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RESUMO 

 

A homeopatia é uma contribuição que vem somar com a humanização da medicina 
no tratamento dispensado aos assistidos do Sistema Único de Saúde, que a utilizam 
como tratamento de saúde no Programa de Saúde da Família. Tendo-se baixo custo 
dos medicamentos homeopáticos no êxito de políticas públicas e na melhoria do 
atendimento e da qualidade de prestação de serviços. Este estudo tem por objetivo 
verificar os medicamentos homeopáticos da Farmacopeia Homeopática Brasileira 
que são disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Com os 
seguintes objetivos específicos: entender a origem e a história da homeopatia; 
analisar a origem das principais substâncias que compõem a homeopatia; 
compreender a regulamentação que disponibiliza os medicamentos homeopáticos e 
os critérios de distribuição pelo SUS. O principal resultado no estudo é da 
importância da assistência farmacêutica na prescrição e dispensação de 
homeopatias junto às equipes do SUS para integrar o Programa de Saúde da 
Família, assegurando-se as regulamentações sanitárias no atendimento de uso 
racional de plantas e medicamentos constantes da lista de homeopatia do SUS, para 
que haja o cumprimento dos critérios de qualidade, eficácia, eficiência e segurança 
na utilização pelo paciente; e na implantação das Boas Práticas na Manipulação de 
Fármacos. A metodologia foi de revisão de literatura para o alcance dos objetivos, 
considerando-se os Artigos e livros publicados entre o ano de 2000 e o ano 2017, as 
bases de dados utilizadas foram os sites do Ministério da Saúde, Scielo e CNPQ. 
 

Palavras-chave: Assistência farmacêutica com homeopatia; Homeopatia no SUS; 
Programa de Saúde da Família; Tratamento homeopático. 
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ABSTRACT 

 

Homeopathy is a contribution that adds to the humanization of medicine in the 
treatment of those assisted by the Unified Health System, who uses it as a health 
treatment in the Family Health Program. The cost of homeopathic medicines is low in 
the success of public policies and in the improvement of care and the quality of 
service delivery. This study aims to verify the homeopathic medicines of the Brazilian 
Homeopathic Pharmacopoeia that are available to users of the Unified Health 
System (SUS). With the following specific objectives: to understand the origin and 
history of homeopathy; analyze the origin of the main substances that make up 
homeopathy; understand the regulation that makes available the homeopathic 
medicines and the criteria of distribution by the SUS. The main result of the study is 
the importance of pharmaceutical assistance in prescribing and dispensing 
homeopathies with the SUS teams to integrate the Family Health Program, ensuring 
sanitary regulations in the provision of rational use of plants and drugs in the list of 
homeopathy of the SUS, so that the criteria of quality, efficacy, efficiency and safety 
in the use by the patient can be met; and in the implementation of Good Practices in 
Drug Handling. The methodology was to review the literature to reach the objectives, 
considering the Articles and books published between the year 2000 and the year 
2017, the databases used were the websites of the Ministry of Health, Scielo and 
CNPQ. 
 

Key-words: Pharmaceutical assistance to hypertensive patients; Healthy living 
habits; Systemic arterial hypertension; High pressure. 
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INTRODUÇÃO 

 
O uso de homeopatia na arte de curar é uma forma de tratamento de origem 

das ideias e das práticas de um médico alemão, chamado Samuel Hahnemann, que 

viveu entre 1755 e 1843. Emprega-se o uso de medicamentos segundo o princípio 

da semelhança, também denominado de Lei da Similitude. A homeopatia recomenda 

somente o uso de um medicamento de cada vez, ou seja, aquele que é de fundo ou 

de terreno, onde raramente será associado a outro medicamento, mesmo que o 

paciente possua mais de uma enfermidade. 

Com o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), na década de 1980, o 

processo de implantação de fármacos homeopáticos nas unidades de saúde pública 

sofreu um avanço e a oferta do atendimento médico homeopático cresceu. Com a 

regulamentação para os profissionais de saúde do SUS atuarem com medicamentos 

da Farmacopeia Homeopática Brasileira, levanta-se o seguinte questionamento: 

quais medicamentos homeopáticos podem ser ofertados aos pacientes do SUS? 

Analisando-se os princípios que norteiam o SUS, que são a integralidade, a 

equidade e a universalidade, a homeopatia contribui para a humanização da 

medicina no tratamento dispensado aos assistidos do sistema, que a utilizam como 

tratamento de saúde. Outro fator é o baixo custo dos medicamentos homeopáticos, o 

que configura em uma experiência exitosa na elaboração de políticas públicas e, 

consequentemente, melhoria no atendimento e na qualidade de prestação de 

serviços. 

Este estudo tem por objetivo verificar os medicamentos homeopáticos da 

Farmacopeia Homeopática Brasileira que são disponibilizados aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, necessita-se entender a origem e a 

história da homeopatia; analisar a origem das principais substâncias que compõem a 

homeopatia; compreender a regulamentação que disponibiliza os medicamentos 

homeopáticos e os critérios de distribuição pelo SUS.  

Na metodologia de levantamento das informações, o presente trabalho 

utilizou quanto aos meios, o método de pesquisa bibliográfica, da categoria e do 

conceito operacional em livros e sites de Artigos científicos que tratam da 

Homeopatia. O estudo de revisão bibliográfica se desenvolveu para o alcance dos 

objetivos, no período de agosto a novembro de 2017, onde foram considerados os 

Artigos e livros publicados entre o ano de 2000 e o ano 2017, as bases de dados 
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utilizadas foram os sites do Ministério da Saúde, Scielo e CNPQ, com as seguintes 

palavras chaves: homeopatia no SUS; medicamento homeopático; medicina 

homeopática. 
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1 HOMEOPATIA 

 
De acordo com Cairo (2007), a homeopatia ou “Similia similibus curantur”, que 

significa semelhante curando o semelhante, princípio este enunciado por Hipócrates 

no Século IV a. C. Para Hipócrates a patologia se produz por semelhante que 

também é responsável pela cura do paciente, ou seja, a febre se cura com o próprio 

agente que a causa, ou ainda, a estrangúria inexistente melhora a estrangúria 

existente. 

O método homeopático foi desenvolvido por Christian Friedrich Samuel 

Hahnemann (1755-1843), cientista alemão do Século XVIII, nascido em Meissen, 

Saxônia. Hahnemann falava seis línguas e assim, conseguiu traduzir livros de 

medicina, onde certo dia analisou alguns escritos que orientavam sobre os efeitos da 

casca da chinchona (quinina), utilizada no tratamento da malária, indo contra a ideia 

do autor teve a iniciativa de fazer um experimento com a planta. A 

autoexperimentação originou uma diversidade de sintomas da malária, e assim, 

realizou várias pesquisas para entender a potência do medicamento através de suas 

substâncias, sendo um sistema inovador e distinguia-se completamente dos demais 

métodos daquela época (FONTES, 2012). 

Por meio da homeopatia, segundo Cairo (2007), promove-se o 

restabelecimento energético, que mantem o estado de saúde. O remédio escolhido 

será o que possui as características patogenéticas semelhantes aos sintomas 

apresentados pelo organismo. Na visão de Hahnemann, duas forças não ocupam o 

mesmo lugar no organismo, onde a mais fraca sucumbe a mais forte. Assim, o 

remédio homeopático cura de forma a elevar a força vital, fazendo com que esta 

vença e seja superior à força de ação dos agentes patológicos. 

A homeopatia é diluída e dinamizada para desenvolver propriedades 

medicinais em seu interior, que passam a ser dinâmicas e permitem a liberação de 

energia medicinal das substâncias que a compõem.  Estas atuam profundamente na 

energia vital restaurando o equilíbrio e a saúde (PARKER; BRUNTON, 2010). 

Parker e Brunton (2010), afirmam que a cura acontece por meio do equilíbrio, 

que se observa com o desaparecimento dos sintomas clínicos, no equilíbrio 

miasmático das tendências de adoecer, e em um nível pessoal na mudança de 

atitude vital, que Hahnemann denominava de altos fins da existência. 
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Segundo Fontes (2012), a medicação homeopática não possui restrições no 

seu campo de atuação, independentemente de faixa etária ou patologia pode ser 

utilizada em qualquer indivíduo. Também é utilizada na prevenção de epidemias.   

1.1 Homeopatia no Brasil 

No Brasil, no decorrer dos anos, a homeopatia passou por períodos de 

desenvolvimento e de declínio, com inúmeros discursos entre a corporação médica e 

fora dela.  

Em 1840, o médico francês Benoit Mure introduziu a homeopatia no Brasil. 

Considerada uma verdadeira inovação, na época, tal prática se popularizou e 

passou a ser utilizada por parcelas significativas da população. Mure possuía intensa 

participação política e sindical, era socialista utópico ligado a Fourier e seu objetivo 

era de divulgar a homeopatia e fundar um uma comunidade produtiva, do tipo 

cooperativista na província do Sahy, em Santa Catarina (ROSENBAUM, 2005). 

A concepção ideológica que se implantava, trazia um aspecto revolucionário, 

na maneira como foi inserida no contexto cultural brasileiro e no modelo distinto de 

praticar a medicina. O interesse era de por um fim no monopólio médico sobre as 

questões da saúde e da doença, e ainda mais, diferenciava-se na atitude diante das 

pessoas (FONTES, 2012).  

Os homeopatas se misturavam ao povo, para Fontes (2012), não seguiam as 

regras tradicionais que distinguiam as pessoas nas classes sociais, aliando-se tanto 

com fazendeiros e intelectuais quanto com os mais desfavorecidos. A intenção era 

de utilizar a homeopatia no tratamento das pessoas de todas as classes sociais. 

Tanto que a perpetuação da homeopatia no Brasil foi pelo uso por meio de pessoas 

leigas, que viviam no interior do país, especialmente os fazendeiros e escravos.  

Segundo Cairo (2007), ocorreu um verdadeiro duelo contra a prática leiga, 

largamente utilizada por curandeiros, advindos da cultura popular e também por 

médicos que não professassem as mesmas teorias vigentes. A irredutibilidade 

teórica e clínica que abrangia a medicina na época, tanto para a alopatia como a 

homeopatia, uma vez que possuíam a mesma origem: a ciência moderna. Ressalta-

se que os elementos decisivos da guerra travada pela classe médica foram à 
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postura corporativista, pela competição da clientela, pelo poder junto ao Estado e 

pelo monopólio do mercado de trabalho de cura. 

A partir de 1940, Rosenbaum (2005) afirma que os avanços foram evidentes 

com o reconhecimento da assistência homeopática em órgãos de utilidade pública. A 

partir daí os homeopatas buscaram um crescimento dentro da própria corporação, 

elaborando estudos mais específicos da ciência homeopática.  

Porém, com o progresso que aconteceu na medicina, o crescimento das 

indústrias farmacêuticas e a utilização de hegemonia mundial nos procedimentos 

médicos houve um declínio do uso da homeopatia. Assim, toda forma de ciência não 

tecnológica, que não se relaciona a priori com a ideia de progresso, técnica, drogas 

industrializadas, como a homeopatia e a medicina preventiva social e a clínica geral, 

deixam de configurarem como parte do sistema médico dominante. Algumas foram 

consideradas práticas superadas, como no caso da homeopatia (ROSENBAUM, 

2005). 

1.2 Medicamento Homeopático 

Segundo Vanderlei (2010), entende-se por homeopatia toda formulação 

farmacêutica com a finalidade de ministrar de acordo com a similitude para fins 

preventivos e terapêuticos de patologias, que se obtém através de diluições e após 

sucussões e/ou triturações sucessivas. As soluções devem ter pesquisas de 

embasamento com testes em pessoas saudáveis para considerar-se uma 

homeopatia. 

De acordo com Ribeiro Filho (2010), na manipulação homeopática têm-se 

quatro princípios essenciais, que são os seguintes:  

 A semelhança se explica com o uso de uma substância que provoca 

efeitos ou sintomas da patologia em um ser humano sadio e assim, terá 

capacidade de cura em uma pessoa enferma; 

 As pesquisas de homeopatias devem ser feitas em pessoas sadias, pois 

somente uma pessoa saudável terá condições de relatar a realidade dos 

sintomas; 

 São aplicadas doses mínimas na homeopatia, que são diluídas na 

prevenção de agravamento dos sintomas ou mesmo para que não 
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aconteça toxicologia, a diminuição do concentrado elevará a ação do 

fármaco na cura da doença; 

 Utiliza-se dose única e isolada, ou seja, somente um medicamento pra que 

não aconteça interação medicamentosa.  

A homeopatia necessita de veículos e excipientes, denominados insumos 

inertes, que são aproveitados nas diluições e triturações, cita-se como exemplo a 

água purificada, álcool etílico, glicerina, lactose e sacarose. Os formatos dos 

fármacos homeopáticos podem ser líquidos, glóbulos, micro glóbulos, em pó e do 

tipo tablete (BRASIL, 2011). 

A farmacoterapia homeopática possui elementos de todos os reinos naturais, 

mas o vegetal é o maior fornecedor de matéria-prima.  

1.2.1 Reino Vegetal 

O reino vegetal é a maior fonte para produção de homeopatias. As espécies 

utilizadas para fins medicamentosos da homeopatia devem ser adquiridos na época 

e condicionante adequada, identificando-as por profissional qualificado e em 

laboratório.  A preferência de uso do vegetal é em sua forma fresca, caso não haja 

condições aí se utiliza no estado seco, que serão processadas perante a higidez da 

planta, onde não pode haver contaminação patogênica ou outra forma e tampouco 

apresentar aspecto deteriorante conforme a legislação em vigor (BRASIL, 2011). 

Ribeiro Filho (2010) relata que o vegetal pode ser aproveitado 

homeopaticamente em todo o seu ciclo como a supraterrânea, folha, sumidade, flor, 

casca, pelo, lenho, fruto, rizoma e semente. Na coleta da planta deve-se atentar ao 

seguinte: o vegetal quando utilizado inteiro tem que ser coletado na sua floração; 

quando a planta se desenvolve por completo aí se retiram as folhas; no caso das 

sumidades floridas e flores tem que ser coletado antes do desabrochar total; antes 

da floração e em seguida ao desenvolvimento das folhas é que se retiram caules e 

ramos; os vegetais resinosos aproveitam-se as cascas na fase de crescimento de 

brotos e folhas devido maior produção de seiva; os vegetais não resinosos possuem 

maior produção de seiva na fase jovem, aí se retiram as cascas; também ocorre na 

fase jovem da planta a extração de madeira ou lenho, mas que esteja 

completamente desenvolvida a planta; plantas com ciclo anual ou de dois anos 
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deve-se aproveitar as raízes no final da fase vegetativa; plantas perenes aproveitam-

se as raízes antes de fechar o ciclo vegetativo; na maturação de frutos e sementes é 

que os mesmos podem ser coletados para o uso homeopático; os brotos coletados 

na fase de eclosão; e em seguida a eclosão dos brotos é que se retiram as folhas 

jovens. 

Além disso, podem-se aproveitar os produtos derivados ou transformados da 

planta, tais como o suco, a resina, a essência, entre outros etc. (RIBEIRO FILHO, 

2010).  

1.2.2 Reino Animal 

Para Menezes (2011), mesmo em menor quantidade, comparando-se ao 

reino vegetal, podem-se aproveitar itens do reino animal para a produção de 

homeopáticos. Os animais vivos ou não são usados, que de forma recente tenham 

sido sacrificados ou passaram por processo de dessecamento, bem como partes 

(órgãos, secreções fisiológicas, patológicas) e produtos transformados com a 

especificação técnica-cientifica e de higiene adotadas.  

Também há necessidade de ser um animal que não apresente doenças; seja 

são; jovem; e totalmente desenvolvido. As drogas originadas tem que apresentar 

identificação e classificação zoológica feita em laboratório por profissional qualificado 

(BRASIL, 2011). 

1.2.3 Reino Mineral 

De acordo com Ribeiro Filho (2010), o aproveitamento do reino mineral pode 

acontecer em seu estado natural e também sintético com transformação químico-

farmacêutica. São exemplos de produtos sintetizados: culturas bacterianas, soros, 

produtos opoterápicos, vacinas, alopáticos, cosméticos, etc. 

Os medicamentos homeopáticos que possuam substâncias de origem mineral 

necessitam ter determinação química; terminologia científica; e componentes 

químicos estabelecidos (MENEZES, 2011). 
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2 HOMEOPATIA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

2.1 Programa de Saúde da Família (PSF) 

Em 1991 criou-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a 

partir deste, em 1994 estipulou-se o Programa de Saúde da Família (PSF) no 

Sistema Único de Saúde, sendo um marco de transformação significativa na área da 

saúde, principalmente para alocar recursos, acompanhar e resolver os problemas 

das famílias brasileiras com a assistência médica atuante.  Tanto o PACS como o 

PSF possui ação positiva de prestação de serviços de saúde para as populações 

mais pobres do Brasil, essencialmente na prevenção e promoção da saúde por meio 

de demandas reorganizadas por equipes de trabalho junto à localidade onde o 

cidadão reside. O PSF dá atenção primária à saúde do brasileiro, além da 

racionalidade de custos devido o atendimento e solução de problemas simples que 

nem sempre precisam passar por médicos especialistas e por hospitais, além da 

orientação e encaminhamento quando necessário e a distribuição de medicamentos 

nas farmácias vinculadas ao SUS (KILSZTAJN, 2001). 

A atenção básica é o fator fundamental na reorganização do antigo modelo 

assistencial que era desenvolvido pelo SUS, pois o cidadão não era compreendido 

em sua totalidade ou como um ser inserido na família e em sociedade. Assim, o PSF 

veio ajustar essa lacuna que havia na assistência a saúde, contextualizando a 

realidade da pessoa e de sua família para receber serviços de saúde de direito 

conforme consta na Constituição Federal de 1988 (INFORMES TÉCNICOS 

INSTITUCIONAIS, 2000). 

Uma equipe multifuncional qualificada integra a Unidade de Saúde da Família, 

sendo um local próximo ou inserido na localidade onde a família reside e é 

cadastrada para receber o atendimento preventivo, de promoção e recuperação de 

demandas de saúde conforme forem surgindo. O PSF é o ponto de partida de 

contato com a família e de prestação de serviço no Município, que possui nível 

correspondente aos Centros de Saúde, de acordo com a classificação do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2007).  

Além disso, os Informes Técnicos Institucionais (2000) relatam que os Postos 

de Saúde possuem uma unidade de Saúde da Família integrada para atender as 
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regiões maiores em que não contenham unidades menores em cada bairro, onde 

não há necessidade de origem de novas estruturas assistenciais, com exceção em 

áreas carentes e de longo alcance dos Postos de Saúde, pois o PSF veio para 

substituir as práticas convencionais de saúde através de princípios de 

monitoramento à saúde. 

A equipe de profissionais na unidade de Saúde da Família deve conter 

médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, entre 

outros, que deverão atuar de forma dinâmica, desenvolvendo planejamento e 

controle constante, com indicadores e ações necessárias para solução dos 

problemas de saúde da comunidade onde o PSF se insere. Também pode integrar a 

equipe de profissionais um homeopata como médico da Saúde da Família e, assim, 

oportunizar-se a prática de homeopatia conforme autorização regulamentada pelo 

SUS, sem que haja prejuízo das ações atribuídas à estratégia de saúde da família 

(BRASIL, 2007). 

Portanto, a equipe que integra a Saúde da Família deve preparar-se da 

seguinte forma (BRASIL, 2007): 

 Ter conhecimento da realidade onde as famílias se inserem, enfatizando 

os pontos demográficos, epidemiológicos e sociais; 

 Levantar os problemas de saúde existentes, bem como as situações de 

risco em que a população integrada a Saúde da Família esteja exposta; 

 Desenvolver planejamento com elaboração de estratégias viáveis para 

solucionar os agravantes de saúde básica, com participação da 

comunidade; 

 Desenvolver atendimento integral e racional as demandas da comunidade, 

de forma organizada e espontaneamente, enfatizando-se as atividades de 

promoção à saúde; 

 Solucionar os problemas que vão sendo detectados ao longo do trabalho 

desenvolvido no PSF; 

 Promover ações educativas a comunidade, direcionadas a prevenção e 

cuidados a saúde; 

 Setorizar os problemas identificados para promover ações de melhoria à 

saúde. 
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Segundo Motta e Siqueira-Batista (2015), as equipes do PSF possuem 

embasamento de atuação nas unidades básicas de saúde, que incluem ações de 

visita domiciliar, internação domiciliar e participação em grupos da comunidade. 

A visita domiciliar tem por objetivo o monitoramento das condições de vida e 

de saúde da família, com a realização de visitas constantes e programadas, bem 

como no atendimento de demandas espontâneas conforme critérios epidemiológicos 

ou de risco. A atenção desenvolvida pelos agentes comunitários deve acontecer por 

micro áreas para ter resultado eficaz e na facilitação racional de identificação de 

necessidades (INFORMES TÉCNICOS INSTITUCIONAIS, 2000). 

O atendimento humanizado é fundamental na atenção básica do PSF, em que 

pode acontecer a internação domiciliar, ou seja, o acompanhamento de demandas 

de tratamento com medicamentos e de patologias consideradas simples, tendo-se o 

entendimento de que não substitui a internação hospitalar tradicional sendo apenas 

um coadjuvante de tratamento com medicamentos, como exemplo, os idosos que 

moram sozinhos e precisam utilizar medicamentos regularmente. Nos casos mais 

graves os agentes de saúde encaminham para consultas com especialistas e 

internamento hospitalar se necessários (BRASIL, 2007). 

A participação de integrantes da equipe de Saúde da Família nas reuniões da 

comunidade, como forma de atendimento humanizado, integração e garantia da 

prevenção e redução de doenças com informações precisas e coletivas, discussão 

de temas e alternativas de solução de problemas prioritários comunitários (MOTTA; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015). 

Percebe-se pelo estudo apresentado que o PSF pode conter médicos 

homeopatas na equipe e onde estes atuarem pode-se montar uma assistência 

farmacêutica homeopática, conforme será apresentada no próximo capítulo. 

2.1 Avanço da Homeopatia no Brasil com a PSF 

Na década de 80, segundo Fontes (2012), houve o movimento de reforma 

sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), impulsionado pelo 

movimento de contracultura, iniciado nos Estados Unidos da América e Europa na 

década de 60 e 70, numa atitude de rejeição cultural ao modelo hegemônico vigente. 
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Assim, a possibilidade de utilização da homeopatia na rede pública é vista como um 

direito de demanda.  

Na visão de Cairo (2007), o uso de medicamentos homeopáticos nos serviços 

públicos foi entendido como uma proposta de universalização da assistência médica, 

como direito de escolha, da parte dos usuários dos serviços, do tipo de tratamento 

preferido, como direito de cidadania a ser garantido.  

A demanda crescente por produtos homeopáticos pela população pode ser 

observada nos dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) do SUS: em 

2000 foram realizadas 257.508 consultas médicas homeopáticas; e em 2001, esse 

número se amplia para 302.871. O Diagnóstico da Situação dos Serviços 

Homeopáticos realizado pela Comissão de Saúde Pública da Associação Médica 

Homeopática Brasileira (AMHB), entre 1998 e 2000, verificou-se que 100% dos 

serviços homeopáticos possuíam demanda reprimida (NOVAES, 2007).  

Fontes (2012) enfatiza que em 1985 aconteceu um marco importante da 

institucionalização dos medicamentos homeopáticos na rede pública, com a 

celebração de um acordo entre o Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS), Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e o Instituto Hahnemaniano do Brasil (IHB), 

impulsionado pela redemocratização que o país atravessava e fruto dos esforços da 

Prof. Madel Therezinha Luz, do Dr. Hésio Cordeiro e do Dr. Sérgio Arouca.  

Novaes (2007) destaca que outro fator importante da disseminação pública da 

homeopatia é o Grupo Especial de Programas em Práticas Alternativas de Saúde 

(GEPRO/PAS), que visava à implantação da homeopatia, da fitoterapia e da 

acupuntura no Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde de São Paulo 

(SUDS/SP). Esse grupo era formado por um sociólogo, dois médicos homeopatas e 

uma farmacêutica homeopata. A estratégia inicial era de divulgar a homeopatia junto 

às pessoas atuantes na área da saúde e à população. Em 1989, o GEPRO publicou 

o documento “Diretrizes Gerais para o Atendimento em Homeopatia”, onde foram 

traçadas as normas que regulamentavam o atendimento homeopático no SUDS/SP.  

Em 1988, segundo Cairo (2007), a Comissão Interministerial de Planejamento 

e Coordenação das Ações de Saúde (CIPLAN) determinou o número de 

atendimentos para a homeopatia, norma que vem sendo aplicada até os dias atuais 

em diversos estados do país.  
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Ainda na visão de Cairo (2007), em 1990, foi realizado o primeiro concurso 

para concessão de Título de Especialista em Homeopatia, com respaldo da 

Associação Médica Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM). No 

mesmo ano, criou-se a Comissão de Saúde Pública da AMHB (CSP/AMHB), 

formada por médicos homeopatas que atuam na rede pública de vários estados.  

Em 1995, é instituído o Grupo Assessor Técnico-Científico em Medicinas Não 

Convencionais (FONTES, 2012).  

Para Novaes (2007), a 10ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) que 

aconteceu em 1966, aprovou as práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e 

homeopatia, que contempla os tratamentos alternativos e práticas populares, 

incorporando-as ao SUS, em todo o Brasil.  

Segundo Fontes (2012), em 1999, as consultas médicas em homeopatia 

foram incluídas na tabela de procedimentos do Sistema de Informação Ambulatorial 

(SIA) do SUS, dando-se visibilidade ao crescimento da atenção homeopática no 

SUS.  

Em 2004, os métodos de integração foram o nicho estratégico dentro da 

Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa. No mesmo ano, o Ministério da 

Saúde (MS) apresentou o Diagnóstico da Inserção das Medicinas Naturais e 

Práticas Complementares no SUS. Tal relatório demonstrou na época, que a 

medicina homeopática estava inserida em 20 estados, 16 capitais e 107 municípios 

brasileiros, contando com 457 médicos homeopatas cadastrados (NOVAES, 2007).  

Cairo (2007) afirma que na área de educação e pesquisa, tem-se a existência 

de universidades públicas e cursos de formação de especialistas reconhecidos pelas 

associações nacionais de medicina em 12 estados.  

Em dezembro de 2005, para Fontes (2012), foi aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde a Política Nacional com alteração da nomenclatura que passou a 

ser designada de “Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do 

SUS (PNPIC)”, onde o estudo dessa política será aprofundado no próximo capítulo. 

O Ministério da Saúde publicou em maio de 2006, onde as principais medidas para 

garantir a qualidade na atenção básica são as seguintes:  

 Dar prioridade para estratégias que propiciem a introdução da homeopatia 

no embasamento de apoio, participação e corresponsabilização com as 

ESF (Estratégia de Saúde da Família); 
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 Nos locais de atendimento básico deve-se atender com base na procura 

espontânea ou de forma indicativa, sendo pacientes de todas as idades;  

 Para o programa Unidade da Saúde da Família (USF) deve conter na 

equipe uma pessoa que entenda de homeopatia, podendo ser o próprio 

médico da Saúde da Família e o mesmo deve garantir a inserção da 

homeopatia aos pacientes, sem que seja prejudicial nas suas atribuições 

referentes à profissão e de estratégia da saúde da família (BRASIL, 2006).  

No entanto, o modelo do Programa de Saúde da Família (PSF), que privilegia 

a medicina preventiva, tende a valorizar outros procedimentos da terapêutica, para 

além do medicamento já que supõe superar o modelo medicalizador. Tal política 

pública destaca a perspectiva de inserir a medicina homeopática em todos os níveis 

de assistência, inclusive na terciária. 

Os fatores que impulsionam a criação de políticas públicas que disponibilizem 

atendimento médico homeopático e medicamentos da homeopatia para o SUS estão 

relacionados aos baixos investimentos e simplicidade na fabricação dos 

medicamentos para serem disponibilizados a população de diversas regiões 

brasileiras. No entanto, o fator preponderante é o vínculo que se estabelece na 

relação médico-paciente, o que estimulou a racionalidade e expansão (CAIRO, 

2007). 
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3 FARMÁCIA HOMEOPÁTICA NO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE 

 
Embora tenha crescido a oferta de serviços, a assistência farmacêutica de 

remédios homeopáticos não acompanhou tal tendência. Em 2000, a AMHB 

confirmou que cerca de 30% de homeopatia aplicada SUS fornecia medicação 

homeopática. Em 2004, segundo o Ministério da Saúde, uma média de 9,6% dos 

municípios informou promover atendimento e distribuição homeopática na rede 

pública e que possuíam farmácia destinada a manipulação (BRASIL, 2006). 

Anteriormente a regulamentação da PNPIC, por volta de 1980, já havia 

iniciado a homeopatia como forma de medicina especializada aos pacientes de 

unidades de saúdes públicas, porém, isoladamente e sem um programa continuado 

devido não possuir politica nacional regulamentada, conforme foi apresentado neste 

estudo anteriormente (BRASIL, 2015).  

Em 1988, a Resolução nº 4/88 da CIPLAN regulamentava a homeopatia para 

ser aplicada nos serviços de saúde pública. Já em 1999, o Ministério da Saúde 

promoveu a inserção na tabela SIA/SUS do atendimento médico em homeopatia. 

Com o surgimento do SUS a gestão de saúde foi descentralizada, com crescimento 

do atendimento homeopático ofertado a população brasileira, cerca de 10% ao ano, 

conforme foi inserida a consulta no rol SIA/SUS (BRASIL, 2015). 

3.1 Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) 

A Portaria no 971/2006 do Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) como forma de garantir a 

integralidade na atenção básica à saúde, que tem por justificativa natureza política, 

econômica, técnica, cultural e social (BRASIL, 2006). 

Essa política aconteceu principalmente pela participação e recomendação de 

diretrizes desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde. Em 2003, houve uma 

reunião do então Ministro da Saúde e de membros das associações nacionais de 

Fitoterapia, Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica para promover um 

planejamento e instituição de um grupo de trabalho, coordenado pelo Departamento 

de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), e pela Secretaria-

Executiva, com a participação de representantes das secretarias de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 
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do Ministério da Saúde (MS); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e 

associações brasileiras de Fitoterapia, Homeopatia, Acupuntura e Medicina 

Antroposófica, que elaborou-se a PNPIC (BRASIL, 2015). 

Entre as estratégias de implantação da homeopatia no SUS, a construção do 

modelo de atenção focaliza nos seguintes parâmetros (BRASIL, 2015): 

 A atenção à saúde focada na dimensão física, psicológica, social e 

cultural. Entende-se aqui que a patologia para a homeopatia é uma forma 

de ruptura dessas dimensões, em que o ser humano perde essa harmonia 

de vida, em que a homeopatia vem fortalecer a atenção integral; 

 Promoção da humanização por meio da homeopatia que é fundamental na 

terapêutica, com o fortalecimento de vínculo entre médicos e pacientes;  

 Atuação nas mais diversas formas patológicas, como exemplo, as doenças 

crônicas não transmissíveis, no trato de alergias e doenças do sistema 

respiratório, nos transtornos psicossomáticos, o que reduz a demanda de 

internamentos hospitalares e de emergência; 

 Promover o uso racional dos medicamentos homeopáticos para redução 

de fármaco-dependência.  

Tal política foi elaborada como meio de atendimento as prioridades para 

conhecimento, apoio, incorporação e integração de experiências que estão sendo 

aplicadas nas unidades de saúde municipais e estaduais, destacando-se práticas da 

medicina tradicional, tais como a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina 

antroposófica e a crenoterapia, que necessitam de farmácias de manipulação dos 

homeopáticos direcionadas as unidades de Saúde da Família que integram a 

Politica da Saúde da Família (BRASIL, 2006). 

3.2 Assistência Farmacêutica 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi regulamentada em 2001, 

através da Comissão Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), com a finalidade de dar garantia de segurança, na eficácia e promoção da 

qualidade dos medicamentos da rede pública de saúde, bem como promover o uso 

racional e a acessibilidade da população aos medicamentos, que se considera uma 

essencialidade no tratamento de patologias (BRASIL, 2001). 
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A assistência farmacêutica, de acordo com a PNM, integra um rol de 

atividades direcionadas a conservação, o controle de qualidade, a segurança e a 

eficácia dos medicamentos, além de acompanhar e avaliar a utilização adequada, a 

obtenção e difusão de informações, com constante educação dos profissionais de 

saúde para assegurar a racionalidade no uso dos produtos disponíveis (BRASIL, 

2001).  

Também se tem como diretriz básica da PNM a adoção da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (Rename), que foi criada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), na década de 1970, que objetiva conduzir o uso de produtos seguros, 

eficazes e possíveis de cura a um enorme percentual de problemas de saúde da 

população brasileira, tendo-se como prioridade a revisão permanente dessa Relação 

(BRASIL, 2001). 

Em 2004, a Resolução no 338/2004 do Ministério da Saúde regulamenta a 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que integra a Política 

Nacional de Saúde (PNS), que pressupõe a assistência farmacêutica como um 

conjunto de ações para promover, proteger e recuperar a saúde da família, onde o 

medicamento é um insumo necessário para o acesso e uso racional da população 

brasileira (BRASIL, 2004). 

Vários eixos estratégicos integram a PNAF, em que há destaque para a 

manutenção dos serviços de assistência farmacêutica nas unidades de saúde; 

utilização da Rename, que deve ser atualizada de forma periódica como elemento 

racional de ações da assistência farmacêutica; e promover o uso racional de 

farmacológicos por meio de atividades disciplinares como a prescrição, a 

dispensação e o consumo (BRASIL, 2004). 

Assim, o farmacêutico tem papel fundamental na estratégia de distribuição de 

medicamentos, colaborando para a implantação da Assistência Farmacêutica no 

Sistema Único de Saúde (SUS), onde deve integrar a estratégia de Saúde da 

Família no exercício de sua função na atenção básica, que consiste na resolução 

sistêmica dos problemas relacionados com fármacos, que venham a surgir no 

decorrer do tratamento do paciente, principalmente para os portadores de doenças 

crônicas, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes (BRASIL, 2015). 

Em 2006, estava em vigência nacional o Programa de Saúde da Família, 

contudo, a Portaria no 648/2006 regulamentou a Política Nacional de Atenção 
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Básica, que estabelecia a necessidade de revisar as diretrizes e regulamentações de 

como era organizado o PSF e, assim, foi transformado em uma Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) para todo o território nacional. Assim, as equipes de profissionais 

que fazem parte da ESF devem compreender o meio de trabalho de tal estratégia 

como forma de distribuição de medicamentos através de revisão dos procedimentos 

utilizados e que perfazem a Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2006). 

3.2.1 Disposição de medicamentos e Critérios de distribuição de homeopáticos 

De acordo com a PNPIC, Brasil (2006), a homeopatia deve ser integrada nos 

mais diversos níveis de complexidade do SUS Sistema, essencialmente na atenção 

básica da Saúde da Família através de meios de prevenção de patologias e 

promovendo a restauração da saúde do paciente. Desta forma, as medidas 

implantadas nas unidades de saúde devem buscar o seguinte: 

 Dar garantia de promoções necessárias à boa prática em homeopatia, que 

deve considerar suas peculiaridades técnicas, a infraestrutura física 

adequada e os insumos de elaboração dos homeopáticos; 

 Incentivar e dar fortalecimento as iniciativas de atenção homeopática nas 

unidades de Saúde da Família; 

 Dar prioridade aos mecanismos de garantia à inserção da atenção 

homeopática no sentido de apoiar, integrar e ter corresponsabilização com 

as ESF; 

 Prestar atendimento nas unidades de atenção básica conforme a demanda 

espontânea ou direcionada, a todos os usuários sem discriminação; 

 Para as unidades de Saúde da Família tem que ter um profissional 

homeopata como médico da Saúde da Família, oportunizando-se a prática 

da homeopatia, sem que haja prejuízo das atribuições pertinentes aos 

demais profissionais da estratégia de saúde da família; 

 Dar apoio e fortalecimento as iniciativas de atenção à homeopatia na 

atenção especializada de ambulatórios ou nos centros de referência, 

prestando atendimento conforme a demanda, aos usuários sem distinção 

e dar apoio técnico aos demais serviços da rede local; em casos de 

emergências, unidades de terapia intensiva, centros de cuidados paliativos 
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ou mesmo nas enfermarias de hospitais a homeopatia pode integrar o 

tratamento complementar na contribuição do resultado da atenção; O 

estabelecimento de critérios técnicos para organização e funcionamento 

da atenção homeopática em todos os níveis de complexidade, para dar 

garantia de oferta de serviços seguros, efetivos e de qualidade, com 

constante avaliação das iniciativas implementadas nas unidades de saúde, 

envolvendo a comunidade científica homeopática que seja reconhecida; 

 Dar oportunidade de intercâmbio técnico-científico para ampliar o 

conhecimento e à troca de informações relativas às experiências na 

atenção homeopática, principalmente em países que a homeopatia esteja 

integrada ao serviço público de saúde. 

A ampliação e acessibilidade dos medicamentos homeopáticos pelo usuário do 

SUS, através de prescrição médica, necessitam de adoção das seguintes medidas: 

a homeopatia deve ser incluída na política de Assistência Farmacêutica das três 

esferas de gestão do SUS; contemplação na legislação sanitária de Boas Práticas 

de Manipulação para as farmácias com manipulação de medicamentos 

homeopáticos, para atender as necessidades dos pacientes do SUS; ampliação da 

oferta de fármacos homeopáticos, através de farmácias públicas de manipulação 

que atendam à demanda e às necessidades locais, com respeito à regulamentação 

existente e necessária ao bom funcionamento do SUS, dando-se ênfase na 

assistência farmacêutica; incentivar à implantação ou à melhoria de farmácias 

públicas de manipulação de medicamentos homeopáticos para possibilitar a 

ampliação de uso dos fitoterápicos, onde o município e/ou o Estado manterá e 

elaborará os critérios de gestão; elaborar um Banco Nacional de Preços para a 

matéria-prima necessária ao funcionamento da farmácia de manipulação, com 

suporte do processo de licitação realizado pelos Estados e municípios (BRASIL, 

2006). 

Também deve acontecer o incentivo a fabricação pelos laboratórios 

cadastrados oficialmente, para formação de matrizes homeopáticas no intuito de 

visar o fornecimento às farmácias públicas de manipulação de medicamentos 

homeopáticos, estimulando-se as parcerias com Estados e Municípios, tendo-se 

como embasamento o rol de policrestos e semipolicrestos que tem de ser definido 

pela Farmacotécnica Homeopática Brasileira, na 3ª edição que foi instituída em 2011 
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pelo Ministério da Saúde. Além disso, tem de haver incentivo de produção dos 

medicamentos homeopáticos por laboratórios oficiais, com a finalidade de fornecer 

na esfera estadual e municipal, conforme forem apresentados estudos de 

viabilização econômica de implantação (BRASIL, 2015). 

Para Telesi Júnior (2016), a indução e o apoio à iniciativa local para a relação 

de fármacos, tais como fórmulas de fármacos, escalamento, dinamização e 

metodologia empregada, que são importantes para utilização nos serviços 

manipulados de homeopatia que já são produzidos, elaborando assim, um rol para 

orientar a produção de homeopáticos para os postos de saúde, que deve ser 

revisado periodicamente e no atendimento das necessidades da comunidade onde a 

assistência farmacêutica se insere. 

O critério de distribuição de homeopatia e fitoterápicos deve assegurar as 

especificações de assistência farmacêutica onde se insere, com regulamentação 

sanitária e que venha atender os seguintes dispositivos: a elaboração de um rol de 

plantas medicinais a nível nacional, bem como uma lista nacional de fitoterápicos; 

promover o uso racional de plantas utilizadas na homeopatia e também dos 

medicamentos listados pelo SUS; cumprimento de critérios de qualidade, eficácia, 

eficiência e segurança na utilização pelo paciente; e cumprir as boas práticas na 

manipulação de fármacos, conforme a regulamentação em vigência (BRASIL, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Fez-se uma revisão de literatura que alcançou os objetivos traçados de 

averiguar os fármacos homeopáticos da Farmacopeia Homeopática Brasileira que 

são disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Conseguiu-se 

também expor a origem e a história da homeopatia, a origem das principais 

substâncias que compõem a homeopatia e a apresentação da legislação que 

disponibiliza os medicamentos homeopáticos e os critérios de distribuição pelo SUS.  

A homeopatia é toda formulação farmacêutica com a finalidade de ministrar 

de acordo com a similitude para fins preventivos e terapêuticos de patologias, que se 

obtém através de diluições e após sucussões e/ou triturações sucessivas, que são 

pesquisadas e possuem embasamento através de testes em pessoas saudáveis. 

Tais formulações precisam de veículos e excipientes, denominados insumos inertes, 

que são aproveitados nas diluições e triturações, como a água purificada, álcool 

etílico, glicerina, lactose e sacarose. Os formatos dos fármacos homeopáticos 

podem ser líquidos, glóbulos, micro glóbulos, em pó e do tipo tablete de origem 

vegetal, animal e mineral. 

No Sistema Único de Saúde implantou-se a homeopatia como forma de 

tratamento para que seja disponibilizada nas unidades de saúde através do 

Programa de Saúde da Família, que passou a integrar a Estratégia de Saúde da 

Família. Nas equipes de profissionais podem conter médicos que trabalhem com a 

homeopatia e também há necessidade de farmacêuticos que atuem na interpretação 

da prescrição médica e dispensação de homeopatias juntos a comunidade, 

orientando também profissionais e pacientes para que utilizem os medicamentos de 

forma racional e correta. 

A assistência farmacêutica é importante para assegurar as regulamentações 

sanitárias no atendimento de uso racional de plantas e medicamentos constantes da 

lista de homeopatia do SUS, para que haja o cumprimento dos critérios de 

qualidade, eficácia, eficiência e segurança na utilização pelo paciente; e na 

implantação das Boas Práticas na Manipulação de Fármacos. 
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