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RESUMO
A homeopatia é reconhecida no Brasil desde 1986 como especialidade
médica pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2006, por meio da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), passou a ser
oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os níveis de atenção.
Este trabalho teve como objetivo a aplicação de um questionário veiculado
através de redes sociais, a fim de explorar o nível de conhecimento e
utilização da Homeopatia de parcela da população por meio do Sistema Único
de Saúde, e discutir os principais desafios para consolidação da mesma no
SUS. Foram obtidas 87 respostas, 69% dos entrevistados tinham entre 19 e
30 anos de idade, 75,9% eram do sexo feminino e uma boa parcela era de
profissionais da área de saúde (36%). Resultados: Dos respondedores,
98,8% alegaram conhecer a Homeopatia mesmo que superficialmente, porém
55,8% disseram nunca terem feito uso, mas teriam o interesse ou pensariam
em procurar a Homeopatia como forma de tratamento. Dos participantes,
72,1% disseram não saber que a Homeopatia era oferecida no SUS desde
2006 , 50% conheceram a Homepatia através de parentes, amigos e colegas,
apenas 20,2% alegaram ter adquirido tal conhecimento por meio de
profissionais da saúde. Das pessoas que já utilizaram a Homeopatia, a
grande maioria (97,3%) o fizeram por meio de planos de saúde ou de forma
particular e a utilizaram para tratamentos como emocional, alergias, dores e
gripes/resfriados. Conclusão: A inserção de informações básicas sobre o
sistema de tratamento homeopático nos currículos de profissionais de saúde,
forneceria a estes profissionais o conhecimento mínimo necessário para
protagonizarem a difusão de conhecimentos acerca da homeopatia por entre
a população. A comunidade acadêmica por si, deve se engajar mais na
inserção da Homeopatia no meio científico, de forma a entender, explorar e
divulgar o potencial terapêutico da Homeopatia para a comunidade,
profissionais de saúde e população.
Palavras chaves: Homeopatia. Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares. SUS.

ABSTRACT

Homeopathy has been recognized in Brazil since 1986 as a medical specialty
by the Federal Council of Medicine. In 2006, through the National Policy on
Integrative and Complementary Practices (PNPIC), it was offered by the Unified
Health System (SUS) at all levels of care. This work had the objective of applying a
questionnaire through social networks, in order to explore the knowledge level of the
population and use of Homeopathy through the Unified Health System, and to
discuss the main challenges for the consolidation of Homeopathy in SUS . A total of
87 responses were obtained, 69% were between 19 and 30 years of age, 75.9%
were female and a good proportion of health professionals (36%). RESULTS: 98.8%
of the respondents reported that they knew about Homeopathia even superficially,
but 55.8% said they had never used it, but would have been interested or would
consider looking for Homeopathy as a form of treatment. Of the participants, 72.1%
said they did not know that Homeopathy was offered in the SUS since 2006. Of the
participants, 50% knew about Homepatia through relatives, friends and colleagues
and only 20.2% claimed to have acquired such knowledge through professionals of
health. Of the people who have used Homeopathy, the vast majority (97.3%) did so
through health plans or privately and used it for treatments such as emotional,
allergies, pain and colds. Conclusion: The insertion of basic information on the
homeopathic treatment system in the curricula of health professionals, would provide
these professionals with the minimum knowledge necessary to carry out the diffusion
of knowledge about homeopathy among the population. The academic community
itself should be more involved in the insertion of Homeopathy into the scientific
environment in order to understand, explore and disseminate the therapeutic
potential of Homeopathy to the community, health professionals and the population.

Keywords:Homeopathy. National Policy on Integrative and Complementary
Practices. SUS
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1. INTRODUÇÃO

A homeopatia é uma prática de saúde, que como as demais, busca
a manutenção ou restabelecimento do estado de saúde, porém distintamente
da alopatia, na homeopatia isso é feito com a utilização de substâncias diluídas
e dinamizadas, que apresentam a capacidade de causar em indivíduos sadios
ou aparentemente sadios, os efeitos a que se pretende eliminar (TEIXEIRA,
2015).
A homeopatia é reconhecida como especialidade médica pelo
Conselho Federal de Medicina desde a década de 80. E durante muito tempo
vários foram os esforços, isolados e regionais, com o intuito de fortalecer e
promover a Homeopatia enquanto tratamento terapêutico. Em 2006, o
Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares, na qual promove a implementação não só da Homeopatia
como outras práticas alternativas e complementares no SUS (BRASIL, 2006).
No entanto, apesar de mais de uma década de implementação, a
Homeopatia ainda não atingiu um nível de consolidação, ou seja, sua utilização
apropriada. Muitos usuários do SUS desconhecem a disponibilidade desse
tratamento, bem como do que se trata a fundo. Além da população, muitos
profissionais

da

área

da

saúde,

principalmente

médicos

apresentam

conhecimento superficial sobre o tema, promulgando dessa forma, muitas
vezes conceitos distorcidos acerca da Homeopatia. A comunidade científica,
por sua vez, apresenta-se pouco engajada no aprofundamento e divulgação de
pesquisas voltadas sobre o tema (SAKAMOTO et al., 2014).
Todos estes pontos levantados culminam na concretização de conceitos
reducionistas e distorcidos sobre a Homeopatia, muitas vezes atrelando a
mesma à fitoterapia, e sendo considerada como especialidade médica isenta
de embasamento e comprovação científico. Todos estes fatores impactam
diretamente na população leiga, que por muitas vezes e ilustrando a realidade,
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deixam de utilizar a Homeopatia por falta de conhecimento, dificultando a
consolidação da mesma como opção terapêutica no SUS.
	
  

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 OS PILARES DA HOMEOPATIA

A homeopatia é uma prática de saúde secular, que se apresenta
fundamentada

em

quatro

pilares

singulares:

princípio

da

similitude,

experimentação no homem sadio, doses mínimas e medicamento único.
Nenhuma outra prática médica, que se tem conhecimento até os dias atuais,
apresenta um ou mais destes princípios como fundamentação, sendo estes os
pontos que diferenciam a homeopatia das demais práticas de saúde
(TEIXEIRA, 2015).
O conceito homeopático de doença afirma o adoecer como um
desequilíbrio da força vital, hoje proposto como eixo psico-neuro-endócrinoimunitário, que se manifesta através de uma série de sinais e sintomas
observados por nossos sentidos. Eliminar esse conjunto de sinais e sintomas
seria equilibrar novamente o organismo levando-o, portanto, a cura. Além
disso, a Homeopatia é um sistema terapêutico que visa o indivíduo como um
sistema integrado e harmônico, portanto, para reestabelecimento do estado de
saúde, é necessário que o indivíduo seja visto como um todo; estado físico,
emocional e mental. No método homeopático de tratamento o protagonista é o
doente e não a doença (SCHELINI, 2016).
O princípio da similitude, baseado na cura pelo semelhante (“Similia
Similibus Curentur”) se caracteriza pela utilização de substâncias, em doses
infinitesimais e extremamente dinamizadas, que são capazes de despertar
sintomas semelhantes aqueles a que deseja curar no homem sadio (CORRÊA
et al., 1997). De acordo com diversas observações fenomenológicas realizadas
por Hahnemann: “para uma substância medicinal curar sintomas no indivíduo
doente ela deve causar sintomas semelhantes no indivíduo sadio”. Em sua

[Digite  texto]  

Página  13  

obra “Ensaio sobre um novo princípio para se averiguar o poder curativo das
drogas”, Hahnemann descreveu as “ações primárias diretas (patogenéticas)
das drogas” e as “ações secundárias indiretas (curativas) do organismo”, sendo
estas consequências opostas (TEIXEIRA, 2013).
Hahnemann esboçou no “Organon da arte de curar”, considerada
uma das maiores obras da Homeopatia, uma explicação fisiológica para esta lei
natural de cura, fundamentando o princípio da similitude na ação primária da
droga e na subsequente e oposta ação secundária ou reação vital do
organismo:
“Toda força que atua sobre a vida, todo medicamento afeta, em
maior ou menor escala, a força vital, causando certa alteração no estado de
saúde do Homem por um período de tempo maior ou menor. A isso se chama
ação primária. [...] A essa ação, nossa força vital se esforça para opor sua
própria energia. Tal ação oposta faz parte de nossa força de conservação,
constituindo uma atividade automática da mesma, chamada ação secundária
ou reação” (HAHNEMANN, 1912).
Portanto no método de tratamento homeopático, a resposta
terapêutica desejada é a ação secundária indireta do organismo (reação vital
curativa) frente às substâncias administradas, portanto o indivíduo doente deve
ser tratado com uma substância que origine sintomas semelhantes a que se
deseja eliminar em indivíduos sadios (Similia Similibus Curentur),objetivando o
despertar da reação vital do organismo, que é a responsável pelo
reestabelecimento do “estado normal de saúde” (TEIXEIRA, 2013).
Conforme exposto no princípio de cura Similia Similibus Currentur, é
necessário que se tenha conhecimento das ações primárias diretas das drogas,
ou seja, dos sintomas que cada susbstância é capaz de desencadear em um
indivíduo sadio para que, dessa forma, possa ser administrada corretamente de
modo a despertar a reação vital desejada do organismo e retomar o estado
normal de saúde (TEIXEIRA, 2015). A única forma de descobrir tais sintomas é
através da experimentação no homem sadio, “experientia in homine sano”,

[Digite  texto]  

Página  14  

também chamada de experimentação patogenética homeopática ou pura,
procedimento de testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para
elucidar os sintomas que irão refletir sua ação (FONTES et al., 2013), a
experimentação é repetida e sistemática e permite a elucidação da relação de
efeitos similares, que são os sintomas desencadeados por aquelas
substâncias. Com o passar do tempo, esses sintomas foram sendo observados
e registrados, contribuindo para a criação da matéria médica homeopática, livro
onde são encontradas as substâncias bem como as suas ações primárias no
organismo e as subsequentes ações secundárias do organismo. A matéria
médica é primordialmente utilizada por médicos homeopatas em suas
prescrições (TEIXEIRA, 2015).
A utilização de substâncias diluídas e dinamizadas é considerada o
terceiro pilar da homeopatia, sendo este pilar criado após os dois primeiros já
mencionados. Em suas observações, Hanhnemann concluiu que as doses
administradas em indivíduos sadios com a finalidade de desencadear as ações
primárias diretas das drogas, deveriam ser diluídas e infinitesimais, caso
contrário os indivíduos estariam sujeitos aos efeitos toxicológicos dos
medicamentos. Portanto, no método de cura homeopática a dose deve ser a
mínima necessária para causar o estímulo, ou seja, a dose empregada deve
ser sufuciente apenas para despertar a força vital desejada no organismo,
devendo desaparecer por si mesma, sem maior esforço (HAHNEMANN, 1912).
O quarto e último pilar da Homeopatia é a utilização de uma
substância única. Hanhnemann testava uma substância por vez, para que não
houvesse interação entre as mesmas, e, dessa forma, conseguisse elucidar as
ações primárias que cada uma delas causaria no organismo, bem como as
subsequentes e contrárias ações secundárias do organismo. Os médicos
homeopatas buscam sempre individualizar o quadro patogênico de cada
indivíduo, tratando-o com a substância capaz de cobrir a característica geral da
totalidade dos sintomas. Em alguns casos da realidade clínica, a escolha de
apenas uma substância é de díficil aplicação, pois exige do prescritor
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homeopata um grande conhecimento da Matéria Médica Homeopática
(FONTES et al., 2013).
Esses pilares tornam a abordagem terapêutica homeopática integral,
visando a autonomia e as particularidades de cada indivíduo. No método de
tratamento homeopático o processo de doença é visto como um desequilíbrio
da força vital do organismo, devendo ser observado, analisado e tratado tanto o
corpo, a mente e o emocional do indivíduo (SCHELINI, 2016).
2.2 HOMEOPATIA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA
A Homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo
Conselho Federal de Medicina, em 4 de junho de 1980, com a Resolução no
1.000 que inclui a homeopatia como uma especialidade médica “única,
indivisível” e, que “como tal, deve ser exercida por médicos devidamente
qualificados”. A partir desde momento a Homeopatia passou a ser entendida
como prática de assistência à saúde pública (BRASIL, 1980).
Em 1979 foi fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira
(AMHB), que filiada à Associação Médica Brasileira (AMB) se tornou
responsável por representar e apoiar os interesses da classe médica
homeopática brasileira nas questões científicas, éticas, sociais, econômicas e
jurídicas (SÃO PAULO, 2004).
A AMHB, a partir de 1988, em conjunto com a AMB e o Conselho
Federal de Medicina (CFM), passou a ser responsável pela avaliação e
concessão do Título de Especialista em Homeopatia (TEHo) aos médicos que
desejavam obte-lo. Nos termos da Resolução 1.000/1980 do CFM, para a
obtenção do título, o médico deve realizar uma formação de 2 anos,
constituída por

um curso de especialização em homeopatia. Estes cursos

devem fazer parte do Conselho de Entidades Formadoras (CEF) da AMHB e
ser fiscalizados pela Comissão Científica e de Avaliação de Cursos da AMHB.
Somente após conclusão e aprovação no curso o médico será considerado
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apto para a realização da prova para obter o Título de Especialista em
Homeopatia (BRASIL, 1980).
Muitas outras iniciativas regionais foram criadas para garantir a
consolidação da Homeopatia como sistema terapêutico e como ciência, porém
de maneira escassa e irregular, contribuindo para mantê-la sempre à margem
da atenção à saúde no país:
•

Em 1912 foi fundada a Faculdade Hahnemanniana do Instituto

Hahnemanniano do Brasil, “com um curso de medicina nos moldes da época, e
que formava médicos aptos a exercer ambas as terapêuticas (alopática e
homeopática)” (BRASIL, 2006)
•

Em 1926, sob a presidência do médico homeopata e professor

universitário José Galhardo, foi realizado na cidade do Rio de Janeiro o I
Congresso Brasileiro de Homeopatia (PUSTIGLIONE, 2017).
•

Em 1936, é fundada na cidade de São Paulo, a Associação

Paulista de Homeopatia (APH) com o objetivo de “divulgar a doutrina
hahnemanniana”, firmando-se como uma das mais antigas dentre as
associações de especialidades médicas (SÃO PAULO, 2017).

2.3

POLÍTICA

NACIONAL

DE

PRÁTICAS

INTEGRATIVAS

E

COMPLEMENTARES
Em 2006, foi instituíto no SUS, pelo Ministério da Saúde, a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), que visa a
disponibilização de cuidado integral de saúde à população por meio da prática
de cinco áreas: Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa, Antroposofia,
Fitoterapia e Termalismo. Os serviços são oferecidos como iniciativa local,
porém são fomentados pelo Governo Federal (SCHELINI, 2016).
A PNPIC foi criada, sobretudo para atender a necessidade de se
conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já eram
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desenvolvidas na rede pública de muitos municípios. No entanto, devido a
ausência de diretrizes específicas, tais práticas eram desenvolvidas de modo
desigual, descontinuado e, muitas vezes, sem o devido registro, fornecimento
adequado de insumos ou ações de acompanhamento e avaliação (BRASIL,
2006).
No final da década de 70, a Organização Mundial de Sáude (OMS)
criou o Programa de Medicina Tradicional, com o objetivo de desenvolver
políticas

que

englobassem

as

áreas

de

Medicina

Tradicional

e

Complementar/Alternativa. Desde então a OMS se mostrou engajada em
incentivar os Estados-membros a formularem e implementarem em políticas
públicas para uso racional e integrado destas práticas nos sistemas nacionais
de atenção à saúde, bem com o desenvolvimento de estudos científicos para
melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade (BRASIL, 2006).
No Brasil, na década de 80, com a criação do SUS, iniciou-se o
processo de legitimação e institucionalização dessas abordagens de atenção à
saúde. Com a descentralização e a participação popular, os estados e
municípios ganharam maior autonomia na definição e inserção de suas
próprias políticas e ações em saúde, vindo a implantar as experiências
pioneiras, como por exemplo programas de terapias alternativas no sistema
público de saúde. Podem-se destacar alguns documentos e eventos isolados
que foram importantes para a legitimação de tais práticas:
• Em 1985 houve a Celebração de convênio entre o Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), Fiocruz,
Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Instituto Hahnemaniano do Brasil,
com o intuito de institucionalizar a assistência homeopática na rede pública de
saúde (BRASIL, 2006).
• Em 1986, durante a 8a Conferência Nacional de Saúde,
considerada um marco para a oferta da PNPIC no sistema de saúde do Brasil,
foi deliberado em seu relatório final a "Introdução de práticas alternativas de
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assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário
o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida" (BRASIL, 1986).
• Em 1996, na 10a Conferência Nacional de Saúde, aprovou em
seu relatório final, a "incorporação ao SUS, em todo o País, de práticas de
saúde como a Fitoterapia, Acupuntura e Homeopatia, contemplando as
terapias alternativas e práticas populares" (BRASIL, 1996).
• Em 2000, a 11a Conferência Nacional de Saúde recomenda
"incorporar na atenção básica: Rede PSF (Programa de Saúde da Família)
práticasnão-convencionais de terapêutica como Acupuntura e Homeopatia"
(BRASIL, 2000).
• Em 2004, durante o 1o Fórum Nacional de Homeopatia, houve a
elaboração de um relatório que recomendava a “inserção da Homeopatia nos
diferentes níveis de complexidade do sistema e, prioritariamente, na atenção
básica, por meio de sua incorporação às ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde”; atuação da Homeopatia diretamente, junto às equipes
de atenção básica ou “na lógica de apoio matricial – em co-responsabilização
com as Equipes de Saúde da Família (ESF)”; além da garantia de acesso ao
medicamento homeopático, incentivo a divulgação e formação de protocolos de
pesquisa em homeopatia (SCHELINI, 2016).
Estes foram alguns marcos significativos na caminhada pela inserção
definitiva da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no
SUS. Sem dúvida foi uma caminhada longa e a implantação das práticas
alternativas e complementares, em evidência a Homeopatia, foi um grande
avanço para o fornecimento integral e gratuito de práticas de saúde à
população.
De acordo com o Ministério da Saúde, as práticas integrativas e
complementares (PICs) estão disponíveis em, aproximadamente, 1.708
municípios brasileiros, sendo que 78% está concentrada na atenção básica,
18% na atenção especializada e 4% na atenção hospitalar. Mais de 7.700
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estabelecimentos de saúde ofertam alguma prática integrativa e complementar,
o que representa cerca de 28% das Unidades Básicas de Saúde (UBS). As
PICs estão presentes em quase 30% dos municípios brasileiros, distribuídos
pelos 27 estados e Distrito Federal e todas as capitais brasileiras (PORTAL DA
SAÚDE, 2017).
As diretrizes que norteiam a implementação e oferta da Homeopatia
enquanto PNPIC no SUS são (BRASIL, 2006):
Diretriz 1 – Incorporação da Homeopatia nos diferentes níveis de complexidade
do sistema, com ênfase na atenção básica, por meio de ações de prevenção
de doenças e de promoção e recuperação da saúde;
Diretriz 2 – Garantia de financiamento capaz de assegurar o desenvolvimento
do conjunto de atividades essenciais à boa prática em Homeopatia,
considerando as suas peculiaridades técnicas;
Diretriz 3 – Provimento do acesso ao usuário do SUS ao medicamento
homeopático prescrito, na perspectiva da ampliação da produção pública;
Diretriz 4 – Apoio a projetos de formação e educação permanente, promovendo
a qualidade técnica dos profissionais e consoantes com os princípios da
política nacional de educação permanente;
Diretriz 5 – Acompanhamento e avaliação da inserção e implementação da
atenção homeopática no SUS;
Diretriz 6 – Divulgação e informação dos conhecimentos básicos das PICS
para profissionais de saúde, gestores e usuários;
Diretriz 7 – Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a
qualidade e aprimorem a atenção homeopática no SUS.
Vários trabalhos procuram demostrar o impacto da Homeopatia
enquanto oferta de atendimento no SUS.
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Um estudo realizado na região Sudeste do País, entre os anos de
2012 e 2013, com sete médicos homeopatas gestores ou coordenadores de
Unidades Básicas de Saúde, onde já eram realizados procedimentos
homeopatas antes mesmo na aprovação da PNPIC, evidenciou que a
consolidação dos serviços homeopáticos apresentou como fator dificultador
nessas unidades: o desconhecimento da população em geral sobre a prática e
falha no repasse financeiro do Governo para essas unidades em nome das
PNPIC (LEMONICA, 2014).
Outro estudo realizado abordando diferentes profissionais de saúde,
médicos alopatas e homeopatas além da comunidade, foi traçado por meio de
uma compilação e análise de seis trabalhos na região do Espírito Santo.
Verificou-se que, mesmo entre os profissionais da área da saúde, existem
vários conceitos equivocados sobre a Homeopatia, algumas vezes bem
próximos do conceito geral da população, de que a mesma se apresenta como
uma especialidade de múltiplas possibilidades terapêuticas, o que justificaria
sua oferta pela rede pública (GALHARDI et al., 2013).
Embora estes trabalhos indiquem que ainda se tem uma caminhada
longa pela frente, a presença da Homeopatia na rede pública de saúde do País
é justificada pela efetividade e segurança do tratamento, confiança do usuário e
o baixo custo. (SCHELINI, 2016).
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
Discutir alguns desafios para a consolidação da Homeopatia no SUS.
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Aplicar um formulário online e explorar o nível de conhecimento

•

sobre Homeopatia e utilização da mesma, por uma parcela da população.
• Avaliar os resultados coletados e verificar os principais fatores
dificultadores para consolidação da Homeopatia no Sistema Único de Saúde.
• Sugerir pontos de melhoria para maior expansão e consolidação
do tratamento homeopático no Sistema Único de Saúde.
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4. METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória
quantitativa a fim de evidenciar o conhecimento básico e a utilização da
Homeopatia em uma parcela da população. Foi elaborado um formulário
composto por dez perguntas abertas e fechadas, utilizando a plataforma de
criação de formulários Google (google.com/intl/pt-BR/forms/about/). Este
formulário foi disponibilizado na forma de link em um rede social amplamente
utilizada, desta forma todos que que tiveram acesso e essa rede social
poderiam responder ao questionário. Este foi o método escolhido com a
intenção de obter o maior número de respostas em uma diversidade de
indivíduos, num menor espaço de tempo. No sistema, foi permitido apenas o
preenchimento de um formulário por pessoa e bloqueado a edição do mesmo
após o envio. O link para o acesso ao formulário ficou disponível do dia
12/05/2017 até o dia 19/05/2017 e foram computadas 87 respostas, sendo
todas elas consideradas. Ao final do período de coleta de dados, os mesmos
foram transferidos e tratados em Microsoft Excel 2011.
Foi realizada também, uma revisão bibliográfica do tipo narrativa,
através de pesquisa na Biblioteca Virtual online (SciELO) e PubMed, para a
contextualização das informações inferidas no formulário. A opção foi realizar
uma revisão bibliográfica da literatura, usando-se os descritores: Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, Homeopatia, Sistema
Único de Saúde, especialidade médica, pesquisa clínica e estudantes. Estes
descritores foram combinados de diversas formas, afim de se obter o maior
número de trabalhos publicados. Na revisão foram priorizados artigos em
português, uma vez que o interesse do trabalho era enfatizar o cenário nacional
e selecionados artigos a partir de 2008. Além das bases de dados
mencionadas, foram acessados também os seguintes sites para consulta:
Associação

Médica

Homeopata

Brasileira,

Associação

Brasileira

de

Farmacêuticos Homeopatas, Organização Mundial de Saúde e Ministério da
Saúde.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As perguntas elaboradas e disparadas online encontram-se
apresentadas na figura 1 abaixo. É importante ressaltar que não foi obtido o
mesmo número de respostas para todas as perguntas, uma vez que nem todas
eram de caráter obrigatório. As respostas das mesmas e seu “N” (87) se
encontram dispostos ao longo do texto e representadas na forma de gráfico.

Figura 1: Formulário online aplicado sobre a Homeopatia e sua utilização.
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Fon

Fonte: Google.docs.
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5.1 FORMULÁRIO APLICADO ONLINE
5.1.1 Perfil dos participantes
Sobre o formulário aplicado online, foi observado que a grande
maioria de indivíduos que responderam se encontram na faixa etária entre 19 e
30 anos (N=60;69%), pergunta 1 (Gráfico 1), e em sua maioria mulheres
(N=67;75,9%), pergunta 2 (Gráfico 2), verificando nesta pesquisa aplicada que
este público foi quem teve maior interesse sobre o tema da área de saúde e
principalmente sobre a homeopatia como terapia complementar.
Gráfico 1: Pergunta 1 - Em qual faixa etária você se encontra? N=87

Fonte: Gerado por Google.docs. a partir do formulário aplicado pela autora.

Gráfico 2: Pergunta 2 - Com qual dos gêneros você se identifica? N=87

Fonte: Gerado por Google.docs a partir do formulário aplicado pela autora.

[Digite  texto]  

Página  26  

Quando questionados sobre sua área de atuação profissional, 20
deles alegaram ser profissinais da área de saúde (Farmacêutico: 10;
Enfermeiro: 5; Fisioterapeuta: 4; Médico: 1), 12 alegaram ser estudantes e 10
engenheiros (Gráfico 3). Como a grande maioria das respostas foi composta
por profissionais da área de saúde, onde há um maior número mulheres, tal
fato, pode justificar de que maioria das respostas foi do gênero feminino. Além
disso, foram obtidas respostas de profissionais com ensino superior de outros
áreas, e aqueles que não afirmaram ou não deixaram claro a formação.
Gráfico 3: Pergunta 3 - Qual a sua área de atuação? N=87

Fonte: Gerado por Excel a partir do formulário aplicado pela autora.

Corroborando com o perfil do público analisado, grande parte
composta pela área da saúde, foi observado que a maioria expressiva dos
respondedores afirmou conhecer ou pelo menos já terem ouvido falar em
Homeopatia (N=86; 98,8%), gráfico 4 (pergunta 4). Este resultado era
esperado, pois os profissionais da área de saúde já teriam o conhecimento da
prática homeopática. Apenas um dos respondedores alegou não saber do que
se trata a Homepatia.
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Gráfico 4: Pergunta 4 - Você conhece ou já ouviu falar em Homeopatia? N=87

Fonte: Gerado por Google.docs a partir do formulário aplicado pela autora.

5.1.2 Promoção da Homeopatia no SUS
A implementação, no Sistema de Saúde Público Nacional, do
método terapêutico homeopático como prática complementar de busca pela
cura, já é uma realidade há 11 anos, e sua necessidade e implementação é
indiscutível. Porém, pode-se inferir do questionário aplicado que há um
descompasso entre a implementação e o real uso e divulgação da homeopatia
como prática integrativa e complementar de saúde.
De acordo com a pesquisa exploratória quantitativa realizada podese evidenciar que a maioria dos indivíduos (N=86; 98,8%) alegou conhecer ou
pelo menos já ter ouvido falar em Homeopatia (Pergunta 4). Porém, um número
expressivo dos indivíduos (N=62; 72,1%) afirmou desconhecer o fato de que a
Homeopatia é ofertada de maneira gratuita no SUS desde 2006 (Gráfico 5).
Pode-se inferir que apesar da PNPIC ser uma realidade no SUS desde 2006,
grande parte da população não está ciente desde fato.
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Gráfico 5: Pergunta 5 - Você sabia que a Homeopatia é oferecida no SUS de
forma gratuita desde 2006? N=86

Fonte: Gerado por Google.docs a partir do formulário aplicado pela autora.

Consequentemente, algumas hipóteses podem ser levantadas e
discutidas, bem como possíveis consequências para tal falta de conhecimento.
Pode-se sugerir a priori como principais causadores desse descompasso: a
relação entre a homeopatia e os profissionais da área da saúde, um menor
número de estudos voltados para a comprovação científica do método de
tratamento homeopático, que consequentemente leva a uma falta de
conhecimento e alegação quanto à credibilidade da homeopatia frente à
população e aqueles profissionais.
Embora a Homeopatia seja uma especialidade médica reconhecida
pelo Conselho Federal de Medicina há cerca de 30 anos e a 16a especialidade
médica mais procurada no país, a formação homeopática de médicos e
profissionais de saúde ainda não apresenta tanta força e é escassa de projetos
pedagógicos nos cursos de graduação, principalmente nas escolas de
medicina do país. Assim, muitos profissionais de saúde iniciam sua prática
profissional com pouca informação sobre essa outra forma legítima de cuidado
médico. Esse desconhecimento favorece a construção de representações
equivocadas e reducionistas sobre a Homeopatia, contribuindo para a
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perpetuação de preconceitos, além de influenciar negativamente na divulgação
e aderência ao tratamento homeopático (TEIXEIRA, 2014).
5.1.3 Método de tratamento homeopático e os profissionais de saúde
Considerando o as áreas de atuações citados pelos participantes, em
sua maioria profissionais da área da saúde, pode-se observar a partir do
gráfico 6 que, quase metade deles não obtiveram seus conhecimento sobre
Homoepatia durante a graduação, uma vez que apenas 13,1% (N=11) alegou
ter tido estes conheicmentos adquiridos durante a formação profissional.
Concomitante a isso, pode-se perceber que médicos ou outros profissionais da
área da saúde, não foram os principais propagadores de informações sobre o
tema, pois apenas 20,2% dos respondedores alegram ter tomado ciência do
tema por intermédio destes profissionais. Além disso, um minoria, 6%, dos
participantes foram impactados por campanhas públicas de divulgação. Sendo
que a fonte principal de difusão de informações sobre a Homeopatia foi
parentes, amigos e familiares (50%, N=42).
Gráfico 6: Pergunta 6 - Como você conheceu a Homeopatia? N=84

Fonte: Gerado por Google.docs a partir do formulário aplicado pela autora.

Este resultado permite levantar um questionamento quanto a
realidade de formação desses profissionais da área da saúde, uma que que o
desejável eles tenham pelo menos uma noção básica de terapias não
convencionais, o sistema homeopático de tratamento por exemplo, a fim de
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oferecer orientações corretas e fidedignas aos pacientes que desejam utilizar
formas de tratamento distintas das que estão habituados a prescrever.
Um estudo realizado por Gontijo obteve um resultado convergente
com o evidenciado no gráfico 6. Este estudo teve como objetivo avaliar o nível
de conhecimento e credibilidade das Práticas Integrativas e Complementares
diante de proffisonais da área de saúde. Neste estudo, foram entrevistados 118
profissionais de saúde, de nível superior, do Sistema Único de Sáude de três
municípios brasileiros(Itumbiára e Panamá – Góias e Araporã – Minas
Gerais).Grande

parte

dos

entrevistados

(N=93;

78,8%)

afirmou

ter

conhecimento sobre a Homeopatia, no entanto a maioria (N=69; 74,2%) alegou
não ter credibilidade na mesma. Além disso, o estudo evidenciou que a maioria
dos profissionais entrevistados desconhece a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares, e considera que seus conhecimentos não
foram obtidos durante a graduação, mas principalmente pela leitura e
experiência em família. Entretanto, os mesmos profissionais entendem que
estas práticas devem ser inseridas na graduação e que são importantes para a
profissão e para o serviço público de saúde (GONTIJO et al, 2017).
De acordo com a publicação conjunta elaborada pela Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo e os Conselhos Regional e Federal de
Medicina, intitulada Demografia Médica – 2015, a homeopatia é a 31a
especialidade médica dentre as 53 existentes em número de profissionais
formados, representando 0,7% da população total de médicos com título de
especialista no País. Em 2013, haviam 2.458 médicos homeopatas registrados
no Conselho Federal de Medicina, 445 dos quais eram médicos com título de
especialista em pediatria. Cerca de 20% dos especialistas titulados em
medicina da família e comunidade também tinham título de especialista em
homeopatia. Em 2015, haviam 399.695 médicos formados no Brasil e 432.810
registros junto ao Conselho Federal de Medicina, essa diferença é explicada
pelas inscrições secundárias de profissionais registrados em mais de um
estado da federação. Deste número total, apenas 2.595 profissionais estavam
legalmente habilitados para exercer a função de médico homeopata. Neste
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mesmo ano, o IBGE registrou o número de 204.411.281 habitantes no Brasil, o
que nos leva a conclusão que apesar da Homeopatia ser uma especialidade
médica reconhecida e por constituir uma prática de saúde secular, a
perpetuação

dentre

os

profissionais

da

classe

médica

no

Brasil

é

extremamente desigual, deixando muito a desejar (SCHEFFER et al., 2015).
Em 2008, Sandra Abahão divulgou em seu trabalho “A Presença da
Homeopatia nas Faculdades de Medicina Brasileiras: Resultados de uma
investigação exploratória”, a relação de que 35 Faculdades Brasileiras de
Medicina não apresentavam qualquer formação sobre homeopatia em sua
grade curricular. O trabalho se baseou na pesquisa exploratória de 115
Faculdades de Medicina do País (SALLES, 2008).
A ausência de disciplinas referentes à Homeopatia, obrigatórias e ou
optativas na grade curricular dos cursos de medicina e de outros profissionais
de saúde do País, evidencia que a classe de profissionais da área de saúde
não esta totalmente apta para discorrer informações sobre o sistema de
tratamento homeopático junto à população. Desta forma, estas evidências
deveriam estimular os cursos de graduação de saúde a propiciarem aos
graduandos o conhecimento mínimo dos fundamentos teóricos, das evidências
científicas constatadas até o momento e das técnicas empregadas por esta
forma de tratamento. Este desconhecimento gera frustração nos pacientes que
optam pela sua utilização em concomitância ao tratamento convencional,
privando-os de uma orientação segura sobre as principais indicações e os
possíveis riscos dessas abordagens.
A inserção de informações básicas sobre o sistema de tratamento
homeopático nos currículos médicos e de outros profissionais de saúde, além
de diminuir o preconceito existente, forneceria a estes profissionais o
conhecimento necessário para permitir que seus pacientes possam se
beneficiar adequadamente deste sistema, bem como protagonizarem a difusão
de conhecimentos acerca da homeopatia por entre a população.
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Em 2011, em um estudo conduzido por DA SILVA., foram
entrevistados 160 alunos dos cursos de Farmácia, Nutrição, Enfermagem,
Medicina Veterinária e Psicologia da Faculdade de Ciências Biológicas e da
Saúde em Viçosa – MG (UNIVIÇOSA), a fim de avaliar o nível de interesse e
conhecimento destes alunos sobre Homeopatia. Como resultado, 80% afirmou
conhecer sobre Homeopatia, porém não sabiam bem ao certo do que se
tratava essa especilidade médica, 76% afirmou ter interesse em aprender mais
sobre o assunto (DA SILVA et al, 2011).
Além da abrangência do ensino homeopático para acadêmicos de
medicina, deve-se atentar também para os graduandos em farmácia. As
noções de farmacotécnica homeopática em cursos de farmácia no Brasil,
tornaram-se obrigatórias a partir da Lei número 1.552, publicada em 1952 no
Diário Oficial na União. De acordo com a legislação em vigor, os Conselhos
Regionais

de

Farmácia

(CRF)

consideram

habilitado

a

assumir

a

responsabilidade técnica de farmácia ou laboratório industrial homeopático o
farmacêutico que comprovar uma das seguintes qualificações:
• ter cursado a disciplina de homeopatia com, no mínimo, sessenta
horas, no curso de graduação de farmácia, complementada com estágio em
manipulação e dispensação de medicamentos homeopáticos de, no mínimo,
cento e vinte horas, na própria Instituição de Ensino Superior, em farmácias
que manipulem medicamentos homeopáticos ou em laboratórios industriais de
medicamentos homeopáticos conveniados a instituições de ensino (CFF;
2005);
•

possuir título de especialista ou curso de especialização em

farmácia homeopática que atenda às resoluções pertinentes do CFF, em vigor.
•

comprovar

o

exercício

da

responsabilidade

técnica

em

estabelecimentos farmacêuticos que preparam medicamentos homeopáticos,
tendo obtido tal comprovação até a data da publicação da resolução n.319, de
30 de outubro de 1997.
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Um estudo em 2011, realizado por ALMEIDA, G F; HOLANDINO, C
mostrou a realidade quanto ao ensino de Homeopatia de faculdades de
farmácia no Rio de Janeiro (Estácio de Sá – Niterói, UNIGRANRIO, UFF,
UFRJ). Esse estudo teve como objetivo explorar por intermédio de um
questionário o interesse dos alunos em atuar na área homeopática. Dos
entrevistados, 57% dos estudantes expressaram interesse em se especializar e
atuar na área homeopática. No entanto, a grande maioria deles não havia
realizado e nem sabia sobre a obrigatoriedade do estágio curricular requerido
pelos Conselhos Regionais de Farmácia, para assumir a responsabilidade
técnica de um laboratório e ou indústria no ramo Homeopático. A grande
maioria das Instituições de Ensino Superior participantes do trabalho não
apresentavam a oferta de tal estágio curricular para seus alunos (ALMEIDA, G
F; HOLANDINO, C, 2017)
5.1.4 A Homeopatia e sua utilização pela população
A maioria dos entrevistados pelo formulário (55,8%; N=48), alegou
não ter feito uso da Homeopatia. Importante ressaltar que todos os
entrevistados responderam a essa pergunta, uma vez que 1 entrevistado
afirmou na pergunta de número 4, desconhecer completamente o tema (Gráfico
7 – Pergunta 7).
Gráfico 7: Pergunta 7 - Você já utilizou ou utiliza a Homeopatia como forma de
tratamento? (N=86)

Fonte: Gerado por Google.docs a partir do formulário aplicado pela autora.
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Pode-se associar esta baixa taxa de utilização da Homeopatia com o
nível de conhecimento dos participantes. Na pergunta de número 4(Você
conhece ou já ouviu falar em Homeopatia?), a maioria dos entrevistados
demostraram conhecimento, no entanto metade dos participantes alegaram ter
adquirido esse conhecimento por intermédio de parentes, familiares e amigos.
Portanto, não pode-se afirmar com afinco o que estes participantes conhecem
de Homoepatia e nem o o nível de conhecimento. Um estudo realizado no ano
de 2014, em Divinópolis – MG, ilustra bem o encontrado na pergunta 7 (Você já
utilizou ou utiliza a Homeopatia como forma de tratamento?). Neste estudo de
caso desenvolvido em Divinópolis, foi constatado que o baixo uso da
Homeopatia pela população podia estar associado ao conhecimento superficial
sobre o tema, e muitas vezes um conhecimento errôneo. Os entrevistados
mostraram conceitos distorcidos sobre a Homeopatia, com predominância de
associação à ideia de produto natural ou a fitoterápicos. Muitos alegaram não
utilizar a Homeopatia, pois acreditam que o tratamento é fraco e precisariam de
algo mais forte (alopáticos) (DE SOUSA DIAS et al, 2014).
Um quadro promissor e esperançoso para o uso da homeopatia
como forma de tratamento médico, foi o encontrado através da pergunda de
número 8 (Gráfico 8). Embora a taxa de utilização da homeopatia tenha sido
baixa, grande parte dos participantes 45% (N=21) dos respondedores
afirmaram ter o interessse em procurar o tratamento homeopático, 45% (N=21)
afirmaram que talvez teriam tal interesse. Apenas uma minoria de 10% (N=5)
se mostraram fechados ao uso da Homeopatia.
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Gráfico 8: Pergunta 8 - Caso nunca tenha utilizado, teria o interesse em
procurar pela Homeopatia? (N=47).

Fonte: Gerado por Excel a partir do formulário aplicado pela autora.

Desta forma, é racional acreditar que a consolidação, promoção e
divulgação correta sobre o tratamento Homeopático, nos sistemas nacionais de
saúde permitiria que as pessoas pudessem dispor desta opção terapêutica de
forma mais ampla e segura. A população se mostra aberta e receptiva à
Homeopatia, no entanto essa prática deve ser expandida, divulgada e difundida
de forma a atingir parcelas cada vez maiores da população.
De acordo com o Gráfico 9 – Pergunta 9, apenas 1 dos
entrevistados (3%) alegou ter feito uso da Homeopatia através do SUS. Podese notar uma taxa de utilização muito baixa no SUS, provavelmente pelo
conhecimento superficial de muitos dos profissionais e da população sobre o
tema, pelo baixo incentivo, apesar dos esforços das políticas públicas, e pela
falta de informação quanto a disponibilidade desde tratamento no SUS. A
maioria dos entrevistados (71%) alegou ter feito de maneira particular, e 26 %
utilizou planos de saúde para ter acesso a esse tratamento.
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Gráfico 9: Pergunta 9 - Caso tenha utilizado a Homeopatia:

Fonte: Gerado Excel a partir do formulário aplicado pela autora.

5.1.5 A Homeopatia e comprovação científica
No questionário aplicado os respondedores alegram ter feito uso da
Homeopatia para uma diversidade de problemas de saúde (Gráfico 10 –
Pergunta 10). Nesta pergunta, dos 87 partipantes, 50 responderam que
utilizaram a Homeopatia para mais de uma patologia. As patologias mais
citadas pelos participantes foram: emocional, alergia, dores em geral e
hipertensão.
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Gráfico 10: Pergunta 10 – Para qual problema de saúde utilizou a
Homeopatia? (N=50)

Fonte: Gerado por Excel, 2011 a partir do formulário aplicada pelo autora.

Desde o seu surgimento, a Homeopatia se desenvolveu as margens
da alopatia, sendo descredibilizada por esta como sendo um sistema
terapêutico desprovido de comprovações e/ou embasamento científico
(GALHARDI et al., 2013). A inserção de pesquisas voltadas para Homeopatia
nos meios científicos é um desafio, pois atrealado a este fator existe a falta de
conhecimento acerca dos mecanismos de ação, qualidade, eficácia e
segurança sobre o tratamento homeopático, pontos importantes de serem
respondidos no campo científico, sendo essa lacuna preenchida pela
descredilidade a Homeopatia.
No entanto, nos dias atuais, mesmo frente às dificuldades de alinhar
a metodologia utilizada pela ciência moderna ao método terapêutico
homeopático,

existem

estudos

que

apresentam

como

objetivo

a

fundamentação da eficácia do tratamento homeopático em diversas patologias
(TEIXEIRA, 2009). Como exemplo tem-se os trabalhos abaixo:
Em um estudo inicialmente duplo cego, conduzido por TEIXEIRA, 41
indivíduos com Rinite Alérgica Perene foram tratados com remédios
homeopáticos e placebos, e posteriormente apenas com o remédio
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homeopático. A efetividade da homeopatia pôde ser observada após 12 meses
da terapêutica, apresentando efeito preventivo de longa duração após 36
meses de tratamento homeopático individualizado (TEIXEIRA, 2009).
Em um outro estudo conduzido por MENDONÇA, foram investigadas
as substâncias que abrangiam a totalidade dos sintomas dos indivíduos
participantes, acometidos por Bronqueolite Viral Aguda. Os remédios
homeopáticos com Antimonium tartaricum e a Ipeca, mostraram possibilidade
de bons resultados no que tange a diminuição do tempo de evolução, a
necessidade de hospitalização e a progressão para as formas graves da
doença (MENDONÇA, 2015).
Apesar da Homeopatia ser uma prática secular de tratamento, ainda
se fazem necessários mais trabalhos no meio científico. Tal prática apresenta
um promissor potencial terapêutico que ainda é pouco investigado e utilizado
em prol da saúde coletiva. Quanto maior o número de pesquisas e quanto mais
elevada for a qualidade de tais trabalhos, haverá um avanço na compreensão
dos mecanismos de ação, qualidade, eficácia e segurança do tratamento
homeopático. Como consequência, espera-se que a credibilidade da
homeopatia frente aos profissionais da área de saúde e população aumente.
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6. CONCLUSÃO
Considerando os resultados obtidos pelo questionário bem como a
revisão bibliográfica feita sugere-se que a ideia de que o conhecimento
homeopático deve ser consolidado para todos, médicos, profissionais da saúde,
comunidade acadêmida e por fim para a população. As disciplinas abortando
pelo menos conhecimentos básicos e comprovações centíficas existentes
atualmente sobre Homeopatia deveriam ser de caráter obrigatório, e não
optativo, para todos os cursos que são englobados pela área da saúde. Dessa
forma, estes profissionais teriam o conhecimento mínimo necessário para
orientar aqueles pacientes que desejam utilizar tal método, e não difundir
conceitos que fomentem ideias distorcidas e reducionistas acerca da
Homeopatia.

A comunidade acadêmica por si, deve se enganjar mais na

inserção da Homeopatia no meio científico, de forma a aproximar a academia
dos profissionais da saúde, entender e explorar o potencial terapêutico da
Homepatia e investir em inovações. Além disso, propõem-se uma maior
divulgação e promoçãoo do tratamento homeopático diante da população.
Em conclusão, podemos afirmar que a Homeopatia é uma prática
secular

de

tratamento

terapêutico,

bem

conhecida,

mesma

que

superficialmente, pela população. Porém a grande maioria ainda não chegou a
fazer uso da mesma, mas se mostra aberta em buscar por um tratamento.
Ainda não é de claro e amplo conhecimento da população que as práticas
empoderadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complemtares,
em especial a Homepatia, é ofertada de maneira gratuita no SUS, e a maioria
das pessoas que fazem ou fizeram uso da mesma utilizaram planos de saúde
ou de forma particular.
Mesmo frente ao questionário aplicado sugere-se a realização de
pesquisas segindo esta mesma linha para que se possam ser exploradas em
maior profundidade as informações obtidas.
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