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RESUMO 

 

Mesmo diante da evolução constante no modelo atual do sistema de saúde, a busca 
pela abordagem homeopática no tratamento de diversas patologias está em crescente 
ascensão. Construído por meio de consulta de literatura científica, este trabalho 
buscou abordar e compreender a natureza histórica da ciência homeopática através 
de seus fundamentos e específicos preceitos científicos e filosóficos, onde o paciente 
tem sua saúde restabelecida através de uma terapia holística, humanística e 
individualizada. É possível concluir que após anos de existência, o sistema de 
tratamento homeopático não é transitório, nem se trata de procedimentos ilusórios. 
Esta prática médica - farmacêutica ultrapassou séculos e sua doutrina bem 
fundamentada manteve-se intacta confirmando sua consistência e veracidade. 
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ABSTRACT 

Even in the face of constant evolution of the current model of the healthcare system, 
the search for a homeopathic approach in the treatment of various pathologies is rising. 
Made based on assessments of scientific literature, this final course assignment 
sought to address and understand the historical nature of homeopathic science 
through its specific scientific and philosophical foundations, where the patient has his 
health restored by means of a holistic, humanistic and individualized therapy. It is 
possible to conclude that, after years of existence, the homeopathic treatment system 
is not transitory, neither an illusory procedure. This medical-pharmaceutical practice 
has remained throughout centuries and its well-founded doctrine continued intact, 
confirming its consistency and truthfulness. 
 
 
 
Key-words: Homeopathy; Benefits; Homeopathic Medication; History. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A homeopatia é um conhecimento, uma ciência e uma habilidade médico - 

farmacêutica específica que busca dar ao homem condições físicas e mentais para 

que maneira livre venha atingir os seus maiores propósitos, por meio de leis e 

fundamentos instituídos, onde o principal ideal é a cura rápida, suave e duradoura da 

saúde, ou seja, o desaparecimento integral da doença de maneira curta, segura e sem 

danos ao paciente. 

 A relevância deste trabalho é mostrar a sociedade moderna de forma correta e 

sem divergência as vantagens obtidas com a utilização dos medicamentos 

homeopáticos, reforçando os benefícios desta ciência que embora divergindo da 

medicina tradicional, vem sendo aceita mundialmente por apresentar um tratamento 

de modo individualizado e holístico, fazendo com que o doente obtenha um 

reequilíbrio energético e combatendo a doença sem prejuízos a sua saúde.  

 A homeopatia é uma ciência que vem sendo aplicada através dos tempos, e 

cada vez mais as pessoas aderem a esse tratamento, pois além de proporcionar uma 

terapia segura, apresenta também um baixo custo, ao mesmo tempo em que elabora 

uma prática estável estimulando forças que levam o organismo a ser curado. Através 

da homeopatia a prática médica se torna mais humanizada deixando de ser vista como 

um binômio saúde/doença, para ser avaliada por meio de uma visão dinâmica, 

adaptada e decorrente da combinação de diversos fatores. 

 Por ser uma terapêutica originaria da concepção hipocrática, a homeopatia 

apresenta princípios semelhantes, ou seja, a forma de compreender o processo de 

saúde e doença sendo consequência do equilíbrio e desequilíbrio do organismo 

humano. Desta forma atua sobre a totalidade da doença e respeitando a unidade do 

individuo (SANTOS; SÁ, 2014). 

 Portanto o objetivo geral deste trabalho é descrever os benefícios alcançados 

na utilização do medicamento homeopático, levando em consideração os aspectos 

históricos e os fundamentos desta ciência terapêutica, dentre os objetivos específicos 

estão: pesquisar na literatura científica a origem da ciência homeopática, buscar com 

bases em referências bibliográficas os pilares da homeopatia e por fim abordar os 

principais benefícios obtidos pelos medicamentos homeopáticos. 
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Este trabalho de conclusão de curso adotou como metodologia a revisão da 

literatura por meio da coleta de dados em publicações científicas e livros. As 

informações foram obtidas nas seguintes bases de dados: BVS, Scielo, Lilacs, 

PubMed e Google acadêmico, utilizando os seguintes descritores: “homeopatia“, 

“história”, “similar” e “medicamento homeopático”, porém não será limitado um período 

específico de data. Por meio dos dados existentes nas publicações científicas ficou 

possível entrar em contado com questões históricas e fundamentos de natureza 

homeopática, também ficou viável evidenciar as diversas interfaces da homeopatia, já 

que a mesma apresenta uma ampla abordagem no panorama da saúde na atualidade. 
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1 HISTÓRIA DA HOMEOPATIA 

1.1 ORIGEM HIPOCRÁTICA  

 

 A fundamentação e o desenvolvimento da homeopatia não aconteceu por 

forma isolada e calculada por um único pesquisador, esta ciência foi construída e 

embasada em um sistema cientifico e filosófico bastante complexo baseado no 

princípio vitalista. A utilização da lei do semelhante foi mencionada pela primeira vez 

em um papiro de 1500 a.C. (CORRÊA, et al., 1997). 

 Hipócrates, um dos maiores nomes da ciência e da arte médica acreditava que 

o tratamento de determinada enfermidade poderia ser baseado em três princípios: 

Natura medicatrix (cura pela Natureza), Contraria Contrariis curantur (lei dos 

contrários) e Similia similibus curantur (lei dos semelhantes) (CORRÊA, et al., 1997). 

 O fundamento da homeopatia foi abordado pela primeira vez por Hipócrates 

(460 – 370 a.C.), que fez uso da lei natural da cura pelo semelhante “similia similibus 

curantus”(os semelhantes se curam pelos semelhantes) ou seja o que produz o vômito 

cura o vômito, o que provoca febre em um indivíduo sadio, cura um indivíduo que 

apresenta febre (BENITES, 2011).  

Hipócrates acreditava que existia na natureza dos seres vivos um dinamismo 

mútuo que os levava ao crescimento e ao movimento de um princípio dinâmico 

denominado alma, que atuaria animando o corpo, compreendeu também que a alma 

impunha a vis medicatrix naturae como a força que move todos os seres vivos para a 

conservação da saúde, encontrando em si a viabilidade da cura por si mesmo. Para 

ele a alma e a energia vital eram um mesmo fundamento, responsável por organizar 

e dinamizar, levando vida a todo o organismo, logo Hipócrates teve grande 

importância na concepção do pensamento vitalista. Quando Hipócrates descreveu o 

método de obtenção da cura pelo semelhante foi nítida a importância da vis medicatrix 

naturae; auxiliando ao fluxo natural do organismo na regenerar da saúde (CORRÊA, 

et al., 1997). 

As práticas terapêuticas são muito variáveis nos relatos médicos antigos, 

provavelmente devido à diversidade dos autores. O raciocínio central seria a 

reconstrução de uma medida oculta que deveria estar em harmonia, e uma vez 

desequilibrada, torna-se expressa como adoecimento. De certo modo, os médicos 

hipocráticos confiavam na força curativa da própria natureza e, portanto, por diversas 
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vezes deixavam de interferir na história natural das enfermidades, como descrito por 

Hipócrates (1839-1861, p. 314) “As naturezas são os médicos das enfermidades. A 

natureza encontra por si mesma os caminhos... Bem instruída por si mesma, sem 

aprendizagem, faz o que deve ser feito”. 

A concepção angular da homeopatia é a de tratar com a utilização do 

semelhante, pois possui também suas origens no passado distante, pelo menos até a 

Grécia Antiga. A maneira de tratamento utilizando os similares foi defendida por 

Paracelsus no século XVI e mais tarde por Fleming, por Sydenham e por outros 

médicos nos séculos XVII e XVIII (BACHELARD, 1995). 

Paracelsus conduzia um tratamento de acordo com os sintomas apresentados 

pelo indivíduo portador da enfermidade baseado na lei dos semelhantes. Manipulava 

todo medicamento prescrito e não era a favor da mistura dos mesmos e por fim 

acreditava que a real importância das drogas não estava na quantidade e sim nas 

suas características (CORRÊA, et al., 1997). 

 

1.2 CIÊNCIA HOMEOPÁTICA   

 

A ciência Homeopática surgiu na Alemanha por meio do médico Christian 

Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), que sintetizou e organizou todo o 

conhecimento acerca desta ciência de forma racional e unitária, acrescentado de uma 

intervenção simples e coesa (BENITES, 2011). 

Hahnemann criou uma teoria científica plena, atendendo a todas as premissas 

de uma ciência: experimentação, observação, repetição e comprovação (BAROLLO, 

2001). 

O método de tratamento homeopático começou a ser pesquisado e testado em 

1790, pelo médico Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que se tornou insatisfeito 

por não aceitar os meios empregados pela medicina tradicional do seu tempo, por 

isso, resolveu não mais praticar a medicina optando a viver de traduções de livros, 

visto que o mesmo tinha conhecimento de outros idiomas (MITIDIERO, 2002). 

Em 1790 durante a tradução de uma obra do médico escocês William Cullen, 

Hahnemann observou que a quina era utilizada para tratar da malária por ser 

amargosa e adstringente. Ficando intrigado com a explicação experimentou em si 

mesmo algumas doses da quina, anotando as manifestações apresentadas e 
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percebeu que eram sintomas bastante semelhantes aos pacientes portadores da 

malária, então concluiu que a quina curava a malária pelo fato de produzir no homem 

sadio, sintomas iguais as manifestações dos pacientes doentes, e não por ser 

amargosa e adstringente (MITIDIERO, 2002; MENEZES, 2011). 

Depois do trabalho de tradução da obra de William Cullen, Hahnemann levou 

mais seis anos realizando experimentos em si mesmo, nos integrantes da sua família 

e em um grupo restrito de seguidores, que gradativamente foi aumentando, 

conseguindo assim um seguimento para realização da sua obra, variando as suas 

experimentações, levando em conta idade, sexo, etc (CORRÊA, et al., 1997). 

Em 1796 Hahnemann publicou a obra: Ensaio sobre um novo princípio para 

averiguar os poderes curativos das substâncias medicinais, onde foi feito uma síntese 

a respeito dos testes realizados e relatos de fatos também observados por outros 

pesquisadores. A partir daí resolveu voltar a exercer a profissão de médico, utilizando 

as ideias absorvidas para um novo conceito de medicina para o tratamento dos seus 

pacientes.  Com isso o ano de 1796 marcou uma nova era para história da homeopatia 

(CORRÊA, et al., 1997). 

Desta forma, a prática correta do tratamento homeopático buscava seguir uma 

abordagem semiológica, onde o médico ouvia com interesse seus pacientes buscando 

uma valorização da totalidade sintomática do doente, para que houvesse 

entendimento da patologia a ser tratada e também para uma correta escolha do 

medicamento específico curativo, somente por meio de uma anamnese aprofundada 

e humanizada, observando todas as variações individuas do paciente era possível 

exercer com êxito a profissão de autor da cura (CORRÊA, et al., 1997). 

 Em 1810 foi publicada por Hahnemann a primeira edição do Organon, livro que 

restabeleceu e revigorou o alicerce da filosofia e da prática homeopática. Mas tarde 

as próximas edições passaram a ser chamadas de o Organon da arte de curar 

(CHEMOUNY, 2001). 

Depois do fracasso na batalha Grande Armée no inverno de 1812, a ciência 

homeopática tornou-se mais divulgada e seu criador Samuel Hahnemann se tornou 

mais conhecido. Hahnemann teve seu prestígio aumentado no ano de 1813 com 

grande êxito no tratamento de uma epidemia de febre tifóide, todos os cento e oitenta 

casos foram tratados com base nos métodos homeopáticos e somente uma vítima 
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morreu. Diante desta sucessão de fatos o sucesso de Hahnemann se estendeu por 

toda Europa (KAYNE, 2006).  

Em 1831 ocorreu uma irrupção de cólera na Europa levando grande parte da 

população doente a morte, com isso Hahnemann disseminou inúmeros folhetos sobre 

o problema, indicando o uso de apenas um medicamento, a cânfora.  Hahnemann 

acreditava que esta doença tinha como procedência a contaminação por algum 

microrganismo, e o mesmo poderia ser propagado com a comunicação ou convivência 

entre os indivíduos, existindo a importância do isolamento e uma assepsia adequada 

para que não houvesse o contágio em outros indivíduos (KAYNE, 2006). 

Em 1833 aconteceu a um fato relevante para medicina homeopática, a criação 

do primeiro hospital homeopático em Leipzig, difundindo de forma rápida essa ciência 

pela Europa. Em meados do século XIX, a ciência começou a atribuir aos 

microrganismos à causa de várias doenças, acreditando assim que toda patologia era 

oriunda da matéria, propondo que a medicina adotasse um cunho mais científico. 

Muitas das concepções homeopáticas não podiam ser concretizadas por meio de 

experimentos científicos e acabaram por ser refutadas, com isso a medicina 

homeopática passou por um período de embate negativo (CHEMOUNY, 2001). 

Hahnemann sintetizou um sistema de medicina que se espalharia rapidamente, 

estabelecendo-se em mais de 30 países no final do século XIX, incluindo a maior parte 

da Europa, das Américas e de outras regiões. Em 1900, Hahnemann Homeopathic 

Medical College, em Filadélfia, foi considerado um dos melhores e mais bem 

equipados hospitais de qualquer tipo no mundo, e aproximadamente 25% de todos os 

médicos americanos eram homeopatas (CORRÊA, et al., 1997). 

 

1.3 HOMEOPATIA NO BRASIL 

  

 A disseminação da homeopatia no Brasil passou por diversas barreiras, e seu 

percurso foi e permanece sendo assinalada por inúmeras tentativas de legitimação. 

Na época de sua entrada no cenário do Brasil, a homeopatia foi alvo de críticas pela 

medicina tradicional, que temia a perda do poder e do prestígio, e por consequência 

a colocava a margem do seu pensamento racional e científico dando a medicina 

hanemaniana um enfoque sombrio, misterioso, oculto e espiritualmente alegórico 

(MÍKOLA, 2011). 
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 Com a chegada do médico francês Benoit Mure no Brasil por volta de 1840 foi 

iniciada a prática da medicina homeopática, então em 1843 foi fundado o Instituto 

Homeopático do Brasil, que posteriormente passou a ser chamado de instituto 

Hahnemanniano do Brasil (MENEZES, 2011). 

 No dia da fundação do Instituto Homeopático do Brasil, foi inaugurado o 

Primeiro Consultório Homeopático do Rio de Janeiro. Em março de 1848 o médico 

francês Benoit Mure deixa a presidência do Instituto Homeopático e em 13 de abril 

retorna a Europa, em seguida viaja para o Egito para dar continuidade na sua 

divulgação da doutrina homeopática (CORRÊA, et al., 1997). 

 Ao buscar a legitimação, a ciência homeopática esforçou-se em mostrar um 

cunho científico em seus princípios. Através dos discursos positivistas buscava-se a 

aproximação da homeopatia com as ciências exatas, como matemática e física. 

Depois de definido o discurso científico da doutrina homeopática, a mesma começou 

a limitar o seu uso, ficando restrita a grupos especializados (MÍKOLA, 2011). 

 Após alguns anos de existência é nítido que a homeopatia não é um modismo 

passageiro, no ano de 1980, com a Resolução nº 1000 do Conselho Federal de 

Medicina a prática homeopática foi autenticada como especialidade médica.  E 

posteriormente através da Resolução nº 176, o Conselho Federal de Farmácia 

confirmou como privativa dos profissionais farmacêuticos a farmácia homeopática 

(OLIVEIRA, 2016; BRASIL, 2013). 

 O desafio que a homeopatia enfrenta no século XXI, é para se restabelecer 

como um importante sistema médico, digno de status, e ainda o financiamento sob a 

perspectiva do desenvolvimento realista abordando seu método de operar. Uma 

explicação satisfatória de como a homeopatia funciona é essencial, tornando a 

investigação uma prioridade em uma provação homeopática, também chamada 

experimentação patogênica (CORRÊA, et al., 2003). 
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2 PILARES DA CIÊNCIA HOMEOPÁTICA  

 A Homeopatia é uma ciência que ultrapassa as práticas da medicina tradicional, 

pois tem uma doutrina consistente e um sistema científico e filosófico pautado na 

concepção vitalista e em uma base de pesquisa própria. O alicerce da metodologia 

homeopática é bastante particular e com fundamentos sólidos, onde a 

experimentação do medicamento se dá no homem sadio para que posteriormente a 

medicação seja designada pro indivíduo doente. A medicina homeopática é baseada 

em quatro pilares básicos: lei dos semelhantes, experimentação no homem sadio, 

medicamentos dinamizados e diluídos e medicamento único (SANTOS; SÁ, 2014). 

A base do pensamento homeopático é que a saúde é um processo dinâmico 

que tende a manter um estado de equilíbrio e que os medicamentos homeopáticos 

induzem um processo de reorganização das funções vitais, estimulando mecanismo 

de auto regulação. Qualquer substância na Terra, de origem mineral, botânica ou 

zoológica, trata-se de uma substância potencialmente útil (DANCIGER, 1992).  

Além dos pilares básicos da ciência homeopática, o princípio dinâmico e 

imaterial da força vital é de importância fundamental para alicerçar toda a teoria 

filosófica homeopática. Segundo a perspectiva de observação e entendimento desta 

ciência o desequilíbrio energético é o ponto primordial para o surgimento das doenças, 

ou seja, no estado de saúde a harmonia do ser humano é mantida pelo equilíbrio da 

força vital (SANTOS; SÁ, 2014). 

 O vitalismo é a doutrina filosófica na qual o organismo vivo encontra seu estado 

de equilíbrio por meio de uma determinada energia que liga todas as frações do 

mesmo. Essa energia é determinada como força vital ou energia vital (BAROLLO, 

2001). 

 

2.1 LEI DOS SEMELHANTES 

 

 O princípio dos semelhantes se baseia na assemelhação e no emparelhamento 

existente entre os sintomas do indivíduo doente e os sintomas produzidos pelo 

medicamento, que foram descritos por Hahnemann por meio da Matéria Médica, isto 

é, segundo esta lei determinada patologia é curada por ação da substância capaz de 

reproduzir sintomas similares aos da doença (BAROLLO, 2001). 
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O princípio da semelhança (ou Similia) afirma que substâncias capazes de 

causar desordem a qualquer nível em indivíduos saudáveis podem ser usadas como 

medicamentos para tratar padrões semelhantes de desordem experimentados por 

pessoas quando estão doentes. Reconhecendo os sintomas de um indivíduo e 

combinando-os com o padrão de sintoma de uma provação homeopática é 

considerado como um elemento chave na prática bem-sucedida da homeopatia 

(CORRÊA, et al., 2003). 

Quando o homem enfermo administra uma substância potencialmente capaz 

de despertar sintomas idênticos aos apresentados por experimentadores sadios, o 

princípio do semelhante instiga o indivíduo a produzir uma resposta terapêutica por 

meio de reações homeostáticas curativas combatendo de forma efetiva a 

enfermidade, estas reações homeostáticas induzem o organismo por meio da auto 

regulação fisiológica a manter o seu estado interno de equilíbrio (TEIXEIRA, 2006). 

 Sob o ponto de vista homeopático, a enfermidade é resultado de determinada 

reação desagradável do organismo perante a doença. Logo é de fundamental 

importância estimular a resposta biológica do organismo para que esta seja capaz de 

se colocar a cima do dinamismo da doença. No momento em que o indivíduo faz uso 

de uma droga com a capacidade de provocar sintomas semelhantes aos provocados 

pela doença, observa-se primeiramente uma elevação passageira dos sintomas, 

porém após a eliminação ocorre um efeito oposto, entendido como uma reação 

orgânica produzida pela substância. Pelo fato da similaridade dos sintomas 

produzidos entre a droga e doença, existe um aumento simultâneo na reação biológica 

capaz de proporcionar uma evolução ou cura do indivíduo (FONTES, 2001). 

Hahnemann estruturou a lei dos semelhantes a partir da experimentação de 

substâncias no homem sadio, e percebeu que existia semelhança nos indícios 

causados pela utilização da droga no homem saudável e nos sinais apresentados 

pelos indivíduos enfermos. Esta abordagem da ciência homeopática mostravam uma 

notória e revolucionária forma de observar a saúde e por consequência a doença, por 

meio das próprias forças energéticas do indivíduo. Assim sendo, posterior aos 

diversos experimentos, Hahnemann concluiu que a partir da utilização dos 

medicamentos homeopáticos com o potencial para gerar sintomas no organismo 

sadio, é eficiente na cura do homem enfermo com os sintomas similares (SANTOS; 

SÁ, 2014). 
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2.2 EXPERIMENTAÇÃO NO HOMEM SADIO 

 

A fundamentação baseada pela experimentação proposta por Samuel 

Hahnemann foi uma metodologia especulativa para se chegar ao entendimento das 

características curativas das substâncias, ao empregar este fundamento da prática 

homeopática é feita uma valorização dos impactos primários acarretados pelas 

substâncias curativas no organismo do homem. O conhecimento da ciência 

homeopática obtido a partir da experimentação no homem sadio é a forma primordial 

para se entender de maneira segura o efeito de uma substância sobre o organismo 

(TEIXEIRA, 2006). 

O modelo homeopático de acompanhamento das enfermidades do homem foi 

fundado por Samuel Hahnemann por meio de uma própria experimentação patogênica 

da substância Cinchona officinalis, onde baseou seus testes. O aglomerado total das 

reações ocorridas no indivíduo saudável durante o teste da substância foi denominado 

patogenesia. Seguido disso, as patogenesias foram organizadas e catalogadas na 

Matéria Médica Homeopática, onde funcionam como ferramenta de trabalho do 

médico homeopata para prescrever o medicamento com maior semelhança dos 

sintomas descritos pelo paciente no momento da anamnese (TEIXEIRA, 2013). 

Hahnemann fez uso de pequenas doses de substâncias em si e em 

determinados amigos e familiares sadios, por meio destes testes pode observar o 

surgimento de sintomas e sinais particulares e variados dependendo da substância 

que era testada e com bastante especificidade e grandes detalhes relatou todos os 

sintomas aparecidos. Diante de todo este processo pode aprender e conhecer as 

particularidades sobre as substâncias utilizadas para preparar os medicamentos 

homeopáticos facilitando assim a dispensação rápida do medicamento destinado a 

curar o indivíduo enfermo (SANTOS; SÁ, 2014). 

Ao contrário dos medicamentos que agem causando uma supressão dos 

sintomas incomodativos do organismo desequilibrado, a homeopatia utiliza 

substâncias capazes de gerar manifestações sintomáticas no indiviíduo sadio 

semelhantes aos sinais que se deseja tratar no paciente enfermo. Com isso busca se 

incitar o organismo a enfrentar as particularidades sintomáticas da doença por uma 
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ação paradoxal (efeito rebote) provocando um fomento curativo a reequilibrar as 

forças energéticas do indivíduo (TEIXEIRA, 2013). 

 

2.3 MEDICAMENTO ÚNICO 

 

Samuel Hahnemann ao cuidar dos indivíduos enfermos recomendava a 

utilização de um único medicamento por vez durante o período de tratamento, onde o 

medicamento com maior ideal curativo era o simillimum, o medicamento semelhante 

é capaz de reunir todo o conjunto dos sintomas expressos pelo paciente. Para o 

criador da ciência homeopática era desnecessário e inadmissível administrar ao 

paciente enfermo mais de uma substância curativa durante um único período de 

tratamento (BAROLLO, 2001). 

Ao fazer a escolha do medicamento que será administrado de forma única e 

isolada, o médico homeopata procura abranger a totalidade sintomática do paciente, 

buscando o entendimento acerca do íntimo do doente, levando em consideração as 

variações mentais, gerais e físicas que levaram o indivíduo a enfermidade. Logo ao 

analisar um quadro sintomático o médico homeopata deve concentrar sua atenção 

aos sintomas descritos pelo paciente, sempre na busca por uma expressão rara, 

incomum ou particular segundo uma abordagem dinâmica, holística e decorrente de 

uma combinação fatorial que definem a individualidade do ser humano (TEIXEIRA, 

2006). 

O médico homeopata deve buscar ao máximo uma individualização dos efeitos 

ou sintomas, afim da escolha correta do simillimum. Caso aconteça a utilização de 

mais de uma substância por um mesmo paciente ao mesmo tempo, os mesmos 

despertaram os mecanismos de defesa do organismo de forma paradoxal. A partir do 

fundamento da similitude, somente um medicamento deve ser capaz de englobar 

todos os sintomas expressos pelo doente. Além disso, ao se fazer uso 

concomitantemente de mais de um medicamento fica difícil definir qual substância foi 

capaz de gerar o restabelecimento da saúde do paciente (FONTES, 2001). 

 

2.4 MEDICAMENTO DINAMIZADO E DILUÍDO  

 O medicamento homeopático obtém uma capacidade de ação mais elevada e 

mais vigorosa à medida que o mesmo passa por processos de diluições e sucções, 
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este processo é denominado potencialização. Dentro da ciência homeopática existem 

diversos métodos para a potencialização do medicamento, porém o método de 

Hahnemann é o utilizado com maior frequência (KAYNE, 2006). 

No início dos seus estudos Samuel Hahnemann fazia uso de doses altas de 

medicamentos, na maioria dos casos sob a forma de tintura (forma farmacêutica 

básica que serve de base para as mais variadas potencializações dos medicamentos 

homeopáticos). Desta forma antes mesmo que o paciente iniciasse a reação 

fisiológica, o organismo passava por uma fase de agravamento dos sintomas, que 

levava o paciente a um desconforto muito grande e muitos optavam pelo abandono 

do tratamento (KAYNE, 2006). 

O fundamento do medicamento homeopático diluído e dinamizado foi baseado 

na preocupação de Samuel Hahnemann com as elevadas doses dos medicamentos 

que eram utilizadas pelos seus pacientes, que por variadas vezes provocou 

intoxicação. Com a tentativa de reduzir os impactos sobre o paciente foi iniciada a 

diluição dos extratos e ficou claro a relação com a redução da toxicidade e aumento 

da potência (CORRÊA, 2006). 

O surgimento da dinamização apareceu pela grande capacidade de percepção 

de Hahnemann, que observou que quanto mais distante os pacientes residiam mais 

rápido era o reestabelecimento da saúde em comparação aos pacientes que moravam 

próximo a sua residência.  Diante desta descoberta atribuiu a melhora rápida do 

paciente as sacudidelas do medicamento dentro de sua carroça, acreditando que a 

energia latente presente na substância era intensificada e agia com maior vigor sobre 

o paciente (SANTOS; SÁ, 2014). 

Samuel Hahnemann evidenciou que uma sustância mesmo estando em baixa 

quantidade, era capaz de potencializar a ação do medicamento, resultando em um 

desfecho clínico melhor. Ele assegurava que energia vital presente na substância 

seria dispersa por meio do processo de dinamização e passaria a se comportar como 

um medicamento altamente curativo (OLIVEIRA, 2016). 
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3 VANTAGENS DO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO 

 Há muitos anos o homem busca dominar a natureza de forma completa na 

tentativa de conquistar a cura de todas as mais variadas patologias. A ciência vem 

evoluindo constantemente, a fim aprimorar dia após dia a atividade médica (estudo da 

patologia e do paciente) desenvolvendo métodos terapêuticos, procedimentos para 

diagnósticos, tratamentos e medicamentos a fim de combater as doenças que atingem 

a saúde do homem contemporâneo (LOURENÇO, 2016). 

 A medicina homeopática é somente uma forma terapêutica geradora e capaz 

de sustentar a saúde do paciente. No amplo contexto da ciência moderna a medicina 

é única, sendo a homeopatia meramente uma especialidade com princípios bastantes 

particulares. Esta ciência procura dar suporte ao organismo para reestabelecer de 

forma autônoma a saúde. Sendo feita uma análise sistemática da doença em questão 

pode se entender como o organismo se comporta perante a doença e 

consequentemente fazer progresso no reestabelecimento do equilíbrio energético do 

indivíduo (LOURENÇO, 2016). 

 A ciência homeopática admite que o conceito de doença local é inexistente, se 

ocasionalmente a expressão é pronunciada provavelmente será para assinalar qual 

parte do corpo está mais afetada, porém isso não quer dizer que os funcionamentos 

dos órgãos sejam independentes. Sob ponto de vista homeopático é nítida a 

importância de compreender o organismo de forma holística além de aceitar a noção 

de que não existem doenças em particulares e sim indivíduos doentes. Ao ser 

consultado por um médico alopático, um paciente que sofre de asma, constipação e 

dores reumáticas provavelmente será tratado com três medicamentos distintos, ao 

passo que um médico homeopata receitará apenas um medicamento para tratar deste 

desequilíbrio energético manifestado sob três aspectos (VITHOULKAS; GUINEBERT, 

1981). 

 A prática médica homeopática admite a complexidade do organismo de forma 

global, tanto nas situações de enfermidade quanto no estado saudável, assim esta 

terapia totalitária age fornecendo ao indivíduo energia para que seja capaz de se auto 

restabelecer e volte ao estado dinâmico de equilíbrio (VIEIRA, 2013). 

 Neste momento a cultura médica da “subespecialidade” fragmenta o organismo 

humano em partes, porém essa fragmentação carrega consigo pontos positivos como 

o aumento do conhecimento a respeito da área de sua especialidade, mas também 



 

 

 

23 

pontos negativos como uma volumosa ignorância referente ao quadro geral do 

paciente, desfazendo a noção holística do ser humano (VIEIRA, 2013). 

 No contexto financeiro, o valor de uma receita homeopática não chega a ser 

dispendiosa.  O modelo socioeconômico da saúde na atualidade fez com que a 

medicina homeopática buscasse refúgio em consultórios particulares e tomasse uma 

figura elitista (VITHOULKAS; GUINEBERT, 1981).  

 Devido à perspectiva conduzida em uma consulta homeopática, é impossível 

prescrever um medicamento de modo automático, ou seja, um medicamento “a” para 

uma determinada patologia, outro medicamento “b” para outra enfermidade e assim 

por diante, ficando nítida a não existência da mecanização automática do processo 

de cura. Uma receita homeopática é individual e particular do paciente, em caráter 

físico, mental e emocional. Nesta ciência quase nada é padronizado, isto é, os 

tratamentos homeopáticos são específicos para cada indivíduo e por isso não deve 

ser passado para outra pessoa que poderá confundir alívio com cura (VITHOULKAS; 

GUINEBERT, 1981). 

 Em meio aos avanços da física moderna é nítida a percepção de que matéria 

e energia agem de maneira recíproca numa dimensão denominada “campo”. A 

natureza é uma estrutura energética e faz parte do universo na sua concepção de 

rede dinâmica. O papel da medicina homeopática é tornar mais sólido os mecanismos 

naturais de defesa do organismo, potencializando os seus recursos energéticos 

(VITHOULKAS; GUINEBERT, 1981). 

 Ao se buscar a solução para o restabelecimento da saúde do indivíduo, ficou 

nítida a necessidade de um crescimento da relação médico-paciente por meio da 

humanização do tratamento, atentando a toda complexidade que envolve o organismo 

humano. Desta forma o médico homeopata ouve com atenção e se esforça para 

conhecer as nuances pessoais do paciente por meio de uma anamnese aprofundada 

e precisa. Todo este entendimento do patamar no qual o paciente se encontra é de 

fundamental importância para escolha do meio curativo (TEIXEIRA, 2006). 

 Esta procura por conhecer o paciente em sua integralidade, desde fatos 

ocorridos no passado até os atuais tem uma importância significativa na escolha da 

substância correta que será utilizada no tratamento. Determinadas características 

peculiares do indivíduo podem dizer muito da sua situação e serem evidências 

importantes para se destacar no curso da doença (VIEIRA, 2013).  
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 A aptidão do médico em identificar os sinais típicos e ímpares na história clínica 

constitui uma etapa fundamental para formação de um bom médico homeopata. A 

reunião dos dados com maior importância dentre todos os contados pelo paciente e a 

escolha do medicamento adequado exigem excelência na execução de várias etapas 

relacionadas ao processo, e cooperam para a obtenção de um melhor efeito 

terapêutico (VIEIRA, 2013). 

 É importante que o indivíduo consiga entender o processo de cura, caso 

contrário poderá perder a credibilidade no tratamento, também o paciente não deve 

acreditar que não existirá mais recaída, a confiança e a lucidez são ferramentas 

indispensáveis num período de tratamento, tanto para evitar o pânico de não ser 

curado como para aguardar a cura. Desta forma a ciência homeopática deve ser vista 

como um sistema exigente, que demanda tanto a atenção do médico quanto do 

paciente, necessitando por tanto de haver confiabilidade por ambas as partes 

(VITHOULKAS; GUINEBERT, 1981). 

 O tratamento homeopático muita das vezes vai contra o imediatismo gerado 

pela modernidade e pela globalização, muitos pacientes consideram lenta a ação do 

medicamento homeopático, porém a ideia de lentidão pode estar relacionada ao 

alcance totalitário, sem atingir de maneira específica num determinado local, ou seja, 

não segmentando o organismo do paciente. Ao atuar de forma equilibrada, o 

medicamento homeopático não provoca transtornos no ritmo funcional do organismo, 

explicando a pouquidade sintomática. Esta ação equilibrada e intensa provocada pelo 

medicamento homeopático é tida como opositora a ação rápida e agressiva 

geralmente provocada pelo medicamento alopático (MONTEIRO, 2007). 

 Ao entender a totalidade formadora do organismo humano como uma unidade 

psico/neuro/imuno/endócrino/metabólica interativa, ao contrário de um simples 

sistema fisiológico isolado, a relação saúde e doença começam a ser vista sob uma 

ótica interativa e multifatorial, passando a ser analisado em conjunto com aspectos 

biológicos, sociais e espirituais que norteiam a individualidade humana (TEIXEIRA, 

2006). 

 Sob esta ótica individual a homeopatia tende a se alicerçar, procurando pelas 

sutilezas e tenuidades do paciente, contemplando o aspecto bio-psico-social-espiritual 

da existência humana. É difícil a formulação de uma prescrição homeopática na 
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ausência de dados que remetem a particularidade do indivíduo em questão (VIEIRA, 

2013). 

 Ao iniciar o tratamento pela utilização de um medicamento homeopático 

buscando atingir resultados satisfatórios, diversas condições básicas devem ser 

seguidas a partir da individualização do medicamento, levando em consideração a 

totalidade sintomática demonstradas pelo paciente, através de um esboço e estudo 

das manifestações expressas pelo mesmo. Desta maneira, uma mesma patologia 

pode ser tratada com medicamentos diferentes a partir da individualidade pessoal do 

organismo, não havendo medicamentos próprios para situações clínicas específicas 

(TEIXEIRA, 2006). 

 A qualidade e a incontestabilidade no tratamento homeopático está 

inteiramente ligada à relação proporcional do grau de semelhança da totalidade 

sintomática despertada no indivíduo em comparação as manifestações ocasionadas 

pela substância nos testes patogenéticos. Pela utilização de substâncias ultra diluídas, 

ao invés de doses calculadas com elevado poder patogênico e diversas reações 

colaterais, as manifestações do medicamento homeopático indicado, devem 

apresentar grande grau de semelhança com as particularidades do paciente 

(individualização), com a finalidade da obtenção de brando efeito substancial para a 

geração de uma reação homeostática pelo fundamento da similitude (TEIXEIRA, 

2006). 

Devido à crescente percepção de que os medicamentos alopáticos podem levar 

consigo graves efeitos colaterais, juntamente com a demanda por uma abordagem 

mais natural, centrada na relação entre doença e saúde, nos últimos 20 anos resultou 

em homeopatia fazendo um retorno impressionante (CORRÊA, et al., 1997). 

Preservando-se de intoxicações e complicações que podem ser geradas pelas 

substâncias, o medicamento homeopático a utilização uma técnica de ultra diluição, 

eliminando assim os efeitos nocivos, porém mantendo a capacidade curativa da 

substância, resultando em uma saída clínica mais prudente (TEIXEIRA, 2006). 

A partir da ciência homeopática a população pode conhecer um método 

curativo caracterizado por empregar substâncias no tratamento de diversas 

enfermidades, porém atentando as manifestações individuais da particularidade 

humana, e com uma perspectiva sistêmica, levando a um aumento exarcebado do 
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alcance global da terapia. Também é explícita a importância das diluições 

progressivas na redução de agravações (VIEIRA, 2013). 

 Desde a fundamentação da homeopatia pelo seu criador Hahnemann, esta 

ciência buscou compreender e tratar o homem sob uma ótica global, aplicando uma 

terapia segura e reconhecendo os mais variados aspectos da particularidade do 

doente. Este modelo terapêutico transformador passou a ser empregado 

mundialmente, e cada vez mais usuários e profissionais se interessam por conhecer 

este universo (TEIXEIRA, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A estrutura do sistema médico-homeopático compreende o ser humano de 

maneira holística, onde possíveis desequilíbrios em sua energia vital suscitariam 

determinada patologia.  Esta ciência desde sua fundamentação por Samuel 

Hahnemann apresentou um modelo filosófico e de racionalidade única, que difere até 

os dias atuais da pratica medica tradicional. Sustentada por pilares sólidos e bem 

determinados, os fundamentos como cura pelo semelhante, experimentação no 

individuo são, medicamentos únicos, diluídos e dinamizados dão a esta ciência uma 

raiz própria, com credibilidade inigualável e eficaz na pratica clinica. 

 Atualmente a medicina homeopática vem se popularizando e diversos estudos 

científicos buscam demonstrar os efeitos benignos alcançados por essa terapêutica 

na saúde do homem contemporâneo. Por ser uma pratica medica complexa e 

funcional que abrange o homem de forma integral 

(psico/neuro/imuno/endócrino/metabólica interativa) a conexão entre saúde e doença 

começa a ser aborda analisando os diversos aspectos que envolvem a individualidade 

humana.  

 São indiscutíveis os benefícios alcançados pela homeopatia, pois prioriza o 

tratamento de cada organismo de modo único e particular, respeitando as 

características físicas, emocionais e sociais. O tratamento homeopático é menos 

agressivo e age por meio de estímulos energéticos, abstendo assim, efeitos colaterais 

indesejáveis e a toxidez, desta forma promove saúde e uma maior qualidade de vida 

gerando o bem estar do indivíduo de maneira suave e imperecível. 

 No mundo atual a homeopatia é conhecida como ciência e também como 

especialidade médica, no Brasil a mesma é reconhecida pelo conselho federal de 

Medicina, além de ser também uma especialidade farmacêutica, onde suas 

competências (produção, distribuição e dispensação dos medicamentos 

homeopáticos) são regulamentadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.  
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