médic:a~
Tamb'm a classe dos indivfduos livres apresentava
elevad6s níveis de mortalidade causados pela precária
situação da sa6dep6blica, pelas ruas atulhadas d~
imund(cie, pelo predQm(nio dos empíricOs que eram
pr.eferidos aos. m~'dicos, pelos pobres, pela má erua Iidade
dos remédios disponiveis, muitos deles falsificados.
(•••) somente a partir de 1859 foi possível conhecer a
mortalidade do Rio de Janeiro, embora, anteriormente,
se tenham registrado alg~ns dados (•••) As condiç5es de
saneamento ambiental da capital do pars eram
lastimáveis à época da colOnia ~ Império. Embora o
abastecimento de água existisse desde o século XVII,
n~o hav'ia sistema de esgotos e, na opinião de
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Capistrano de Abreu, da higiene p6blica
águas das chuvas, os raios dó sol e
urubus (••• )·(*6)

inC'Jmbiam-se as
os diligentes

Dentro d~sse conteKto social, a Homeopatia surge fazendo
I.

parte dos Gempíricos que eram preferidos aos médicos· e caminha
pela luta dos pioneiros e, fundamentalmente, pela aceita,~o
popular. Além de se enquadrar nessa classe de conhecimentos,
surge como ~ue por acaso, Já que a vinda de Benoit Mure ao Brasil
tinha uma finalidade polrtica.

o Dr. Benoit Jules Mure, natural da França, nasceu em
L~on, em 4 de maio de 1809, tendo se convertido i Homeopatia por
ter sido salvo por seus medicamentos quando a Medicina oficial o
havia desenganado, devido a uma tuberculose. A partir desse
momento. organiza sua vida em torno da Medicina e, sobrebld(),
assume a Homeopatia como seu saber médico e a propaga pela Europa
Mer idional, fundando dispensários em Palermo (Itál ia), Paris,
Sicília, Malta, etc.

No Bra~il, a hist6ria foi diversa, vindo com o intuito de
fundar uma colOnia societáfia, segundo idéias socialistas, como
representante da Union Industrielle de Paris. Seu projeto foi
pub 1 icada no Jornill W2 COOlérci () em 17 de dezembro de 1840,

mostrando como seria a col6nia industrial, ap6s o que parte para
Sant a 'Cé\tar ina, a fim de escolher lugar ade~u~do ao seu projeto
de colon izacâo , que era o de trazer 100 famflias industriais e
honestas. O nome da colônia foi SAHY, que é uma península formada
pelo ~io Sio'Francisco e o rio Sah~ (separa Santa Catarina do
Paraná); bs colonos chegaram, se instalaram, mas o projeto
malogrou. Restou de tudo a funda,io do primeiro Instituto
Homeopático e é\ primeira Escola Homeopática do Brasil <*7>, E,'
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sobre esse fato o Oro Galhardo diz que:

.(•••) tenho em vista salientar queoOr. Mure quando
v€io ao nosso paiz não tencionava fazer a ~ropaganda
homoeopathica, da eiua I fOra origem o fracassoqlJe
experimentara no auspicioso e vaticinado
desenvolvimento da colonia (••• ) (Galhardo - 1928·.

Não tendo obtido resultados satisfat6rios do seu objet ivo
inicial, o Oro Mure vai para o Rio de Janeiro, passando a
clinicar sob a terapêutica homeopática e passando esses
conhecimentos a outros médicos.

Inicia-se ~ma grande luta, em que a Medicina oficial, com
saberes e prática midica já institucionalizada, degladia-se com
esse novo saber médico, que é taxado de charlatanismo, e sobre
ele cai toda a ira dos detentores do poder médico legitimado. O
modó de a~ão é combater o corpo de conhecimentos e açSes médicas
concorrent es , fazendo com que chegue ao p6blico através de
campanhas,; Jornais, revistas, e tendo a seu lado o poder
legislat ivo.

Através do Jornal d..Q Comércio, o p4blico pOde acompanhar
todo esse embate, e foi nesse 6rgão que surgiram os primeiros
artigos em defesa da Homeopatia (dez. 1841), de autoria do Ore
Josf da Gama e Castro, médico port~g~ês que merece ser citado por
ter sido o primeiro escritor a defender plJblicamen te .a

H(Jmeopa t: ia, tornando-se alvo de crítjcas. O ~esmo faz o Dr.
Emiljo Germon (Junho 1842). médico francês que obtinha muito
sucesso com a aplicação da terapêutica homeopática junto ~
população, e sua atuação na propagaçioda mesma foi
importante:

"(•••) chegados ao Brasil a prrmeira vez em 1823, onde
haviamos sido precedidos Por um irmio e por um
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cirurgiio, qU& tinham o mesmo nom& qU& o nosso, d qU&
t&m sido causa d& alguns &ngarios a nosso r&sp&ito,
fomos acolhidos favorav&lmente em nossa qualidade ~
médico ~~tu,aljsta p&10 jlust~e 'Jos' Bonifácio de
Andrada e S:i lva , então ministro do Império, o qual nos
apr&s&ntoU a Sua ·MaJestade Imp&rial~ o Sr. O. Pedro I,
de quem .recebe~os o mais favorivel e preciosoacolhimento.
Tivemos algum tempo depois a felicidade d& pagar a
nossa dívida de gratidão para com este monarcha, quando
por intermédio de seu Ministro fomos consultad~s 'cerca
de uma molestia que soffria, pois que com as
preparaç5es que lhe demos conseguimos fazer parar os
accessos desde o seu come,o, e mesmo tornal-os menosfrequentes.
Tivemos tambem occasiãode tratat o Ministro Andrada,
ql.1enos honr ava com SIJa am izao.e, de uma en fermidade de
bexiga que tinha adquirido nas_suas viagens.
No mesmo anno de 1823 fomos encarregado de uma missão
scientifica pelo governo brasileiro no interior das
provincias, que percOrremos com trabalhos infinitos à
custa de nossa sa4de e fortuna.
Não nos pertence diZer ~e esta explora,ãofoi 6til 6s
scienciasl os Jornaes scientifitosda época assaz se
ocuparam dela em toda a Europa (•••,°(*8)

A missão não f~i-reconhecida pelo novo ministro, pois quando
de volfa ao Rio de Janeiro, já não era o ministro Andrada, mas
fora,m desc:obertas inúmer as plantas com virtudes Medicinais, sendo
i~so publicado na Fran~a. Sobre a homeopatia, escreve que:

!~De volta ao Brasil em 1836 temos seguido desde essa
'poca at' hoje os principfos homoeophaticos, e feito
todoSOE esforços pa~a fazer triumphar o novo s~stema,
respeitando entretanto os nossos collegas, seja qual
fÓr o s~stema qU~ elles seguem, pois que no século XIX
deve haver tolerancia.
Nio é com inj6rias e intrigas que se faz conhecer
a verdade (•••'·<*9)

Na verdade, esses adeptos tinham o intuito de generalizar e
popularizar a Homeopati. e defender a pureza da doutrina,
fornecer às farmác ias secundár-ias med icamen t 05 preparadc)s de

I

acordo com a ·farmácia homeopática·, e es~e objetivo se torna
claro através das palavras do pr6prio Or. Behoit Mure:

• ( ••• ) 1.101

pharmacia
ukase do Imperador Ni~6l~o estabeleceu uma
central em Moscow, que deve fornecer
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medicamentos a todas as pharmacias secundarias do
imperio russo. A Saxonia, Hess~Darmestadt, a Baviera,
tem cadeiras de homoeophthia; em Inglaterra, França e
Estados Unidos, n~o é tanto obj~cto da solicitude dos
governos em compensaçio o zelo' das sociedades
scientificas e dos particulares supre largamente a
ac,io do governo, epropa~a em todas as. 'classes os
principios e pratica dessa nova arte. Nestas
circunstancias, parece-nos conveniente mettermos o
'BrasiI ao nível das nações CllJe o precederam na
~arreira, e estabelecermos uma Escola Supplementar de
Medicina <*10) onde os jovens medicos possam adquirir
os conhecimentos que o antigo ensino das faculdades nio
lhes p6de ministrar (••• ) (Galhardo - 1928)°.

o "anti60 ensino das faculdades" é quem reproduzia e
mantinha o saber, em curso médico de 5 a 6 anos formando doutores
~m Medicina e cJrurgia em oposiç~o l Homeopatia, qlJe pret end ia o
saber ~m currículo isolado daquele, onde nio havia uma seleçio
pr~via em nada se assenteIhava ordem já
institucionalizada. Devido a essas pretens5~$, os adeptos da nova
doutrina er&m combatidos violentamente pelos médicos da Escola de
Medicina oficial e da Academia Imperial de Medicina, que tentavam
t ant.o r-o l it icamen t e como c ien t i fLcamen t e banir esse marginal izado
modo de se ex~rcer a pratica médica, atacando inclusive as vidas
particulares dos mesmos. A maior preocupacio, no entanto, era a
nio divisio dos poderes políticos, dos quais faziam uso sempre
CJIJe ne cessárLe , quando o ~onoP61io da prática m~dica estava
ameaçado, implicando isso em divi~io lambkm do mercado de
trabalho.

A estrat~gia de ataqu~ usada eram acusaçaes aos ind iv t duo s

que praticavam·esse novo saber, nio tanto a nível científico, já
que antes de Pastel.1rfalar em científico é ilus6rio mas mais é\

nível individual, ou seja, a vida dos seus adeptos era amplamente
peSCjlJisada, amplamente divulgada e amplamente atacada, já qlJe



sobre a nova prática médica nada de concreto podia ser combatido
I

cientificamente, pois a mesma também curava.
Os detentores dos poderes m~dicos de entio cerceavam saberes

e práticas concorrentes atacando mc~alm~at~ os oponentes, de modo
a usar as leis vigentes em favor de si pr6pri~s enquanto
insti t u icão. f>esta forma assegul"avam e se 1 id if icavam o mercado de

trabalho ,sem divisões de espécie alguma. independentemente do
novo saber ser ou nio cientifico, pois, n;o era essa a maior
preocupa,io; a hegemonia conquistada enquanto inst ituição é o que
contava, , o que deveria ser defendido. Na verdade, através dessa
imagem projetada vislumbra-se o temor de perder posição em
relaçio aos seus interesses econOmicos enquanto corporaç~o.

Dentro da análise hist6riia desse períOdo, fica claro que as

ac~sa,5e~ se fazem nlo tanto em relação ~ terapêutica adotada, E

sim em relação a não serem seguidas as normas vigentes aos
médicos da Escola Oficial. Tanto isso é verdade que, em reunião
~a Academia Imperial de Medicina (10 agosto 1842>, alguns médicos
alopatas discutiram a possibilidade de se fazer experiências com
a terapêutica homeopática; todos deram seu parecer, mas tudo nio
passou detonversa, e nada foi feito, mostrando que nio era bem o
científico a maiorpreocupa,io.

Os. adeptos da Homeopatia eram amplamente atacados, porém
quem mais sofria aC~5açaes era o Dr •. 11'.1r e, q'.1e rev idava
escrevendo aoJQrgal d..r.l. Comér:c.jg, me ie pelo qual faziam uso as
correntes m~dicas oponentes. As acusaç5es contra o Dr. Mure eram
de todos os tipos; atacavam-no politicam~nte, t a:<ando-o de
comunista, e moralmente chamando-o de assassino <*11). por~m o
que menos era atacado era a sua maneira de praticar a Homeopatia.
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Em fins de 1843, o Dr. Jo~o Vtcen~e Martins une-se ao

Dr. Mau'e e, juntos, podem se.!'"cons iderados incansáveis
propagadon~s da Homeopatia; intensamente atacados, porém ..nao
foram venc ido s D Esses dois personagens criam o Instituto

Homeopát ico do Brasil, com 72 s6cios, sendo aberto o primeiro

consult6rio homeopático doR10 de Janeiro à Rua s~o josf, n.~ 59.
Os objetivos e propostas dessa sociedade civil est~o expressos em

sua ata de fundaç~o:

•••• Nós, e quem por convite nosso se nos unir,
constituir-nas-emas em sociedade denominada Instituto
Homeopático do Brasil, a '~m de propagar a homeopatia
rull ec.Q~eltQ W c 1a5ses pobre? (•• o) O Inst iuto
Homeopático do Brasil f uma associa,io que tem por fim
propagar a Homeopatia e.w: Illftig s1g ensiOQ+ publjcat:.Õe1?
experitocias e prática desta citnçi~; e pela ereparacijo
dos rem'dios homeopáticos, os mals puros e homogêneos
que seja possível obter (••• )°(*12)

Os ho~eopatas desenvolveram as mesmas estratégias usadas

pela Escola Oficial para se firmarem diante do Estado e da

sociedade, ou seja, educaçio como forma de legitimaçio e

institucionalizaçio como forma de aquisi,io de um poder futuro.

Aliada a essa luta, arrebanham a populaçio, oferecendo-lhe
gratuitamente seus serviços, atitude sábia politicamente p

bizarra socialmente, já que a popula,io pobre da época era a que

menos df~sfrut ava dos ser v i,:;05Illéd ic os i a cura era mais voltada

para os socialmente b~m positionados. A luta é, na verdade, mais

polític.o-institucional do q'Je acadêmico-científica:

-Trata-se de uma disputa concorrencial de saberes com
características similares (Med~cina científica) pelos
{;SPW;os ~ podt;r disponíyeis_ ~ claro que esses (-?SP"-t(;OS

sio . basicamente os da rroduç~o e reproduç~o do
conhecimento (Escola Médjca~ Academia) e os da pr~t iia
de int€rv€n,~o (hospitais, EnfErm~rias, dispensários, e
a pr6pria popula,io)·.(*13)
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E~se foi um perfodo em que a Homeo~atia colheu 6timos
resultados, foi muito difundida, cresceu graças à ideologia dos
pioneiros (e seus adeptos) ao prestfgio Junto à popula,io, pois
'oram fundadas clfnicas, consult6rios, dispensários e outras
entidades prestadoras de servi,os, de modo a que a nova ciência
'oss. aceita. Na verdade, o que o grupo de homeopatas tinha por

meta era o ensino legal da Homeopatia para institucionalizá-)a e
o reconh.ecimento da mesma pela Academia Imperial de Medicina,
rara que a vissem como entidade digna de ocupar seu espaço nas
ditas ciências da época. Divulgavam-se, através do JQ,'"nal ilil

Comércio, curas em que a alopatia havia falhado, de ~odo a

arrebanhar parte da populaç~o e provar ~ legitimidade de seu
corpo de conhecimentos como ciência; assim é que nos anos d~ 1845

a 1859 foram criados os Inst itutos de Homeopat ia,
tentar inst,itucionalizá-Ia.

O progresso da propaganda homeopática era grande,

de modo a

e os
Drs. Mure ,e Joio Vicente Martins abriram 25 consult6rios'
gratuitos aos pobres em várias cidades, vielas e povoados, e a
primeira farmácia hcimeopática do Brasil foi ·Botica Homoeopathica
~entral~, à Rua Sio José, n.o 59, a cargo do farmacêutico José,
Victorino Ventura Pinheiro. Toda essa evoluçio chegava ao povo

iIllpren~:;a, qlJe"lia o constante, quase diário,
chamamento dos homeopatas para um confronto clínico entre as duas
escolas médicas, e publicavam-se dados estatísticos mostrando que
a mortandade no Rio de Janeiro havia diminu(do ap6s o ~urgim~nto
da prática homeopática.

O ano de 1845 foi muito fértil para a Hom~opatia, sendo ~ue,
apesar dos ataques. a populaçKo a recebia muito bem; médicos e
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m~dicam~ntos pa~tiam para o interior do Brasil por solicita,io

r~cebida das diversas localidades. A pressio polftica sobre a

escola homeop4tica. devi~o a constantes campanhas d~ descr'dito,

fez com que os trabalhos escolares fossem suspensos att que o

governo se manifestasse a favor ou contra ela. Toda essa crise

e:<ter na altera inc 1us í.ve o àn imo dos pr6pr ios home op a t as e, no

ano de 1846, ocorre o inIcio da dissidência, por motivos

ideol6gicos, entre o Dr , o inst i t u t o ,

descoo.rdenando a harmonia dos adeptos e sendo muito aproveitada

pelos críticos da doutrina. O DrJ Duque-Estrada atl entio era um

batalhador que se havia unido ao grupo do Dr~ Mure, mas

acreditava que a condiç~o primeira de ser homeopata seria ter

como pr'-requisito o curso médico; o outro acreditava que

interessado poderia fazer o curso de Homeopatia da

e~cola, riio sendo necessariamente mtdico.

A posiçio do Or. Mure era radical e totalmente contrâria ao

sistema médico da esec La oficial, pretend~ndo formar m~dicos

homeopatas com seu pr6prio currículo e~ tempo inferior a 6 anos e

cujo conteódo nia se enquadrava no modelo oficial. Talvez seu

contato com a dWJtrina, seu aprendizado em Paris por algum tempo

Junto a Hahnemann o tenham tornado um ·mission6rio ortodoxo da

Homeopatia", cuja finalidade era "generalizar e popularizar a

Homeopatia, defendendo a pureza da doutrina de Hahnemann,

fornecer ãs farmácias secundárias (slJbsidiadas da Cen t r a l )

medicamentos p~eparado5 convenientemente, € facilitar por todos

os meios a trans'ormaçio da Antiga E~cola·" O Or" Mure lutava

para que a Homeopatia fosse totalmente livre dos ensinamentos da
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a lop at ia, que tivess~ faculdade pr6pria, ou seja, deveria no
mfnimo ser igual à Me~icina oficial. A dissidência entre ele e o
DI'. Duque-Estrada estava justamente a I, pois para aquele o qu•.~
.importava' era a ace i t acão da Homeopatia como 6rgão independente
da escola oficiali SIJas raízes não deveriam ser sementes da mesma
ár vor e ,

Já ~ara o or. Duque-Estrada a Homeopatia deveria passar pela
açeitaçã~ dos 6rgãos oficiais, que lideravam o saber m~dico;
portanto, as sem€ntes deveri~m ser da mesma árvore, ou seja, o
homeopata deveria seguir o mesmo ca~inho que o alopata em busca
de seU saber, especializahdo-se na nova doutrina a posteriori.
Alegava que isso era necessário para apagar a fama ds charlatães;
na verdade, hoje, , o caminho percorrido pelos atuais homeopatas.

Naquela 'poca,' -o acesso aos cursos m~dicos era disponível
apenas à fatia bem posicionada socialmente, e era a porta de
~ntrada para se obter o poder político, e como tal, iogicamente,
não abr t r tam mão dessa cpor t un l dacíe , não abririam o mercado .de
trabalho para competir em condi~5es de igualdade com os pouco
qualificados social e financeiramente. A luta erasido em torno de
se reconhecer o ensino da Homeopat~a, de sorte a quebrar o
monop6lio da Medicina oficial, que a taxava como antimedicina. A
Escola" e a Academia de Medicina, como Órgãos oficiais da classe
médica, bloqueavam qualquer tentativa de legitimação usada pela
Homeopatia, principalamente quanto ao ensino da mesmai bloqueavam
tudo no Parlamento.<*14)

Toda uma articulação política se formava através das a~5e5
dos alopatas versus os homeopatas, aç5es essas de ataque e
contra-ata~ue, onde todos os mejos eram válidos. Niohavia
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censura aos atos, e o interessante é que itudo era publicado no
Jornal Wl. ComérciQ, portanto chegava ao pÓblico,
interpretava da manejra que lhe!convinh~, porém o nÓmero dos
adeptos da nova doutr.ina cresc(a de forma assustadora. Essa
situaçio fazia com que a ordem médica primeira atacasse tom f6ria
cada vez maior, pois perdiam parte do rebanho de seu mercado de
trabalho para 05 ·charlatles homeopatas· •

.DOr. Mure era um inovador que acumulava grande cultura
tanto quantitativamente como qualitativamente~ portanto:

·(0••) era um combativo militante na política (socialis
ta ut6piio), na Medicina (homeopata ortodoxo) e na
educaç~o partid'riode uma reforma no ensino
universitário in.pirado nas doutrinas· de Jacotot,
segundo as quais os alunos podem aprender por si
mesmoa, ensinar uns aos outros conte4dos que
desconhecem, utilizando ·apenas leitura orientada e
d i.scussio.·(iHS)

Era uma figura que, dada a liberalidade de seu pensamento e
aç5es, contrastava com o pensamento reinante na época, e corno tal
acarretava sobre si o antagonismo da sociedade como um todo; era
marginal a ela, e tudo aquilo em que acreditava e pregava era
igualmente marginalizado. Entre o pr6prio gr~po de homeopatas, as
tentativas de marginalizá-lo 'oram " • IInumeras, desde
quali'icaçio c~mo pro~issional até sua ati.tude moral frente à

soc iedãde; . mesmo af a batalha parecia nio ser de cunho
científico, mas sim de cunho polftico, em busca do controle dos
espaços institucionais relacionados ao saber médico.

A Homeop~tia corno -entidade minoritária· Toi como Davi
PErante Golias: sobreviveu graças ao idealismo e destemor dos
homeopatas da época e à aceitaç~o popular, que sempre foi grande
ponto de manutençio do sistema homeopático.



Nesse ano tio ftrtil de 1846, foi publicado e posto à venda

o Qrganon <*16), traduzido pelo Dr. Joio Vicente Martins como

também al1attria mé;djca~. tendo sido amplamente aceitos e

enviados a diversas partes do Estado. Nesse mesmo ano é reaberta
a Escola de MEdicina Homeopática. sustentáculo maior da produçio
e reproduçio do ~aber:

'No dia 6 de abril as 5 1/2 hs da tarde, reuniu-se o
Instituto Homoeopathico do Brasil, ~endo objecto desta
reuniio dar conhecimento a seus membros que o governo
de Sua Majestade Imperial havia reconhecido
(lfficialmente a e x lst.ên c ia legal da Esc:ola de Medicina
Ho~oeopathica e que esta podia nio s6 continuar seus
trabalhos, mas também conferir a seus discípulos os
necessários certificados de bons estudos. que os
habilitassem depois, na conformidade das leis. a
exerCEr a Medicina (•••) a directoria consultou o
Conselho sobre a maneira por que se deveria reabrir.
pela SEgunda vez a escola, e assentou-se em que, nadia
que mais parece~se convir (•••) fosse aberta a Escola e
entrasse - immediatamente no seu exercicio (•••)
(Galhardo - 1928).·

Esse f~to acarretou, mais uma vez, ataques acirr~dos contra
os amigos da nova doutrina e ao governo pelo ato de

reconhecimento da Escola. que diziam ser:

uma medida inconstitucional, porque a creacçio legal
de escolas medicas pertence ao poder legislativo, e n~o
ao-executivo (•••)
Cumpre que com urgtncia se reuna toda a classe medica;
que discuta e organize o melhor modo de fazer cessar
tio grande calamidade, o que depois assentado, se pe~a
ao poder competente~xacto cumprimento da legislaç~o
-que nos rege (••• ) (Galhardo - 1928)".

Ap6s esse apelo p6blico, a Academia Imperial de Medicina
resolveu agir contra a Homeopatia, reunindo seus membros para
tentar mostrar

"(•••) acerca dos abusos que ocorrem no ensino e
exercício da homeopathia por pessoas ilegaes e
ignorantes (•••) (Galhardo - 1928)·.

Esse discurso era o usado, pois. na época, a Is un s
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indiv1duos eWerci.m a Homeopatia sem terem' prévia h~bilita,io ao

exer c lc io da profissio méd ica (apenas uma infima parcela). :
o Dr. Mure, frente a es.a situaçio. dirige requerimento

pedindo ao legislativo uma lei que regulamentasse a prolissio de

médico homeopata; seu objetivo ~ra o de que, assimi a escola
pudesse conferir ela pr6pria os diplomas a seus alunos. Con~eguiu

com essa tãtica dar autonomia à escola no ~ue se referia a dar

certificados aos seus alunos, mas nio dar diplomas de do~tores.em
medici,na, eiue cont inuavam sendo conferidos pela de
Medicina oficial, que aind~ deveria;dar os vistos a esses

cert ifícados,

at r ibu i, ões. Tudo aira em torno de soe ia 1 izar o saber
homeqpático de modo a se impor como corpo de conhecimento. e,

.i,

assim, como legitimadores do saber tinham inst i t ut os , escola,
revistas, consult6rios. etc., e desse modo:

a homoepathia é o assumpto diariamente repetido nas
columnas do Jornal do Commercio.Pr6 e contra, adeptos
e adver aar ios se entregam a uma v io í en c ia de 1inguagem
impropria de discussões scientificas, embora agradacem
ao paladar dos contentores, que melho~ ajuizados seriam
se modificassem o dfapazio da polemic:a (.~.) (Galhardo
- 1928·.

Os primeiros certificados do estudo da escola,

anos letivos, datam de 2 de jul~o dt 1947 e foram concedidos· a

cinco a l un o s , mas ainda assim iriam pratic~-la na
5emiclandestinidad~.

Na Europa, a situa,io era a seguinte:

"Hoje duas sociedades existem em Paris: a Sociedade
Hahnemaniana e a Sociedade de Medicina HomoEopathica.
Esta 61tima tem por orgio o Bo1~tim da Sociedade de
Medicina Homoeopathica, que se publ ic~ regularmente uma
vez por rnez (••• ) a Sociedade Hahnemaniana fundada em
a~osto 1845 (•••) deu começo a uma publicaçio mensal



com o tltylo de Jornal de Medicina Homoeopathica (.00)
Todos têm por fim mostrar o valor theorico e prat ico do
principio estabelecido por Hahnemann (000) A
homoeopathia nio tem som~nte duas sociedades, dois
Jornaes e dispen6~riosi e1la tem um cyrso theor~co,
professado pelo Oro Leon Simon (0.0) Terminamos dizendo
que a homoeopathia se propaga de uma maneira rápida por
toda a Europa. Londres tem um grande hospital, muitos
consult6rios e uma sociedade. Na Allemanha, em Italia,
Vienna e Berlim, ha hospitaes homoepathicos (0.0)(Galhardo - 1928·)·0·

Esse trecbo é de uma carta do ür , Joio Vicente Mart ins , em
viagem pela Europa, esta fazendo part~ da estratégia empregada
pelos homeopatas que tentavam implantar um modelo, tendo como
guia o europeu, mas que com freqatncia era reavaliado, e, assim,
part iam com esse ob.i et Ivo e retornavam com material suficiente
para adequá-lo ao modelo brasileiro.

o sistema médico d~ época era precário, dada a estagna~io
dos conh~cimentos médico-sanit~rios, sendo. que o governo imperial
assumia a responsabilidade do serviço sanitário, tendo como
assessoria a Academia Imperjal de Medicina.

Entre as estratégia,~ uma das mais bem~sucedidas no processo
de legitimizaçio 'oi a interiorizaçio da doutrina, abrindo
consult6rios médicos com o apoio do clero e dos fazendeiros, que
buscavam socorrer sua mio-dE-obra e assim, sagazmente, atingem a
fraçio da sociedade que nio tinha acesso a nenhuma Medicina e,
portando, imp5em-se quantitativamente,
grande, medi~ado era para os ·bem posicionados
socialmente-.

E nesse - momento que, como dissemos, a estratégia foi
brilhante, pois o''·.. homeopatas começaram as i r na cura
prevençio das· moléstias. ~ndêmicas e pestilenciais, que tinham
elevada incidência na Ria de Janeiro, pois as polfticas
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"

sanitárias da ~poca eram ineficazes, as~im como a qualidade de
vida da populaç~o pobre. Atuam e obt~m gr~nde sucesso,
publicado na imprensa <*17), fazendo com que a disputa atinja
alto grau ,de animosidade. Os homeopatas sabiam que esses debates
atravfs da imprensa serviam apenas para divulgaç~o, mas nada para
sua legitimaç~o instituicional; o importante era o con-tronto de
clfnicas, mas este sempre era rejeitado pelos alopatas, apesar
de fazerem sempre acusaç5es de inefic'cia ou
pacientes por medicamentos homeop'ticos~

Eram ess~s acus~ç5es forte.ente combat idas ~elos homeopatas
e provadas falsas com tamanha defesa e ff que chegavam, nessas
otasi5es, a agrega~ maia adeptos da escola oficial, além de
Pensadores lJberais, e outros intelectuais e, logicamente, o
povo, pois era o mais favorecido. Esse confronto clinico tio
pedido pelos homeOpatas nunca ocorreu em época nenhuma em nosso
pafs e sempre houve uma resposta homogênea dos homeopatas em
qualquer época de crisE, que é a de ,nunca assumirem uma posiçio
subordinada, esperando sempre que se use como parAmetro a
capacidade de curar. Essa capacidade sempre 'oi mostrada pela
experimenta,~o e pela observaçio clfnica, mant,idas como v'l idas
por todo o período de sua imrlantaçio no Bra~il.

Na verdade, o modelo m~dico adotado pelos homeopatas difere
dos Parâmetros adotados no modelo tradicional, cuja verdade é

dada como absoluta, fugindo aquele à normalidade como todo
modelo pertencente a qualquer minoria". Até hoje, vemos que as
concepç8es e o modelo m'dic~ das duas escolas n~o mudaram, ~penas
sofreram urna ·3dapta~~0· frente à evoluçio permitida ao homem"
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N~o foi s6 o combate alopatia versu~ Homeopatia a 6nica
batalha desta por sua legitimaçio ante a sociedade, mas também a
divisão interna, que s6 a enfraque~eu e a enfraquece ainda hoje,
contribui~dó para a sua marginal izaçio ·enquanto inst i t u icão ,

enquanto sistema médico·. Essas dicotomias internas ocorreram já

da sua implantaçiri, e os combatentes acabam por empregar as
mesmas armasllsadas pelos alopatas, ou seja, acusaç5es morais,
IJoUticas e de charlatanismo <*18).

Deyjd~ a esses e outros problemas. o DI'. Mure pede
afastamento do cargo de diretor da escola, recebendo o tftulo de
benemérito fundador, e o direito de referendar os certificados de
estudo concedidos por essa entidade. Ap6s 7 anos de trabalhos no
Brasil em prol da Homeopatia, volta o Dr. Bento Mure para a
Europa em 13 abril ~~ 1048, nio regressando mais a esta terra.
Lançou sementes e a~ ajudou a germinar, porém a colheita ficava
em boas mãos, s ob OPll 1so firme de um dos ma iore s defensores da
nova doutrina,. qlJe era o Ora João Vicente Martins. Em SIJa
despedida, escreve o Or. Mure:

.(•••) chegou o tempo de revelar as ~ausas profundas
que entravaram durante 50 anos o desenvolvimento da
homoeopathia na Europa ~ a patentear a razio porque o
Brasil tem em tio poucos anos sobrepujado os trabalhos
de todos 05 homoeopathas do mundo desde o principjo do
seCIJlo actua 10 A pos içãoact ua 1" da homoeopat:h ia no
Brasil nao tem igual em nenhuma parte do velho
continente (••• ), tempo virá em que o Brasil
reconhecerá tantos serviços prestados à humanidade, e
regularisará por medidas legislativas o exercício da
verdadeira arte de curar (•••) (Galhardo 1928)·.

Como um homem de visio ampla, ele mais uma vez prOfetiza o
que o futuro mostraria anos depois~ oy seja, foi oficializada
pelo poder legislativo e o seu exercfcio foi permitido aos
habilitados com os requisitos dos cursos comuns aos médicos das
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escolas oficiais e nas eq~iparadas, como ~ Escola de Medicina e
Cjrurgi~ do Instituto Hahnemaniano.

Devido às grandes lutas, intrigas e rivalidades travadas
entre os pr6prips homeopatas, surgiu o enfraquecimento da
doutrina no Brasil e o ~nsino sistem'tico, num tempo posterior,
foi destrufdo.

Em jqnho de 1848, para se tentar salvar o que estava quase
que prestes a de5mo~onar, a Academia M'dico-Homoeopathic~, Junte
com a Escola Homeopática do Brasil, pede por req~erimento ao
Senado: a aprovaç~o da criaçlo de uma escola homeop6t ica legal.
Nada se conseg~e, pois em 1849, no Brasil~ a maioria dos m~dic05
estava também no Senado,tendo como 'ig~ra m6xima o conselheiro
da Camara dos Deputados" Dr , José Mart ins da Cruz Job im, que t udo
bloqueava; e a maioria dos cargos de delegado e subdelegado €

estavam tamb~m em mias de m~d~cos, dado o pequeno n6mero de
bacharfis em Direito existentes na época, os quais eram ferrenhos
inimigos da Homeopatia.

Dessa maneira, as persegui,Ses aos diplomados pela Escola
Homeop'tica do Brasil eram violentas e sempre resultavam em

sob a acusaçio de enveneriamento, e em mu l t a s , por não
terem o direito legal de E~:<ercE;:r'a prática médica. Por ou t ro
lado, cada vez mais as convers5es de médicos alopatas eram
freq~entes, devido à fértil propaganda feita pelo nócleo que era
Rih de Janeiro e Bahia (isso em 1849) para outros cantos do país,
indo homeopatas para o Sul e Norte propagar sua ciência € sua
arte de curar.

Em 1849 volta ao país a febre amarela, trazida dos Estados



Unidos, procedente de Nova Orleans, com escala em Havanai aporto~

na Bahia e em 1850 assola o pats, e um fato interessante ocorreu:

devido ao in suc es so ela tel~ap~IJtica a lor át ica e ao sucesso,' da

terap~utica homeopática, a prática daquela ficou reduzida a

hosp it a is , pois a Inível de con au lt ór f o a poplJlação s6 procurava

os hcimeopatas. O 'discurso alopata para ex~licar esse fato era de

que:

as curas attribufdas à Homoeopathia eram devidas
é~fon;:as espon t ane as da nat ur eza •

O discurso e ~pelos dos homeopatas ao governo era de que se

ins t.a las se uma enfermal'·ia honH~:opát:ica no tratamento do s doentes

com febre amarela. A e~;tratég ia dos homeopatas er a a de:

.( ••• ) fornecer gratuitamente pharmacias e livros
homoeopathicos aos padres e inspectores de quarterio
que os solicitassem. Diariamente publicava, no Jornal
do Commercio. cartas de sol icitação e recibos
comprovadores de haverem recebido os medicamentos e os
livros. Por esse meio espalhou a homoeopathia no Brasi}
inteiro, desde o 1 it or a I até ase:·:tremas fronteiras.
(Galhardo - 1928)".

Graças a essa luta conseguiram uma enfermaria homeopá.tica Ina
I
I

Sociedade Portuguesa de Benefic.ncia. qU~ recebeu o nome de

Enfermaria São Vicen~e de Pau lo , sempre tend6à frente o' Oro João

Vicente Martins.

A Homeopatia de 1850 apres~ntava o seguinte progresso:

"Dia a dia conquistava a homoeopathia notáveis médicos
que abandohand~ a Escola Antiga passaram a praticaI-a
c:omdedi cac ão e,compet enc ia. '
A população ,procurava e argumentava a confiança na
pratica homo.opathica, pois os resultados colhidos
pelos homoeopathas no tratamento da febre amarella nio'
deixavam vacil1a~ na preferencia. Ihstallaram-se novas
pharmacias, como exigia a crescente preferencia que o
povo dava' nova Medicina. Joio Vicente Martins viaja
até Pernambuco em propaganda da douf r- ina de Hahn emann ,
Per i6d icos homoeopath icos:sao eub 1 icados fazendo
propaganda da sa lut ar' therapelJt ica. Os inimigos da
homoeopathia, , em face dos brilhantes resultados de sua
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pratica. ou engrossam as fileiras homoeopathitas pela
subordina,~o de sua consciencia, I ou emmudecem a pena e
se recolhem ao silencio. Foi um.anno que proporcionou
uma comparativa pratica as duas escolas,~o campo da
epidemia da febre amarela (•••) (Galhardo - 1928".

Nessa ocasi~o, eram os próprios homeopatas que preparavam e
forneciam os medicamentos a seus doentes, tendo 05 farmacêuticos
apenas o nome e nio a a,io; sobre esse fato, a Academia Médico-
Homoeopathica· do Brasil se redne para definir o impa~se diário
que ocorria entre 05 personagens env61vidos (o principal era o
Ore DuqueE~trada, presidente da AcademiaM'dico-Homo~opathica),
com a finalidade de:

.(•••) tratar sobre a necessidade de cessar desde J' o
abuso de serem os medicamentos preparados e fornecidos
aos doentes pelos medicbs homoeopathicos, assim como
resolver sobre os meios de realizar a crea,~o de
pharmacias homoeopathicas, a frente das quaes se achem,
como verdadeiros propriet'rios, pharmaceutitos
approvados~- cessando assim o abuso da existência de
boticas sob nomes emprestados, ~endo notorio pertecerem
el1as ao. proprios medicos homoeopathas (•.• ) (Galhardo~ 1928·. . .

Pregava., portanto. a cisio da pr'tica homeop6t ica da parte
farmacol6gica ou posologia, , e dessa cisi6 surge outra ent idade,
em 1851, ~ue , a Academia Homoeopathicado Rio de Janeiro (sem a
presen~a do Ore Duque-Estrada), com o objetivo de :

.~ Academia Homoeopathica do Rio de Janeiro tem por
finalidade:
- congregar todos os médicos.ho~~~pathas;
- propagar, com toda a firmeza a lealdade a
homoeopathi~ pura~ seguindo em tudo os preceitos do
inmortal Hahnemann;
- promover a fundaçio de pharmacias homoeopathicas que
mereçam a confian,a de todos os médicos homoeopathas
(Galhardo - 1928)·

O.ssa cisio é oficializada a profissio de farmacêutico
homeopata e, apesar dessa situaç~o delicada. tanto criada pelos
alopatas quanto pelos homeopatas dissidentes da
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primária. nada impede que a p~át ica homeopática continue a ser
!

prat icada.Cada vez mais expande-se através da fundaç~o de

centros,illst"itutos, consult6rios en+er m•.ar l.as , principalmente nas
io s t-i t u icde s religiosas, de modo j se legitimar enquanto
institujçio encarregada da prát ica médica.

Em setembro de 1851 publica-se d Regulamento da Junta de

Higiene, que é encarregada da salubridadep6blica, restringe a
prática de todos os ramos da Medicina ao controle dos médicos, ou

seja, os títulos deve;iam ser dados pelas escolas médicas, e

ratifica também essa separaçio de farmactuticohomeópata e médico
homeopata, eliminando grande foco de corrupçio.

Nesse mesmo ano, 60r. Joio Vicente Martins parte para a

Eur op a e, nessa v ias em , é recebido pelo papa Pio IX, que abençoa

todas as obras e vi"t6rias alcanç~das pela Homeopatia no Brasil;

esse fato, divulg~do no nosso paIs faz com que a propaganda d~

doutrina, imersa há algum tempo no marasmo, tome novo alento.
Apesar disso, sofre novos ataques, é acusado de exercer
ilegalmente a Medicina em nosso paIs; desse modo, resolve se
naturalizar, dado seu temor de ser expulso do Brasil por seus
í n im in os ••

Nessa mesm~ época, o Dr. Maximiniano Marques de Carvalho,
diretor da Escola Homoeopathica do Brasil, manda nova
petit;io <*19) a6 Senado para que se autorizasse aos discfpulos da
escola exercerem livremente a Medicina, nib obtendo resposta
desse seu pedido.

Em 21 de maio de 1854, o Dr. Joio Vicente Martins amanhece
doente (miei i t e ), mas ainda escreve um óltimo artigo, onde
sol icita fundos para a manutençâo das irm~s de caridade vindas da
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Franc a para a Sociedade São Vicente de Paul10 <*20>. Vem a falecer
aos 64 anos, em 7 Julho de 1854, jovem· o suficiente para
continuar sua luta, J~ que era amado e respeitado pelas suas
ações:

'Ao desembocar em cada travassa, ao atravessar cada
praça, via-se o povo apinhado seguir com os olhos,
aonde s~ revelara a expressão de um magoado adEUS,
aquelle sahimento funebre que vagaroso e lento
caminhava para o cemitério São Joio aatist~. Era J'
noite quando transpoz os humbraes da habitação dos
mortos (•••) Foi tratado tanto pela alopati~ como pela
Homeop a t ia mas de amb a s a morte zomb ou E~ os 'dout cr e s

Manoel Feliciano e seu ~iscfpulo Santos foram muito
carinhosos e desvelados para salvar Joio Vicente
Martins, apezar do antagonismo de escolas que
profundamente 6$ separava (•••) (Galhardo - 1928·.

Deixa para sua eSPosa Carollna Rosa dos Santos Martins, suas
6ltimas palavras, I .

que mostram S€IJ ideal ismoe o amor da SIJa
pratica médica:

.(••• ) uma cous~ 56 te peço: é ~tie os pobres nunta
deixem de ter remédios e con~ultas de graça.

A morte de João Vicente Martins é um ma~co hist6rico na
post el" io,•. ·estagnação· da luta da Homeopatia pela sua real
legitimação. Essa perda, mais a do Dr. Mure, que morre no Cairo,
em 1858, abal~ a causa homeopática, já em séria situação, dadas
as cisSes internas e ataques externos, não ~e retomando mais, a

~art ir dai, as idéias puristas desses l{d€~~~ fundadores.
Em j.859, é fundado o Instituto Hahnemaniano do Brasil pelos

Ors. Jacintho Rod~i9ues ~ereira Reis, Joaquim José da Silva Pinto
e Saturnino Soares de Meirelles, em companhia de mais vinte
senhores, não tendo nada a ver com o atual Instituto Hahnemaniano
do Brasil <RJ). Sua vida foi breve, pois o Dr. Duque-Estrada,
pela dissidência com os demais grupos, matava todas as
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instituiça~s que surgiam para fundar as suas prÓprias,
I

que pela
sua desarmonia t~mb'm morriam.

Cria-se o segundo Inst ituto Hahnemaniano do Brasil, Pelo
Decreto no. 7794, de 17 de agosto de 1880, pois o primeiro, de
1859, n~o havia evoluído; devido à grande disputa e ata~ues entre
os prÓprios hom~opat~s.

Acabam esses desentendimentos, e o mesmo evo lu i , SIJrgindo
mais tarde a Escola de Medicina e Cirurgia (ex-Faculdade
Hahnemaniana) e o Hospital Hahnemaniano, que graças ao:empenho do
Dr. Licínio Cardoso, teve stibseq~ente oficializaçio.
período, o Brasil era o centro da Homeopatia na América dos Sul;
a situaç~o mudava e as estratégias de 1eg i t imac ãeJ e,!ram
vitoriosas:

·Tendo o rh~tituto offerecido gratuitamente por um
anno os seus serviços medicos e medicamento~ á
administração da Santa Casa de Misericordia, foi esse
offerecimento aceito. fundando-se um consultorio
homoeopathico na sala, do banco e duas enfermarias
homoeopathicas, uma e~, Botafog6 e outra em São
Cristovio, destinadas ao tratamento de indivíduos
atacados de febre amarela (••• ) deveml-os á
administração da Santa Casa de Misericordia, entretanto
não penseis qlJe essa illustrada administração reve lou
comesse acto parcialidade em favor da nossa Medicina,
ao contrário, senhores, nunca foi e lla mais imparcial.
Ella comprehendeu que nada tinha com as lutas
scientificas, que seu fim era tão somente a caridade
(••• ) foi acto de Justiça e de entidade
pÚblica <. •• )" <*21>

Parte dos objet ivos da luta dos hom~opatas da época teve
sucesso, como a fl,mdadio de filiais do instituto e academias por
todo o' país; aumentaram seu espaço nas inst ituições médicas,
através de enfermarias. ambulat6rios, dis~ens'rios, a fim de
servir a popula~io ~obrei propagaram a doutrina cada vez mais,
atrav's da imprensa e da 1 iteratura homeopática. Ta'! vez, um dos
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ónicos objetivos q~e n~o conseguiram tenha sido em

monoPÓliol do ensino pelos m~dicos alo~atas;
relação ao

esse
institucional foi-lhes negado, apesar das estratégias empregadas.

Desse modo. todo aquele que quisesse exercer a Medicina, qualquer

tera~êut ica a ser empregada, deveria s~r antes médico alopata~

o Instituto Hahne~aniano do Brasil procurava organizar-se
i

dentro dos moldes institucionais, formando sua biblioteca,
lutando por enfermarias e cuidando das polêmicas que surgiam

sobre as farmácias hom~opáticas, inclusive mandando requerimento
ao presjd~nte da Junta Central de Higiene para saber sua real1 . .

posiç~o e obtendo como resposta:

~( ••• ) teriho a honra de declarar-lhe que o regulamento
de 29 de se setembro de 1851'(*12~ n~o faz excepção das
pharmacias homoeopathicas e que, não conhecendn
privilegid algum que ponha a homoeopathi~ f6ra daacçio
~as leis. q~~ regulão o exercício da Medicina, considero
05 pharmaceuticos e medicos homoeopathas sujeitos ás
disposi,6es do mesmo regulamento (••• ) (Galhardo1928)"" '

Essa resposta mostra que, por IJm lado" .res t r ing ia-se a
:propaganda homeopática. mas, por outro, mostrava que a Homeopatia

estava entr~ndo no domfnio oficial, que na verdade era o objetivoI

total ~inal. O Inst ituto Hahnemaniano do Brasil lutava sempre por

implantar o .ens ino homkopático e, em janeiro de 1881, solicita a

cria,io de du~S cadeir~s na Fac~ldade de Medicina do Rio de

Janeiro, dirigindo-se' a Sua MaJe~~>tade Imperial, qlJe
I

poste~iormente o e~via i faculdade, a qual dá seu parecer:
i

Que a hómoeopathia i n~o .~ um s~stem~ medico
i scientifico.
I: - QIJ€ as bases da Lei' sioiilia s im ll f bu s cur an t ur

510 contrárias ás experiencias feitas por homens
insuspeitos que tiveram que estudar o novo s~stema.
Que a therapeutica homoeopáthica, deduzida dos
princípios estabelecidos por Hahnemann, ~ um absurdo
<. ~ • )
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Que nio há no novo s~stema um s6 dado scient ifico
que mere~a ser tomado em consideraçio (••• )

- ( .•• ) é evidente que para conhecer o ntivo s~stema
nio é preciso estudaI-o em cursos regulares com
auxílio de professores.
Que por todas essas raz5es nio tem o menor
fundamento o pedido que faz o Instituto ~ahnemanjano
ao Governo Imperial (••• ) (Galhardo - 1928)0.

Esse parecer é refutado na imprensa in6meras vezes pelos

homeopatas de gabarito da época, inclusive mostrando a in f Lu ên c i a

negativa exercida por D. Pedro 11 sobre esse parecer:

"A homoeopathia nio é, pois, como quizerio fazer crer
os ilustres professores, filha de espírito iluminado
pelo m~sticismo, é a concep,io de uma intelligencia
elevada e culta, de uma alma honesta, reagindo contra
um montio de concepç5es cahotic~s (00.) A má fé é um
pouco digna de homens de fé (." o) SIJa Magest ad e não fez
parte da commissio academica, mas segundo dizem, é um
dos inimigos mais. impetuosos da homoeopathia, e como as
opini5es de Sua Magestade têm valOr scientífica, nia
será inconvenientecritica!-as ("~.)·,(*23)

o~ hQme6patas de.sa época, como podemos ver, sio de uma fé e

de u~ destemismo que beira o inconseqaente, tio viva é sUa

ideologia, porém essas críticas tio acirradas contra o imperador

fazem com que a5 atividade do Instituto Hahnemaniano do Brasil

enFr a qlJeçam.

As farm'cia~ hcimeQPáticas sio reconhecidas pelo governo

imperial e constam no Regulamento do Serviço Sanitário do Império

aprovado pelo Decreto no. 9554, de 3 de fevereiro de 1886, sendo

que régulamentos pos~eriores s6 concedem 1 icença a farmacéut icos

diplomados,.mas as farmácias em Pun c ion amen t.o con tl nuar t am ,

Novas propostas eram enviadas, a fim de se criar duas

cadeiras na Faculdade de Medicina para o ensino da Homeopatia, Já

que se queria reformar o ensino nessa instituiçio, e novas

recusas foram feitas a essa pretensio.(*24)

Esse ano de 1900 foi bastante traumático para a. populaçio,
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devido à epidemia de febre amarela, cuja mo~talidade era elevada,
e seu com~ate propriamente dito se iniciou em 1903,tendo à frente
o Dr. Oswaldo Cruz, ent~o diretor geral da sa6de p6bltca, que a
dirigia com grande violência e totalmente contrário à Homeopatia,
mas saneou a Capital Federal e, segundo homeopatas da' época,
:recompensou o mal pelo bem que fez·. Nessa época de combate às

epidemias~ a tera~êutica homeopática é introduzida em várias
provrncias, como aahia, Alagoas, Pernambuco, Pararba, Maranhio,

Osa~an,os da Homeopatia ~ram conseguidos através do poder
.polftico de alguns de ~eus adeptos, por terem curado altas
perspnalidades, ap6s a que se uniam aos simpatizantes da
Homeopat ia, e,assim,introduziu-seno exército, onde foi criada
a enfermaria Mallet" Posteriormente, foi fechada sob pretexto de
reforma, e os· homeopata~ foram clinicar na Pbliclfnica Militar,
cuja prática foi progressivamente extinta, apesar das
estatlsticas da época provarem sua eftcácia. O entio ministro da
Marinha, almirante Alexandrino de Alencar, criou urna enfermaria
homeopática no Hospital Central da Marinha assim,
implanta,lo da doutrina ia se reproduzindo de modo a ocupar

Quando o Dr. Liclnio Cardoso assume a presidência do
Inst ituto Hahnemaniano do Brasil, inici~-se o chamado período
áureo da Homeopatia no Brasil, cujo discurso era

·Todo aquele que tem perseveran,a auxiliada pela
honestidade, vence sempre". •

Sua meta era oficializar de uma vez por' todas a Homeopat ia~
Em 1912, os objetivos eram:
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- reconhecimento do Instit~t6 Hahnemaniano ~omo
autoridade sUperior técni~ae cientffica;

- qUf.' os t f t u los dados por essa inst itu icão dever iam
ter o mesmo valor dos da faculdade de medicina
alopát ica i

- que os tft~los dados por faculdades estrangeiras
liv•..es ap ó s ratificação do instituto, fossem
válidos;

- as farmácias homeopáticas, ao serem abertas, o
devessem sê-lo por fa•..~acêutico homeopáta desse
inst í t uto r

- as farmácias homeopáticas atuais, sob
responsabilidade de fa•..mactuticos alopatas teriam
três anos para se organizar (Galhardo - 1928)·.

Tentava-se fechar o cerco, fazendo com que, através dessas
pretens8es, a ve•..acidade e eficácia de seu modelo médico se
embrenhasse pelos caminhos de sua legitimidade enquanto saber
médico. A intolerância dos setores fo•..tes da Medicina oficial fez
com que ~ntensa campanha fosse feita contra esse projeto; grande
polêmica surgiu, .sem que flada ocorresse tudo ficou rel~gado ao
esquecimentoa

Ap6s o Decreto no. 8659, de 5 de abril de 1911 - Lei
O•..gânica do Ensino Superior e do Fundamental na Rep6blica,
cha~ada Lei Rivadavia Cor•..êa, loi fundada a Faculdade de Medicina
Homeopática PE.dos Dr s. Marques de Oliveira (seu p•..imeiro
diretor), .Licinio Cardo~o e Saturnino Cardoso·. Essa instituição,
p~odutora do saber homeopático, propunha-se a formar médicos e
farmacêuticos homéopatas, porém a organização dos cursos era
deficiente, tendo sido amplamente criticada até pelo próprio
Instituto Hahnem~niano do Brasil; sua vida foi curta mas 6til,
pois foi o embrião de criação da Faculdade Hahnemaniana, cujos
estatutos foram aprovados em 1912, e seu diretor foi O•..•Licfnio
Cardoso <*25).

Essa faculdade •..ecebia diplomados de várias p~ofiss5es, como

74



engenhéiros,' bacharéis enl maten\ática. etc '., e Toi-lhe concedido

pelo ministro da Justiça e NegÓcios Interiores uma subvençio
anual, mostrando que se ~poiava o ensino livre.

Nes~a 'pacal a grande preocupaçio do Instituto Hahneruaniano
do arasil e dos homeopatas era a instalação de umho~pital
homeop't.ico, ea Or. Lictnia Cardoso tenta concretizar esse
sonho. env iando ao ministro da Fazenda um req'Jerimento
solicitando um espaço para tal projeto~ Obtém apenas um conselho
pal"a "rbcurar o poder 1es j 51ati vo e, atravésdo dep'Jtado DI".

Felix Pacheco, a emenda 124 (vinda desse requerjmento) percorre
os tramites regimentais e se converte no Artigo 20 da Lei no.
2924, de 5 de Jarieiro de 1915, publicada no Olaria Oficial um dia
após. Assim. , concedido" o terreno para se ergue~ o hospital para
tratamento de indigentes pelo Decreto no. 11.473, de fevereiro de
1~15, pelo presidente Wenceslau Braz P. Gomes.

Em 11 d~ maio de 1916, o hospital é i nau sur ad o , e como
bomen asem foram criados o Pav i Ibão Lj c Ln io Cardoso, Dispensf:\rio
Wenceslau Braz, enfermarias Felix Pacheco e Ca~los Maximiliano e
doada a farm'cia pelo Dr. Joio Vicente de Souza Mart ins,

\ .
t en do

si~o seu primeiro diretor o Or. Theodoro Gomes, se çpJ. i nd o- o

Licinio Cardoso. E gracas a este, ao deputado Dr. Felix Pacheco,
dep'Jtado e senador Epitácio Pessoa, Instituto
Hahnemaniano do Brasil é reconhecido como associaçio de utilidade
p/Jblic:a e autorizado a diplomar médicos e

homeopatas, serido oficializado o ensino da Homeopatia pele
Decreto no. 3540, de.25 de setembro de 1918.

A ordem oficial entio armou-se poI iticamente, pois já alguns
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alunos da Faculdade de Medicina do RJo de Janeiro pediam

transferência para a Faculdade Hahnem~niana, o que o Conselho

Sllperior de Ensino negava; então, o Dr , Licínio pede ao ministro

da Justi~a a regulamentação do Art igo 4 do Decreto no. 3540.

Entio, é nomeado ci Dr. Herculano S~lvio de Miranda fiscal para
• inspecionar a faculdade, conforme as exigências para equiparação,

determinadas pela lei do ensino (Lei 3540) que oficializou a

Faculdade Hahnemaniana. Ap6s um ano, ~ relat6rio apresentado é

favorável à Faculdade Hahnemaniana, m~s o conselho não concorda

com o mesmo e nega a equiparação que a faculdade não sol icitou,

pois esta queria apenas a regulamentação do Artigo 4 do citado

decreto.

A luta era acirrada em relação ao saber e ao poder médico.

~Devido ~6 enorme sutesso que obtinha a Faculdade
Hah~emaniana, poi~ era uma concurrencia á Faculdade de
~ed~cjna do Rio de Janeiro - concurrencia material e
concurrencia intelecual, principalmente porque se
estendia· a outros esse prestigio do saber de que gozam
os mestres. Não convinha os seus ~ares se movimentarem.
Exterminio - foi a conde~lação. E como pertenciam ao
corpo docente da Faculdade Hahnemaniana al~uné
assistentes, livre docentes e preparadores da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, a E.'gr'egia corl~r',::SJ':\(~r.í()
desse respeitável estabelecimento de ensino, firme no
seu facto e sem se preocupar com os meios, pretendeu
prohibir que seus auxiliares fizessem parte de outra
escola de Medicina, sob pena de perderem os rfspectivos
cargos (D •• ) (Galhardo-1928}·.

E'ssas medidas de coação não surtiram o E':t'eitoesperado, f.:

1090 a seguir veio a reforma Carlos Maximiniano (Decreto

AO. 11.530, de 18 março de 1915), que reorganiza o ensino

secundário e superior da Rep6blita, que tentava ~nular os

inst itutos 1 ivres de enSino sob a Reforma Rtvada~ia Correa, porém

nada 0Gorreu com a Faculdade Hahnemaniana, que apenas aguardava

ocasião para readquirir Seus direitoS de equiparação com os
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~stabelecimentos oficiais.

As armas usadas pelo poder médico c f Lc-lal sempre tentavam
deslegit imar o saber oponente, e assim, quando da fo~maçio da
primeira turma (1918), a Diretoria Geral de Saóde Póbl ica se
recusa a registrar os diplomas, por nio levarem a assinatura do
inspetor. Baseada nos Artigos 2 e 3 do Decreto no. 3540, o Insti-
tt.1toHahneniano do Brasil intervém, e Por despacho do Dr~ Urbano
dos Santos, entio ~inistro da Justiça e Neg6cios Interior~s, os
mesmos sio re~istrados independentemente da exigida assinatura.
Ap6s esse fato, novo inspetor é nomead6 ~~ra o Instituto
Hahnemaniano do Brasi1 cujo parecer, em Janeiro de 1920, era o de
que :

"Esta faculdade está reconhecidamente na~ condi,Bes de
ensinar, desenvol~er, aperfei~oar e diffundir as
sciencias ~-artes medico-cirurgicas e suas derivadas, o
que melhor conseguirá quando, conservando a idoneidade,
a seriedade e regularidade do ensino actual, em
melhores condiç5es se achar de habilitação
material (••• ). (*26)

Como o parecer havia ~ido positivo para a. Faculdade
Hahnemaniana, o Conselho d. Ensino anula a mesmo, alegando que a
nomeação desse inspetor nlo estava de acordo com o Decreto
no.11540 (da reforma do ensino, Art ig05 13, 15,20 ) <*27). O

Instituto. Hahnemaniano do Brasil prova então a quão absurda é
essa pois todas as formalidades legais foram
respeitadas, ficando a qUestão nio emter~os de legalidade e sim
em outto aspecto.

Chega às mãos do então presidente, Ore Epitácio Pessoa, tod •.'!.

a p~oblem'tica,e:

"O Dr. Lt c ino Cardoso, teve de sustentar com 0<';;

inimigos desleaes, armados com a autoridade official,
ar iunda dosc,argc)s ql.1€ exerc iam "(*28)
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A luta foi positiva eo inst ftuto s~iu-se vencedor. Resolvem

entio atacar b Hospital Hahnemaniano com a denóncia:

"( ••• ) lhe faltarem co~diçaes h~gienica5 como por ser
uma casa de ru~,as·.

Isso faz com ~ue o Or. Licfnio peça uma vistoria do mesmo ao
prefeito e ao diretor de higiene, que atestam o contr'rio.
Assim,

·Ap6s um ext en so E.' persistente trabalho, uma t i t an i ca
luta da razioe do direi~o contra a inequidade de uns e
lns inc er- idade de out rosi l em C!ueo Dr·. lic in io Cardoso
se desenvolvia numa atividade ~ue escasseiava a muitos
Jovens, apezar de ser um septu~g~~ario~ assist imos o
inicio de uma nova intriga, ·ml.1ito emb or a bou vesse
surgido com o verde de uma immedi~ta esperança.
Conquistado o direito, para ser 'el1e reconhecido. menor
nBO foi a]uta em que se viu empenhado o Dr. Licinio
Cardoso ( ••• ) ecipunhado o facho de verdade, fez luz
onde trevas existiam. Ofuscou os inimigos mesquinhos e
a Faculdade Halnemaniana, foi eQuiparada·(*29)

e, ainda do Conselho de Ensino Superior:

·A comissio, de Institutos de,Ensino Superior é de
parecer e o Conselho, JUlgando o relat6rio, d~clare a
Faculdade Hahnemaniana digna de equiparaçio 65
academias federaes congeneres afim de que o Sr.
Ministro da Justiça e Neg6cios Interiores haja de
outorgar-lhe essa regaI ia (••• ):(~29)

Apesar sucesso obtido. as tentativas para ,a

desequ jparaçio foram inúmer as , como podemos' ava I ial~:

.AlIlnlJa1ment e os fundadores, professores e a lumn os da
Faculdade Hahnemani'ana se vem sobresaltados pelc:\.s
ameaças de desequiparaçio da Faculdade. Este facto é
tio bab it ua ! que se tornou commum , perdendo, por isso,
o temor gue,devia inspi~ar e que d~ facto a principio
inspirava" <*30)

Esse era o panorama da luta polit ico-in~t itucional entre a

Homeopatia como entidade nio-oficial dentro dos moldes do mod~lo
médico oficial da época. Todos os meios eram válidos como
instrkmental de combate: anonimato, ca16ni~s. fal~idades, etc.
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o ponto máximo foi em 1924, quando' fo i' des i'gnado para
ministro da Just iça o Sr. Joio Luiz Alves, que designa uma
comissio de professores da escola oficial e, ,sofrendo a Faculdade
Habn emàn í ana uma devassaabsolutamen.te nio apropriada" no final
da qual nada se acha para atacarj somente restando as
irresu Iar idades de documentaçio de alunos: sio estes os
prejudicados. Ap6s isso o ministro da 'Ju~ti~a, arialisando todos
os f~tos, começa ~reconhece~ o d,ireito d~ Faculdade Hahnemaniana
e revoga a anulaçiode di~lomas,e , exigida a mudança do nome da
fac'JIdade, que passa· a ser Escola de Medicina e Cirurgia do
Instituto Hahnemaniano:

'(•••) mas nio suppon~ao leitor que a mudança do nome
trouxe tranquilidade á Escola. Cohtinua do mesmo modo.
Todos os annos nas proximidade da 'poca das matriculas,
surgem ~empre algun~ factos, propositalmente provocados
para crea~-desconfiança na Escola e afastar nio s6 os
candidatos a ingressar no primeiroanno, mas tambem os
pr6prios alunnos Já matriculados (Galhardo -1928)".

Em 1926, ocorre o I Congresso BraSileiro de Homeopatia na
própria sede do Instituto Hahnemaniano do Brasil (RJ), promovido
e organizado pelo OI'. Jos' E. Galhardo e sendo p~esidido pelo Oro
Francisco Men~zes Dias da Cruz, presidente do Inst it u t o
Hahnemaniano do Brasil.<*31) •

Assim foi a implantaçio da Homeopatia,no Brasil, e nesses
q'Jas·eriovent a anos conseg'JilJcriar raizes; hoje, a conseq'l~néia ,
a prática homeop'~ica feita às claras, um pouco mai~ respeitada e
procurada, e talvez a sua integraçio Junto aos serviços
previdenciários.
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NOTAS
S I.NGER, Pau 1 • ~prRvenir e Curar: o controle social

através dos serviços de saáde·. Forense-Universitária,

RJ,1981.

GERMON, E. Manual Homoeopathjco, 2a. edição, 1848, P·9.

303. n Oro Emílio Germon era ~ma médico francês que

colocava sobre seus ombros a introduç;o da Homeopatia no

erasil antes de 1840, por~m, atráves de documentos

hist6ricos fica comprovado q~e essa façanha ocorreu por

obra. do Dr. Benoit Mure, qU~ chegbu ao Brasil em 1840.

Pro~avelmente essa correspondência entre Jos~ Bonifácio e

Hahnemann .era mant ida como uma maneira de trocar

informações minerais,sobre assunto de grande

conhecimento daquele· e Hahnemann aproveitava 'para o

esclarecer sobre a Doutrina que havia elaborado"

Este aluno foi o Oro Frederi~o Emilio Jahn, nat ur a I de

Douanne, cant~o de Berne (Sui~a), estudante ~e M~dicin~

de Leipzig, a doutr inaonde travbu contato com

homeopática, existem dávidas a cerca de ter sido ou não

Naquela ~poca ao sair das fa~uldades de Medicina obtinha-

se o r t f t u lo de c irur a í ão i e somente ap6s elE.'-tendert ese ~

que lhes era conceelido o título de médico (doutor), ou

seja doutor em medicina.

·Preyenir e Curar: o controle social através

dos serviços de saáde". Forense-Universitária, RJ,i981.
p.93/96.
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<*09)
(*10)

Fundadas em 15 de novembro 1842 ~a colonia de Sah~ a'
Escola Suplementar e o Instituto,Homoeopathico de Sah~.
GERKON, E. "Manual Howgopatico· 2a"edi,io de 1848"
_____ • ·Manual HOOleopatjcQ·,2a. ed icâo de 1848.

Essa esco la em part e cume rlu o que se prc>punha fazer, é o
que mostra o Or. Galhardo na sua "História da Homeopatia
no Br as !1· mu i t o .ci t ada durante este capitulo. Os t extos
c i,tados 11a esc,'"i ta da época são todos da f r et irados.
Essa atusa,~o foi feita quando o Or. Mure Já nio se
encontrava mais noPafs, sendo seu advogado de defesa o
Or. Joio Vicente Martins, grande defensor da doutrina
homeopática.

GALHARDO, J.E.R. ~Hist6ria da Homeopatia no Brasil" In
Primeiro Càrigresso Brasileiro' de Homeopataia. Ed.
Instituto Hahnemaniano do Brasil, Rio de Janeiro, 1928.
LUZ, Made1 ·Hist6ria PQlft içO Institucjopal da HomeQPat ia

00 Brasil" (mimeogr.), trabalho apresentado d~rante o
semin6rio "Medicina e cura", realizado pela Secretaria do
Estado da Sa6de de Sio Paulo e pelo INAMPS-SP em agosto
de 1986.
As fun,5es neste local eram exercidas por médicos, que
exer~iam outras fun,5es assim corno delegado, chefes de
'polícia, etc., estavam em todas as inst ituiç5es do Estado
em cargos de poder, de mando.
LUZ, Madél. ·I:Ij~t6ria di:\.Polfticq

liQllleppatia •np Bras i 1"','P9 D 28 e 29.
Organon é o texto base da doutrina com suas leis e
principios, escrito por HahneOlann em 1810
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Nessa nova estratégia'publicaram-se'através do Jornal do

Comércio, as estatistfcas dos doentes salvos pela

HomeoPatia que eram ~omparadas às da alopatia, ofereciam

remédiosgrátis, publicavam nomes de

homeop.H icos cont ra os ma 1es CJIJeasso 1avam naqu e 1a época.
o Dr. Duque-Estrada, como dissidente do pensamento

inicial funda a Academia Médico-Homoeopathica tornando-se

seI! presjdentg' e o Dr , Mure fica como presidente do

Instituto Homoeopathico, aquele" funda o Hospital

Homoeopathico para indigentes em Santa Tereza (1847), e

este Já possuia a Casa de Sa6de Homoeopathica no Morro
Castello.

O grlJPO do -Dr , Du etue+Es t rad a ataca dur amen t e o gnJPO

oponente inclusive colocando em d6vida se o Dr. Mure tem

o tftulo de médico pela Escola de Montpellier, por

c~pacidade ou por comprá-lo, colocam em d6vida sua moral,

cuja finalid~de era a tentativa de deéacreditar o grupo

oponente e frutos do antagonismo quanto ~s estrategias de

se combater a Ordem Medica Oficial.

A primeira tentativa feita por ele Junto ao ConBresso foi

rejeitada pelo ,Dr. ,Jobim~ um' dos mais tenazes oponentes
que us homeopatas possuiam na época.

Jornal do Coruercio, 22 de m~io de 1854 • (••• ) si Deus,

como e~.pE:.·ro,ainda ~;e compadecer de m im , irei de porta em

por t a solicitar esmolas para um fim tão .iust o , e não será

com o orgulho de quem se ostenta beneficiente, mas com a

lIlesma humildade que dicta estas palavras agora no leito
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<*22)

<~23)

<*24)

<*26)

<*27)

<*28)

<*29)

(-"30)

<*31)

de dOr reconh.cendo que nada sou. Rio de Janeiro, 21 de

ma io 1954'.

Oisturto lido pelo Dr.. Joaquim Murtinho em se$sio solene

do Instituto .Hahnemaniano dp 8rasilelll 10 abril 18-80.

O regulamento de Higiene P6bl ic~ de 1951 criou empecilho

a prOpaganda homeopática: este regulamento proibia que os

facultativos preparassem e vendes~em teus remédios, talvo

onde n~o houvesse botica.

Artfgo para o jornal do Com~rcio do Or. Joaquim Murtinho.

Esse oftcio foi enviado pelo Dr. Umberto Auletta para o

Presidente da Rep6bltca atrav~s do Ministro da· Fazenda
or. ~oaquim Murtinho <s6cio do Inst ittito), em 28 julho

1900, mas este quando no poder nada 'ez •.

GALHARDO, P9. ~35 a 840.

GALHARDO) pg. 921.

GALHA:RoO, pg, 922

GALHARDO, P9 927

GAlHARDO,P9. 945

GALHARDO, P9. 957.

O objetivo maior deste cap1tulo foi o de mbstrar como

ocorreu a implantaçio da Homeopati~ em nosso país, de

modo a que interessados no assunto tenham acesso mais

fácil a es,as informa,5eso

O material colhido ~ara a elaboraçio do mesmo foi o livro

do primeiro Congresso Bra~ileiro de Homeopatia, editado

em 1928 pelo Instituto Hahnemaniano do Brasil.

Na parte final do livro, o Dr~ Galhardo exp5e sua tese

°Hist6ria da Homeopatia no Brasil", e foi esse o
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principal documento no qual nos b~seamos. Por ser um

livro raro € de dificfl acesso resolvemos introduzir
várias passagens do m~smo. O intuito maior foi o de que

€s~e periodo tio bonito da hist6ria nio fosse comido

pelas traças ou por incêndios, esim viesse a p6blico.
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PARTE 11

AVENTURAS E DESVENTURAS DA
HISTORIA DA HOMEOPATIA EM NOSSO

MEIO NOS úLTIMOS 26 ANOS

. ~



• o

CAP!TUL.O 4

I~pocrl DE LUTAS



4.1. ~poca das ·Id~ias no Ex1Iio·: 1960 a 1970

Ant~s da d~cada de 60, os círculos científicos europeus
voltavam-se novamente para a Homeopatia, e nos Estados Unidos era
amplamente divulgada e usada como terapêutica médica. A

Homeopatia como método terapêutico era ent~o dissecada, e a

pblêmica maior girava em torno da lei dos semelhantes e das doses
infinitesimais. No Brasil pouco se falava ~a'Homeopatia e a mesma
ficava nas· m~o5 de poucos médicos, que a praticavam em seus
consu It6r ios, porém totalmente marginalizados pela Medicina
oficial. Esporadicamente, safam artigos em jornais ou outros
veiculos usados pela imprensa, e quando isso ocorria falavam em
Hahnemann e no que era a Homeopatia, mas sem referendar como era
prat icada aqui.

Nessa ~poca, a Homeopat ia jà era r ot ulada como mister iosa,
devido à. e f ic i'énc ia , das d ilu ições inf in it es ima is dos
medicamentos. Acu5aça~s nio faltavam e alguns cientistas da ~poca
afirmavam que as altas diltii,aes de Homeopatia contêm âgua muito
pura (••• )., ao que os homeopatas respondiam: ·os m~todos de

anilise química s~o menos sensíveis que o organismo vivo I e

invocavam o sucesso dos tratamentos como prova da eficiência dos
med ic amen t os.

No .jorpal Diário de São paulo, de 29/12/1950, lemos que:
·Um farmacêutico homeopata, M. Robiliart acaba de fazer
uma experiência muito interessante para verificar o
rigor das diluições, com o método mais sensí~el que a
ciência tem hoje à disposição: os is6topos radioativos.
No Laborat6ri~ Pierre-Curie, em Paris, preparou
diluições sucessivas de radiobromureto de potássio,
conseguiu precipitâ-las em radiobrometo de prata. para
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seguir o rrocesso serviu-se de um geiger.
Observou que algumas diluiç5es correspondiam a provas
experimentais, com titulaçio conhecida até a décima
oitava decimal. Mas, certos licores ut il izados em
t er ap éu t ica aprese:ntavam somente: uma molécula at iva.·

~" citaçio tem apenas uma conotaçio hist6rica, na medida em

qtie também se quer mostrar a evoluçio da pesquisa homeopática em

relaçio a seus medicamentos.

Nessa década e na anterior, a Homeopatia fitou na

clandest inidade, restrita ,a consult6riosmédi~os, onde os
homeopatas, além de atendere:m sua cl ientela, ainda transmit iam a

doutrina a algum adepto que surgisse. Além de: cl inicare:m,

t en tavam estabelecer algum ór são oficial onde: pudessem se: r eun i r
para discutir a sua doutrina, muniam-se: de litel'aturas, c ur sos de

1 f nsu as , viagens, etc. Porém, com o movimento social

'revolucionário' da década de 60,no qual se contestava a ordem

social in s t l t u í da , a Homeopat ia tome:ça a ser n o v am e n t EC:

re:descoberta. Evo11.!i, enchendo de esperança os homeopatas
b r a s i l e í r o s , que a divulgam através de todas as vias que possam

chegar ao póblico, e é propagada e levada a estudantes de

Medicina e médicos alopatas,'mas em pequena quantidade.

Paulo faz 25 anos com sessio na Folha de Sio Paulo·, pois a

Associaç:io Paulista de Homeopatia comemorava no aud i t ór Lo do

jornal seu aniversário, já que nio tinha sede pr6pria. Na

ocasiio, prestigiou oe:vento o profestor Fioravanti Di Piel'"o,

catedrát ico da Clínica Médica da Escola de Medicina e Cirurgia do

Riode Janeiro, diretor e membro-t itular da Academia Nacional de

Medicinà<*1). ,Ap6s ap rox imad amen t e 77 anos, um membro dessa

academia vinha a p6blico para "demonstrar qUE as b a SE-~S

88



científicas da I-!omeopatia o..ã.o col idem em nada com a chamada
Medicina cléssica".

o obJet ivo dos homeopatas era O de 'tornar conhecidos 05

pr'inclpios fundamentais da Homeopatia~ as suas possibili~ades e a

atualiza,iodos seus meios de tratamento, em face do progresso

constante da pr6pria Medicina". No entanto, o póblico a aceitava
bem e a demanda crescia, porém 05 homeopatas em todo o Brasil
eram pouco mais que uma centena.

Na metade dessa década , regulam~ntada a fabrica~io e venda

dos produtos homeopáticos, em decreto aprovado relo ~residente da

RepÓbl ica.O regulamento de 1965 dispunha sobre a m~nipula,io,

industrializa,ioe verida de produtos util,izados em
Homeopat ia e em seu Artigo 4 Capitulo I, lt-s~~

"A co~issio de revisio de Farmacopéia deverá apr€sentar
para aprova,io. dentro do prazo de (um) ano, o C6digo
Homeopát ico Brasileiro, como adendo à Farm~cop{ia
Brasileira."C*2)

Na verdade, esse decreto foi um dos fatos importantes dessa
década em termos de vitórias alcançadas, pois se começava a
,'"espeitar ·oficialmente" a Homeopatia. 'Outro evento mu i t o

noticiado pela imprensa foi a inaugura,io de um monumento na

Pra,a Marechal Deodoro, em homenagem a três grandes médicos

homeop at as bras iI e iros : AI ber t o Seabra, AU9ust o Mil it io Pach(~co (.~
.Manoel Mürt inho Nobre, pioneiros na a~te de curar pela
Homeopat ia. A mensagem enviada pelo então governador Abreu Sodré
foi a segl.1int.::::

"Impossibilitado de comparecer hoje, à solenidade de
inaugura,io do monumento com que a Associa,io Paulista
de Homeoc at i a (~f3) en a 1tece, con d i s na e Illf~r i t or' i anien t P.,

as figuras de Alberto Seabra, M~rt inho Nobre e ~il itio
Pacheco. os quais, em Sio Paulo com a sua ciência
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bomeopát iea, tanto ampararam a nossa. Dente,
1pr ine ipalmente: QS hlJmi Ides, venho, através desta

mensagem, congratular-~e com a Associa,~o Paulista de
Homeopatia, entidade que congrega a classe dbs médicos·
que se dedicam abnegadamente, nesse Estado, à arte do
Similia Similibus turenter_-(*4)

Apesar da não presença, fica claro que há respeito pela
Homeopatia, na medida em que uma autoridade publicamente a
denomina ~cltncia homeopática-.;

1
fica claro sua funç~o social

qlJando ampararam a nossa gente, principalmente os humildes·;.,

reconhece-se a luta dos homeopatas através da pa 1avr a
-abnggados·. O ter~eno começa novamente a se~ trabalhado para que
as sementes possam germinar.

. "
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4.2. EPOCA DOS ·PRIMEIROS PASSOS·
I

1971 A 1975

Nessa '~oca ocorrem importantes acontecimentos que lazem a
Homeopatia se desenvolver e desperta a Medicina convencional para
sua ciência.

No ano de 70, dois fatos merecem destaque: o primeiro' o
lan~amento da pedra fundamental da nova ~ede e ambulatório da
Assoc iaçio PalJlist a de Homeopat ia e o seglJndo é o empenho dos
homeopatas junto a~ Conselho Federal de Educac~o, a fim de
consolidar a Homeopatia como especialidade. Na ocasião 'do
primeiro evento era presidente da Associação Paulista de
Homeopatia o Or'.Alfredo'Oi' Vernieri, grande propagador da
Homeopatia e que começou a clinicar em São Paulo juntamente com
os três personagen~ ~haves (*05) da,Homeopatia daquela 'poca.
Existiam aprbximadamente 40 homeopatas nessa época em S50 Pa~10,
e o n4mero dos médicos alopatas ~ue b4scavam conhecer a
Homeopatia aumerrt ava , OOr. D iVern,i er i foi o primeiro m'd ico
homeopata nomeado para trabalhar no INPS, quando se encontrava
clinicando no Rio de Janetro e era professor da Faculdade de
Medicina do Rio de,Janeiro.

A Associação Paulista de Homeopatia (SP) tinha como um dos
principais 6bJetivos ·criar uma escola, regular de Medicina onde
ser~o ~nsinadds os métodos ho~eopáticoi·. Atendia gratuitamente
os doentes que para lá fossem encaminhados pela prefeitura <*06),

e do p6blico em geral se cobrava uma taxa apenas simb6lica.
Em I"elacão ao seglJndo event o, o Jornal W;L Bras i1 de 13 de

setembro de 1970 trazia ·Homeopatia busca m~dtda oficial que a
consolide como um ramo 'da Medicina·. Surgi~ a reivindicaç:~o, pois
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I' ,m~itos médicos haviam concluído o curso de 18 meses para conhecer
e passar a fazer u.odos conhecimentos homeop~ticos. Na verdade,
a l:iomeopatia To,iof ic j a I izada em 1918, sendo .que na ocas iio dessa
nova luta existiam 10% de homeqpatas para o total de médicos
alopatas.

Esperava-se também a oT ic ia 1 izacão dos medicamentos
homeopát icos pela aprovação da Farmacopéia Brasileira pelo

!
Miriistério da Sa6de. A finalidade ,seria a de corrigir uma
distorção que obrigava os clinicas a utilizarem a literaturai 'I

• I .vi~ente nos Estados Unidos e Alemanh~.
'No Rio de Janeiro, quem promovia os cursos de formação

homeopática dados a médicos, dentistas, veterinários
I
I ,

farm~céuticos era o Instituto Hahnemaniano do Brasil.
I

Já então' a reivindicação dos médicos homeopatas e~a a

í mo laritacãc da Homeopat ia jlJnto à Pr ev idênc ia Soc i al, alegando a
cura quase sempre certa e o custo mais barato~ Em 1964, () IBOPE
fez uma pesqu isa populcu" sobre <.-\ aceitação da Homeop at ia,e 75Z
dos consultados Toram favoráveis a ela, Já que o movimento nas
farmácias homeopáticas era intenso e o n6mero de pessoas em busca
de seUs medicamentos era crescente. Uma das manchetes do Jornal

.d..a Tarde de 23,de 'setembro de 1970 era "Es t a cura q1ler chamar-se
Medicina~, e explicava que no Brasil havia 200 médicos lutando
para que a Medicina reconhe~esse a Home6patia,
ace it ava outro.smétodos de cur ar doenças. Env iam-se pet ições a
fim de requerer das ~utoridades competentes (Associação Paul ista
de Medicina e Associação Brasile)ra de Medicina) o reconhecimento
da +lomeopat la como especialidade médica, mas sem que nada fosse

9"')e,



resolvidQ:

"No Brasil. como nos outros países. as faculdades
continuam excluindo a Homeopatia de seu currfc~lo (56 a
escola de Cirurgia do Rio de Janeiro ensina matérias
referentes a. ela). e 05 hospitais nio possuem
departamentos especializados. E niAgU'm a reconhece,
oficialmente, embora os seus defensores' façam o
possível para oficializá-la·.C*07)

No 'ano de 1972 real izou+s e o XII Cong,resso Bras i leiro de
'I

Homeopatia, tendo como um dos objetivos a divulgaçio tientffica
da Homeopatia, principalmente entre a classe m'dica. Outro
objetivo importante seria a assinatura da Farmacop'ia Homeopática
Brasileira, e sobre esse objeti~o o Dr. Alfredo Di. Vernieri, na
'poca presidente da Associaçio Paulista de Homeopatia, entidade
essa onde se real izou o congresso, esclarecia:'

·A nossa principal 'inalidade 'tornar a Homeopatia
mais. conhecida como especialidade terapêutica. A nossa
maior lut~ ~empre foi no sentido de esclarecér que a
Homeopatia nio , uma Medicina diferente. Medicina' uma
s6. A Homeopa~ia nio , nada mais que uma forma
diferente de tratamento.·(*0B)

Em r~la~io à Farmacop'ia Homeopática, d(z que:
·C•••) nós seglJimos a:de outros países. Foi publicado
decret o do Presli dent e da ReplibIica dando atr ibu içio ao
Ministro da Ba~de para ~ssinar a ~armacop'ia homeopá-

I tica brasileira. Esse trabalho foi elaboradO por um
grupo criado no Go~erno do Marechal Castelo Branco,
,visando coorde~ár o pteparo. de. ~ossos medicamen-tos ••(*09) I..' '

Os medicamentos homeopáticos sio empregados como remédios
,Ibaseados na ·l~i dos semelhantes·(*10), sem~re de acordo com as

suscetibilidades orgânicas pessoais de cada doente. Há uma
diminuiçio do poder t6xico e um aumento do poder curativo, um
desenvolvimento de uma nova energia que' chamada de dinamizacio.
Essa concepçio hom~opática surge com Hip6crates, no s'~ul0 V
a.C.; tendo obse~vado que os v6mitos eram curáveis com vomit6rios
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dados em pequenas doses, tratou da c61~ra com o helébono-branco,

me d i c anren t o que no processo ~xPErimental repr~duziu os sintomas

da cit~da doenç~. Observaç6es semelhant~s foram feita~ pelo

médico grego Gale~o, no sécu lo 11, f...· n <:\ Idade Méelia, PCW

Parc\cE.'lso, Desc ar t E,'S, S~o Francisco ele Sales e outros, tendo-se
tornaclopelas mios e mente de samuel Hahn~mann, e m 1.971.), ~t L.e i

dos Semelhantes, base do método homeopát ico.

Nesse ano de 1972, a vis~o d~ Homeopat ia que vinha a ~6bl ico

a t ra vé s da

e:;pfo'- j;:í] jd;·.ldC em nenhuma ·pc\cl.lldadede Mcd i c ina..do p::,:\fse qu e 0<,;",

médicos interessados a aprendiam com 05 mais ant i90s. Ainda

diziam ~lguns homeopatas que a causa de estar a Homeopat ia sob o

véu do charlatanismo e do curandeiri5ffio seria por n~o ter apoio

c onr l i t o <,;iOC i a l . pois a Homeopatia fazia parte da "ME~d i c i na
popular".

Em relaçio ~ Farmacopéia Homeopát ica Brasileira,

dizer que foi uma conquista há muito almejada pelos homeopatas

brasileiros e serviu para "firmar" a Homeopat ia no pafs, s ub s t i·-

tuindo o Código Homeopático Brasileiro. Po i

pelo~inistyo da Sadde, M{\rio Mc\chado, por delegaçio de com-

peténcia conferida Relo pr~sidente da ~ep6bl ica no plenário do

XII Congresso Brasileiro de Homeopat ia, em Sio Paulo. Expl icava-

se:
'A Farmacopéia Homeopática Brasileira conta com mais de
700 r 1:.'méd iC>s deu so P I~ át r co , em ma i5 de m iI pá 9 ina Si •

Será publicada em Suplemento do Diário a~icial da
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Uniio, possibil itando assim uma divulgaçio mais ampla
da mat'ria.D(*12)

o XII Congresso Brasileiro de Homeopatia (~13) foi
importante historicamente, pois altm do acima exposto, plantou a
semente para que a Homeopatia fosse conslderada especialidade
peli Associaç~o Mtdifa,Brasileira, como podemos ver atravfs das
seglJintes moções e pedidos apresentados pelo Jornal d.c Brasil em

I

23 de nov,mbro de 1972~ cuja manchete era -Homeopatia espera que
em 73 seja especialidade normal para a Medicina·, e as
resoluções:

·1- Enviar moçio de agradecimento e congratulaçBes ao
Presidente da Rep6blicapela oficial izacãQ, atrav's
do Ministro da Saddé, Sr. Mário Machado de Lemos,
da Farmacoptia Homeopática Brasileirai

2- Solicitar à Associaçio M'dica Brasileira seja a
Homeopat ia cons iderada uma gspeC ial idade' d.a Med iç i-
na nc Brasil, ao lado das 41 já ex í st en t es , confor-
me mo,i~ a ela encaminhadal

3-'Enviar ao Instituto Hahnemaniano do Brasil proposta
no sentido de que, relatando o histÓrico da ques-
tio, solicite ao Ministro da Educaçio a reyo9acio
da, portaria desse Ministtrio ~4e tornou facultativo
o ensino obrigat6rio da Homeopatia na Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro ••• • <*14)

Já que se iniciava a oficializaçici de ·algo· que se
relacionava à Homeopatia, seria possível, entio, que outros
-alg,os· Tossem ofiçializados, Já

oficiosamente, legitimizando sua prática clínica.
Ne"ssa ocas í ão , os homeopatas readqlJirlam forças para tentar

transformar a imagem da Homeopatia, de modo a ser kaceita e
~:.

oficializada como especialidade junto aos 6rgios representantes

da classe méd ica, Um dos obst ácu Ios apontados era o interesse de
sei levar a Homeopatia ao esquecimento, é os laborat6rJos
farmacêuticos internacionais eram apontados como um dos ,grupos de
pressio ,de maior poder, pois o t~atamento ho~eopát ico, send6

I
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·simples e mais barato, o seu sucesso e div~19açio equivaleriam a

um grande preJu'zo para a indóstria farmacêutica""

nessa época, era consideradd o centro de estudos
e dlvulgaç6es da Homeopatia, com associaç6es que ~romovjam cursos

de escl~recimento sobre a terapêutica homeopática. Surge <*15) em

1975, em Sio Paulo, a Sociedade Brasileira de Homeopatia "Dr"

ALberto Se ab ra", em ato póbl ico real izado na Academia PalJIista de

Letras e oficializada pelo 10.0 Cart6rio de Notas" A sessio foi

dirigida pelo professor Alberto Soares de Meirelles~ presidente
do Inst ituto Hahnemaniano do Brasil, e foi instituído' prêmio de

Cr$ 20 mil ao autor do melhor trabalho sobre a Homeopat~a. Além
desse fato, a ~ociedade prOmoveria cur~as, conferências e
SiMp6sios, além de oferecer bolsas de estudos.

Na verdade, buscavam a legitimaçio da Homeopatia através de

um ·processo ed'.1cact ona l", a fim de, estl'"ategicament e , transmit ir
conhecimentos, um dos modos de tent~r institucionalizá-la. Um

exemplo bem esclarecedor dessa afirmativa' que desde 1971 a

Associaçio Paulista de Homeopatia vinha recebendo renomados

colegas do exterior, ai fim de transmitire~ o saber aos homeopatas

interessados, e os fatos sempre eram divulgados através da
imprensa:

".com a afir.maçio de q.ue a Medicina alopática,é a base
da Medicin~ homeopática e ·que nio há disputa entre os
dois campos, e indicando que a Homeopatia é ensinada no
Brasil e em outros países· em carátér de p6s-graduaçio,
terminou ontem (26/11/75) na Associaçio Paulista de
Medicina o Curso de Homeopatia, q~e teve a participaçio
de diVersos especialistas do Brasil e do exterior
( •• " ) • <.* 16)

i

Ainda em relaçio a esse perfodo, o D~. A~tur de Almeida

Rezende Filho, renomado homeopata e membro dà Associaçio Paulista
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de 'Homeopatia, a ele se refere (*17):

i'
i

·A preocupaç~o com o ensino nio foi relegada. Em 1975
passamos a ministrar um Curso Básico comadura~io de
1.111\ano e de 76 para cá, um Cur so 'de Especial izaçãb, s6
para médicos, com a duraç~o de dois anris. Desses cursos
e da assistência que temo~ dado a estudantes, surgiram
por todo o Brasil dezenas de grupos de estudos (os
Tentáculos da Homeopatia) e indmeras entidades
regionais de Home oe at ia, >fundadas pore:<-ah1l1os nos sos ,
São exemplos a Associação M€dica Homeopática do Paraná
(DI'. Gamarra), de Pernambuco (DI'. La€rcjo), do Pará CF.
Brasil do COI.1tO), de Brasília (DI'. Arakaki>.
Vale destacar a Regional de RibeirioPreto (~18) .(DI'.
Izao), que à custa de um trabalho merif6riojá formou
cen t en as de farmacéut icos e m'd icos e que crJscel.1 tanto
q1le se transformai.! no Ln st it u t o Home op á t ico França is
Lamasson, contribuind.o .~ a jnterjorjza,;ão ~
HQmf>.npatj a ( •.. ) a

. I

nessa fase uma int egração 'com a Medicina

convericional e com várias entidades da class~ m&dica, de modo a

intensificar seus saberes m'dicos.
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4~3. A (POCA DA LUTA ATIVA 1976 A 1980

~ a ~poca de grandes lutas e grandes conquistas. sendo as
principais o reconhecimento como especialidade m~dica e sua
inclusio nos servi.ços do INAMPS e oqtros órgios estatais. E
tamb'm uma 'poca em que o p6blico. m~smo os que nio faziam uso da
terapéutica homeopata, acompanhava o pas~ado e o presente da
Homeopat ia, pelos extensos e numerosos art i90S nos Jornais de
m~ior circulaç~o no pafs. Dessa maneira, toda a divulga~io e
polêmica sobre o assunto propagou e ~ez novos adeptos, pois a
movimentaçlo nas farmácias homeopãticas aumentava cada vez mais.

A palavra era ~ de qU~ a Homeopatia estava apta e prepatada
para assumir o seu verdadeiro lugar Junto a outras es~ecjalidades
m~dicas" Já nlo mais no ostracismo, lutou e chegou ao século XX
armada para provar sua validade. Foi excluída dos currículos das
universidades de Medicina, do mercado e das pesquisas, e ("~IJ.ando
todos pensavam que estivesse banida. é redescoberta crEscendo ~
evoluindo, nio se sujeitando ao obscurantismo cientffico. Na
verdade, ela nunca parou, apenas estava, como já dissemos
anteriormente, na clandestinidade, mas nesse exflio alimentava
id'ias e, pouco a pouco, os homens que dela fizeram sua bandeira
aproJe'taram novamente no mundo médico. Talvez essa redescoberta
t.enha sido devida à insegurança na farmacologia c Lá s s ic a

transcrita no jornal folha.t!E 5..a.. Paulo de 25/1./76, onde o p'Jblico
lia seus próprios temores:

"Destrédito, desrespeitb, medo dos antibi6ticos que
pretendem matar muitas Vezes nio se sabe o qué;dos
antiácidos que nio curam.e mascaram; dos psicotrópicos
que n;o curam, mas viciam; e, ainda, pomadas, os esti-
muladores de apetite e até mesmo do 6til plasma humano
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qUe, em forma d~ injeç5es, andam freqaentemente conta-
minados. A inse~urari,a bate. porta de todos, através
das manchetes de jbrnais ou dos noticiãrios de televi-
s~o: algu~ medicamento está sempre condenado por
alguém, contaminado (recordar o caso da gamaglobul ina)
ou é difícil de ser enfrentado em se~s efeitos colate-
rais (surdez, debilidade, distÓrbios neurol6gicos e
outros). Se o povo teme, os médicos parecem nio temer
menos, como ficou evidenciado durante o I Curso de
Infecciologia Médica realizado no Hotel Gl6ria, de 19 a
22 de novembro 6ltimo. Naqueles dias, vários médicos
ocuparam o plenário para confessar que a infecçio havia
se tornado quase incontrolável (••• ).

Nessa ocasião, os alopatas explicavam esse fato tio
I

preoc1JPante, pelo 'JsoablJsivo e descontrolado de ant t b i ó t lcos ,

carticoster6ides e outras drogas, qlJe destroem a s.:> defesas

naturais dos indivfduos. Já o discurso dos homeopatas~~ra de que:

"Nossa verdade clfnica é a mesma dos alopatas e numa
época em que a Medicina preCisa conjugar todos os
esforços possfveis para co~bater os males que surgem, é
preciso que Q Medicina académi~a ace~te nossos conheci-
mentos cie~~fficos. Sabgmos g gueremos curar" <*19)

o professor Alfre40 Eugênio Vervloet afirmava que outros

home on atas iriam sllrg;r i r e i v ind ic anuo a Homeopat ia na

univ~rsid~de e os serviços médicos (o que, como veremos em outio

capítulo, irá acontecer). Diante do quadro exposto, a Homeopatia

e seus medicamentos surgem como u.a opçio, onde os ~feitos

colaterais praticamente inexistem quando prescritos de acordo com

a lei dos sem~lhantes, ou seja. sintomas e ~inais do medicamento

mais iemelhantes aos sintomas e sinais encontrados no doente,

aliados à reatividade de cada individuoo Porém, esse fato nio

exc III i que em determinadas circunstAncias o homeopata tamb~m

poderá fazer IJSO de out r os mét odos terapêllt icos.

Um outro fator, acreditamos, tenha sido, indiretamente,

responsável pela ascensio ~a Homeopatia: a ind4stria farmacêutica

brasi Ie lra , merc~~o é controlado 95% PClr empresas
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multinacionais, co~ mais de 2600 tipos d~ remfdios, onde cada

subst~ncia tem at' quatro ~imjlares. Talvez esse tenha sido um
dos mot ivos pelo qual as autoridades of1ciais tenham permitido e
recon~ecido a vali~ade da Homeopatia, como v~remos futuramente.

Havia· uma Imobil izac:ão
j .

r e sp e I tada ,
!

dos homeopatas no sentido de que a
Homeopatia ~osse Os anseios de 150 médicos homeopatas
foram colocados em memorial entregue~o presidente Geisel,

:

atrav~s das; mãos do gen~ral Alberto Soares Meirelles, médic~
homeopata e presidente do Instituto Hahnemaniano do Brasil.
Requisitavam ao governo a regulamentação da Homeopatia como

I

lespecialidade mádica na'parte de tratamento e sua utilizaç~o nos
rServiços m'dicos assistenciais e que fosse incluída no currículo
das escolas m'dicas. A hist6ria desse memorial é interessante e
merece ser contada, devido aos entraves que faziam com que o
mesmo não chegasse ao seu fim.

GEste memorial foi preparado pelos médicos homeopatas
sob a co.ordenac;:ãode Alfredo Eugéni o Vervloet e OI' 1ando
Mollica (*20) e com o ~poio do Ministro da Justiça
Armartdo Falc~o, amigo póblico e not6rio da Homeopatia.
Posteriormente foi ~ntregue ao senador Benjamim Farah
para que o apresentasse no Senado •
.f.cJ:..motiyo'? ainda dgsçnnbgcjdQs, o memorial assim como
sua exposic;:~ode motivos não chegou ao conhecimento dos
parlamentares.
Como sempre, a solução final vir' do pr6prio presidente
Geisel.·(*21)

Dentre as vit6ria~ em SIJa IIJta pela especial idade, está o
,

parecer favorável de. um assessor do ministro da P~evidéncia
~ ,"

Social para incluir os medicamentos homeopáticos na relação do
CEME (*22) e a participaçio de homeopatas no Conselho da
Sociedade de Medicina e Ci~urgia do Rio de Janeiro. Apesar do
crescente prestígio que a Home~patia vinha obtendo~ a Assoçiaçlo
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. 1

!

M'dica de Sio Paulo nio ratificou reconhecimento leito pela

sociedade do Rio de ~aneiro.
I

Nessa época, o nómero de homeopatas era reduzido. além de

combatidos pelos alopatas. estando concentrados em apenas sete

Estados do paIs. Somente uma -pequena parcela dos alopatas

aceditava e era simpática à terapéutica homeopát ica. e embora

como corrente minoritária na Medicina. ganha cada vez mais

a'deptos.

o n6mero reduzido de técni~os especializados na manipulaç50

dos medicamentos homeopáticos e de homeopatas era considerado

como uma das principais dificuldades para que a mesma fosse

int r-oduz ida no INAMPS.
I dessaOs cursos de .forma,io h6meopática

época eram reduzidos e o~ientados por homepatai de outros países.

como o médico argenti~o giza~a9a, que ministrou seus ensinamentos

para uma classe de 45 alunos em 1977, na Associaçio Paulista de
: I
: i
• !

Homeopatia.

Apesar do e$forço e empenho de se tornar a Homeopatia uma

,teraptutica aceita, as reivindicaç5es dos homeopatas, fe i tas

I,
.,

I

'através de vários memoriais,erafu vistas com desinteresse pelas

aut 01" idades, inclui-lanegavam a nos serviços.eiue se

,previdenciários. :. . ~
As Ilalavras ob t t d'á.s como resp os t a eram de que a

.. ."
Homeopit ia é de diffcil aplicaçio1em termos de grande massa. Sua

inclus.o .nos serviços médicos previdenciários geraria quase que
I

um problema de educaçio da massa previdenciária. Além do mais. o

tratamento homeopáticoimplicari~ em demora de efeitos. esqlJema

r1gido de horário e, talvez, um problema maior: o de produçio de
I
~edicamentos para atender a demanda que viesse a surgir.

Esse texto mostraqu€ o ministro da P~~vidênci~ Social,
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Nascimento e ,Silva, era frontalmente contr'rio à 501 icitac:io

feita pelos homeopatas. Essa linha de pensamento do ministro
p,rovavelmente itenha sido resultado Ide um estudo da comi5sio por

ele designada para estud~r essa possibilidade,
:'~~

J' ~u~ o próprio
presidente Geisel hávia lh~ enviado Q memorial

I, recebido pelas
m~osdo DI". Alberto, Soares de Meirelles no ano anterior (1976).

Somente após . r. 1um ano ~ que a comlssao deu seu parecer der : a

, I Ho~eopat ia era uma oPç~o. um modo de receitar, e que ca~a m~dico

receita o que quer. ,Por que entio deveria ser colocada como uma
especialidade?

Na verdade, essacomissio n~o procurou nem saber o minimo

necess'rio sobr. o assunto, dandó o seu parecer um tanto quanto

ignorante acerca da func:ão a ela a t r t bu í da , A es.se prepot€'nte

parecer rebate o Oro Alfredo Eugtnio Vervloet, professor livre-
docente da terapêutica i homeopática, e regente da Clfnica
Homeopática da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro,

com as segu1ntes palavras:

"c ••• ) Como escolher o que receitar, sem conhecer o
métodQ e conhecê-lo bem? A Homeopatia é um estudo
profundo. O médico, para tornar-se homeopata, tem que
estudar. pesquis~r.
S6 assim poderá trabalhar com seguranca e at ingir os
objetivos da cura.·<*23)

Di ainda sua opiniio de que a Homeo~atia nio se firmou
definitivamente por ter sido pr~terida nos cursos de Medicina.

Essa 'poca de luta ativa deveu-se em parte à crise geral da

Medicina, principalmente dev i'do à sua farmacoterapia um tanto

agressiva e nociva em seus efeitos colaterais <*24). Durante o I
Encontro Nacional de EstudantES interessados no estudo da
Homeopatia, no °arao.de 1976, esse problema fçi levantado e foi
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formulada ~ma moç~o ao presidente Geisel e outra ao ministro da
Educaç~o Nei Brag~, mostrando como era a Homeopatja e pedindo sua
inclusão no currículo escolar e nos serviços previdenciários.
Idtnt ica moçã-o par·tilJdo IX Encontro Nac iona I de Estudantes de
Med icin a , pedindo inclusão "da Homeopatia nos s e r v ic o s

~revidenciários.
Portanto, ap~sar de ser um grupo minoritário por definição,

a pressão exercida Junto ao governo foi,bastante forte, ·fazendo
com que o ministro da Previdência Social ieativasse os estudos
acerca das recjlJi5 i,ões dos homeopat as o Fo i ent ão formada uma

comissão na Secretari~ de Serviços Médicos, e em comunicado
enviado ao Instituto Hahnemaniano do BrasilexpBe que:

•eiue a e:<ercem.
"não há 9uª.lguer;discrim;nacã"O contra os especialistas

Explicavam ainda que o parecer inicial da comiss~o era
devido ao fato de existirem apenas 200 m'dicos capacitados em
todo o Brasil.; que soment~ a Faculdade de M~dicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro a i~clufa como mat'riai' que apesar de ser
obrigat6ria nos currfculos de faculdade de Farmácia. poucos
cumpriam essa exigência por cartncia de professores; E:' (11Je
aguarda~a~ uma definição sobre a especialidade. O comunitado a
respeito do assunto foi o seguinte:

·0 Ministro da Previd~ncia e Assistência Social aceit~
.a, HQmegpa.t ia CJllllg e';pec ia li dadg D

O Governo Federal, atrav's do Minist'rio
oficializou a Farmacop'ia Homeopática
(Governo Castelo Branco). No Brasil, para
da Homeopatia faz-se necessária gradua~~o
oficial.
N~o existe, no âmbito do Minist'rio da Previdtneia,
qualquer preconceito contra essa especialidade.
O pronunciamento do Ministro Nascimento e Silva n~o
representou qualquer condena~~o ao empregb da

da SalJdp.,
Brasi Le ira

o exer c (c io
em escola
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Homeopatia em atendimentos de massa nem fez qualquer
discriminaç~o contra os especialistas que a exercem,
apenas ressaltou as dificuldades ~o seu uso em termos
de massa.
O que há de concreto no momento:
a) a assistência patronal do INPS Já conta com m~dico$
homeopatas entre seus credenciados~.
b) diante de v'rias consultas formuladas sobre o
assunto, a Secretaria de Serviços M~dlcos do MPAS se
dirigiu ao Instituto Hahnemaniano. do Brasil, 6rgio que
ofic1almente representa a especialidade, para que o
mesmo se pronuncie"
O ministério deseja saber:
1) como o Instituto Hahnemaniano conceitua a Homeopa-
tia.
2) quais os cursos ora existentes
3) quais os instrumentos de legisla,~o correspondentes
i ~specjalidade"H' conveniência de uma definiçio desta natureza antes
que se faça o aproveitamento de m~dicos homeopatas na
Previdência. Com tais elementos ~e pOderá qualificar
devida~ente o profissional, preservando-se, inclusive,
os aspectos éticos da .specialidade, já que a mesma ~
de manipulacijg relªtiyamgnte fácil no uso popular.
Diante de. uma defini~io precisa dessa natureza, o
Minist6rio n~o fará obje,~o ao aproveitamento de
m~d icos honie-opatas nos quadros da Prev id ên c ia.
A consulta em referência foi encaminhada recentemente
ao Instituto ~ahnemaniano do Brasil. Enquanto nio ~
respondida, a Homeopatia, embora sem constar
oficialmente do elenco das especial idades introduzidas
na Previdência Social, pode ser aplicada por qualquer
médico,dentro da Li ber dad e de pre!:;crição que lhe ~
gar~ntida pela legislaçio em vi90r."<*25)

S'Jbo f i c i a Imen te, a Previdtncia aceita a Homeopatia como

especial idade, embora sem contar oficialmente no elenco das

~specialidades oferecidas à populaçio.

No ano de 1976, ~rts memoriais ent~o haViam sido enviados ao

Ministério da Previdência, sem que nada de concreto fosse
-,

resolvido, como podemos observar no texto citado acima. Sabia-se,

porém, por -informaç8es extra-oficiai~·, vinham do

Ministério, que "nunca houve interesse em rela~~o ao pedido dos

homeopatas de pertencerem, como especialidade, aos Cluadro$

méd'i(:05 da Pre~ id énc ia" (*26). De v ido a esse comun icada, a folha
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~ S.a. Paulo de 12 outubro de 1977 t raz ia como resposta a
manchete: "Homeopatia: médico contradiz Ministro·. Nela o
professor Alfredo Eugên~o Vervloet diz qUE existe uma id é ia

distorcida em relaç~o à Homeopatia e que hoji se pode considerá-
la um m'todo teiapéutico rápido e eficient~.

Na verdade, essa imagem surgiu com o advento de medicamentos
alopciticos podérosos. como os antibióticos, que colocaram os
medicamentos homeopáticos em plano inferior, em termos de
eficácia. Mas, dado o cao s qlle se inst a1oll,gradat ivame nte em
r elacãov.ao l:~fE.'itode sses mesmos medicamentos alopáticos, hou ve um

~essurgimento, com ~oiça total na pes~uisa com medicamentos
h'omeopát icoso

Até então, a Home opa t ia che.gava ao pl~b1 ico 1 i Dl i t a'da aos
consult6ri.os pal'"ticuia~es,pegando apenas uma f~ixa da pOPlll~ção,

)
a que podia pagar pelos serviços prestados. O que se pretendia
éra integrá-la aos serviços pre~idenciários~ para atingir uma
faixa economicamente inferior, j6 que seus rem'dios têm baixo
custo, além de serem de fácil acesso <*27). Portanto, a aceitação
da Homeopatia como uma das especialidades da Previdência
provocava discuss8es. Na verdade, na época, era uma opção de
tratamento frente à agressividade da
.farmacoterapia tradicional, e talvez pude~se resolver o problema
da dependência brasileira em relação aos. insumos farmacêuticos

. básicos, quase que totalmente importados.(*28)
As implicaç5es econOmicas ficam evidentes, porém o m in ist ro

Nascimento e Silva não crt na viabilidade de aplicar a

teraptutica homeop6tica em termos de massa, apes~r de desconhecé-
la como doutrina. mas n~o se pode crer sem que antes se conheça.

105



Fica a impress~o de que atrás de todo o processo há imp1 icações
s6cio-políticas, que não chegam totalmente à imprensa e são
apenas conhecidas por uma pequena cópula adm~nistrativa. Já que
os tácnicos da Previdência assinalavam a importância'da Medicina
simplificada e preventiva. Algumas dessa imp1 icaç3es são
apont adas como sendo 'não s6 a ind(l,stria farmacê-utica
multinacional, mas tambám ~ sectarismo e dogmatismo dos que não
quiseram aceitar a evolu,ão da Medicina. Sobre esse assunto, o
DI". Vervloet exp5e que~

·EXistg ym blocg que 005 impede de passar (••• ) Além
disso, há ainda problemas igualmente sérios. por exem-
plo, m'todos de frabalhos n~o científicos, como a flora
Medicinal, o naturalismo e a pr6pria acupuntura, que se
aproveitam da Homeopatia para.preJudicar o perfeito
esclareciemnto do nosso trabalho (•••l" há um outro
ponto que talvez seja o mais prejudicial para o desen-
volvimento'd~ homeopatia: aind6stria farmacêutica, que
age sorrate iramente. como acabaram de fazer os mád iCO!:;
Lauro Solero e Jaime Landmam, quando afirmaram que a
Homeopatia simplesmente não existe ••• ·(*29)

Durante o XIV Congresso Brasileiro deH~meopatia. real izado
em São Paulo. de 6 a 9 set~mbro de 1978, muitas experiências
~11nicas e pesquisas científicas foram expostas tendo por
f ina I idade provar a ef icj éoc ia t graptut j ca a Hgmeopat ia I além d€~

ser ~'todo terapêutico barato e eficaz, ajustando-se ao nível
s6cio-e~on6mico da Am'rica l,atina <*30).

Nessa luta de comprovar sua validade, ariimavam os ~nimos dos
homeopatas as palavras proferidas pelo presidente da Associação
Paulista de Medicina, Alofsio ,Ferreira de Cam~rgo:

·A Associação Paulista de Medicina cedeu suas instala-
ções awi colegas bomeopatas, porqlJe não adm ite precon-
ceitos nem discriminac;ões nC~í§'rçfçj.ºJ1ã tji."djcjnQ·,

sendo que esta tamb'm era a opini~o do presidente da Associac;ão
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Médica Brasile1ra, Dr. Pedro Kassab. Apesar da visio
P reco nC.E~ito dos colegas citados acima, muitas autoridades
sanitárias da época nio compareceram ao convite feito pela

comissio organizadora do congresso. Mostrav~m, nessa at itude, o
seu. desinteresse, sem se importarem em aval iar qual serfa a
contribu1çio da Homeopatia na restitui,~o da sa6de. Seria essa

uma 6t ima onor+un idade de virem a conhecer os .f'ln(fkmentos (-?

apl it:ações da Homeopatia, porém o m in is t ro da saúde,
Paulo de Alm~ida Machado, e o secret6rio estadual da Saóde,

Walter Leser, certamente tinham outra idéia sobre o assunto.

J' nOva consciência se formava no meio estudantil, que
buscava conhet~r a doutrina homeop'tica, reunindo-se, como ocorre·

em 1977, num ~ncontro nacional, em abri1, no Rio de Janeiro, e
outro em Juiz de "Fota (MG), onde pediam a

Homeopatia nos cursos de Medicina. Todo esse movimento o~tém

resultado, e ~m 14 de agosto de 1979 o Jornal Q E5t~dQ d~ 54
t:ià!.I.lQ traz a no tI c ia: "Homeopatia obtém o r ec onh eci men to ",

·A Homeopatia ~oi reconhecida oficialmente como uma
das especialidades da Medicina pela Associaçio Médica
Brasileira4 sob o titulo Farmacologia e Terapêutica
Homeop,H iCB.

A decisio foi comunic~da pelo presidente
Médica Brasileira, Pedro Kassab, a mais
que estio conclu'ndo o curso ~âsico
promovido anualmente pela As~ociaçio
Homeopatia (A.P.H.> (•••• )
Ontem o presidente da AssociaçioPaul ista de Medicina~
Aloísio Geraldo Ferreira" prometeu assinar um convênio
com 05 dirigentes da Associaçio Paulista de Homeopatia
para ainstalaçio de um Departamento de Farmacologia e
terapêutica Homeop6tica na sede da A.P.M. O ,processo
para reconhecimento da Homeopatia pela A.M.H. -foi ini-
ciado h' mais de 10 anos."

da· Associaçio
de j,00 méd ic os
de Homeopatia
Pau l i !:.t a de

Dessa maneira, um novo estímulo surge entre'os que jâhaviam

c onc lu í do o c ur so de Homeoe at ia, es t imu lanc o também out ros
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profissionais a se interessarem pela nova especialidade. No final
de agosto desse mesmo ano, o governo libera a venda de
medicamentos, entre eles os homeopáticos, tendo sido dado como
motivo a dificuldade de interiorizar os médicos, se~ os quais nio
seria possível a ~xigéncia de receita médica.

En'im, historicamente, a Homeopatia caminhava de modo a se
popularizar e ocupar um lugar jdtntico a .outras especialidades.
Havia maiores chances de se legitimar como corpo de conhecimento,
apesar dei a o'icializaç~o ter ocorrido com certo atraso com

relaçio aos pafses desenvolvidos" Chegava ao fim a campanha
paciente dos homeopatas bra<;;ileirospelo r ec onh e c Lmen t o de selJ
método.

,
O reconhecimento talvez tenha sido um primeiro passo para se

chegar aos serviços prevideneiários pelo governo, como estratégia
de ·resolver o proble~as das filas·, e pelos homeopatas como
estratégia de se institucionalizar com~ doutrina, já que esta

. possui um aspecto social, pois, entre outros fatos, os
medicamentos s~o muito mais baratos. Assim, nio causa esp~nto a
manchete do Gleba de 24/10/1979: -Homeopatia nó Brasil: uma g2~iQ

d~ tytª que inspira cada vez maJs confiança"; ~stava em alta,
porém eram poucos o~cursos ministrados.

A· situaç~o no campo da educaç~o n~o era animadora (como nio
é até hoje.); etam dados cursos a nível de p6s-graduaçio pela
AssocJaçlo Paulista de Homeopatia, ~m Sio Paulo, e pela Federaçio
Br a's Ll e ir-ade Homeopat ia, no Rio de Janeiro, estando incluída no

.currículo de Medj~ina s6 na Escola de Medicina e Cirurgia da
UNIRío. mesmo assim comO mat'ria opcjonal.

A partir do ano de 1979. hoUve um ~erdadeiro ressurgimento
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da Homeopatia, sendo muito divulgada pela imprensa e muito
procul"ad;;~'pela poplJ.ladíoe (lelos méd icos í nteressados em conhecer
os m'todos terapêuticos homeopáticos. Considerada entio como ~m
ramo. da Medicina, o próximo passo dado pelos homeopatas seria
int esrar a Home oeatIa nos 'll.ladrosde serv icos méd iC05 of'ic ia i5.

atravls do Dep~ SenJamin Farah (RJ) um projeto
(no. 17&0/79) cuJaproposiçi0 era a de incluir a Homeopatia como
especial idade nos serviços oficiais, 'caindo' nas mios dos6rgios
t~cnicos da cémera e.o.

o que existia at' o momento em.termos de legislaçio:
a) Lein6mero',3271, de 30 setembro d~ 1957

A Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro
passou à catego~ia de e~tabelecimento de ensino 'ederal,
mant ida pela Uni~o. E em s~u artigo 8, parágrafo 30., o
ensino da Homeopatia , ~ant ido.
b) Decreto n6mero 57477 de 20 dezembro 1965

Governo Castelo Bl"anco aprova e regulamenta farmácias
e laboat6rios homeopáticos, no que tange à manipulaçio,
receituário, industrializaçio e vendas de prodtitos.
c) Em adiantamento, a portari·a n6mero 17, de 22 ~e agosto

. \

de 1966, aprova as relaç5es n6mero 2,3 e 4, referentes aos
vasilhames, livros e demais pertences indispensá~e~s nas
farmácias homeopáticas.
d) A portaria de 21 de outubro de 1966, do Departamento
Nacional de Sa6de, Serviço de Fiscalizaçio de Medicina e
Farmácia, no seu artigo 10, trata do estoque Obrigatório dos
medicamentos no socorro farmacêutico homeopátiCO.
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e) No governo M~dici, atrav~s doMinist~rio da Sa6de.
I

a

portaria n6mero 32. de 23 de nov~mbro de 1~72, oficializou a

Ainda. o Inst ituto Hahnemaniano do Bfasil, a pedido do
Serviço Nacional de Medicina e Farmácia do Minist~rio da
Sa6de, dá o parecer atados oS processos de licenciamento de
medicamento~ homeopát icos.

pal'"adol<ala· posição do poder central, po i~,i o mesmo
reconhece os inst rumen t os da Homeopat ia como vál idos
posicionados dentro do arsenal m&dico e. no entanto, em relaçio à

terapêutica homeopata divaga •••
o interesse dos n\~~dicospela Homeopatia t orna+s e' diret amen t e

proporcional l sua oficializaçio se passar ~ constar no leque de
especialidades dos' serviços previdenciários. Nessa ~poca,
aprol<imadamente 150 m'dicos homeopatas clinicavam em S~o Paulo e
Rio de Janeiro, nio existindo praticamente fora desses Estadosl
portanto, era necessária uma maior propaga~io e abrir novos
campos de tfabalho.

A história do reconhecimento da Homeopatia ~ um e:<emplo
perfeito de comb trabalham ·as forças ocultas·, ou melhor. corno
agem os detentores do poder sobre os que fogem às suas normas. E
bastant~ esclarecedor narrar esse processo, com a finalidade de
exemplificar a afirmaçio feita acima. Tramitava. desde 1977. um
trabalho do médico homeopata Jos' Shembl'"i. onde pedia o
cec6nhecimgoto oficial da Homeopat ia ao governo federaf; es~e
processo contava com a recomendaçio do ministro-chefe do Gabinete
Civil d~ Previdtncia da Re~6blica, Golber~ do iCouto e Silva. que
o encaminhou ao entio ministro da Saóde; Paulo de Almeida
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Machaao, e de5d~ 1978 contava com o parecer favorável do Conselho
Na~ional de ~a6de. EM 1979, o processo foi encaminhado ao entio
miriistro Castro Lima, n~o tendO obtido resposta oficial. do
Ministério, pois este.aglJardava o pronlJncionamneto da Associa~ão
'M'dica Brasileira.

A palavra do ministro da Sa6de, Wald~r Arcoverde em rela~io
ao assunto, ap6s ~assar o problema para as mios da Ass6ciaçio
M'dita Brasileira foi positiva. Na ocasiio, o ministro via ~
at ividade homeopát ica com nllJitasimpat ia•

.O objetivo do ministro, na fpoca, ~ra formar uma comissio de
especialistas para estudar e dar p~re~er sobre a questão, atrav~s
de levantame~to de todos os produtos homeopáticos existente$ no
Brasil, seus efeitos e sua finalidade, alfmde dar o n6mero de
homeopatas atuantes no país. O ministro Arcoverde enca~jnh~va o
traba lho do Dr. José de.Shemb,ri à Assoe iacão Méd ica Bras iIe iroa e,
ap6s completadOS e~ses estudos, pretendia procurar os caminhos
legai, para o reconhecimento da Homeopatia. A COIlSU 1t or' ia

Jurídica do MiAistcfio da Sa6de manifesta-~e:
·A qu€stã.0 ,dep.endeTundamentallnente da 6t ica pela qlJal
a Associa~~o Mfd~caBrasileir~ encara a Homeopatia,
devendo o processo ser submetido.à sua aprecia~io, para
entio examinar se a conveniência de o governo endossar
o pleito do intessado.· (*31)

informando ainda que o reconhecimento em si nio depende nem do
Ministério da Saúde nem da AssocJa~ão Médica Brasileira,
'lassando 'o nrob 1ema para os M in istér ios da Educ acãc e do
Trabalho.

Diante de tais atitudes paradoxais e coritradit6nias, oS
homeopatas pronunciam-se, mostrando-se indignados e afirmando que



a Homeopatia Já.haVia sido reconhecida pela Associaçio Médica. . I

Brasileira, em 28 d~ Julho de 1979, e no m.s de maio o conselho

diretor. da entidade já havia se declarado favorável ao

reconhec intento.

A Sociedade Mtdrca Homeopát ica Br~sileira foi criada em

dezembro de 1979, COm a finalidade de representar as associa~5es

homeopáticas de todos os Estados. O Jornal O Globo de 12 Junho de
1980 traz uma crítica chistosa sobre o assunto:

~Sabgdoria homeopática

o Mi~istro da Sadde está preocupado em sab~r se deve
ou nKo reconhecer a Homeopatia como especialidade
mtdica.
I Como este reconhecimento Já existe pelo menos desde
os tempos do Imptrio <*32), a preocupaçKo é. no
mínimo, ex6tica.

Algo como o Ministério da Justiça colocar em
discussio o voto feminino, ou o Ministtrio da Educaçio
abrir debate sobre vantagens e desvantagens do uso da
palmat6r ia.·

Os 6rgl05 governamentais tiveram, nesa a ocas iio, at ie ud es
bizarras <*33), uma vez que em setembro d~ 1979 a Associa,io.

Brasileira Medicina reconhecia Homeopatia como
espécialidade, ante uma assembltia de delegados que contou com a

presença de representantes de 27 instituiç8es mtdicas de todo o

país. 8egundoo vice-presidente da A.B.M.,Waldenir de Bragança,

para a Homeopatia havia sido criado IJR) departamento c LentI f ico na
citadi ent1dade.

A inclusio da Homeopat ia no~ serviços previdenciários havia

sido arriculada, de mDd~ a ·ficar totalmente dependente do seu
reconhecimeMto ou niocomo especialidade; o

círculo vicioso da b~roc~acia estatal".
Parte de 810 Paulo um grupo de homeopatas 1 iderados pelo
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Dr. George W~shington Galvlo Nogueira, do grupo Benoit Mure, com
I

.:
"

final~dade de esclarecer o ministro Arcoverde sobre a

Hcme ooa t i a., Entre outros esclarecimentos, o grUpo informou ao

ministr~ que a Asso~jaçlo Médica Brasileira já havia aprovado a
Homeop~t ia como especial idade em julho de 1979. o ministro lhes
esclareceU que a assessoria jurldica do Ministério da Sa~de

:.
est ava anal isan do o projeto de lei do deputado Salvador

(*34) I que oficializava e regulamentava as várias

especial idades méd~cas, entre as quais a Homeopat ia. O grupo sai

de Br as í l ia com a promessa do m i ni s t ro de qUe' i r ia acelerar todo
o processo.

Criou-se Uma verdadeira'polêmica em torno da Ho~eopat ia;

Jornais e revistas passaram a informar o póbl ico, alguns de forma

Homeopatia e mostrar 9U~ a luta ~~a ea~a ~QQ9u15ta~ a igua 1d ad e

em relaçio às outras especialidades médicas.
Em relaçlo à Homeopat ia, o deputado J~l ianell i disse que a

incluiu devido à ·aceitaçlo da farmacopéia brasil~ira quase ao

mesmo nfvel da alopat ia·. Des~;e mo do , talvez devido ao empenho
dos homeoPé\tC\s, da aceitaçio popular, da pressio feita pelos

estudantes e ainda por outros fatoress6cio-polfticos, as

notf~i~s dos Jornais de 6 de Julho de 1980 diziam que Arcoverde
aprovava ~ Homeopat ia.

Para tomar esta atitude o ministro ouviu também o presidente

do Inst ituto Hahnemaniano do Brasil (~35), I:k. I~lbert(j So<:W('?S
que fez uma exposiç~o sobre a situaçio da Homeopat ia

na legislaçio brasileira com o intuito de evitar que a Homeopat ia

fosse levianamente interpretada enquanto terapêutica médica.
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Ante os fatos, o ministro da Sat1de, ~Jald~r Arcoverde, afirma
que a Homeopatia independe do gGv~rno ou de ~ssocia~5es médic~s
para atuar no país como especialidade médica e diz que a
Homebpatia tem todo o embasa~ento legai n~cBssário para atuar
como ~specialidad. médica, . L.( ••'"'~... l eo.i 1 ••POIS .QJil ~ ~e9.IS6açao
reconhece ~ permite essa atuaçio~

Aparentemente, as barreiras políticas pareciam ter sido
vencidas <*36), porém n~o foi o que aconteceu, pois a introduçio
da Homeopatia, agora ·oficialmente reconhecida·, no INAMPS
cont inuava obscura.

A situaç~o atual era melhor, pois no passado, apesar do
apoio do ministro da Justiça, Armando Falc~o,
suis apresentar o projeto de resu Iament ação da Homeopat ia 11(:)

Congresso. A ~nclus;o da Homeopatia nos serviços do INAMPS era,
na verdade,' uma maneira de integrá-la totalmente à Medicina, e,
na época, esse fato dependia de contatos en~re os Ministérios da
Sadde e da Pr€v~d~ncia Social. Os homeopatas cont inuavam lutando
por esse novo mercado de trabalho e o governo continuava a fazer
an á l ises sIJPf-::rficiais!iobl~eo assunto, mas nada era feito, pois o
INAMPS dizia que nlo tinha como ihcluir a Homeopatia.

o mais importante era que a ~specialidade passava a ser
muito ~rocurada' pelas pessoas. de baixa renda, pois 0,-.:> seus
~edicam.ntos t.inham a vantagem de ser baratos e nlo possuíam os
efeitus t6xicos do~ da farmacoterapia clássica.

Em meio a todo esse tumulto, em Curitiba era reconhecido o
primeiro curso de especializaç:lo em Medicina homeopática pelo
Conselho Federal de Educaçio, ligado à Faculdade de Ci.ncias Bio-
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Psíquicas da ~undaç~o Espírita Paranaense, e oferecia 80 vagas a
méd icos , odont6lo90S e veterinários, sendo o curso ~e 22 meses,
com 528 horasZau la, Na ocasião,' o coordenador do curso e também
presidente da Associa,ão de Homeopatia do Paraná, OI'. Xavier
Salvador Gamarra, expressava sua opinião de que:

I

.(••• ) Há uma clara tendência de crescimento da
Home opat ia no Brasi 1, fundamentalmE:nte pela relação
médico/paciente, que é diferente de qualquer outro
sistema terap~utico.D

Sobre a inclusão da Homeopatia no siste~a previdenciário, dá
seu parecer que era:

·Para n6s, a arte médica é entender cada caso e
perceber que a doença é expressão da vontade do ser.
Nossas consultas demoram, em média, de 40 m1nutos a uma
hora ~ meia. Não há ctimo adaptar a HOMeopatia ao
atendimento massivo do sistema previdenciária (••• )
Mesmo enfrentando a barreira do poder aquisiti~o. a
Homeopat ia está se popularizando cada vez mais no País,
,"ef'Jet indo; - por um 1ado, a necess idade de um
atendimento mais humano e próximo e também, por outro
l~do, a consciência semp~e maior dos efeitos toLaterais
danosos de quase toda a me~icação alopática. carregada
de componentes q~ímicos.~

No Norte do país, a divulgação da Homeopatia também ocorriai
e em Natal um grupo de estudantes de Medicina, liderados pelo
médico,'Or. Jorge Boucinhas, desde maio de 1978, prestava serviços
médicos, dif~ndlndo a Homeopatia Junto às ~opulaç5es de bairros

Esse procedimento iria diminuir a dependência dos
mais caros e mais danoso~ <*37), e iria

faze," com que' os est udan t es ,SE: interessass.em pe la Home opat ia.
A cons~q~ência do projeto foi a inclusão do estudo da

Home cpat ia na cade ira de Farmacot écn ica do cur so de Far mác ia e a
cr"iação de uma farmácia onde os estudantes praticam a manipulação
desses medicamentos.

Portanto. em di~ersas partes do país a Homeopati~ assumia um
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maior porte e, como tal, lutava pela sua le~itima,io como ciência
m~dica,· tendo como estrat'gia a difusio de seu esquema cientffico
estruturado e r(gid6, pbr~m ainda marginalizado pela Medicina
convencional e por pressBes otultas·, feitas pela ind6stria
farmacêlJt ica, entre ou t raa tantas.
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4"4~ EPOCA DO APOGEU: 1981 A 1986

1Essa t uma ~poc~ em que a dif~sio e prQPaga~io da Homeopat ia
i
!

t intensa, onde há uma comunhio bentfica coma imprensa; Já nio é
mais ·um~ onda·, e sim uma realidade crescente no mundo médico.

A farmacoterapia tradicion~l ~inha há muito sofrendo
crfticas das pr6prias associações mtdicas, que elaboravam listas
de medicamentos condenados; nio foi a ún i ca causa, mas uma das
causas qu~ fez a Homeopatia crescer como alternativa.

Formavam~se ou reativavam-se ligas homeopát icas, como +o i (I

caso em Porto Alegre <*38>, onde um grupo de Jovens homeopatas
reiniciava o atendimerito gratuito a pessoas carentes da regiia,
teritando mostrar "a efic'~ia e importância da HomeopatiaO

, altm
de "recuperar o tempó ~erdido p~lo Rio Grande do Sul n~5sa área·o

Realizava-se em Ribeirão- Preto (SP) o r Simp6sio
Int~rnacional de Farmacologia e Terapêutica Homeopática, onde os
participantes chegaram à conclusão d~ que o futuro da Homeopatia
no Brasil dependeria principalmente de sua estrutura~io no paIs.
Sobre essaquestio~ o Or. Izao Carneiro Soares (*39) expressou-se
dizen80 ser esse o problema mais strio da Homeopatia no Brasil e
~ue os homeopatas deveriam deixar de lado discussões filos6ficas
para d~Jatenção ao aspecto básico dos r~médios(qualidade e
peSqllisa~) :

"A Fran~a conseg~iu uma estrutura forte,
c ionou a questio dos medicamE~ntos"·

Afirmou-se nosimp6sio que a pesquisa homeopática no Pais ~
incipiente, subdesenvolvida ("D~)·.

No período .de s~a ·clandestinidade", a'Homeopat ia apenas se
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restringia a consult6rios privados, mas agora, quando tenta se
estruturar. a fim de se legitimizar, hav4a a necessidade do
prQgresso científico, atrav's de se firmar a reconstitui,io
h ist ôr Lca , at ravé s da pesq'J.isae daedlJcação na área."

Enquan to a1sun s ·detentores· do poder home oc á t iCCI,

ideologicamente. trabalhavam de modo a estruturar a Homeopatia no
país. outros o faziam politicamente, buscando sua entrada Junto a
6rgão oficial prestador de serviços médicos previdenciários. E
ent~oespantoso para esses batalhadores ouvir o então atual
pres.idente do INAMPS. Julio Dicksteins. ~firmar:

·Não. usamos ~ Homeopatia porque o Conselho Federal de
Medicina não a reconhece como tratamento adequado.
Não há desonestidadenerihuma nela. '
Muita ge~te se trata com.macumbeiros e está satisfeita.
Nem por isso o INAMPS deve contratar macumbeiros.·
<*40)

A afirmaç~o, um tanto fora da realidade e ofensiva~ serviu
para i:mostrar a ignorância sobre o assuntoqlJe os det en t ov es cio
poder político possuíam e a pouca hu~ildad~ ao se referirem ao
q'J€'desconheciam' <*41>.

Novamente o cerco se fechava sobre a possib.ilidade de a
Homeopatia ser integrada aos serviços previdenciários, e a
esperança era de que o novo ministro da Previdência e Assistência
Social. Hé lio Bel trio. fosse favorável a esse anseio dos
homeopatas.

Segundo o presidente do Instituto Hahnemanianodo erasil,
Dr. Alberto Soares de Meirelles, era estranha a atitude do INAMPS
de nio us~r os serviços homeopáticos, apesar de recomendaçSes
oficiais <*42), e que ·nada foi feito, continuando tudo na
mesma. Sugeria na' época que esse quadro era devido a pressSes
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por parte de setores, tomo as multinacionais farmacêuticas, que

nio gostariam d~ ceder parte do seu mercado. Sobre ~s declara,aes
do en tão pres id en t e .d o INAMPS, disse que:

·Admite-se que o presidente do INAMPS não goste de se
tratar com Homeopat ia; que desconheça ou não se
preocupe que o Brasil gaste em drogas o dobro da conta
de importação de petróleo o~ com a existência de Mais
de 20 mil apreientaçSes comercia(s de medic~mentos no
mercado, qu and o pouco mais de 300 seriam süficientes
para atender aos males que afligem ao povo, ~as nio se
adm ite ql.1edesconheça a I es is1ação de seu pa fs.
E inconcebfvel Ique ele desconheça a legi~iação que

.' apresenta fonte~ alternativas de a ss is t ênci a médica
baixando os seds custos, com bons ~esultados para ~
saúde do povo brâsilei,"o, como é a Home oe at t a ," (jor'nal
o Estado de S. P~tilo de 9 de maio de 1982)

I
Os homeo~atas acreditavam qU~ se a Hom~opatiafosse para o

INAMPS, . •. ,#\
iria OCorrer com ela o processo semel~ante!~o da Medicina

"\':',
I •

do trabalho e, dessa maneira, passaria a :fazer parte
integralmente do frido: que é:a ciência médica, p'ortant o
batalhavam. Ocorre enião uma série de ~nc~ntros entre os

homeopatas d~; país, .i ncl us ive' com convidados estrangeiros, com a

~inalidade de fazer a propagação da doutrina entre os adept~s et· !

I

os n~o-adeptos e tentar abrir novos ~orizonte~, mo s t r an do novos
. ;i
métod6s terapêuticos.

Em Junho de 1982, é convidado o Or~ Jul io Ambros, da
,Associação Médica Homeopitica Argentina, a fazer parte de uma
enc on t r'o sobre Home op a t ia r em Pediatria, tendo apresentado bons

Ial"gJ.1m~ntos em favor da Hcmeop a t ia na Ped iatr ia,

risco~ do uso indiscriminado dos ant ibi6t icos.
apontando os

i, ,

N€ss(~

R ibe i~ão
I

mesmo ano, ocorre a Segunda Jornada Homeopática, em
Preto, e tem por convidados os Drs. Denis Demarque e

Jean aoiron,
i

assunto de maior destaque foi a nio ex~stência de controle de

renomado. pesquisadores da Homeopatia na França. O
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qualidade dos produtos homeopáticos ~cabe~ia isso à Divisio de
Medicamentos do Minist'rio da Saóde), como conseqaência a
populaç~o acaba receb~~do medicamentos que nio produzirio o
efeito d~~sejado. Desse modo, tornava-se evidente a necessidade de
se obter o medicamento junto a farmácias idóneas, dirigidas por
farmacêuticos homeopatas.

E uma ipoca de críticas e autocrft icas, cuja finalid~de é a
busca pelo poder .édico, e assim o saber médico cada vez mais
deveria ser burilado.

Em setembro de 82, ocorre o XVI Congresso Brasileiro de
r ea 1 i z ad o no Par anã , em Cur i t .ib a , ,:0\0. qual

compareceram cerca de 500 eS1lecialistas e estudantes, com o
int u i t o de est udar- Q aprimoramento cW ensino ~dia9n6sticQ.,entre
outros pontos também importantes desse encontro. Um dos grandes
ehtraves do ensino de Homeopatia é a falta de especialistas em
n4mero suficiente para dar aulas nos cursos de Me~icina.

Outro ponto igualmente importante foi o alerta feito em
relcH;ã.o à aut omed icação ,dev ido à propaganda ind iser im inada de
medicamentos homeopáticos nos '.meios de c omun ic ac ão sem a

orientação médica correta.
A conseqaência seria causar danos à ~a6d~ da populal;ão,

incorrendo em descrédito da terapêutica homeopática; devido a
esse fato foi proposto maiar controle legal sobre a propaganda e
comercialização dos produtos homeopáticos no pars~ Na ocasião, b
Dr. Orlando Harada, me~bro da comissão organizadora do congresso,
explicou que muitas pessoas pensa~ que os produtos homeopáticos
são inofensivos à sa6de epO~Em ser ingeridos livremente, ao

i20



I :

cont~ário dos medicamentos da alopatia, mas. esta nio , a

, : realidade. O uso de algum~s substâncias homeopát icas, sem a
Drientação do midico, podem causar problemas m~ntais e outros
transtornos o~ganicos.

Além desses eventos, a: Homeopat ia participou como
especial idade no Primeiro Con~resso Brasileiro de Ent ~dades
Médicas, em setembro de 1982, no Rio ~e Janeiro, reunindo o
80. Congresso da Sociedade de M~dicina e Cirurgia do Rio de

! .Jan e i1"0, o 100. Congresso da Assoe iação Méd ica do Bras iI e a
12~. Conven,io Nacional das Unimea~, sendo este um dos .primei~os

,
passos para a sua integraçio na Medicina oficial.

O fato que mais nos despe~tou a atençio, no, ano d~ 1983, foi
.ai realiz~çio da reuniio anual de Homéopatia, em Ribeirão
Preto(SP) (*43) com ~s~ecialistas do país e do exterior.

Foi um ano de grande movimentação dos homeopatas no sentido
de est~uturar a Homeopatia eintegrá-l'~ totalmente como
espe~ial idade.

I',

d .j orna 1 f Q 1b a ~ s..... Pau 1Q de a br i1 de 1984 tr az ia a no t f c ia
de ~Je: .' Homeopatia já é utilizada em Centro de Sa6de·. No
centrd de Sa6de Escola da Barra Funda é implantado o tratamento

: I ' ,I, "ambulatorial homeopático como ~ma expetJéncia ihédita em termos
·1 . ' ,desa6de p6blica, sendo bem aceito pela população, e conforme os

r e-su1t!ados será imp 1ant ado na r:.ec/eest adua1 de saúd e :
I

I •Tudo come cou há c erc a de um ano, eruando um grupo de
~uatro médicos homedpatas que trabalhavam no centro de
sa6de da escola proPós iniciar; tratamento homeopático
na .área de cl in ica médic.a.· (Folha de S.Pal.1lo - abr i1
de 1984)

, .
I

I'

"I

I:

o grupo, coordenado pela ~om~opata Márici Sposati, pretende
estudar, coci esse pr6Jeto, a viabilidade do mesmo na rede básica;
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o Tlu:·m de atendimento da poplJlação, a possibilidade ou n~~o de se

ade~uar os horários das consultas homeopáticas às alopáticas,
além da aceitação por parte ~os pacientes. Projeto semelhante
ocorre em Niter6i, onde médicos homeopatas passam a· atender
doentes em nove postos in~talados na periferia da cidade <*44).
Projetos como os citados são um ~asso em direçio à oficializaçio
da Ho~eopatia dentro do contexto mldico.

Em Salvador (RA>, durante o XVII Congresso Brasileiro de
Homeopatia de 1984, cujo tema oficial foi a açio da ~omeopatia
nas doenças agudas, o alerta lançado foi a venda de medicamentos
falsifJcados, que n~o estavam sendo fabricados de acordo com as
formulaç5es· corretas. Esse fato já havia sido motivo de
preocupação em 1982, em Ribeirão Preto, em IJnl encontro de
homeopatas, e o Minist~rio da Sa6de nada fez no sentido de
fiscali±ar os laborat6rio5 homeopáticos, que apenas os licencia e
não acompanha seu trabalho.

o ~no de 1985 para os batalhadores homeopatas é o apogeu,
pois , d ano em que a Homeopatia entra no quadro dos serviços
Ilrevidenciár ias oferec idos à população, e mer ece s.er r eLembrado
atravls de um relato mais minucioso. Em abril, o então ministro
da Previdência, Waldir Pires, iutoriza assessores da Secretaria
de Serviços Médicos a aprofundarem estudos sobre a viabilidade ·de
intrcduz t r a!i tledjcjnas alternativas no INAMPS, e dizia na
ocasião que:

•Estudar e i ~ preconce it os todas as formas c ien t f f. icas
que possam ajudar o tratamento médico da população de
modo eficiente e economicamênte viável". <*45)

Sem se analisar em profundidade essa atitude ~overnamental,

. 122



pode-se di z er que era um ato i mp or t an te, em termos de

da saóde pÓbl ica, dando chances a ou t r a s

terapéut icas médicas competentes. Novamente~ homeopatas de todo o

pafs se mobilizavam no sent ido de levar adiante a proposta de

das Medicinas alternat ivas nos serv i c os

PrE~V i d enc i á r i os"

Os jornais da ép6ca trazem como notfcia: ·Previdência estuda
ado t; ~\o da Home op at ié\ e m seu a t en d imen to ~, 'Pires estuda uso da

Medicina alternat iva no INAMPS", 'Previdénciapode adotar

A pretensio do ministro da Previdência era de

d e sen vo 1ver ~ 1 i nh ,,;\ ~ ;,lç i":l.q c om o ob j12tjvc de t: or n a 1'- os

medicameMtos mais acessfveis às populaçBes carentes, e, portanto,

garant ia que estudaria todas as propostas, inclusive as 1 jgadas à

Mediciha alternat ival como era o caso da Homeopat ia'. N:::l.

ocasião, o ministro desconhecia toda a luta e documentação dos

homeopata~ nas administraç6es anteriores, como a de Hél io
Beltd'\o, por' exe mp lo , "tudo havia sido en save t ad o ",

Apesar de a prio~idade não estar voltada para a Homeopat ia,

e sim para o fortalecimento da CEME, as pretens6es db ministro da
,

Previdência ajudariam as pretensEes dos homeopatas.

A idéia ~o ministro da Previdência era a de formar uma

comissão com representantes da Secretaria de Serviços Médicos e
da Coordenadoria da Economi.a do MPAS, que lhe trouxessem estudos.

a fim de que novos horizontes fossem abertos na àrea da Sa~de.

Especificamente em relação à Homeopat ia. o ministro Waldir Pires

afil~lllava que:

'Vejo com grande $impatia os moyimpptos faYQráyeis à
adoção da Homeopat ia nas clínicas do INAMPS, porque
ela signi~ica a ut il ização de medicamentos naturais,



\r

com preços mais aces51veis~. <Jornal do Brasil em 15 de
abril de 1985)

o que ajudava a comiss~o <*46) a chegar a suas conclus5es
eram os pr6Jetos (citados em páginas anteriores) que se
desenvolviam em relaf;ão ao tratamento homeopático.em postos de
Sadde, no Rio de Janeiro e Paraná, e a probabilidade de que uma

.soluç~o 'oss~ encontrada era grande. já que agora era o ministro
da Previdência o majotinteressado ~ possíygis soluçÕgs Jll\U

2!ü problgmas ministeriais ..
Novamente ·vinha à baila· o problema da escassez de

homeopatas, mas pensava-se em resolver esse problema incentivando
a formaç~o de médicos homeopatas.

Em agosto de 85. o INAMPS oferecia tratamento homeopát ico em
postos do Rio de Jan~iro e Bras(lia. numa experiência-piloto. e
se os resultados fossem posrtivos seriam estendidos a toda a rede
previdenciária. A Homeopatia ent~o realmente vinha sendo
reconhecida. pois até 1980 os homeopata. praticamente eram
autodidatas. e s6 h~ aproximadamente cin~o anos foram criados
cursos ºfiçi~is reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. A
C 0111 issão formada por m~dj cos do pr6pr io. INAMPS e do M in istér io
examinava a viabilidade de o C~ME produzir os remédios ou de a
Previdência fazer convênios com laborat6rios especializados. O
processo ia seguindo~ até que em 5 agosto 1985 o presidente do
INAMPS recebe o projeto para a instituicijo imediata da Homeopatia
e da Acupuntura na rede previdenciária. O mesmo projeto foi
enviado à Associação Médica Brasileira. Sindicato dos Médicos e
outras entidades de classe para ser avaliado. E. apesar do
coordenador db projeto. Dr. Tupan~ Americano d6 Brasil, ter
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recebido manifestaç5es contrárias ao mesmo. o ministro Waldir
I

Pires resolve adot'-lo.
primeira etapa, os remédios homeopát icos seriam

comprados atrav6s de licitação dos laboratórios de \; ':Homeopat'ia
existentes, mas a comissão sugeria a criação de laboratório
Ipróprio ou a utiliz~ção do CEME.

Os serviços seriam instalados em postos e hospitais do
INAMPS <*47) onde hotivesse recursos materiais e humanos adequados
a essa nova realida~e. Ante essa nova realidade surgem surpresas,
o Sindicato das Ind6strias de Produtos Farmacêut icos protesta
alegando que o programa' uma °miniestatização do setor da flora
Medicinal·~ mesmo alguns hom~opatas mostravam-se contrários às
n\edidas tomadas pelo governo, alegando massificação do
tratamento, porém para out r os homeopatas estava sendo
concretizado um ·sonho dourado·.

Setembro de 1985 era visto como um mês ~gitado, pois seria
inaugurada a Sociedade de Homeo~atia do Estado do Rio de Janei~o,
a ·implantação plena· no INAMPS e a realização do I Congresso
Internacional de Homeopatia, com especialistas de vários países,
e além disso o INAMPS realizaria. ainda em agosto, um seminário
interno sobre Homeopatia.

Nd Rio de Janeiro, a primeira-unidade de atendimento foi
inaugurada no dia 26 de agosto d~ 1985, no posto ~a Avenida Treze
de Maio, no centro do .Rio de Janeiro. e a população que
procurasse o novo serviço teria três mfdicos homeopatas para
ate~dê-la. O projeto-piloto inclui mais postos nas zonas Sul,
Norte e rural do Rio de Janeiro, e foi i n iciado nessa cidade,
pois no quadro do INAMPS constavam 40 mf~icos homeqpatas
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1· clinicando eM oytras áreas qy~ seriam por livre vontadk
reqyisit~dos para trabalhar nessa nova área. O plano inicj~l era
fazer yma avalia,~o do programa em seis meses e estendê-lo a Sio
Pa1Jl0, Cur Ltiba, Porto Alegre e capitais dos Estados do N'ordeste.

I
Nos primeiros 45 J~as, o INAMPS não forneceria os

medicamentos, pois estava em entendimentos com a Central de
Medicamentos ~ com a Fyndaçio Oswaldo Cryz para qYe passa~sem a
prodyzir os mesmos <*48). Na inaygyra~ão da primeira clfnica
homeopática do INAMPS <*49), o miriistro Waldir ,Pires ,expressou
seti ~€nsamento d~ qye esse projeto fazia parte dos prajetos do
minjsté~jo para a democratização da Medicina, permitindo que cada
ci~adão es~olhesse seu mé~odo de tratamento, desde qye fose uma
terapia séria.

Essa medida' tomada POlrl ele significava acabai' com os

resq'Jfcios de autoritarismo e de di~riminação do pensamento (o
,1

que vihha ocorrendo com a Homeopatia)
Sendo ou nlo essa a explicação real da implantação da

Hómeopat ia no INAMPS, serviria como instrymento legitimador dessa
especialid~de dentr~ as demais já estabelecidas 'dentro da
Medicina.

No Est.do de São Paulo (oytro pioneiro no projeto),
~inha sendO elaborado pela Syperintendtncia Regional do INAMPS e
tudo seria enviado para a direçio geral do INAMPS, no I~io de
Janeiro, para,~prova,ão. Anteriormente, já s~ faziam experiências
isoladas em PO!;tos de assistência médica (PAM) do citado 6r~JaOi

como exemplo pode-se falar da PAM da Bela Vista, onde yma
homeopata prestava serviços médicos homeopáticos das 7 às 11
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horas todas as manhãs, desde 198"3.

o projeto previa a ampliaçio no quadro de homeopatas do
I

INAMRS através de concursos de admissão ou reciclagem dos médicos
I

[

Já contratados. A inaug~ração do pr.imeiro posto de atendimento em

São Paulo ocorreu no dia 30 de janeiro de 1986, com a pre<:iença
do ministro Waldir Pires, localizado à Ru~ Mart ins Fontes, na
região central de Sio Paulo, e a previsão era a instalação de

mais cinco postos. Em fevereiro, além do PAM da Bela Vista, os

segurados 'podiam r~cEber tratament~ homeopát1co nos PAMs da

V'rze~ doI Carm6, Maria Zélia e Belém, devendo entrar em

fucionamento os postos de Santa Cruz, Heli6polis, Lapa e

Consolação~ tendo sido convocados médicos Já do quadro do INAMPS,

com curso de especialização reconhecida pelo Conselho Federal de

Medicina. Na ocasião, a prOCIJra TO i baixa devido à pouca
divulgação dada ao evento pela imprensa ou outras fontes em São

Paulo.

Em relação aos med l camen t os, sur ae polêmica por parte dos

pioneiros, que alegavam nio ter ~idQ consultada a comunidade

homeopát ica acerca do assunto, pois o INAMPS,

consulta, i I'" ia entrar na d o s

medicamentos, tudo tendo sido feito 'por trás das 'paredes, C 01\\

cartas ~arcadas~.

o INAMPS, em convênio com a Fundação Oswaldo Cruz (RJ),

proporcionaria condiç5es financeiras para a montagem de uma

unidade de prbdução espe~ial izada em Manguinhos <*64), apesar da

F"ndaç;;íQ Q<;waldo .c!:.J.&z IlIlQra .t..el: 1 jdado c:..om HomeQpat ia e nem ao

menos te~ procurado os profissionais do setor para consultas! Em

São Paulo, os donos dos laborat6rios homeopáticos ga~antiam ter
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cond içães' d:esupri r qua 1quel~detuanda a ser 'gerada, com o
, Iatendimento mtdico homeopáticb do INAMPS.

I '

Na verdade, o que o setor de Sa6~e estav~ fazendo er~ tima
cent ra tt zac ão , numaépocâ cu Jo d l acur so era a descentraliza-
,~o!(*50) O crescimento da demanda por tratamento homeopático
serla gradat ivo , visto que a publicidade e Q n6~ero 'de ,1postos
eram peqlJenos e 'talvez nã~ houvesse necessidade, ' de s e t omar

decisões preci~itadas e quem sabe, futuramente, desastrosas para
a Homeopatia.

Entre saltos equedas1

J,entre aventuras e desventuras, a
,

Homeopatia el"a implaritada teoricamente no INAMPS e,
maneira. poderia vir ,a se le~itimar. confbrme fossem os passos
.futuros, OIJ melhor, 'a sua estru~tiraçio,como 'corpo de
conhecimento.

Foram esses~ então, os fatos que vieram a p6blico através
dos meios I de cd~unjca,ão

I i!

aqueles q~e se interesse~
e que buscamos, .. 'a fim de' esclarecer
pelo assun t o , Foi apenas Uma maneira

que encon t ramos de ordenar os fatos para lhes dar uma forma
harmOnica.

Desses ~atos, em outro capitulo, selecionamos alguns para
melhor desenvolvê-los e de~crever com maiores detalhes como
ocorreram °atrás dos bastidores·.
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NOTAS

<*01) Essa mesma Academia co~batia de todaa as formas possíveis
a Homeopatia na época de su~ implanta~~o no Brasil.

(*0~) Jornal Folha de São Paulo - ·Regulamentadas a fabricação e
venda de produtos h6meopáticos·, 25 dez. 1965

(*03) 'A Associação Paulista de Homeopatia foi fundada em 5 de
.Iunh o c1eí936 pf.~10 Pr or, Alfredo O'i Vernieri, tendo como
com is são ür san izadora : seu fundador, Or. Ant on io Murti nho
Nobre, Oro Silvino Canuto de Abreu, Doa. Helena Minin e

Dr. Artur de Almeida Rezende Filho.
A Associação é'considerada um 6rgão oficial em São Paulo,
ministra cursos de. Homeopatia com dur~ção de 2 anos,
jJossuiambl..l.lat6riopara atendimento ao plJblico e edita a
Revista de Ho~eopatia, cujo prim~iro n6mero foi editado em
agosto de 1936.

~
(*04) Jorhal O Estado de São Paulo - "50 anoS de Homeopat ia" de

23/6/1968.
<*05) Esses pe~sonagens eram os Drs. Antonio Murtinho Nobre,

Alberto Seabra e Milit~o Pacheco.
<*06) Como a Associa,~o Paulista de Medicina não tivesse sede

as r~l.1niõoes ocorriam aleatoriamente nos
'~on~ult6rios de seus componentes. Foi s6 em 6 de junho
1970 que foi lançada a pedra fundamental na sede pr6pria
em t erreno doado pela Pl"e'feitl.lrade São Paulo, tendo
auxiliado o Vereador Freitas Nobre.

<*07) Jornal da Tarde - "Esta cura quer thamar-se Medicina" de
23 setembro de 1970.

<*08) Jornal Folha de São Paulo - "Congresso



fundada por licfnio Cardoso, méd i co homeopata t en do

nascido como Esc:o1a HORleOPéHica,
(*15) .Jor n a l Folha de São Pau lo de 28 de agosto de 1975.

(iH6 ) Jornal Folha de são Paulo de 27 de agosto de 1975.

<*17) Re v is t a de Homeopatia númer o 170 de julho/agasto/setembro
de 1986. Palestra de abertura da XVIII Congresso
Br-as i LeIr o de Homeopatia. Nessa ocasião o Dro ArthlJr de
Almeida Rezende nia pode compa~ecer por motivos de sa6de,
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r portm env~ou sUas palavras que foram lidas pelo Dr.
Waltencir Linhares da Associa~io Paul~sta de Homeopatia.

<*18) Essa cidade atualmente possui o Instituto Homeopático
Fran~ois Lamaason,' considerado um centro de vanguarda da
Homeopatia.

<*19) Jornal Folha de Sio Paulo - 'Homeopatia luta contra
banlmen t o " de 25 janeiro de 1976.

(*20) O Or~ Vervloet e o Dr. Mollica sio homeopatas que clinicam
no Rio de Janeiro, q1leao longo dos anos tem Iut ado para
que a Homeopatia seja regulamentada.

<*21) Jornal Folha de Sio Paulo de 25/1/76.

(*22) CEM~" a Central de medicamentos, e na ocasiio ajudaria a

incentiva~ as pesquisas d~ flora e fauna brasileiras e
me~mo de .edi~amentos homeopáticos, se o .objetivo do
Governo fosse criar uma ind6stria faramacéutica n~cional.

<*23) Jornal Folha de Sio Paulo de 9 de outubro de 1977.
<*24) Constantes den6nciaa contra os medicamentos alopát icos

eram feitas nessa 'poca pela Organizaçio Mundial de Sa6de
dos Estados Unidos, apavorando a populaçio e fazendo com
~ue esta procurasse novos métodos terapêuticos.

(*25) .0 comunic.do 'oi divulgado no dia 10 outubro de 1977 pela
'Secretar ia de Servj~os Médicos do Ministério da
Previdência Social e enviado a6 Instituto Hahnemaniano.
J6rnal O Globo 'de 11 outubro de 1977.

<*26) Jornal Folha de 6io Paulo de 11 de outubro de 1977
'Previdência aceita Homeopatia como especial idade'

(*27) Nq Brasil há mais de dez grandes laborat6rios que produzem
medicamentos homeop'tico~, com possibil idades de atender
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uma demanda maior, pois nos medicamentos a quantidade de
j

insumos' menor do que a qualidade que os mesmos devem
ter.

< *28) Jorna I do 8ras i1 de 23 novembro de 1977.· Nessa ocas ião

essa era uma das preocupacSes tanto do .Ministro da
Prevldéncia Social. Nascim.nto e Silva como do Ministro da
Sa,ide, Almeida Machado.

<*29) Jornal do Brasi 1 - ·A Homeopatia quer carteira do INPS.,

de 23 novembro 1977~

<*30) Jornal da tarde - ·Os homeopatas. lytando para ter os
mesmos direitos de seus colegas médicos· de 11 setembro
1978 ..

<*31) Jornal O Globo de 11 Junh6 de 1980.

<*32) A Ho~eopatia' reconhecida no Brasil desde o Império pois
o artigo 70. do RegUlamento Sanit~rio da época já fala nos
médicos homéopatas e suas atividades.

<*33), Essas atit'Jdeseram estranhas pois a Lei -Federal de nómero

1552, de 8 de Julho d~ 1952 instituiu o ensino obrigat6rio
da Homeopatia nas escolas superiores de 'armácia. O
decreto federal n4mero 78841, de 25 de novembro de 1976

aprovava a farmacopéia brasileira (CÓdigo homeopático
oficial do país).

<*34) A pr(JPosta cont ida no projeto de lei do dep.ltado federal
Julianelli deveria ser votada em agosto de 1980 pela
Câmara de Oeput~dos.o projeto procurava tra,ar os perfis

OC'.1pa,Ões e acabandc)
definitivamente com os con'litos de competência. A

132



Homeopat ia estava inclu1da no cap'ftylo das es~ecialidades
I

m~dicas. no' f tem do projeto condensa
ocupa,8es e atividades em t54 artigos e diz:

se•..ão •..econhecidas como áreas deespecializac::ão
médica as ~ue forem adotadas como tal

;\

peda
Associação Médica Brasileira. t raduz lindo
evid~ncia das diferenciaçSes que se processam com
os profissionais. em função das necessidades e
aspi •..aç8es relativas ~ Sa6de e do correspondente
desenvolvimento cientifico e t~cnico da Medicina·~

(*35) O Instituto Hahnemaniano do B•..asil 'oi 'undado ~m 1859.
com a finalidade de conco •..•..er para o aperfeit;o~mento' d~
Homeopatia, congr~ga os hom~opatas do país. t~ndofundado
em 1912 uma faCIlIdade qllehoje faz parte da Universidade
Fede •..al do Rio de Janeiro e foi tran~formada na Escola de
Medicina e Cir~rgia.

<*36) A Homeopat~a foi oficializada como especialidade médica.
pela resoluç~o CFM - n4mero 1000/80 de Junho de 1980.

Assis Pacheco, secretál~iO-!H:'lr,,:dda Assoc iação Méd ica do
Rio de Janeiro, começa·a divulgar listas de medicam~ntos, .

~roibidos nos Estados Unidos e que eram comercializados
livrem~nte no Brasil. Talvez tenha sido este um dos
motivos pelos quais a população começou abusear uma nova
opção te•..ap~utica~ mais natUral e menos agressiva.

(*~8) Jornal Estado de São Paulo de 28 Junho de 1981 J ·Sul dá
assisttneia homeopática gratuita·.

D•..• Izao, Carneiro Soares - diretor dó Lnst j t uto
,$
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Hom~opáticci Fr~ntois Lamasson de iRibeir~o Preto (S~o
Paulo) •

<*40) Jornal O Estado de Sio ~aulo de 9 de maio .de 1982
·Ent idad~ pede a Beltrio"qu€ adote a homeopat ia'.

<*41) Ap6s 24 hs dessa decla~a~;o e ap6s ler a Resol~tão 1000/80

do Conselho Federal de Medicina, onde temos o
reconhecJmento da Homeopatia como especialidade, o então
presidente do INAMPS afirma h~ver se equivocado, porque
·não sabia disso'.

(*42) Duas dessas recomendações foram ass inadas pe lo assessor do '

Secretário de do Minist~rio da
Previdência e Assistência Social, uma de 3 outubro de 1975
e outra de dezembro de" 1975.
o parecer d~sta dltima (dez. 75) era de que: "c abe ao
Minist~rio da Previdtncia e Assistência Social
exp~rimentar novos m~todos ter~péuticos e novas
modalidades ~eassisténciaJ avaliando sua melhor adequaçio
às necessidades do.Pais; com medidas para r~duçio do custo
dos medi~amentos de maior efic'cia e comprovada
necessidade para proteç:io da sadde e combate às doenç:as,
otidistribuindo-as gratuitamente às classes mais pobres da
pop 1.1.1 aç:io·•.

(*43) Ribeirão ~reto , um 6timo centro homeopático onde at' 1983
existiam tres farmácias e dez consult6rios homeopáticos e
cerc~ d~ 7% da populaç:ão fazia uso desse teraptutica.
A ci~ade possui a Cruzada Homeop6tica,
possuia1500 pacientes cadastra~os.

que no ano de 1983

134



(*44) O prefeito Waldenir Bragança, médico sanitarista. assinou
I

protocolo de intenções com o I.H.B. que lh~ cedeu 9
médicos recém formados em Homeopatia. Notícia retirada do
Jornal do Brasil de 27 Junho 1984.

(*45) Jornal do Brasil de 15 de abril de 1985.
<*46) Detalhes maiQres sobre . ~ serio fornecidosessa comlssao na

terceira parte do nosso estudo.
<*47) Anteriormente projeto, , INAMPS já deao o prestava serviços

Homeopatia através dé convênio com o Instituto Grafreé
Guinle, da UNIRIO, ~ ónica faculdade que ensina a
especialidade no Rio de Janeiro.

partir dessa data ° INAMPS dó Rio compraria os
~edicamentos do laboratório da Secretaria Municipal de
sa6de de Nit~r6ie os distribuiria para suas farmácias.

<*49) O evento ocorreu no Rio de Janeiro e o funcionamento da
Clínica homeopática do INAMPS ficaria sob a coordena~io da

!

Medicina Social da Universidade do Rio de Janeirb, do
I.H •.B. e da Fundaçio OswaldbCruz.

<*50) Alega~am os ·homens do governo· que sem a central izaçio
se~jamuito dif(c11 manter um rigor na fiscalizaçio da
qualidade da. matéria-prima e do proce~so de produçio.
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CAP1.TULO 5

COMO OCORREU O PROCESSO DE ELA80RAC~O
DOS PROJETOS DE· IMPLANTAÇ~O E SUA
EXECUC~O ATUALMENTE NO INAMPS:

RECESSO TEMPORf.'lRIClDU DEFINITIVO?
'\



A introduçio da Homeopat ia dentre os serViços médicos.

oferecidos pelo INAMPS teve corno finalidade maior proporcionar ao

cidadio seu direito de usar recursos nio convFncionais na cura de'

seus ma 1e s , além dDS empregados pela . medi~ina oficial. I~

implantaçio da terapéut ica homeopát ica no INAMPS passou de. sonho

acalentado d~sde 1978 a real idade em 19B6, /"
p~r vontade e açio do

"(?,

ministro da Previdência e Assistência Social, I:k .. ~Ja1 d í Ir P i r e s ,

que exigiu e abriu espaço para a Homeopatf ••

A partir do momento em que o Ministro mostrou ~nergia quanto

a e s se seu ans e io , lo9 OI f o i I ns t: itu f dou m 9r 11po :d(:-~traba I ho (* 1) ,

afim de viabil izá-loseus anseios. Esse grupod.et r ab a 1ho
deveria apresentar sugest5es para aimplantaçio 'e racional izaçio,
em todo o país, dos programas de Homeopat ia, Fitoterapia e
Acupuntura, . ,

num prazo de 60 dias, após o que teriam 30 dias para

apresentar uma proposta concreta de implantaçio das Medicinas

tradicionais ou alternativas.

o Pr o i e t o+p i l o t o ele Im'plant<:\r;~\oda PnH ic a Homc o o á t i c a nos

ambulat6rios do INAMPS represe~tou, teoricamente, a .v i t ór ia dos
homeopatas na luta idealista de ser a clínica homeopática
instalada junto aos serviços p~bl icos. Essa atitude viria a
satisfazer uma ansiedade popular, e a demanda pelos SE.'r v i ç:os
homeop~t i c o s" nio estaria mais restrita a uma faixa da populaçio

indo aoss~rviços p6bl icos,

Todos esses fatos, s e v i t OI" i o s os, c u l mi n ari am'<c om um do-s

ob Je t ivos do SistE.'~mé\Nacional d e Saú de do Ministélrio da

Previdência e Assistên~i~ Social de oferecer 'à populaçio .novos

métodos terapêuticos de menor custo quanto a medicamentos e novas
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modalidades de prestaç~o de serviços médico~, mais de aco~do com
\

principalmen~e às classes mais
pobres. Uma das d'ificuldades d~ um projeto dessa natu~eza seria a

posiçio da Homeopat ia que, há bem pouco tempo,

totalmente marginal izada; de c on cret o s ab i a+s e que havia sido
·~nquadrada· entre as ·prát icas alternat ivas· e que possl.lía

an t e c e d en t e s l e s a i s v i áve i s (>f2) •

.Os elaboradores. do pfojeto deparavam-se ainda com um outro
! I9,"ande prob Lema que er a o de c(JIlHJfazercssa inclusio. EnH~oJ
I

criaram s ei s ob.Ie t ivoaí específicos:
~.

•- Crjar áreas experiméntais p~ra poder adequar
ent,"osa,"eSSé\ PI"t,t ica dentro dova t end i nien t o geral.

- Estimular a capacitaçi6. de profissionais na
prática homeopát ica visahdo disPor de recursos
humanos suficientes e de q~alidade ,para programaçio
dos ser v i t;(JS.

- . Ln cen t ivaI" pI"oc!u,ão de
a ligada

evi t ando a
tecnologia nacional.

à 'farmacotécnica
ger~ç~o de novas

a
Fun d amen tal men e
h()m<-õ'oP{-l.ti c a ,
df~Pf?l1dénci as •

.... Est i mu lar o desenvo lv imen t o .de estudos e pesquis><:\s
em Homeopatia para apI"imorar a qual idade dessa
prát ic a ,

- Conjugar a prát i~a homeopát ica comd outras, visando
incrementar' a éfic'ácia e efet ividade d~ cada uma.

- Incorporar uma práti~a de baixo custo operacional,
pl"Oporcionando maior folga na programaçâo de
S(-?," V i c o s •• (*3)

o pl"ojeto iria introduzir uma prát ica cujos

custos; por se~em relat ivamente menores, se adequariam mais ;\e
o•• _)

condiç5es ~xigidas Pelo Ministério da Pre0idência e Assistência

Social, ~nde, além desses baixos.custos, teria a vantagem de uma
apl icação terapéut ica prat~camente autOnoma, sem grandes
dependências exte~nas, como é o caso d~ terapéut ica clássica. o

~le se pretendiael"a que a clfnica homeopát ica fosse i inp 1 a nt a d a

primeiro nas cidades-centros de Estados <*4), já que fora daí



possulssem especial izac:io em Homeopat ia reconhecida pelo Conselho

Federal de Medicina etive~sem interesse em exercê-la

- os n6cleos de atendimento homeopát ico dev~rio estar
integrados ao re~to do atendimento ambulatorial das
~nidades do INAMPS;

- a escolha das unidades que incluirio a, Homeopat ia no
seu atendimento deverá obedecer ao critério de
acessibilidade social e geográfica, e também
contemplar a di~tribuiçio atual dos profissionais que
praticaria o atendimento homeopático. Ou seja, os
n6cleos nio podem ser dispersos, tendo apenas i
médico homeopata, nem concentra~os, englobando todos
os homeo~atas, em uma 6nica unidade;

- é fundamental que sejam respeit~das todas as
cor r en te s de ab ord ag em homeop át ic:a, " p I ur a 1 is te, s e
unicistas; é desejável que, e~ cada n6cleo, estejam
presentes profissionais de ambas as correntes; ,

- os e~~ecialistas em Home()pati~ utiljzario
consult6rios ambulatoriais comuns, com o suficiente
isolamento ~ue pdssibil ite uma adequada relaçio
médico-paciente. Serio utilizados os recursos usuais
para exames complementares de diagnóst ico, ainda
que com uma demanda (·~spel'"<:idamcn ór •

- ~()mo tarefas imediatas e básicas para organizaçio do
plano-piloto colocam-se: levantamento dos profissio-
n a is méd icos, I o t ados no I NAM P S , com capac it ac~~o
formal de p6s-graduaçio ou especial izaçio em
~omeopatia; levantamento dos profissionais

Par ma c éu t i c o s , Lo t ad o s no INAMPS, com c ap ac i t ac ão

formal ou que manifestem deseJ6 de capacitaçio em
Homeopat ia; e desenvolver contatos, inclusive com a
for~açio de grupos ou comi555e5 de trabalho, com a5
ent idades representat ivas de especial ida~e na cidade
ou es t ado,." (1(·5)

,eram os primeiros passos dados em

implantaçio da Homeopat ia nos serviços póblicos.

A implantaçio do Programa de Ho~eopat i~ estava, nessa época,
entre as metas prioritárias do M~AS. Em janeiro de 1986 <*6),
[)jr. HE.'s j o Cór d e i r o., d e t e r m i n a v a à s

Secretarias de M~dicina Social, de Planejamento e Administraçio
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r
que fossem feitas projeç6es regionais para que estas executassem

levantamento de recur~DS materiais e humanos (p~incipalmente o

numero de médicos com especial izaçioem Homeopat ia),

Home óp a t I a nas unidades IlH~'d i c: O·"

assistenciais vinculadas a cada superintendência regional. Assim,
I .

as secretarias regionais

deveriam programar a produ,io e distribui,io do mediTamento
\

homeopático na unidade assistencial p~estadora do pretehdido
s er v i 1;0 • Os projetos e/ou progra~aç6es elaboradas pelos 6~gios

.téc n ico s, das 1,1pe I" intendénc ia Ir e 9 iona 1 ir iam à d ire I; io 9 era l , e ,

ap6s aprovaçio do. superintendente region~l, para exame das três
s ec r e t arf a s ,

maneira, t l' d",I."S .o secre'~rlo ~ ervlços Médicos do

Min,istério da Previdéncia e Assistência Social, Or. J~s6 Saraiva
Fel ipe, inst i t u i 'um gl;'upo de t rab a lho <*7), de Illoeloa ap resen t ar

a número a t ua l izado de profissionais' ex i s t en t es nos quadros do

INAMPS e fazer estudos quantitativos de pessoal a ser reciclado
e/ou a ser contratado no futuro.

A produl;io ea distrib~içio do Illedi~alllentohomêopático foi

n\ ot ivo pa:l'"a u 111a ba t c\1ha t ravada ent ,..e 6r9ãos 9o V E~I" namenta is ,

encarreg~dos para tratar desse assunto, e as empresas privadas.

Exporemos esse embate superficialmente, apenas com o intuito ele o
" . 1 .

I c.:' it or conseguir, .ma i s tarde,' tirar suas pl"6prias conclusões
. .

sobre o q~anto o que ocorre ·at~'s dos bastidor~s· define o

suc esso ou. Prac asso das Ql.1est<Jesen vo 1v idas em um pro J (.:'to de tal

Alguns esclarecimentos se fazem necessários sobre o assunto
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medicamentos homeopát icos. A~ualmente, Ribeirio Preto, ~través do
i

Inst ituto François Lamasson, ~ um dos pb~cos centros formadores

de farmacêuticos homeopatasj e o faz em pequena quantidade. A

maioria dos farmacêuticos homeopatas são for~ados por outras vias
não~oficiais e por interesse pr6prio.'

Assim, a produção maior de medicamentos homeopát icos acha-se

concentrada nas reg~5esSul e Sudeste, nas cidades de Rio de
Janeiro, São Paulo.e Curit iba (atualmente considerado um centro

formador de médicos ~ farmacêuticos homeopatas),padrão

e f et uad a por péquenas Par mác ias com laborat6r ios , com ou sem
f i 1 i a i s , e por ·empresas 'armacê~tjcas· (*8) de maior porte, com

uma visio mais comercial, e, como tal, acham-se concentradas
junto aos érandes centros. Estas, comercialmente, têm ligaç5es
com farm~cias pr6p~ias ou nio para a distr,ibuic;io de sua

produc;ão.

A Organização Mundial de Sadde recomenda' o estudo de
t erap éu t i cas alternativas, e a Homeopatia está entre elas, pois,

teor jcameotç·', seus medicamentos sio destitufdos de efeitos

co la t er a is , possuem, ~aixo ctisto em ~elac;ib aos medicamentos

~10p'ticos; sio mais acessfveis ã populac;io de baixa renda, tudo

aI iado ã eficiência curat iva. Desse modo, introdução dos
medi camen to s f:!omeopf:tticos a um númer o ma ior' de usu'r ios selr, i,;l.
inter-essan t e tanto a nível governamental conHJa nível priv<Hjo.

homec)p'ticos e ê'.\ d is t r t bu lcão , a car so governamental. No en t an t o ,
esse fato nio ocorreu, e a medida t~mada pelo governo foi a

criação de umconvénio com a F~nda~~o Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para

a produçio d2 medicamentos homebpát icos. cuja distribuiçio seria
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gratuita nos postos do INAMPS.

Esse .convênio foi firmado entre o Init ituto Nacional de
Assistência Médica da Pre'(idência So ci al \ (INAMPS>, representado

pelo seu presidente, DI"" Hésio de Albuquerque Cordeiro; a

Fundaç~o, Oswaldo Cruz(FIOCRUZj,re~resentada pelo seu
presidente, ,pr.ofessor Antonio Sérgio da Silva Arouca; a

Universid~de do E~tado do Rio de Janeiro (UERJ), através do

Instit~to de Medi~ina Sociai <1MS), representado pelo reitor, Dr.
Charle~ Fa~al de L~ra; e o Instituto Hahnemanniano do Brasil,

representado pélo seu presidente, Dr~ Alberto Soares Meirelles,

nos campos de Ensino, Pesquisa e Cooperaç~o Técnica para o
,desenvolvimento de at ividades I igadas ~ prática ho~eopát ica".

Ness(~' con vén io, cada p<.'.\rt(~ nomear ia um representant e, de modo <.~.

formar uma comiss~o de acompanhamento, supervisio e aval iaçio do
mesmo, 'realizando reuni5es peri6dicas, ,destinadas ao controle e

aval i~ç~o dos resultados dos projetos advi~dos desse convénio,

isso tudo com du~açio de dois anos"
,A op~lo que a FIOCRUZteve para a viabil izaçio da Central

de .Medicamentos do pre>jeto foi a con s t ruc ão de galp5€::s pn~:-

moldados, devido à urgência dos prazos, e por ser Uma soIuçio
menos bnérosa em sua finalidade, que era a de suprir a futura

demanda do INAMPS a n fvel nac iona I " Na oc a.siia, foi' constituída

uma,comissiopara as 1 icitaç5e~necess'rlas ao desenvolvimento do
c i t ado PI~C'!j€::to"

Foi contratada (em regime de contrato ci·vil) uma equipe de

qua tro

de modo

farmacêuticos com "comprovada experiência" em Homeopat ia,
a prcduz i I" os med icamen t os e fonl ecé-los à
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assiste~cialdo INAMPS, a outrossel'"viços póbl icos,
I

além de
controlar sua qual idade e eficáiia, voltados para a pesquisa,

cuja +unc ão é o de aperfeiç:oamentoda prep ar ac ão e .apl i cac ão dos

medicamentos homeopát icos. Os técnicos foram selecionados através
dé concurso divulgado pelo INAMPS e FIOCRUZ, tendo sido admitidos

13 (dos 240 candidatos) paratl'"einamento em curso de duraç:io de

30 horas, com au las te6r icas .e prát ic as apost i1ad as , de modo a
facil itar o aprendizado. Foram também contratados os serviç:os de

consultores em hotânica, Zoologia e Agronomia, dada a natureza do

Mont ou-se bibl ioteca para consulta estudo ·dos

profis~ionais e estudantes de Homeopatia. A partir de ~studos e,

foram obt idas mat ér ia<::.;-pr imas .consideradas ideais. Os
equipamentos e vid~açarias foram. adquiridos após seleçio das

firmas que melhor respondessem àsexig~ncias técnicas 1 istadas.

Devido às dificuldades 'no mercado, a central resolveu
produzir 9 l óbu l o~; m i c ros I ób u los (mais usados pelos

con~umidores) e, dado o fato de nid existir um órgio oticial para

controle de qualidade. ser'ia criada uma central de c on t ro le ·t:OIil

normas rigidamente homeo~áticas·, além de contatar os 6rgãos

oficiais para registro dos m~dicamentos hOlileopát icas. A equipe

estar sempre atualizada, parte ic ipanda 'de eventos
c~entrficos dentr~ da área. Havia projeto para a i~plantaçio de

~ehtros de manipulaçio e distribui~io nas unidades assistenciais

fê\rmac~uticas· elas Superintendénc:ias Regionais, tudo programado,
porem hoje nada exe cu t ad o ele acordo com o PI"E~visto.

Em r eun l ão ,
:v

6 coordenador de A~sisténci~ Farmacéut ica do

INA1"1PS a coordenadora de Administração Unidades



Ambulatoriais definiram 100 (cem) medicamentosa serem produzidos

com suas respectivas escalas, poténci~s e com previs~o de futura

demanda. A previsão orçamentária do projeto para o exercfcio de

i<J87 foi i c.;.'f~!'tuadaem es t ud o c on Jun t o com o scr v ico de apoio

administrativo da FIOCRUZ.
Todo esse quadro descrito geraria uma polêmica ~Jito grande

ei em Janeiro de 1986, os s i1'1 d ic atos, da I nd ú s t r ia de P rod 1.1tos

Farmacéut icos, do Estado de s~o Paulo, Farmácia e Laborat6rio
Homeot er áp i co+Lt da , (SP), Weh~da do Brasil Laborat6rio P. Far mác ia

Ltda. (SP) , Homeopatia Almeida Prado (SP), Nov~ Era Homeopatia

Ltda. '{RJ), Almeida Cardoso Laborat6ri6 e FarmáCia Ltda.

Gl'"IlPO Natura de Homeopatia (RS) e, finalmente, Fannác i a

Homeopathus Ltda. {RS) mandara~ ~ revista Isto é a seguinte

c ar t a :

·!oma~os a liberdade de enviãr-Ihe o documento. O papel
do Est.do frente ~ questio da ~omeopatia·, em anexo,
por ent ender'mo s qUE, d ir e t a ou -i ndi re t ament e , IJ.Sa.
poderá nos ajudar seja posicionando-se de público
tomando' medidas efetiv~s em sua área.
As 1',Jtjm;:)5

,Minist'é.'"io
,imi n ê n ci a
Cr uz pa.r,,\
I~om~!'opáticos ,

in formj';\d5ps" ~ t (!'!Uos dão C'(:)11ta d e qU(~ o

da Previdén~ia Social encontra-se na
de assinar contrato com a Fundação Oswaldo

a produção estatal de medicamentos

Frente a gravidade de tal at itude, tomada ~or leigos em
homeopatia, sem consulta à Comunidade Homeopática
Brasileira, os empresários dó ~etor uniram-se para dar
sua posiçlo e cobrar a p~rt icipaçio de todos os
legítimOs repr~sentantes' da HomEopatia no Brasil
(médicos, f~rmactutitos,labor~t6rios e usuários), n~s
discuss5es e tomadas d~ decisio~
Não aceitamos que um tema de tamanha importancia SEja
discutido emrEuni5es fechadai e as decis5es tomada~
pr~cipitadamente, sem uma análise profunda e def~lhada,
a't e n d e h d o IJ. n i c c\ me n t E a n e c e s s i da d e doM i n i s t I~o d a
Pr~vidência de se desincompatibil Izar do cargo que
0<:1.11' a • a _ •• (*9)

O documento enviado questionava a idéia da estat izaçio da



produ,~o de medicamentos homeopiticos para· fornecê-los aos
usuários do INAMP5, apontando os per igos da es t at izacão p"""a o

parque jndustrial farmacêut ico homeopát ico Brasileiro, além de
'::;U!H~I" ir qual o papel do Es t.ado ,

Apontam os autores do documento várias cont~adiç6es como:

.( ••• ) o pdblico em geral e as forças polft icas da Nova
Repdblica ficam afrontadas por um projeto estat izante,
dado que tém se posicionado claramente a favor da
desestatiz~çãoda economia (••. ) ficando' somente o
pr6prio INAMPS e a FIOCRUZ, que nunca lidaram com
Homeopatia, a debater a execução de um projeto (••• ) E
que sem a~rese~tar qual~uer argumento consistente,
conclui pela necessidade de central izar a produção de
medicamentos nas mios do poder p~bli~o (••• ,), chegou a
ser cogitada a id'ia absurda de. importar álcool e
outras mat'rias-primas produzidas no Brasil( •.• )·

5ugel" iam a inda que estava sendo eon fund ida a id é ia cio que

fosse servIço de atendimento ao póbl ico com produção; de que, por
ser a FIOCRUZ uma '~mpresa estatal, viam nisso um modo de
·eanalizar com esse pr~jeto grandes verbas para a fundação, não se

importandO em comprometer todo o sisteMaprodut ivo privado de
Homeopatia do pafs.

Acusavam o projeto de t~r um baixo nfvel técnico, afirmando
que ~ privatizaçio teria condiç5es de atender à demanda,

esta' restringida pelo nómero 1 imitado de homeopatas prat icantes

e' pela formação de novos a curto prazo. Apontavam para a

mão~"de'-obra , dadas as particularidades dos

'medicamentos homeopát icos, E: ar irman do que uma das causas ele se

manter a qualidade é a concorrência livre entre os produtos
p r i va d 0<.:. , que buscam melhor qual idade em seus medicamentos. Dão

serviços de atendimento m~dico homeopático, ac omp an han do o
. .

desemperiho e aval iando suas possibil idades.



Finalmente, sugerem um tripé: io INAMPS no atendimento, o

setor privado na produção e a FIOCRUZ na pesquisa e controle de
qua 1 ida de. Essa argu OIenta, ia , na verdade, deixa entrever a

tentativa de legitima,ão pelo setor privado, de modo a se

introdtizir no sistema e não ser esmagado por ele:

~ •• Ocorre, porém, que aestat ização e central ização
da produ,ão de medicamentos homeop~t icos ameaça
diretamente a iniciat iva privada, j~ que concor~er~ no
consumo de mat'rias-primas em condi,Ses desiguais. De
um lado, uma e~tatal relativamente grande e, de outro,
um parque industrial privado pulverizado e atomizado.
As ind6strias nacionais d~ pr~dutoshomeop'ticos serao
prejudicadas principalmente nos mercados de insumos,
tais' como o de vidros neutros e o de lactose (para
citar somente dois', cuja prod~çio , 1 imitada, e de
'expansao lenta e difícil. O projeto estat izante E
céntralizador acabar~, assim, por sufocar a iniciat iva
privada, pondo e~ risco o pr6prio atendimento fora da
rede daprevidêntia, e contribuindo para o colapso de
todo o sistema de atendimento homeop~t ico j~ existente
e de·eficiênci~ co~provada ••• •

Na verdade, esse colap~o Esteve bem 10n~e das Expectat ivas,

visto que a produção e distribuiçio dos m~d~camentos nio exist iu
a nívelp'lb1 ico , Tentava~ u~ bloqueio político, 01.1 melhor, uma

S i s tema, de macio a nãosere~ marginalizados e, corno ta l . s eu

teMor era o da extinção ou dos parcos lucros. Jn t er e s s an t e

apontarmos o fato de que essa minoria poderosa, dentro de um

sistema marginalizado como a Homeopatia, assume ~ vestime~ta e

usaest~atégias s~melhante~ às do modelo médico tradicional, ou

seja, trata-se da t6~ada do poder e do controle da situa,ãti,

J emb 1'- an d o+n os, através da história, o combate alopatia versus
homeopatia. Aqui, um dos motivos da compet içio eYa o controle da

altm do cont~ole do mercado de
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Independente das disputas que ocorriaminos bat idore~, vinha

a p úb 1 i c o, em 30 de janeiro de 1986 <*1.2), a implantação da
ter~ptut ica homeopática no INAMPS de São Paulo, objeto principal

deste capítulo, tentando mostrar.de que modo seria aplicado o

te6ricb, ou seja, do planejado, mostrar o que ocorre hoje (2 anos
ap6s), o que foi executado.

o Programa de Assisttncia Homeopát ica no INAMPS-SP foi

discutido emdiver~as reuni6es da Comissão Regional para a
'Lmcl an t ação das Terapt.Jt i c as Alterni\t ivas (Homeopat ia,

F ito terap ia e Ac u pu nt 'J I~a ), fazendo parte da mesma médicos e

do INAMPS, Secretaria de Saóde do Es t a d o ,

S~cretaria da Higiene e Saóde do Municfpi6 de S~O Paulo.

homeopatas,representa~tes das AssociaçEesde Homeopatas no Estado

de São Paulo. o pensamento inicial era o de prestar 'aten~imento
nos principais postos do INAMPS, poré~ muitos homeopatas não

concordar~m em ser removidos e, comonio er~ no momento possfvel

.p6bl ico para novas contrataç6es, o programa foi
.,
restringido à cinco PAMs: Santa Cruz. (Zona Leste);

(Zona Ce n t r o) , Belém (Zona Leste), Maria Zél ia (Zona Norte) p

Bela Vista' (Zona Centro).

No INAMPS fora~ detectados 75 homedpatas e 4 farmacêuticos

dos quais 36 médicos e 1 farmacêutico no interior e 39 médicos e

3 f<:\I~nw,c:éuticosna capital. N,l capital somente 7 lúédicos adcr f ram

ao ~rojeto, assumindo funç:6es efetivas apenas 1 médico homeopata

no PAM Bela Vista, 1 médico homeopata no PAM Bel~m e 3 médicos

homeopatas no PAM M~ria Zélia. A<:'=>. pretensões eram
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tfvessem homeop~tas 8, através do AIS, a Secretaria de Higiene e
I .

do Município participaria do programa instalando
Homeopat ia em seus postos e centr6s de saóde. Portanto, seI' i a

usado o méd] co j á alocado no s i"stema €' que tivesse e s pe c ia 1 ização
em Homeop~tia e interess~ em passar a exercê-la. Nada foi feito

na ocasião par~ dar condiç5es divérsas aos homeopatas, pois, na

verdade, E:~SSE:~S homeopatas de boa von t ade " ser i-am apenas os
pilotos das pretens5es governamentais. Desse modd, os formulários

u~ados nospost6s ~m nada foram modific~dos; apenas foram .dados
aos homeopatas 4 horas para atenderem 2 (duas) consultas novas e
4 (quatro) ('etornos e, caso não houvesse retorno, seriam 4
c~nsultas riovas no citado,perfodo.

A aval iação do sistema iria desde as modal idades da marcação

de consulta até cust~s e opinião dos pacientes usuários desse

novo benefício oferecido. Resumidamente, essas eram .as pretens5es

do grupo encarregado de implantar o programa de terapêut ica
homeopát ica, no INAMPS-SP.

Caminhava mais uma vez a Homeopatia em bu~ca de sua

consol idação enquanto entidade médica, submetendo-se a ser
colocada ent~e as terapêut icas altern~tivas para ter melhor

aceitabil~dade péla Medici~a oficial. o momento era de reflexão,

dado o papel que a Homeopatia e os hbmebpatas assumiam, podendo
ser uma 6tima oportunidade ~ara o desenvolvimento de pes~Jisas e'

de um novo mercadci de trabalho, além de dar ao usuário do sistema

mais uma perspectivà terapêut ica em busca da cura, criando-lhe
mais uma opção ou, dependendo das bases de sua implantação,

.r.edunda~ num fracassb, atrofiando-se.

Na época, a sit~ação indicava que essa nova opção caminharia
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para a hipertrofia; todos se mobil izavam e inómeras reuni6es eram

despertando novas idéias e abrindo horizontes para
outras pr6t icas alternativa~ de saóde. Desse modo, sur-gia um

grupo de t~abalho criado pela Coordenadoria de SaódE da

Comunidade da Secretaria de Estado da Saóde e pela Secretaria ~e
Medicina. Social do INAMPS-SP, que, em agosto de 1986, e s t ud a

outras ·práticas altirnat ivas já ~sadas pela populaçio.

Estaria e~sa atitude comprovadamente popularizada e, agora',
o preocupa~50 a nfvelgovernamental indicando descontentamento Em

relaçio ao atual sistem~ de saóde? Nesse, o atendiment6 ~ saóde

sempre foi voltado para uma Medicina 'curativa, sem atingir as
causas básicas do adoecer IPol~émisso n50 tem sido adequado, dado

\ .

o colapso em qúe se encou t ra todo o sistema. Voltallj--se, então, os

homens que planejam sa6de, para novos meios que possam auxlllá-
los a ampl{ar as opç5es de cura e, dessa maneira, t e n t ar

modernizar o sistema, at ravés; de uma M"edic ina pn,:VE:nt iva E~

ideologicam~nte social.

A introduçlo das chamadas práticas alternat ivas em serviços

póbl icos nos dá idéia de que; pelo menos teoricamente, está sendo

.d ad o ao homem o direito de optar por novos métodos nio
convencionais de curar seu~ males, através de uma visão m~dita

voltada para o seu todo orgênico, talvez mais integrada com a
natureza.

Na verd ad e., a Homeopatia se enquadraria dentro dessas

chamadas alterhativas sdmente se esse termo for usado como

sinOnimo de coruplementariedade, indicando que essa prát ica é, sem
dúv id a , outro recurs o ,' pois essa ·Medicina home op a t i ca " tem POI~
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i'

1t~adiçio e uso um to~po de dQ~t~ina s61ido, que lhe confe~e estar
dent~o da ciência. Assim, i asp~{-\t;iCC1,S. tradicionais 'e as
alte~nat ivas(no n~sso estudo, ésp I:~C if i c amen te,

Es~a ,nova visio governamenta~
"'011:> I "7> v' ',,"I n ~~ 0(""" c:: " ~{o"" ";'''..I.oI..lIW. • \i"a f, I os hori~ontes e abria espaços para

!
,que

novas op~6es em Saúde fossem en~ontra~as através da pesquisa de
I

prát icas usadas p~la população.

o gruPo,citado anteriormente (SES e INAMPS) organiza,
I '

;1

si s t ema s c u l t ur a l s de 'saúde, assim como outras
,prf:tticas mkdicas alternativa~.

Os o~jet i00s desse s~min'rio eram:

-aprimorar. a proposta do ProJetb de Práticas
Altel"l'li1ti va s ,

-divulgalr,todo o PI';OC:f:'SSOf:' ;:\Spesqui<.:;as Jáinic:iac!as.
+d i n am i z ar- i todo o PlriOC(~ssojunto às r e s i.ona.i s e
distritos d~ rede da Secret~ria de Estado da Saúde
(em São Paulo) elrede do INAMPS '(nos Estados)

-promover e intenslficar intercAmbio com profissionais
,in tl-~I" f~ss<:-l,dos1:2 com os j f:t C OIllP romet id os no proj e t o de
in c or pcr ac ão da Home op a tj a no INAMPS e em v ias de,
implantaçio na Sec~etaria de ,Estado da Saúde (SES)

e', finalllle~tE.',
-pre~ncher as lacunas
deixadas ~el0 Primeiro
Es t a d o dai Sa6de Cd e z ,

previsrveis~ ~Je ullla
encontraria no início dé

temáticas e operacionais,
Seminári6 da, Secreta~ia de
85) dadas as dificuldades,

prop os t a t ãb i nova dora
SI.1<:\, elàbc>I"aç:io· (-)('i0)

'Fol"am !e~I,postos temas pc)!":demais Interessantes, houve' uma

qUé apenas
citaremos, de modo a da~ uma idéia da ~brangênçia do se~in'rio:

CC
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Medicina e cuya na avaliaçio cristi européia
med iEva 1 •
Gênese e evoluçio da ciência ca~tesiana e o
estabelecimento da medicina cie~trfica
F i t ot er ap ia
QIJ irop a t ia
Xamanismo indígena

- 'A cura nos cultos afro~brasileiros
A· exp er iênc ia ch i.nesa - t rad ic ão x pa) ft i c a de
saúde
Fundamento~d~ antroposofia
Medicina a~urvédica
Medicina natural . . . .

- O movimento alternativo e as prát icas alternativas
desaÔ.de na conjuntura' atual
Tecnologias alter~at ivas para educaçide saúde
Home6patia - conceitos fuhdamentais
Histórico ~olrtico - institucional da homeopatia
'no Bi-'asjl
Homeopatia na rede básica - O ProjetoINAMPS e o
Projeto Secretária de Estado de Saúde de Sió
Paulo.

Tive~os' oPortunidade de entrar em contato com as prOpostas

finais e.o ma t er LaI p,~odu;.:=idon es se seminário a u.xiLi ou nosso
estudo, graças i ~iquéza de seu conteúdo. dado o conhecimento
cieMtrficode~o~trado por seus autores.

?\lém tí esses ratos todos, a Homéopatia pre~endja ser
introduzi.da no Est~do através da Secr~taria de S~6de do Estado..
<AiS), com ateridimento em treze distritos sanitários e em

convênio com a Santa Casa d~ Miser~c6rdi~ de S~oPaul0 prestar

assistência homéopáti~a na regiio da Barra Funda~ As dificuldades

no infcio eram a falta de r~cursos humanos e mater.iais (niu havia

vagas para a contrataç~o de homeop~tas) e a '~lta de divulga,io
interna,desse novo fato.

Algumas me d idas eram PI"oP,ostas, .como a CI~, ação de 'vagas no
Ql.1ad I"o do INAMPS para médicos e farmacêuticos homeopatas,
promovendo, concurso para sua admissio; c~iar conv~nios com
entidades de ~nsino oficiais de Homeopatia para a reciclagem de
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PI"Of' issi ona is i n t er e s s ado s i' agilizaraimplantaçio de
\

farmácia

homeop át Ica regional utilizando a matéria-prima .da FIOCRUZi e,

finalmente, divulgar dentro dos PAMs a nova especialidade. O

processo havia sido inic~ado e a~ sementes estavam plantadasi o
que ficava nadóyid~ era se a terra havia sido trabalh~da

adequadamente. ,

Independentemente desses questionamentos, ás reuniões
aconteciam, os projetos setor~avam .~ealidade e, ém maio de 1987,'.1 '

o C orr ia no R io de Jane iro o iI Encontr o Nac ion a I dos Homeopa tas d o

INAMPS, promovido pela d i rec ão 'geral da entidade a
,

Superintendência Regional do Rio de Janeiro. O objetivo do mesmo

f6i o. de mostrar ~omo ocorreu a implantac;iO da HomeoPat ia na

rede, a situac;io atual ~os programas, o problema do~ medicamentos
e discuss5es e elaboraç5es de propostas e a apresentac;io de

relat6rios pelos grupos de trabalho nomeados.

Acreditamos que o evento foi uma tomada de consciência sobre

algo id~aliza~o por alguns que construíram um modeloi qu e estava

sendo submetido a um teste ~ara ver se era ou nio adequado e, a

partir dai, ser aceito ou ~esprezado, em prol de outro de melhor

aplicabilidade •. Ao lermos o material apresentado durante o

Seminário Medicina e Cura,(ji citado alguns par'~rafosantes),

alg~ma~ palavras nos chamaram a atençio, pcwém bem poucos devem
ter se apercebldo e dado o devido valor a elas:

• P r á t icas e t'er apé IJ t i C as a 1 t e I" na t iv <:~s (Ir O t' I" Q II .!J.lll.
mod(flQ t))édico~o°<;l,ssistencialcom li distcw(;õ(~S ~ __.:u
00S50 correm o risco de serem excentricidades ou
toncessoes institlJ~ionais, sém outroobjet ivo senio de
Q s t e o t a r a t Q 1 e r S\n ç La ~ ios t i h1 i di Q qu e a s i n c o Ir p O Ir O Ij •

Para que, elas s e lrral aem .e flolresc;am como dc;:v<o:-:-m,é
Plr(~ciso !llqd;3rf5':;P mnd(~'lp POlr outro,~.a IllQdi'll id;:ld~
d.Q ª t- (-"nfi i OlPOt- o, Ii::.ljj ''iPI'! d Q...a. Ilr (o:-:-qq!Pg diQp r ed om i n ao te,
~ I'>SprHOO J2..aI::..a jl r\ltE'rDªtiyo.E~ o novo.
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No inIcio do planejamento de nosso est~do, ide<;\lizamos como

parte final do mesmo uma avaliaç50 através de questionário a ser

'passado aos médicos homeopatas do INAMPS, en car reaado s de cumo r Lr

o programa de implantaç50 no atendimento di~eto aO usuário do
I

sistema que dessa especialidade fize~se uso ou que para ele fosse

enviado po~ outros médicos alopatas,ou 6titro meio qualquer.

Seguimos nosso cronograma na medida do possf~el e qual não foi

nosso espanto quando~ ao sair para concret izar a 61~ ima etapa,
deparamos com um quadro absolutamente inesperado. Nossa
amostragem havi~ sido reduzida a apenas um posto do INAMPS a

prestar atendimento homéopático! Apesar de sabermos que nem
sempre o programado ocorre, o fato nos surpreendeu, e r~solvemo5

mos t r ar , através do Estudo de Caso do PAM Maria Zé} ia, como tem

funcionado, atualmente, o ateMdimento homeopátic~no INAMPS.,'
Iniciaimente, como j'cit~do no capItulo anteribr, no INAMPS

o acesso ao programa seria livre ou atrav~s de encaminhamento por

médicos alopatas. Cada médico disporia de 4 horas para atender 2

c6nsultas novas e 4 retornos ou 4 consultas novas, dadas as

pecuI iaridades da especialidade. No princlpioi os PAMs escolhidos

+or am : r.. 'c\pa, Sant·e Amaro, Heliop61 is, Maria Zélia, Consola~io e

Bela Vista,

médicos n~o concordavam em ser removidos. Assim, E' 'Pet i v ame n t e I

apenas os PAMs Belém (Zona leste), Maria Zélia (Zona Norte)
8elêt. Vista (Zona Centro) passavam a atuar e tentar salvar o

p,"og,"',:\mado.

Quando do 1evan t ament o dos r ec ur sos humanos , 75 hOIlIE.'OP,;Ü ê\5

f~ram detectados nos quadros do INAMPS e, destes, 39 médicos eram
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d a capital e 4 ~armatêuticos homeop~tas, sendo 3d~ ,capital.
F6ram entio' feitos ~,ontatos com oS mesmos pa~a apurar eiuan tos

estariam int~ress~dos em aderi~ ao prógrama.

Numa priméira amostrag~m, apenas 10 médic05 concordaram e~
aderir ao p~ogra~a e, ap6~ passar por flutuaç5es, este número

reduziu-se para 5 médicos homeopatas, atuando 1 no PAM da Bela

Vista, p no PAM Mar ia'Zél ia e i no PAM Belém.
I

Hoje, ap6s qu ase
dois ' anos dei mp Ian ta c io, , e fE.' t ivamente o que se tem é apenas o

PAM Maria Zélia, ~ue presta esse atendimento através de 4
médicos, 3 sio pediatras e ié clinico geral, dentro de condiç5es
especiais e bem diversas do planejado. O qllest'ionário elaborado

"
! (anexo) procurava mostrar o perfil do novo especialista e,

procurava dar idéia de como o programa em si estava caminhando.
o PAM Mar i~ Zé l ia loca 1 iza+ se na Zona Norte; é 1.1 OI P os t o e OI

boas' con d icde s de atendimento a nível ambulatorial,
serviços de clínica geral, especializada e pequenas cirurgias, e

há dois anos oferece a Homeopatia ~o seu leq~e de opç~es. Os

médicos ~ue fazem Homeopatia nesse PAM sio jovens tanto em idade

como no exer c Ic io da' Medicina e da Home op a t ia 'como especial i dade ,

Nó Maria lél ia estio há três anos e optaram pela Homeopat ia por

terem interesse e acreditar~m'nessa,terapêut ica médica,pois, nada

nos le~ou a crer que haja e~t(mulos para tal no citadb PAM.
,

Na verdade, o questionário assume uma nova funçio~na medida

em que mo~tra apenas ~ fotografia de uma unidade isolada das

'demais, n~ qual a Homeopatia existe como especialidade graças ao

pioneirtsmo desses ~'dicos. ~?ntão, um e s t udo

exp 1or at 61" io, na medida em que irá fotografar uma dada situação.

Os mDtivo~ que levaram esse médicos a se interessarem por essa



e sp e c i a 1 i d a d-e for-am semelhantes e todos buscando amp 1 i ar

conhecimentos, buscando uma ter-apêutica que apresentasse melhores
r e su l t ad o s , Esse, novo conhecimento foi adquirido Junto

inst ituiç6es oficiais reconhecida~ pelo CRM/CFM eap6s o término

do curso, quase que .i me d i a t ame n t e i n i c i ar am+s e ncssa nova prática
no INAMPS.

Dos quatro médicos, apenas um prática o alternisOlo, "sendo

que os demais sio unicistas e se consideram homeopatas h~
ap r o xi mad amen t e um ano (apenas um ainda nio se considera
homeopata). Todos foram un.nimes em afir-mar que sua nova prática

"médica foi bem aceita pelos d~mais colegas alopatas, os quais
enc ami nh am+ í hea pacientesporaceitar-em a Medici'na alternativa ou

por nio disporem de outros r-ecur~os terapêut icos d~ntr6 da

a lona t ia,
,t amadas.

inc 11.1siv e d ise u t in ti o en t re. s i os càsose, c ond1.1tas

Todos cumprem uma ta~ga horária de 20 horas semanlis (4

horas/di~), por&m ~ppoas pQdpm fazer uso da Homeopat ia 2 dias por

ou seja, .ap~nas 8 horas semanais, pois Le sa lmen t e ,
nível é o que conseguiram, apesar de qlje t oel O~;

gostariam de prat icá-la integralmente, ou seja, nas suas 20 ~or-as
s eman a is, :

A demanda tem sido bastante gtande,

procurar o serviço por conta pr6pria,

pois além de o doente

muitos pacientes s~o

encaminhados por colegas médicos OI.! outro membro da equipe, e o
tempo de atendimentti hOMeopático e o nómero .de homeopatas têm

sido insuficientes para atendê-los. Ao seremquest ionados sobre
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~•.p on t c;1.dos:

de o f ic i~.\1 izac ão real cio atendimento
home on á t i c o :

~2.fa1ta ele farmácia homeopát ica e de for n e ci mento de

medicamentos dentro do INAMPS;

4.aceitação pelOs demais médicos. principalmente pelos
diri~entes elos 6rgãos p6blicosi

~:j• f a 1 t a d e c on c IJr So p ú b 1 i c o a f i m ad mi t i r homeopatas no
quadro do INAMPS pois, a e s oe c i a l i daqE?

realmen.te seria aceita e teria seu espaço e nio seria mais

praticada gra~as à "tolerância da instituifio E.' dos

Dentro do citado PAM, o sery ic o ass ist en c ia I horn eop á tJ co é

pres~ado mais por vontade dos pr6prios médicos do que devido a

toda a parafernália elaborada pelas comiss5es que planejaram a
te6rica entrada da Homeopat ia no INAMPS. As condi~aes dad~s a.
esses homeopatas é razoável, pois o espaço dest inado a consulta

foi considerado adequado e 6 tempo disponfvel para cada consulta

também, ou seja, 1 hora para consultas novas e 30 minu~os para os
r'etornos, porém nem sempre pode ser respeitado, devido à demanda

crescente naS áreas em que atuam os médicos nessa i n s t I t u i c ão ,

Devido a essa demanda, os homeopatas acham crft ica uma Maior
diyulgaç50 do sisteMa, pois parte deles nio consegue "atender ao

n6mero de ~acientes que Já têm conhecimento"o

Desse modo, seus anseios seriam no sentido de:

i.dedicar as 20 horas semanais ao atendim~nto exclusivamente

homeop.H ico i
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3.maior nómero de homeopatas atendendo no postOi

4."reuni5es regulares com 05 demais homeopatas para troca de

conhecimentos', e finalme~te;

po.isesta
c\penas permite ~ ~tolera' que, sejam dedicados apenas '1c.

dias na semana para a prát ica homeopat ita, OI.! seja,
8 horas semanais.

09 anseios dos que têm interesse emprat icar

dentro doINAMPS WJ outros servi~os pObl icos s6 ser~o real izados
na medida em que se queira, i mp lan t ar e s se s
S(~I~V iç:os .. ao·,,?~;tr.jd'!l.l~o caso do PAM Mar ia Zó l ia, o

obJe t lvo foi mais para dar conotaç50 hist6rica, mo s t r an d o

resumidamente o que se preteAdia faze~ dentro doINAM~S em termos
de se a~sumir esse saber médico e passara implantá-lo nos seus

PAMs pe~a prática médica efet iva e mostrar objetivamente a que se
reduziram eSsas pretens5es, restringindo esses anseios a apenas
uma das unidades d~.rede pr~stadora de serviç:os~ Essa .unidaclc
·r{ca, então, solitária em toda a rede, apenas persistindo como
especialidade médica quase que 56 por interesse dos pr6prios
mé d i c o s que oferecem esse serviço, pois nada é feilo no sentido
de incent ivá-los ~ tal.

Todos os fatos deste estudo nos sugerem ser a Ho~eopatia uma
especialidade aceita nos serviços póbl icos devido a

institucionais· e prat icada por ·toler~ncia das inst ituiça~5· qu~
incol~p()l~<Uo am , nada havendo que garanta a sua oficial iziçio

real.
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A ofjcial izaçio da Homeopat ia nio existe e s6 seria real
i

na
medida em que fosse reconhecida e respeitada como e~peci~l idade

pelas inst ituiçaes prestadoras de serviços médicos e pelas

inst itui,a~s respon~'veis pela produ~io e reproduçio do saber
médico. A part ir do momento em que a especialidade nio ganhou

recursos mater}ais, financeiros e muito menos humanos, nia há o

por.-qué dizer que, foi implantada. N6s, populaçio e ~studiosos do
assunto, s6 podemos considerar que realmente for a~eita e

implantada quando deixar de ser um mero ·plano-piloto· e a ela

forem dados recursos. Dar recursos seria abr1r espaç~ dentro das
'. in s t l t uic õe s , a t r avó s de concurso (e qu i s i t and o médicos

homeopatas, al'm de 'rea flsicasuficiente, sem citar o problema

dos medicamentos homeopáticos, cuj~ quali~ade é de Pun d amc nt <:\.1

import~ncia no sucesso de qualquer cura.

A maneira como essa impla~ta,io foi plan~j~da dificilmente

poderia ter obtido sucesso. pOis:

1. Remanejar peisoal já há tanto tempo acomodado. dentro das

normas da instituiçâo, tanto a nfvelde carga horária~

local de trabalho e hábitos há t~nto adquiridos nio fbi e

nunca será sinOn;~o de suc~sso~

2. A introdu,~o e consolidaçio da Homeopatia a neveI

"amb u I at or ial nunca poderia ter' o enfoqu~ ambulatorial do
atendimento .de "massa", e sim, deveriam se buscar· novos

métodos de ~tendimentos, dada.a peculiaridad~ que essa

prática tradicionalmente traz consigo.
Afinc\l, uma vit6ria foi co~se9uida atualmente:

Homeopat ia nlo entrou realmente nos se~viços p~bl iC6s, pelo menos

os médi~os hom~op~tas podem exercer essa terapéuttca quando a
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institui(;o à qual perten,am o permitir.

Dificilmente existirá espaço para as chamadas práticas

alternat ivas enquanto nio se repensar e reotganizar os serviços

de sa6de, no sent ido de voltá-los para uma Medicin~ prevent iva,

onde as ·~ecessidades sociais· ~ejam respeitadas de acordo com os
d ir e i.t os dos c idad ão s ,
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NOTAS

(*1) O grupo de trabalho era oonstitufdo: A) Drs. Tupan~ Victor

Americano do Brasil (c6ordenador),Fernado Braga Batinga

de Mendonça e Fernando Claódio Genchow,
Preyidt·oçi~ ~ Assistt.oeja Social, . B) Dr s ThelmaSilveira,

E I ~;sio , Per e i ra d e A 1 me i da, Na~la Costa Nieme~er, Josefina

i. .

Ka~~t Cohen e Edson de Araójo, do INAMPS.

1957 -Lei no. ~271 - Federalizaçio Escola de Medicin~.e

CirUrgia mantendo o ensino da Homeopat ia.

1965- Decreto 57477 - Regulamentaçio das fafmácias e
Lab or a t ór' ias homeopáticos quanto à manipulação,

r ec e l t uár lo , in du s t r Ia l Lzac ão e venda.

1972 - Poftaria 32 do Ministério da Saóde - Oficial ização
da .F'ar ma c óp e ia Home op á t i ca Brasileira.

1976 - D~creto no. 28841 - reconhecimento E oficial ização

d;:\·F.<:u"mac op é e ia Home op !:d: ica Bras i 1e iI"a.

1980 - Resoluç8es 1000/80 do Cónselho Federal de Medicina

reconhecendo a Homeop~t ia como especialidade médica.

Retirados do documento original do Projeto-Piloto de
Implantaçlo da Prát ica Homeopát itanos ambulat6rios do

INAMPS .•

Vale escrevermos uma nota ressaltando q~e tudo o que se

refere à entrada da Clfnica Homeopática no INAMPS foi

elaborado maciçamenté pela equipe nomeada no Rio de

Janeiro, tendo sido auxiliados pela equipe de São PAulo.

As eidades escolhidas foram: Rio de ~aneiro, ~ortal€za,

. SãO P C\1l1 o , Re c i fe, V i t ô,...i <:~,

1.ói
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(->f5 )

(i(-6)

(·)f9 )

Foram selecionados algumas das muita~ ·Orientaç5e~ Gerais·

retiradas d ccumen t o semoficial apresentadasdo
adulteraçio do texto,Qriginal.

Ministfrio da Previdénciae Assi5téncia Social. Resoluç~o

INAMPS'no. 112, de 21 Janeiro de 1986.
Minist.ério daPrevidênci'a ~ Assistência Social. Port ari a

MPAS/SSM'no. 322, de 28 de abril de 1~86.

S~o Paulo, objeto prioritário de nosso estudo, podemos
citar as empresas: Laborat6~ios Farmaervas, Homeopatia

Alberto Seabra~ Murt inho Nobre, Almeida Prado, FarOl. Lab.

Homeopático e JNeleda do Brasil.
Texto colhido diretamente do documento original enviado

revista DIsto ,- em Janeiro de 1986.

(*t0) ObJet ivos colhidos do programa do Sem1nári~ Medicina e

i

CUFa de agosto de 1986 - Secretaria do Estado de Sa6de-SP

(~ INAMPS.

"



CONCl:.US~O FINAL

Pretendemos, com este estudo, dar ~ma noç~o dos ,problemas da

implantação de.um modelo médico particular e especial dentro de

~m modelo mldico totalmente distorcido, imcompat1vel com a
prática homeopática" já que o modelo mé d i co oficial possui uma

posição antagOnica, incent ivando as cónsulfas ambulatoriais e

int~rna,aes, allmdo,consumo de medicamentcs~
A parte final do nosso estudo mostra, atravls ,de um caso

ilust~~tivo, a distAncia. que há entre um planejamento, na verdade
nã,o 'pl ane.iado , e a execuc ão de um Pl~ojeto qUE' não procurou\ '

pesquis~~as particularidades do mod~lo homeopático a ser

implantadoo

A divergência dos saberes e da prática das
terapêuticas (oficial ,e homeopática) torna-as in c omp a t f vei <,;;

d~ntro do sistema médico ~dotado atualmerte" pois aquel~ está

totalmente voltado para o atendimento de °massa. Não há lugar
para práticas médicas altern~tivas se nl6houver uma mutação nas

polftic~s de sa6de que comandam nosso burocrát ic6 aistema médi~o.

Torna-se normal que dentro do ca6tico, não se pode tentar
abrandar 01.1 corrigir as distor.;5es, implant~ndo prátfcas ~ue .se
o~onhafu is do poder dominante.

Houve um espaço ·polft ieo· te6rico de se abrir o campo da
prát~ ica porém o mesmóparece ter ~ido Slj +oc ad o

d en t r o d a s es t l~ U t IJr C\5 inst i t uci on a i s ,

tradicionalmente hegemOnicas no modo ,de prestar assistência



A Homeopatia parece ter sido inicialmente acéita dentro da
prática médica oficial, porém, ap6savaliaçio de todo o seu

processo de ~mplanta,io, conclufmos qUe apenas foi s e ni i +ac e i t a

dentro das instituiç8es médicas, devido a uma ores.sâo p01 ftica.
con t r ~I"'i a ao s interesses reais dos •do nos d a S insti t u idies
mf.dicas· ~ qu e abafar-ão e, tentarão ext inguir

eventu~is ~aberes médicos que se ciponham ~ ordem médi~a"
Saód~ no Brasil é.• se m d liv i. d c\ , uma questio essencialmente

po lf t: iC,,\ ,
I

na medida em que s~mente os "dbnosdas i ns t it.ui ç:ÕE'~,;

mé d i ca s n definem saóde E doen~~ e o modo de assist~ncia médica,
onde é exclufdotbdo e qualquer discurso diverso 'de sua
I'"C\C ion al id ad e ,

Outr6 ingulo da questão seria a tentat iva de implantação de

prát icas alternativas- num sistema médico totalmente fal ido em seu

'modelo, quanto mais tentando ab s or've r ou t r os mod e 1os
absolutamente contrários ao sku. Dentro do atual modelo médico
prestador. de 's~rviços talvez nio haja espa~o adequado p~ré uma

pr'tica m6dica voltada exclusivamente para o homem é que

d i T ic i Imen te irá se moldar às funções das i n s ti t u i c de s ,
I.

m~dida em que a Homeopatia não cumpre os regulamentos da prática

médica tradicibnal. é r (~'pr i m i d a , sendo esta repressão uma das

f'1.1nc;:õe·spun it iva s da ordem a t u an t e , chegando muitai vezes até ~

Dificilmente a Homeopatia será aceita integralmente, dentro

do sistema médico b ras i le iro enquanto não for aceita sua validade:
ci en t k+ ic a , Na verclade. esta validade é apenas sentida a nfvel

popular como prática mtdica privad~, r.e s t r i t.<:\ a i n d a

c on su lt ór' i os ~édicos q~e: est~o nas mãos de I1ma elite de
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homeopatas, dentro da qual talvez o , I'"interesse seja de

Homeopat~a continue a ser um 'veículo médico elit ista. Os

de t ent Ol~ es 'da, ·,ordem homeopát ica • não tomam at itud.es quanto ao

sutil modo de repressão e da posslvel exclusão dessa ~hamada

·prlü ica a Lter nar iva " ,dentro dos serviços médicos p úb I i cos ,
deixando que a mesma seja o ·bode expiat6rio·dessa suposta

ab er t ur.a ,

A através de um estudo hist6rico
retrospectlvo da Homeopatia e de sua situaç~o atual dentro do

contexto médico, o qbJetivo de tentar m~strar que n~o houve

racionalidade dentro dos pl~no5 de tornar a cit~da especial idade
acessfvel is classes mai~ pobre~ da po~ulaçio.
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QUF'STIONé!~ IQ

I QADnS PFSSOAIS

i - IdE n t .iPicacão :

ti. masc

B. fem

3 - Data dE nascimEnto: dia més ano

4 -Loc~l de nasciemrito ( cidade. estado. pa1s

5 - Ano de formatura

6 - Nome da faculdade

7 -- l.oc a l ( cidade, e s t ad o , p;:~.1~;)

·8- Tem outra formaçio superior

A.

B • sim. Outro~ Cursos difErentES d~ Medicina

QI.F:\ 1')

c. sim. Cursos p6s-g~aduaç~o

(hH:\"1 ?

i77



2 - Onde fez o curso de homeopatia?

3 ~ Ap6s quanto tempo de ~ncerrado o curso dehomeoPat ia começou

exercê-la?

,4 - Em que locais trabalha como homeopata?

5 - Considera-se homeopata há quantos anos?

6 - Qual a corrente homeop'ticaque segue:

A~ . Unicismo

B. Alternismo

C. Pluralismo

7 ~ Seu curso é reconhecido pelb CRF/CRM?·

A. sim

B. nio

8 - Como .foi aceito' (a) pelos alopatas desse ~erviço?

A.

B.

Por que?

I'
C.

Por qUe?

Bem

Regularmente

. Mal
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9 ~ Est6 ligado (a) à alguma Associa~io Homeopática?
!

A. • . não

B. s í.m

10 - Quantas horas tràbalhanessa l nsti t u icâo?

.11 - Há o4tro homeopata qUE esteja trabalhando no SEU perlodo?

A. sim

8. não

12 - Sente-se entrosàdo (a) com. o resto da equipe?

. A. sim

B. ma iS 01.1 IUE:nClS

c. não

Por ql.H::-?

i80



IV ~OMEOPATIANorNAMPS E/OU ESTADO I

1 - Que tipos de serviços m~dieos sio ~rest~dos nesse se~viço?

2 - Há quanto te~po é prestado eSse serviço nesSe Ideal?

3 - Qual é o horá~io de atendimento?

4 - Qual tem sidQ a procu~a?

A. pouea

média

C. grande

5 - Como o doente tem acesso ao serviço

A. por eorita pr6pria

B. encami nhannmto

C. OI,! t.r o

6 - O p~dido de enca~inhamento é por:

, A. médico

13. outro membro da equipe

c. leigo

HH

I



r

7 - Os resultado$ obtidos estio:

A. acima sus expectativa

8• abaixo sua expectativa

8 - Quais os entrav~s que você vê em relaçio ~ prática da

homeopatia em serviço p6blico?

V Q PROGRAMA EM SI

i .~O espaço destinado ~ consulta ~ adequado?

A. sim

B. nKo

2 - Qual é o tempo disponível para cada consulta?

3 - O tempo disponfvel. para a consulta é adequado

A. sim

B. n~o

Qual deveria ser?
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4 - O sistema da martaçio de consulta éadeqJado?

A. sim

B. ~nao

Qual deveria ser?

5 - A~ha que deveria haver maior divulgaçio do sistema?

A. sim

B. não

c. .depende

Do que?

6 - O qU~ você acha que precisa para desenvolver uma homeopatia
I
ideal nesse serviço?I .
I

7- Sugest5es acerca do tem~

1B3 1.;

(


