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APH em evidência.

Flagrante de conferência ministrada pelo dr. Jacques Boulet, um dos 
pontos altos do Congresso APH, que ocorreu em setembro deste ano.
É a APH novamente em evidência, promovendo eventos que mantêm 

atenta a comunidade homeopática em seus diversos aspectos – estimulando 
educação continuada/atualização, intercâmbio e agregação.

Este é o espírito.

A
rq

ui
vo

 A
P

H



Informativo APH2

Nº 101 • novembro/dezembro de 2009

ano 21 nº 101 novembro/dezembro de 2009

Gestão: 2009 – 2011

Projeto gráfico e diagramação:
Mercury Digital | Ricardo Serraino

tel. 5841-4311

CTP e impressão:
Gráfica Miami
tel. 3083-5125

Tiragem: 7.000 exemplares

Distribuição: O Informativo APH é distribuído gratuitamente aos 
associados da Associação Paulista de Homeopatia e à comunidade 
científica de todo o País.

Circulação: seis edições anuais. É permitida a reprodução total 
ou parcial das matérias aqui publicadas, desde que mencionada 
a fonte. Os textos assinados não traduzem, necessariamente, a 
opinião da equipe editorial.

Conselho Fiscal
Dra. Barbara S. Metzner

Dr. Lech Michal Szymanski
Dra. Heloisa Helena de Macedo

Editor: 
Dr. Lech Michal Szymanski

Editora executiva e jornalista responsável:
Ivanir Vicente de Oliveira (MTb 11.601)

Redação:
Rua Dr. Diogo de Faria, 839

Vila Clementino – cep 04037-002 – São Paulo, SP
tel./fax: 5579-1291 • 5571-0483

aph.comunicacao@aph.org.com.br

Presidente:
Dr. Rubens Dolce Filho

Vice-Presidente: Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho
1º Secretário: Dr. Rafael Emanuel Gualter Karelisky

2º Secretário: Dr. Antonio Carlos S. Rezende
1º Tesoureiro: Dr. Sergio Eiji Furuta

2º Tesoureiro: Dra. Maria de Lurdes Ventura Fernandes
Diretora Social: Dra. AnaMaria de Paula Nascente Nunes

A
rq

ui
vo

 A
P

H

Editorial

Homeopatia, APH e o nosso tempo

Dr. Rubens Dolce Filho

Estamos no fi nal do ano. O tempo, como 
muitos percebem, passa acelerado, encurtan-
do as distâncias entre os fatos. No dia 21 de 
novembro, mais uma vez, comemoramos a 
Homeopatia no Brasil. Muito já se especulou 
sobre a morte da Homeopatia e conseqüente-
mente da nossa Associação. Esta possibilidade 
parece mais presente pela falta de interesse de 
colegas médicos mais jovens em fazer Homeo-
patia, como também há desinteresse deles por 
outras especialidades médicas clínicas.

Somos iludidos pelo nosso cérebro pela 
percepção do tempo de maneira linear, como 
uma seta, dando a impressão de começo, meio 
e fi m para tudo e, da mesma forma, vemos 
nossa vida com o mesmo padrão. Eu prefi ro 
aceitar o tempo como os povos “primitivos” 
fazem, ou seja, de forma circular ou ondulató-
ria, com padrões de tempo contados através de 
ciclos – lunares, chuva, estações do ano, plan-
tio e colheita, rituais do nascimento, passagem 
para a vida adulta, casamento, guerra, rituais 
da morte, etc., num eterno recomeço. Estamos 
vivenciando a onda da brevidade, da aparên-
cia e da superfi cialidade em nossa sociedade, 
como também na área da saúde. A medicina 
do cuidado, do ouvir, da anamnese esmerada, 
ou seja, a medicina humanizada que tanto se 
tenta resgatar, aquela que o homeopata nunca 
perdeu, fi cou para um segundo plano. Está 
sobrepujada pela perspectiva de ganho mais 
fácil sem muito envolvimento e sem muita 
refl exão. Porém, acredito que esta fase, pelo 
qual estamos passando, faz parte de um ciclo e 

não é eterna e nem signifi ca o fi m. Já houve fases 
semelhantes no passado e permanecemos vivos. 
Só não podemos abdicar de nossa especifi cida-
de como racionalidade médica e não devemos 
esquecer nossos princípios fundamentais. Por 
isto, devemos manter nossos rituais e festejar 
sempre nossas datas comemorativas. Parabéns 
a todos aqueles que engrandecem a Homeopa-
tia, independente do nível de popularidade em 
que ela está.

A APH vem trabalhando para manter a 
nossa especialidade em movimento e, como 
representante do universo de homeopatas no 
estado de São Paulo, tem obrigação de congregar 
todos. Faz parte de nossa missão dar oportuni-
dade para se expor e discutir idéias e, assim, cada 
membro da comunidade tem a possibilidade, 
ao contatá-las, de formar seu próprio juízo. 
Não podemos segregar, por razões ideológicas 
ou por preconceitos. O enriquecimento vem da 
aceitação da diversidade e da complementação, 
tanto da medicina clássica, como dos diversos 
estilos ou estratégias de tratamento homeopá-
tico, como também de outras áreas do conhe-
cimento. É com esta fi losofi a que procuramos 
organizar nossas atividades.

O Congresso da Associação Paulista de Ho-
meopatia 2009, ocorrido em setembro último, 
fez parte do ciclo das iniciativas para atualizar 
e estimular os colegas homeopatas a se agregar. 
Como o resultado das avaliações dos congressis-
tas pode comprovar, os objetivos das Comissões 
Organizadora e Científi ca do CAPH2009 foram 
atingidos. Gostaria de agradecer aos membros 

destas Comissões pelo empenho e abnegação 
para que tudo ocorresse de forma competente. 
Não poderia deixar de agradecer aos patroci-
nadores e aos expositores que estiveram no 
nosso lado e fi zeram parte do sucesso. Tenho 
uma especial gratidão à empresa organiza-
dora do evento e aos funcionários da APH. 
O evento já deixou saudades, porém, temos 
que pensar no que está por vir. Trouxemos o 
Dr. Marcelo Candegabe agora em novembro 
para ministrar o curso sobre seu novo método 
H.U.M.A. e, em dezembro, haverá mais um 
colóquio com o tema Visão Sistêmica do Ser. 
Para 2010, além dos cursos que tradicional-
mente são oferecidos, teremos o simpósio 
Método da Sensação ministrado pelo Dr. 
Rajan Sankaran entre os dias 30/09 e 03/10. 
Desta forma, acreditamos estar estimulando o 
contato, o intercâmbio e a informação com o 
mundo exterior aos nossos murais, vital para 
a manutenção de nossa identidade.

O ano está nos seus estertores e as festas 
natalinas se aproximam com suas simbologias 
e rituais. Mais um ciclo se fecha para iniciar 
outro, a roda da vida. Agradeço, em nome 
da diretoria da APH, o apoio, a presença, o 
contato, as críticas, o trabalho, a energia, a 
ideologia, a humanidade e o amor recebidos 
por toda a comunidade homeopática em 
2009. Desejo a todos luz, vitalidade e força 
para caminharmos juntos, felicidade e pros-
peridade em mais um ano vindouro. ■

Dr. Rubens Dolce Filho é presidente da APH
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Mure, hoje

Mais um dia da homeopatia no 

Brasil e não é difícil reconhecer a des-

motivação generalizada. Mas haverá 

alguma explicação razoável para ela? 

O médico Benoit Jules Mure tinha 

muitas preocupações em mente. A 

ampliação do horizonte de atuação da 

medicina era uma delas. Um projeto 

generoso e compatível com os desejos 

da sociedade que pedia, e continua 

pedindo, compartilhamento, diálogo, 

ética e solidariedade, seja lá qual for a 

medicina utilizada. Para discutir este 

e outros temas conseguimos conversar 

com o Dr. Mure em Lyon, França:

Dr. Mure, Neste dia que comemo-
ramos a introdução da homeopatia 
no Brasil, há o que celebrar? O Sr. 
Sempre defendeu que a homeopatia 
desempenhasse um papel social bem 
mais amplo. Que pretensão era essa? 
Qual sociólogo ou fi lósofo concedeu 
esta liberdade para a medicina?
BM – Não estamos pedindo lugar junto 

às sociedades alopáticas e levantamos 

sem temor bandeira após bandeira, 

escola após escola. Os homens religio-

sos tomam o partido da medicina do 

sacrifício e do espiritualismo, contra a 

da matéria e do egoísmo. Nossas pre-

ces nos sustentam os sonhos, nossos Te 

Deum, nossos triunfos (Carta de Mure: 
Bulletin de la Societé Hahnemanienne de 
Paris, 1847, t. 2, 310)

Por favor, sabemos que faz tempo, 
mas poderia fazer um rápido balan-
ço da época de sua passagem pelo 
Brasil?
BM – Nós contávamos com um proces-

so de conversão em massa. Apenas um 

décimo da população ainda se atinha 

aos sistemas antigos, enquanto todo 

o restante adotava com convicção a 

reforma médica. Os bancos da Facul-

dade estavam praticamente desertos e, 

dos doutores que produzia, a metade 

Dia da Homeopatia
No dia 21 de novembro, comemora-se o dia da 

Homeopatia, uma data que propicia um momento 
de reflexão sobre a terapêutica criada por 

Samuel Hahnemann e introduzida no Brasil pelo 
médico Benoit Jules Mure. Numa fictícia entrevista com 

o Dr. Mure, o Dr. Paulo Rosenbaum levanta algumas 
questões que, do seu ponto de vista, são importantes 

para o atual momento da Homeopatia. Médico Benoit Jules Mure
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abraçava a Homeopatia... Tínhamos 

um segundo ministério abalado e mo-

difi cado por conta da questão médica 

que varria o Brasil inteiro, desde os 

inspetores de polícia até o Conselho 

de Estado e as Câmaras. A luta era 

aberta, ardente, declarada... Mas como 

você sabe deixei o Brasil em 1848, não 

sei bem como a coisa andou nestes 

últimos 159 anos.

Sei que o Sr. tem saudades do Brasil, 
se voltasse, o que faria hoje? (Mure 
olha em volta, tira os óculos, e nos-
tálgico deixa sua voz combativa de 
lado, meio inconformado):
BM- Mas, justo agora... agora que 

chegamos tão perto, onde é que foram 

parar todos?

Neste momento, mostro a ele a 

portaria 971 que deveria regulamentar 

a prática de medicinas integrativas. E 

explico ao Dr. Mure – alguém tinha 

que o fazer – que em nossos dias a ho-

meopatia, assim como toda a medicina, 

deixou de ser uma causa com corte ide-

ológico, que ela hoje em dia se encaixa 

apenas como mais uma técnica dentre 

outras. Mure fica em silêncio, pensati-

vo, olhando o pedaço de papel.

O que você me diz disso, Dr. Benoit?
BM – Fizemos nossa parte na divulga-

ção da Homeopatia, tanto na Europa 

como na América, podemos reivindicar 

a fundação de três institutos e de cin-

qüenta dispensários... a conversão de 

cem médicos, a instrução de quinhen-

tos alunos, a redução da mortalidade 

em nações inteiras, numerosas obras 

escritas em italiano, português, francês 

e árabe, dois mil artigos em jornais, via-

gens por todas as latitudes, o desmonte 

de epidemias e contágios, o desenca-

dear de paixões odiosas, a indiferença, 

perseguições, inveja, calúnias, derrotas 

ou empates, o tempo, o trabalho e o 

dinheiro perdidos para sempre.

Dizem por ai que a homeopatia 
como conhecemos pelo menos está 
desaparecendo. Qual mensagem 
deixaria aos médicos homeopatas 
de hoje que estão um tanto atônitos 
pelo mundo?
BM – Se a Providência evidentemente 

nos sustentou durante uma prova 

superior às nossas forças, fomos mere-

cedores desse favor praticando, antes de 

tudo, a máxima salutar: “Ajuda-te que o 

céu te ajudará” (Cf Mure, B. Patogenesia 
Brasileira, Ed. Roca, São Paulo, 1999 e 
“Benoît Mure”, Ch. Janot – Homeopathie 
Moderne, 15 de fevereiro de 1933). ■

Dr. Paulo Rosenbaum, médico e escritor, 

pós-doutorando da FMUSP
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Análise dos resultados do CAPH 2009

Escore da Soma das Avaliações de todas as Palestras

Avaliação dos Lanches

19,2%

19,2%

13,5%
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Bom
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Ruim

Péssimo

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1,9%
3,9%1,9%

Avaliação do Local

26,4%

11,3%
30,9%

5,7%

1,9%1,9%

13,2%

15,4%

7,7%

5,8%

11,5%

Avaliação das Atividades Sociais

28,6%
21,4%

7,1%

21,4%

7,2%14,3%

Objetivos Pessoais Alcançados

17,3%

19,2%

44,2%

3,9%

15,4%

Avaliação Geral do CAPH 2009

30,9%

15,6%

30,9%

5,4%
18,2%

Avaliação da Organização

33,3%

7,8%

27,5%

2,0%

5,9%
23,5%

Mesa de abertura do CAPH 2009: (da esq.) Maria do Carmo Garces (presidente da ANFARMAQ), 
Dr. Dirceu Brás Ap. Barbano (diretor da Anvisa), Dra. Jussara Jorge Giorgi (presidente da ABCDH), 
Dra. Márcia Aparecida Gutierrez (presidente da ABFH), Dr. Rubens Dolce Filho (presidente da APH), 
Dr. Jaldo Souza Santos (presidente do Conselho Federal de Farmácia - CFF), Dr. Ruy Tanigawa 
(conselheiro do CREMESP ), Dr. Adailton Salvatore Meira (vice-presidente da Região Sudeste da AMHB)

Este é o resultado das avaliações respondidas 

durante o CAPH2009, que eram preenchidas 

no final de cada dia. Consiste de 2 tipos de 

avaliação, um das palestras em cinco escalas de 

péssimo a ótimo; e outro, preenchido no último 

dia, consistindo de notas de 1 a 10 para aspectos 

do Congresso como local do evento, lanches, 

atividades sociais, organização, cumprimento 

dos objetivos pessoais do congressista e 

avaliação geral. Os gráficos abaixo representam 

a porcentagem de cada nota atribuída a cada 

um dos quesitos gerais citados acima. O último 

gráfico corresponde à porcentagem atribuída a 

cada uma das cinco escalas da soma de todas 

as palestras do CAPH2009.
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Temas apresentados no CAPHCAPH 2009

De forma resumida, poderíamos 
situar a ação do Paliativista como a 
do profissional que assume cuidar 
do paciente em sua fase terminal, 
operando na transição vida/morte de 
forma a dispor, ao paciente e a seus 
familiares, não apenas seu conheci-
mento médico mas principalmente seu 
carinho e atenção, permitindo que essa 
passagem seja a mais suave possível. 
Apesar da existência de protocolos que 
orientam a ação médica nessa etapa, o 
melhor guia ainda é o envolvimento 
total e amoroso com o ser humano 
sob seus cuidados. Nossa formação 

homeopática nos conduz de forma 
segura a esse tipo de envolvimento. A 
abordagem humana integral nos trans-
forma em confidentes das angústias 
que o aflige em todos os momentos de 
sua vida, durante a atenção curativa ou 
quando essa abordagem deixa de ser 
prioritária e se opta pela paliação sin-
tomática que minimiza o sofrimento. 
A compreensão do indivíduo doente 
e de sua doença favorece o contato 
necessário para podermos saber paliar 
quando não for possível curar. ■

Marcos A. Campos, médico homeopata

Não é tarefa fácil o tratamento dos 
dependentes químicos, mas com pa-
ciência, dedicação e bastante atenção 
e afeto, conseguir-se-á devolver à vida 
tantos que, por diversas razões, entra-
ram para o universo das drogas.

Nas tomadas de caso, deve-se 
levar em consideração as relações do 
dependente consigo mesmo e com 
sua família, pois está se lidando com 
um processo de natureza miasmática 
sifilítica, onde os sintomas se conec-
tam com a autodestruição, pessoal e 
da família, com sintomas de violência 
e agressividade ou de embotamento e 
grande indiferença. Temos que nos fa-
miliarizar com as rubricas repertoriais 

ligadas ao abuso das drogas, às overdo-
ses e à abstinência; aos sintomas físicos, 
aos delírios e às idéias delirantes. Nas 
repertorizações, há que se ficar atento 
à presença, entre os medicamentos 
que surgem, dos medicamentos como 
Opium, Cannabis, Cocainum etc., em pri-
meiro lugar porque eles nos obrigam 
a indagar sobre o consumo da mesma 
por parte do paciente e, também, pela 
importância da prescrição daquela 
droga de forma dinamizada. ■

Homero de Castro Neves e Norberto 
A. Hernandes, médicos homeopatas 
formados pela APH e Fund. Est. Médicos 
Homeopáticos do Paraná

Cuidados paliativos em casos 
oncológicos com Homeopatia

Dependência química: 
tratamento homeopático

Durante a realização do I Congresso da APH, em setembro de 

2009,  em Águas de Lindóia, SP, foram apresentadas experiências 

significativas que envolvem a aplicação da homeopatia. 

Expositores

Almeida Prado

Autic

Boiron

CRF - SP

Dr. Organico

Editora Epub

Editora Organon

Ely Martins

Healing

Heel

HN Cristiano

Ideal Equipamentos

Powdermix

Relax Company

Schraiber

Sensitiva

Weleda

Zeusan

A APH agradece a presença e de 
expositores e patrocinadores no CAPH. São eles:
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Dr. Boulet: presença de destaque

Convidado internacional

Um dos destaques do CAPH foi 
o Dr. Jacques Boulet, médico há trinta 
anos em Paris e diretor do CEDH – 
Centro de Ensino e Desenvolvimento 

em Homeopatia (www.cedh.org). 
Na área de clínica médica, o médico 
francês falou sobre posologia e especi-
ficidade. Em pediatria, abordou temas 
como distúrbios do comportamento 
alimentar e fadiga nas crianças.

Em todas as palestras, o audi-
tório ficou lotado de profissionais 
interessados em conhecer as idéias e 
a experiência do Dr. Boulet, autor de 
livros como Dicionário de Homeopatia, 
Homeopatia e Criança e Preconceitos 
sobre Homeopatia.

A APH agradece ao Laboratório 
Boiron, que possibilitou a vinda do 
Dr. Boulet ao Brasil. Com 80 anos de 
tradição e medicamentos distribuídos 
em mais de 80 países, o Boiron iniciou 
este ano suas atividades no Brasil.

O Dr. Fernando Villalva falou 
no CAPH sobre Escala LM, tema 
também de seu livro lançado durante 
o Congresso, Escala LM, pela Editora 
Organon.

Homeopata natural do Equador, 
atualmente é professor titular na 
Escuela Médica Homeopática Ecua-
toriana e de pós-graduação de Medi-
cina Homeopática na Universidade 
Tecnológica Equinoccial e diretor da 
disciplina de Pesquisa. É membro da 
LMHI desde 1985 e da Sociedad Mé-
dica Homeopática Ecuatoriana.
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A Síndrome Pré-Menstrual (SPM) 

é uma combinação de alterações 

físicas, psicológicas e/ou comporta-

mentais de tal gravidade que pode 

conduzir a deterioração das relações 

interpessoais e/ou a interrupção do 

curso normal das atividades pessoais. 

Reaparece ciclicamente durante sete 

ou dez dias anteriores à menstruação 

e desaparece no início ou durante o 

fluxo menstrual.

As estatísticas mostram um aumen-

to inexplicável da incidência da disfun-

ção, além de seu surgimento em idades 

mais precoces na vida da mulher.

As pesquisas até 1990 apontavam 

que a moléstia ocorria mais entre a 

idade de 28 a 35 anos. Hoje (2009), 

adolescentes de 12 a 21 anos são tão 

ou mais acometidas do que as adultas. 

Assim como a primeira menstruação 

vem ocorrendo a cada geração um ano 

mais cedo, a SPM surge precocemente, 

em uma idade em que a personalidade 

ainda está em formação. Mães e filhas 

menstruam na mesma época do mês 

e sofrem juntas de SPM, tornando o 

problema um evento familiar. Sempre 

acompanhado de crises de relaciona-

mento, perda de aproveitamento e fal-

tas em atividades escolares, consumo 

de fármacos inúteis e sofrimentos que 

a adolescente atual, com sua linguagem 

internáutica, mal consegue expressar.

Mas o fato mais grave pode ser 

a posição da ciência em relação a 

estas doenças. Sabe-se que a ciência 

médica mudou muito sua fisionomia 

nesta ultima década. O impacto da 

divulgação na mídia dos resultados 

negativos de um estudo sobre a Terapia 

de Reposição Hormonal (TRH), e que 

não foram os esperados, colocaram 

dúvidas e insegurança em todas as 

mulheres que estavam entrando na 

menopausa e com necessidade de uso 

de hormônios. Esta pesquisa infeliz 

deixou expostas muitas falhas do sis-

tema médico-farmacêutico e sua ética.  

Parece-nos a todos que só há pesquisa 

quando esta é direcionada à obtenção 

de lucros.

Os institutos de pesquisa levam 

mais em conta a possível aplicação 

comercial de uma determinada droga 

do que seus benefícios reais e muitos 

cientistas dependem destas verbas 

comerciais. Nos últimos anos, houve 

um estreitamento do horizonte cien-

tífico. Estamos enfrentando proble-

mas profundos: enormes mudanças 

ambientais, crescente pobreza global, 

deslocamento e expulsão de milhões 

de pessoas de seus habitats naturais, 

em direção às grandes cidades. Em 

meio a tanto caos, como não achar os 

sofrimentos femininos peri-menstruais 

um assunto importantíssimo?

A visão homeopática
A homeopatia, em seus primór-

dios, lidava com mulheres totalmente 

diferentes das atuais. A matéria médica 

observada em uma dama que só mens-

truou aos 17 anos, teve em média seis 

filhos, e prezava seu corpo robusto 

por resistir aos partos e aos trabalhos 

domésticos, é diferente de uma mulher 

contemporânea, que menstrua desde 

os 9 anos, só vai engravidar aos 28, 

alem de ser obsessiva com qualquer 

pobre célula de gordura que ouse apa-

recer em seu corpo anorético.

Mas descontados estes percalços, 

os medicamentos homeopáticos agin-

do sobre o GnRH (hormônio liberador 

das gonadotrofinas) regulam o eixo 

Hipotálamo Hipofisário adrenal, 

levando em conta a personalidade da 

mulher, de forma brilhante.

Fisiopatologia da SPM e suas 
relações com a matéria médica

Admite-se hoje que os desequi-

líbrios do ciclo menstrual feminino 

estejam ligados aos pulsos do GnRH. 

A frequência de estímulo pulsátil do 

GnRH determina a proporção relativa 

da síntese de LH (hormônio luteini-

zante) e FSH (hormônio folículoesti-

mulante. O aumento da frequência do 

pulso de liberação de GnRH favorece 

a transcrição da subunidade b de LH 

sobre a de FSH. De maneira contrária, 

a diminuição da frequência de pulso 

de GnRH favorece a transcrição da 

subunidade b de FSH, diminuindo a 

taxa de transcrição de LH sobre a FSH. 

Estas duas gonadotrofinas regulam e 

estimulam o eixo hipotálamo-hipófise 

ovário e a ovulação. Consequentemen-

te, há a liberação rítmica de estrógenos 

e progestagenos que, por sua vez co-

mandam o ciclo menstrual feminino e 

grande parte da fisiologia e psiquismo 

femininos.

Um estímulo estressor é capaz de 

desencadear uma cascata de reações 

fisiológicas capazes de desadaptar o or-

A SPM e sua abordagem 
na visão homeopática

Dr. Eliezer Berenstein
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Dr. Eliezer Berenstein é médico 
ginecologista, obstetra e homeopata

ganismo vivo e propiciar a estimulação 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, 

que é responsável por mediar a respos-

ta humoral ao estresse.

A Homeopatia trata a mulher, não 

a SPM. Cada uma viverá sua fisiologia 

e as suas próprias patologias na sua 

maneira particular, com seus sintomas 

comuns às desordens hormonais e in-

dividuais de acordo com suas próprias 

características.

A cefaléia provocada pela baixa 

progesterona em uma paciente Pul-

satilla será vivenciada diferente da 

cefaléia da paciente que tem como seu 

Similimum, Sepia, por exemplo.

Valorização dos Sintomas – 
Síndrome mínima de valor 
máximo e a SPM

É importante avaliarmos que um 

sintoma extremamente comum a todas 

as mulheres começará a ganhar um 

tom muito mais expressivo através das 

modalidades. Além destas, há quatro 

tipos de SPM.

Os sintomas mentais devem ser 

muito valorizados pelo homeopata, 

mas é necessário que sejam caracte-

rísticos, e não comuns, isto é, que 

não sejam apenas características da 

personalidade da paciente ou caracte-

rísticas do tipo de SPM. Falta de auto-

confiança, egoísmo, timidez, inveja e 

medo da morte são comuns a todas, 

pertencem a toda a humanidade. É só 

sua intensidade, sua capacidade de 

desequilibrar, seu potencial de trazer 

a ela e/ou aos que com ela convivem 

um sofrimento, que pode convertê-los 

em sintomas.

Também as circunstâncias que 
mudam um sintoma são muito im-

portantes. O uso de anticoncepcionais, 

por exemplo, dificultam extremamen-

te a individualização da paciente.

Com bases nestas premissas, 

acreditamos que a homeopatia seja 

uma das melhores formas de abordar 

a SPM. ■

Confiança e Respeito pela sua Saúde

Manipulação Hahnemanniana
Cinquenta-Milesimal

Florais     Fitoterapia     Weleda     Heel
ENTREGAS EM DOMICÍLIO

Rua Topázio, 131  •  Aclimação (próximo ao Parque da Aclimação)
Fones/Fax: 3277-9588  /  3277-9166

essentia@uol.com.br

Neste artigo, o dr. Eliezer Berenstein fala da abordagem 
diferenciada que a Homeopatia faz da Síndrome 

Pré-Menstrual (SPM), alvo do mercado farmacêutico.
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De 1997 a 2003 foram atendidas 
cerca de 10 mil crianças com diversas 
patologias agudas (de leves a graves, 
em 7 hospitais de urgência ou Unida-
des de Pronto Atendimento de Belo 
Horizonte. O atendimento de casos 
agudos e graves pela homeopatia, 
em regime de plantão, em hospitais 
públicos de urgência, não só não é 
previsto nestas administrações, como 
é, na maior parte dos casos, compreen-
sivelmente reprimido. Não há como 
passar o plantão para médicos com 
formação exclusiva em alopatia. As 
enfermeiras não conhecem o método 
e ficam justificadamente ansiosas por 
verem pacientes graves serem aten-
didos com gotinhas. Além de que os 
alopatas desconhecem, por falta de 
contato com a filosofia, matéria mé-
dica e experimentação, a possibilidade 
terapêutica da Homeopatia.

A estratégia pensada no atendi-
mento dos casos clínicos publicados 
no livro Urgências Homeopáticas Hospi-
talares foi a de tentarmos a contratação 
como pediatra alopata e depois fazer 
negociações com a direção da FHEMIG 
e com a prefeitura de Belo Horizonte 
para estabelecer as responsabilidades 
do tratamento homeopático exclusivo 
de casos graves – utilizando suporte de 
equipamentos –, mas apenas com uso 
exclusivo de medicação homeopática.
Cerca de 300 medicamentos foram for-
necidos gratuitamente pelas farmácias 
homeopáticas de Belo Horizonte, em 
sua maioria na CH6.

medicações homeopáticas e, mesmo 
assim, como profissionais não tem 
conhecimento sobre quando, como, 
onde ou porque a homeopatia age, nem 
em casos crônicos, nem em agudos. O 
atendimento foi mais ou menos feito 
com a coragem de enfrentar esta opo-
sição e a compreensão de seus motivos 
fornecia os argumentos necessários 
para a continuidade do trabalho.

A publicação dos casos visa de-
monstrar na prática a viabilidade do 

Homeopatia em 
urgências hospitalares

Dra. Isabel de Oliveira Horta

Médica Homeopata em Belo Horizonte, a dra. Isabel 
Horta relata neste texto a experiência desenvolvida em 

hospitais de urgência, na capital mineira.
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O seguinte protocolo foi, desde o 
princípio, criticado e depois aceito pela 
direção dos hospitais e UPAS, com a res-
ponsabilização dos atendimentos pela 
própria conta e risco – na verdade, foram 
apresentados documentos do exercício 
legal da homeopatia no Brasil:

Casos que houvessem mostrado si-1. 
nais de melhora significativa nas seis 
primeiras horas na sala de observa-
ção: alta com prescrição domiciliar 
de medicação homeopática dos ca-
sos leves, moderados ou graves, com 
fornecimento dos medicamentos 
em seringas descartáveis do hospital 
para administração em gotas.
Casos melhorados de 6-12 horas 2. 
na sala de observação durante os 
plantões: acompanhamento ho-
meopático diário no Hospital das 
Clínicas da UFMG, após a alta dos 
casos graves.
Má evolução ou evolução benigna 3. 
duvidosa de casos graves no período 
de 6-12 horas de uso de medicação 
homeopática exclusiva na sala de 
observação dos plantões (estes não 
constituíram mais que 3% dos casos 
totais atendidos em sete anos (mais 
de 10 mil casos): internação com 
prescrição alopática.

O atendimento hospitalar de 
urgência não conta com o apoio ins-
titucional dos profissionais alopatas. 
E isto desde Hahnemann não é novi-
dade. Quando há um apoio explícito, 
isto ocorre por parte de médicos que 
foram tratados desde pequenos com 

atendimento homeopático em casos 
de urgência, em serviços públicos. 
Esta evidência desmistifica a crença 
corrente de que a homeopatia só atua 
lentamente, o que é verdade apenas 
sob um de seus diversos aspectos. 
Como se vê, na discussão de casos 
descrita no livro Homeopatia e Ur-
gências Hospitalares, lançado durante 
o congresso, várias situações melho-
ravam abruptamente em questão de 
minutos. ■

Isabel Horta é médica homeopata 
e autora do livro Homeopatia em 
Urgências Hospitalares, 
Editora Organon, 2009

Dra. Valéria Ota de Amorim ne

Farmacêutica Homeopata

Homeopatia

Fitoterapia chinesa

Florais

Manipulação

Cosméticos

Produtos naturais

ENTREGAS EM DOMICÍLIO

www.fl orallys.com.br

Av. Agami, 169ms      Moema      S.Paulo, SP
Fone: 11 5051-2577      Fax: 11 5052-1494      e-mail: valeria@fl orallys.com.br

Estivemos no Congresso da As-
sociação Paulista de Homeopatia 
em setembro e pudemos constatar o 
cuidado da comissão organizadora 
no sentido de trazer para o debate 
temas atuais e necessários ao desem-
penho profissional. Notamos ainda, 
da parte dos palestrantes, uma aten-
ção particular no sentido de poder, 
cada vez mais, abreviar o caminho 
que nos separa de colegas alopatas, 
reestruturando o saber homeopático 
e adequando-o ao diálogo médico 
atual. Estamos vivendo um período de 
conquistas científicas que não podem 
ser deixadas de lado quaisquer que 
sejam nossas convicções terapêuticas. 
Nossa forma abrangente de atuar nos 

O 1º Congresso da Associação 
Paulista de Homeopatia , realizado 
na cidade de Águas de Lindóia teve 
o objetivo de congregar homeopatas 
de São Paulo e do Brasil nesta cidade 
acolhedora, e proporcionar aos con-
gressistas e seus familiares um final 
de semana repleto de atividades: de 
lazer, de cultura médica e também 
com festa.

Esperamos que todos que lá 
estiveram tenham aproveitado dos 
temas médicos, se divertido com as 

coloca em situação vulnerável quanto 
a esse aperfeiçoamento. Necessitamos 
estar, para a própria sobrevivência 
da homeopatia, preparados para res-
ponder a indagações tanto de nossos 
pacientes como da sociedade em geral. 
Esses eventos representam a motiva-
ção essencial para que busquemos 
nosso aprimoramento, ao mesmo 
tempo que permitem o contato com 
aqueles colegas que a tempos não 
víamos. Gostaria de deixar registrado 
o excepcional local escolhido para o 
evento, fruto do trabalho árduo do 
grupo organizador. A todos minhas 
congratulações. ■

Marcos A. Campos, médico homeopata

atividades sociais e se beneficiado 
da natureza.

Nós da comissão organizadora 
nos empenhamos para oferecer o me-
lhor nas acomodações e na programa-
ção social do final das noites, para que 
houvesse momentos de descontração 
e alegria.

Agradecemos a todos e esperamos 
estar juntos novamente. ■

Maria de Lurdes Ventura Fernandes é 
diretora tesoureira da APH

Opinião Positiva

Programação Social

CAPH 2009
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A segunda edição do Ação Ho-
meopática em Saúde Oral, organizada 
pela Associação Brasileira de Cirurgi-
ões Dentistas Homeopatas – São Pau-
lo, com apoio da Associação Paulista 
de Homeopatia, aconteceu durante o II 
Encontro Paulista de Homeopatia em 
Odontologia, em Águas de Lindóia, 
tendo o apoio da Diretoria de Saúde 
do Município.

A Ação aconteceu no Vacance Ho-
tel, quando os profissionais cirurgiões 
dentistas da prefeitura de Águas de 
Lindóia participaram de um curso de 
apresentação da prática homeopática 
em odontologia, ministrada pela Dra. 
Jussara S. Jorge Giorgi, cirurgiã dentista 

Cirurgiões dentistas habilitados em homeopatia 
atenderam a população gratuitamente e 

ministraram palestras educativas

homeopata e mestre em homeopatia. 
O tema veio ao encontro da Deci-
são 45/2008, emitida em dezembro 
de 2008, pelo Conselho Federal de 
Odontologia, que regulamentou a 
homeopatia, e outras terapêuticas 
complementares, como uma prática 
habilitada para uso odontológico.

Após o curso, pacientes triados 
previamente por dentistas que atuam 
na prefeitura de Águas de Lindóia, 
passaram por avaliação, diagnóstico e 
indicação de serviço homeopático para 
tratamento da herpes bucal, além de 
receber mais informações sobre a es-
pecialidade e orientações gerais sobre 
a saúde bucal.

Quase que simultaneamente, foi 
realizada na Câmara Municipal de Águas 
de Lindóia uma palestra educativa, gra-
tuita e aberta à população do município 
e região, ministrada pelos Dr. Rubens 
Dolce Filho (medicina) e Dr. Mario Ser-
gio Giorgi (Odontologia), sobre o tema 
A Homeopatia cuidando da sua saúde. A 
palestra procurou divulgar a homeopa-
tia como uma terapêutica que valoriza 
a individualidade do doente, além de 
ser eficaz, de baixo custo e de apresentar 
boa resolutividade. A abordagem destes 
aspectos despertou o interesse e a parti-
cipação de todos os presentes.

A programação científica do II 
Encontro foi inédita, pois foram apre-

sentados casos clínicos em sessões de 
discussão, batizado com o nome de 
Homeodonto case, o que possibilitou 
a participação de vários colegas de 
diferentes regiões do país. Destaque 
deve ser dado ao grande número de 
painéis apresentados, que demonstrou 
o quanto a prática homeopática em 
odontologia tem sido importante para 
a promoção da saúde bucal.

Mais uma vez, a união de eventos 
interdisciplinares, acontecendo em 
um mesmo espaço, engrandece a e 
fortalece a Homeopatia.

Parabéns à APH, ABCDH e ABFH, 
por proporcionarem esse congraçamen-
to à comunidade homeopática. ■

Odontologia: atendimento 
gratuito à população

Dr. Mario Sergio Giorgi
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Mario S. Giorgi é cirurgião 
dentista homeopata e 
coordenador do II EPHO

Vila Mariana – de segunda a sexta: 6h00 às 24h00 • sábados, domingos e feriados: 8h00 às 20h00
Rua Joaquim Távora, 1524 • tel/fax: (11) 5539-6736
Vila Madalena – segunda a sexta: 8h00 às 20h00 • sábado: 8h00 às 17h00 • Rua Luminárias, 211 • tel/fax: 3031-0222
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Farmacologia & Matéria 
Médica Homeopática
D. Demarque; J. Jouanny; B. Poitevin; Y. Saint-
Jean

Matéria Médica mais atual e utilizada na 
Europa, é considerada por muitos como in-
dispensável para o conhecimento aprofunda-
do dos medicamentos homeopáticos. A obra 
atualiza as indicações clínicas, assim como 
os dados toxicológicos e farmacológicos. 
Aborda também novas informações sobre a 
origem precisa de cada medicamento.

a céu aberto. O paciente se queixa de 
uma dor intensa que parece não estar 
em lugar nenhum. De uma entrevista 
médica incomum, nasce um diálogo. 
A escolha do metrô como cenário da 
interpretação representa a coletivida-
de, que é responsável por igualar os 
cidadãos, oprimindo as características 
individuais.

Um texto médico-filosófico é 
narrado por dois atores sociais, mé-
dico e paciente, com interpretação de 
Walderez de Barros (com mais de 40 
anos de carreira, já atuou em novelas 
como Laços de Família, O Clone, Mulhe-
res Apaixonadas, Paraíso e, no cinema, 
em Outras Estórias, Copacabana), e 
Oswaldo Mendes (ator, diretor, autor 
de teatro e jornalista, produziu peças 
como Voltaire, Visão Cega, A Dança do 
Universo e After Darwin).

O filme foi apresentando em cir-
cuito de festivais em São Paulo e teve 
sua estréia oficial na Livraria Cultura 
do Shopping Bourbon. Em vários des-
ses eventos houve debates do público 
com os roteiristas e atores.

Lançamento no 
Rio de Janeiro 

No dia 17 de dezembro, o Nome 
do Cuidado será lançado no Rio de 
Janeiro, na UERJ , no Anfiteatro Cen-
tral do Hospital Pedro Ernesto, das 
11h30 às 14h30. Depois da projeção 
haverá debate da equipe do filme com 
o público.

LEO LAMA E  PAULO HERSCH ROSENBAUM

O NOME DO CUIDADO
( C A R E  A M O N G  U S )

*Manipulação Hanehmaniana *Cinquenta milesimal
*Fitoterapia *Florais *Weleda *Produtos Naturais

Entrega em domicílio

Rua Abílio Soares, 1.027  Paraíso, SP - Capital
Fone / Fax: 3884-1786

e-mail: farmaqualitas@yahoo.com.br

Lançamentos editoriais no CAPH

Homeopatia em urgências 
hospitalares
Isabel de Oliveira Horta

Apresenta a experiência da autora no 
manejo homeopático de dezenas de casos 
agudos em hospitais públicos de urgência, 
em circunstâncias de grande demanda diá-
ria. Cada caso é apresentado evidenciando 
seu grau de gravidade, relato da anamnese, 
exames laboratoriais e de imagem, diagnós-
tico clínico, o medicamento homeopático 
utilizado, a evolução, resultados terapêuticos 
e os diagnósticos diferenciais. Ao final, há co-
mentários comparando-se a abordagem ho-
meopática utilizada com a que seria utilizada 
na Alopatia. Prefácio de Matheus Marim.

Escala LM
Fernando Flores Villalva

Essa modalidade de potencialização 
progressiva, conhecida entre os médicos 
homeopatas como Escala LM, vem sendo 
pesquisada há várias décadas pelo homeo-
pata Fernando Villalva, que demonstra seus 
avanços nos conceitos de dinamização, 
potencialização e administração de doses. O 
autor propõe também um uso mais racional, 
baseado na dinamização 50 milesimal. Ele 
comprova que a aplicação da Escala LM é visi-
velmente mais efetiva do que os métodos ha-
bituais, tanto em transtornos simples como 
em enfermidades graves e crônicas. Esta obra 
encontra-se ilustrada com inúmeros casos 
clínicos. Prefácio de Ubiratan Adler.

O documentário, que discute rela-
ção entre médico e paciente, lança mão 
de uma linguagem artística e poética 
para dar voz aos problemas e traz à 
tona uma problemática da medicina 
e da sociedade nos dias de hoje: a 
qualidade da consulta médica.

O filme tem roteiro e direção de 
Leo Lama (responsável por sucessos 
de bilheterias como Dores e Amores, 
Perdidos na Praia e Prisioneiro de uma 
Canção) e Paulo Rosenbaum, médico 
homeopata e pesquisador da Facul-
dade de Medicina da USP. O foco 
principal é a ética do cuidado, que é 
baseado na escuta e na busca de uma 
medicina que respeita a singularidade 
de cada paciente.

Sinopse
Um Homem que embarcou na 

estação Saúde apresenta um súbito 
mal estar dentro do metrô. Ele desce 
na Avenida Paulista e liga para seu mé-
dico, que o atende em uma inusitada 
consulta no meio da rua, demons-
trando esta delicada e difícil relação 

Capa dura - 984 páginas
Editora Organon - 2009

Brochura - 160 páginas
Editora Organon - 2009

Brochura - 144 páginas
Editora Organon - 2009

O Nome do Cuidado: 
documentário apresentado no CAPH
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Há dois meses vêm sendo realiza-
dos na APH seminários para divulgar 
pesquisas desenvolvidas nas áreas fun-
damentais e clínicas, com humanos, 
animais ou vegetais. Um dos objetivos 
é interessar estudantes e homeopatas 
a atuar na pesquisa e atrair novos pes-
quisadores para Homeopatia e Altas 
Diluições.

Os Seminários começaram em 
setembro, com a pesquisa básica, vita-

A Câmara Técnica de Homeopatia 
foi aprovada em Reunião Plenária no 
dia 9 de abril de 2004, do CREMESP, 
com a função de estabelecer parâme-
tros éticos para as atividades  envol-
vendo a Homeopatia e obedecendo 
as atribuições descritas na Resolução 
CREMESP 86/98, de 17/11/1998. A re-
ferida resolução dispõe sobre a criação 
das Câmaras Técnicas do CREMESP, 
fixando competências, considerando 
a necessidade crescente de melhor 
atender aos médicos do Estado de 
S.Paulo nas questões éticas e técnicas, 
e também a de participação das espe-
cialidades médicas. São atribuições 
das Câmaras Técnicas analisar e emitir 
pareceres sobre técnicas e tratamento 
no âmbito da especialidade; analisar e 
emitir pareceres sobre os Expedientes, 
Denúncias e Consultas; assessorar o 
CREMESP em assuntos que envolvam 
a especialidade.

De 30 de setembro a 3 de outubro 
de 2010, a APH estará promovendo 
um seminário com o médico indiano 
Rajan Sankaran, um homeopata mun-
dialmente famoso, conhecido por suas 
idéias inovadoras e por sua forma visio-
nária de pensar em relação à homeopa-
tia. O tema será o Método da Sensação, 
desenvolvido pelo Dr. Sankaran, em 
sua busca por encontrar a ‘sensação 
vital’ em cada caso. Ele abordará ainda 
o que chama de ‘sete níveis de experiên-
cia’ dentro do ser humano.

Os tópicos principais da progra-
mação serão:

Conceito dos níveis1. 
Conceito dos reinos2. 
Conceito de miasmas3. 
A arte da toma do caso de acordo 4. 
com o método da sensação
Estudo dos grupos dos remédios 5. 
vegetais, animais e minerais
Vários casos mostrados em vídeo6. 

Câmara Técnica de 
Homeopatia do Cremesp

Atualmente, a Câmara Técnica 
de Homeopatia é coordenada pelo 
Dr. Ruy Yukimatsu Tanigawa, conse-
lheiro do CREMESP e tem os seguintes 
membros:

Ajax Rabelo Machado, Antonio 
Carlos da Silveira Rezende, Arioval-
do Ribeiro Filho, Eliane Cardoso de 
Araújo, Flávio José Dantas de Oliveira, 
Izao Carneiro Soares, Lech Michal 
Szymanski, Mário Carlos Costa Spo-
sati, Rubens Dolce Filho e Sergio Eiji 
Furuta.

A diretoria da APH agradece ao 
colega e amigo Ruy Y. Tanigawa, que  
coordena a Câmara Técnica desde o 
início da aprovação em 2004, e tem 
comparecido e prestigiado os princi-
pais eventos da APH, como represen-
tante do CREMESP. ■

Sergio Eiji Furuta, diretor 
tesoureiro da APH

Seminário de Pesquisas em 
Homeopatia e Altas Diluições

lismo e patogenesias. Em outubro foi a 
vez da pesquisa qualitativa e social. No 
dia 7 de novembro, tivemos exemplos 
de pesquisas clínicas em humanos 
e em animais. Em dezembro, será a 
vez do uso de soluções dinamizadas 
na agricultura, dos aspectos farma-
cêuticos e do uso da homeopatia em 
epidemias.

Os interessados em participar 
podem obter mais informações em 
http://pesquisaemhomeopatia.wor-
dpress.com. Os módulos podem ser 
feitos individualmente e estudantes 
tem 50% de desconto.

As inscrições podem ser feitas por 
telefone (11 5579-1291 ou 5571-8583) 
ou e-mail: aph@aph.org.br ou cur-
sos@escoladehomeopatia.org.br

Amarilys de T. César (foto), farmacêutica 
homeopata e Maria T. Amaral, 
veterinária homeopata

Um mestre da Homeopatia
Rajan Sankaran é médico ho-

meopata e exerce a homeopatia em 
Mumbai desde 1981. Seja no campo 
da filosofia ou da matéria médica, seus 
penetrantes insights afetaram profun-
damente a forma de pensar e clinicar 
de muitos homeopatas. Algumas das 
idéias apresentadas por ele incluem: 
a busca pelo distúrbio central do in-
divíduo, a expansão do conceito e do 
espectro da classificação miasmática 
e a observação da matéria médica 
circunstancial. Mais recentemente, o 
Dr. Sankaran vem explorando a clas-
sificação dentro do mundo natural e 
trabalhando com reinos e sub-reinos. 
Ele é mundialmente reconhecido 
como sendo um pensador claro e ino-
vador e mais conhecido ainda por seus 
conceitos originais e inspirativos sobre 
homeopatia. Suas idéias e seu estilo 
lúcido o tornam um professor bastante 

Uma oportunidade única, 
que merece ser agendada desde já.

Seminário Latino-Americano 
com Rajan Sankaran
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Rajan Sankaran, 
www.rajansankaran.com

popular entre homeopatas de todo o 
planeta. Seus seminários e cursos são 
procurados por profissionais de todas 
as nações.

O Dr. Sankaran é autor das se-
guintes obras: The Spirit of Homoeopa-
thy, The Substance of Homoeopathy, The 
Soul of Remedies, Provings, The System of 
Homoeopathy, An Insight into Plants, The 
Sensation in Homoeopathy (em breve em 
português), Sankaran’s Schema and the 
software VitalQuest.

Serviço
Tema do Evento: O Método da 
Sensação
Data: 30/9 e 1, 2 e 3/10/2010
Horário: 8 às 12h e 14 às 18h
Local: São Paulo
Realização: APH e Editora Organon
Informações: APH
Tel./fax 11 5579-1291
e-mail: aph@aph.org.br

Palavra do Dr. Sankaran
“Neste seminário, apresentarei 

meus casos mais recentes, minhas 
experiências e idéias para que o aluno 
faça do Método da Sensação o seu 
método. O seminário não pretende 
simplesmente dar informações, mas 
sim compartilhar o ponto de vista, 
a percepção do conceito de saúde e 
doença e as técnicas refinadas de como 
ir junto com o paciente à sua vivência 
mais profunda, ao seu espírito, canção 
e sensação. No seminário, também 
ensinarei como descobrir a sensação 
em cada grupo de substâncias e a qua-
lidade especial de cada substância des-
se grupo e como visualizá-la no caso 
que temos diante de nós. O seminário 
será uma jornada capaz de nos tornar 
mais criteriosos como homeopatas 
e como médicos. Eu convido meus 
colegas brasileiros a compartilharem 
essa jornada comigo.” ■



Medicamentos Homeopáticos
Florais • Fitoterápicos

Horário de Funcionamento:
2ª a 6ª das 9h às 19h  •  sábados das 9h às 13h

R. Domingos de Moraes, 1.382  V. Mariana - tel/fax 5579-7919 • telefones: 5082-4387 / 5082-4371
Entrega em Domicílio

www.homeofarmacristal.com.br

Fundada em 1981 pelo Dr. Hideo Sacuragui, a Homeofarma Cristal segue sob 

sua rigorosa supervisão e seriedade nos preparos dos medicamentos homeopáticos.

A Homeofarma Cristal conta com uma equipe de profissionais especializados em Homeopatia oferecendo maior 

eficácia e segurança do tratamento homeopático, proporcionando mais saúde e qualidade de vida a seus clientes.

Pioneira no bairro da Vila Mariana, a Homeofarma Cristal orgulha-se em ser a sua Farmácia Homeopática.
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A Revista de Homeopatia é uma 
publicação científica, indexada na 
base LILACS/BIREME/PAHO/OMS 
e classificada no Qualis/CAPES – a 
base brasileira de classificação de pu-
blicações científicas. Isso, associado à 
nova versão online de acesso aberto, 
assegura que o trabalho dos homeo-
patas será difundido amplamente no 
país e no exterior, apresentando uma 
imagem acurada do que a homeopatia 
é e não é, faz e não faz.

Os números comprovam: Revista de 
Homeopatia online, sem qualquer propa-

ganda mais do que uma busca no Google 
permite, tem uma média de 900 acessos 
mensais, no Brasil e no exterior.

A publicação é uma parte fun-
damental da construção do conhe-
cimento científico e clínico; e toda 
especialidade médica está ciente desse 
fato elementar, exceto a homeopatia. 
Como comunidade médica, temos 
historicamente cometido uma grave 
omissão. Todos os dias, atendemos 
com sucesso pacientes nos quais a 
medicina convencional se mostrou 
inoperante. Todo e cada homeopata 

Publicar: uma dívida 
moral dos homeopatas

Capa da edição nº 72 da 
Revista de Homeopatia

Espaço APH

tem em seus registros quantidades e 
quantidades de exemplos desta situa-
ção, mas ninguém os reporta.

Assim, a comunidade homeo-
pática contribui diretamente para o  
desconhecimento da parte dos colegas 
médicos e do público em geral, deixan-
do o campo deserto e disponível para 
quem quiser plantá-lo com “notícias” 
escandalosas.

Além disso, a publicação faz 
chegar aos pacientes necessitados 
informação acurada acerca de possi-
bilidades terapêuticas que tanto eles 

quanto seus médicos podem ignorar.
Faça parte. Não deixe o campo 

sem plantar. Ajude na construção do 
conhecimento. Fale com o paciente 
que espera.

Leia Revista de Homeopatia. Di-
funda Revista de Homeopatia. Publi-
que relatos de casos em Revista de 
Homeopatia. A Equipe Editorial está 
disponível para ajudá-lo. Acesse www.
aph.org.br/revista. ■

Silvia Waisse Priven, editora executiva 
da Revista de Homeopatia
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O novo Portal Ecomedicina 
(www.ecomedicina.com.br) é um 
canal de interação para quem pratica 
a Homeopatia. Lançado em setembro, 
reúne notícias, fórum, entrevistas, 
pesquisas. Tudo para promover a 
cidadania e a responsabilidade social 
empresarial. O portal amplia o acesso 
à informação sobre as práticas de saú-
de e gera debates para a formulação 
de propostas de implementação para a 
Política Nacional de Práticas Integrati-
vas (PNPIC). O acesso à Homeopatia, 
acupuntura e fitoterapia está previsto 
desde 2006.

Área de destaque e interesse para 
profissionais, farmácias e empresas, é o 
maior banco de dados de profissionais 
de Homeopatia do Brasil. Todos po-
dem se cadastrar gratuitamente, basta 
acessar e disponibilizar informações 

Ecomedicina: pacientes e 
profissionais de Homeopatia 
mais próximos

de contato e características do serviço 
prestado. Isso facilita a vida dos pa-
cientes e potencializa os negócios.

A ONG Ação Pelo Semelhante 
desenvolveu o Selo Social para mo-
bilizar a sociedade - um instrumento 
de promoção da ética e da transpa-
rência. A Homeopatia é um direito 
de todos. E cabe à população escolher 
como cuidar da saúde. Profissionais e 
empresas têm um papel fundamental 
nessa ação coletiva. No Ecomedicina 
você encontra os meios de adesão à 
campanha.

Essa causa é sua. Seja um colabo-
rador. Participe. ■

Hylton Sarcinelli Luz é médico 
homeopata e presidente da ONG 
Ação Pelo Semelhante 
(www.semelhante.org.br)

IJHDR: um permanente 
desafio

A manutenção de uma revista 
científica de padrão internacional, 
dedicada ao estudo das altas dilui-
ções, não é tarefa fácil, tampouco 
individual. Bons autores procuram 
revistas indexadas, enquanto agências 
indexadoras exigem bons e muitos 
artigos. Não é difícil entender porque 
os índices de “mortalidade infantil” 
são tão grandes no meio editorial. Os 
desafios fazem parte dos projetos ou-
sados, mas sobrevivem apenas os que 
se sustentam em trabalho, dedicação 
e colaborações, associadas a metas 
claras e factíveis. É o caso do IJHDR – 
International Journal of High Dilution 
Research, que atingiu em pouco mais 

de um ano de existência, respeito e 
reconhecimento dos pares, de inde-
xadores importantes, e que se prepara 
para desafios maiores. O IJHDR con-
tinua a manter sua política de acesso 
aberto e gratuito, respeito aos direitos 
autorais, veiculação eletrônica, mul-
timídia e moderna, multidisciplinar; 
e é consciente de que a manutenção 
da qualidade editorial é fundamental 
para alcançar o respeito amplo. Visite-
nos em http://www.feg.unesp.br/ijhdr 
e faça parte desse desafio. ■

Prof. Dr. Carlos Renato Zacharias é 
editor Chefe do IJHDR

ReNPAD: faça parte dessa rede
Se a inserção da Homeopatia 

no meio acadêmico é importante, 
responda: quem são, o que fazem e 
onde estão os pesquisadores da área? 
Estas e outras perguntas poderão ser 
respondidas com a criação da Rede 
Nacional de Pesquisadores em Altas 
Diluiçoes (ReNPAD), projeto nacional 
que visa dar visibilidade e fomentar 
interações entre os pesquisadores em 
Altas Diluições. A adesão e permanên-
cia na ReNPAD é voluntária e aberta 
a todos os pesquisadores cadastrados 
na plataforma de currículos do CNPq 
(CVLattes). A ReNPAD estará aberta 
para cadastro a partir de Novembro 
de 2009 e pode ser acessada em http://

www.feg.unesp.br/renpad. Em breve 
seremos capazes de mapear a pesqui-
sa em HD no Brasil, identificando 
grupos de pesquisa, lideranças, temas 
principais, potencialidades e fraquezas, 
dentre outros aspectos. Sendo uma 
plataforma de acesso aberto, poderá 
ser visitada por pesquisadores, gestores, 
administradores e público leigo. Enfim, 
daremos visibilidade e transparência à 
pesquisa nacional, colocando o Brasil 
numa posição de liderança e como país 
gerador de conhecimento. ■

Prof. Dr. Carlos Renato Zacharias, Depto. 
de Física, UNESP - Guaratinguetá, é 
Coordenador da ReNPAD

Além das palestras nacionais 
e internacionais (França), os con-
gressistas discutiram a atualidade 
da inserção da Homeopatia na 
sociedade através de debates com 
médicos homeopatas e engenheiros 
agrônomos, bem como entidades de 
defesa do consumidor e de produto-
res em geral.

O evento teve mais de 150 parti-
cipantes e contou com o apoio maciço 
da Sociedade Brasileira de Medicina 
Veterinária, dos Conselhos Regionais 
de Medicina Veterinária, bem como do 

4º Congresso Brasileiro de 
Homeopatia Veterinária

Governo do Estado e da Prefeitura de 
Campo Grande.

Foram realizados no período a 7ª 
Prova de Especialista e o 2º Curso de 
Introdução à Homeopatia, tendo sido 
entregues aos ganhadores do Prêmio 
AMVHB de Excelência Científica, nas 
categorias Pesquisa Clínica e Pesquisa 
Científica, as homenagens e os brindes 
(laptops). O 5º CBHV acontecerá em 
Belo Horizonte, MG, em 2011. ■

Mário Real, médico veterinário e 
presidente da AMVHB

Aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre 
os dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro de 2009, o 
4º CBHV, promovido pela AMVHB – Associação Médica 

Veterinária Homeopática Brasileira

Espaço APH
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Humorpatia

Quem não se comunica...
Sites, revista, redes: a comunidade homeopática 

pode contar com vários meios para se comunicar. 
Aqui apresentamos algumas destas experiências.

Fique ligado.
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A partir desta edição, o dr. Ezequiel passa a colaborar 
com esta coluna no Informativo APH, com o objetivo 
de promover uma reflexão sobre farmacotécnica 
homeopática dirigida aos prescritores

Pense nisso...

Dr. Ezequiel P. Viriato
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Ezequiel Paulo Viriato é 
farmacêutico, mestre em 
Homeopatia e membro do Comitê 
Técnico Temático de Homeopatia 
da Farmacopéia Brasileira.

Abaixo, produção de água 
purifi cada.

Espaço APH

A preparação de um medicamen-
to homeopático em altíssimas potên-
cias é realizada através do Método 
do Fluxo Contínuo. A técnica exige 
um equipamento específico para sua 
execução e segue o princípio do frasco 
único, utilizando-se de uma câmara de 
diluição, com alimentação de insumo 
inerte, que no caso é a água purificada 
através de um fluxo contínuo com si-
multânea agitação promovida através 
de uma palheta que gira em torno do 
seu próprio eixo.

Existe uma dificuldade técnica 
em estabelecer igualdades e compara-
ções com os métodos hahnemannia-

nos na escala decimal, 
centesimal e cinquenta 
milesimal.

O prescritor deve 
estar ciente que este 
método fere o conceito 
ético de preservação do 
meio ambiente, pois em 
determinadas potências 
o consumo de energia 
é altíssimo e o desperdício de água 
purificada é enorme, além da contami-
nação dos mananciais com o medica-
mento que está sendo preparado.

O prescritor deveria agir com 
consciência no momento da pres-

crição de altíssimas potências pelo 
método do Fluxo Contínuo, pois a 
grande maioria das farmácias conta 
com um destilador para a obtenção 
de água purificada e com um equi-
pamento com motor de 3.600 rpm e 

uma câmara de diluição de capacida-
de para 2 ml.

Através de um equipamento como 
esse, o custo direto para a preparação 
de um medicamento na 1MM FC é de 
aproximadamente R$ 3.100,00 e vai exi-
gir uma quantidade de quase 2 mil litros 
de água purificada. Para obtê-la, será 
necessário um volume de aproxima-
damente 35 mil litros de água potável, 
além do gasto com energia elétrica.

Por isso, a Farmacopéia Homeo-
pática Brasileira estabelece um limite 
máximo de 100 mil FC na prescrição 
de medicamentos pelo método do 
Fluxo Contínuo. ■
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HOMEOPATIA

PRODUTOS NATURAIS

ESSÊNCIAS FLORAIS

R. Guaraú, 74 (Metrô Praça da Árvore) - SP - Fone: 5583-2135 / Fax: 3791-2276

Rua Madre de Deus, 283 – Mooca
Fone: 2694-5944 / 2694-1073

www.orvalhofarmaciahomeopatica.com.br

Farmacêuticas: Kiyoko Shibao • CRF-8 8219 / Rosely Carmen Fioroto • CRF-8 11509

Durante o curso Aproximação 
de uma Chave Matemática ao Mé-
todo Clássico da Homeopatia, o Dr. 
Candegabe apresentou seus colabo-
radores e explicou, com detalhes, o 
Método H.U.M.A. Sobre o Algoritmo 
Candegabe, falou sobre as suas bases 
científicas, demonstrou sua fórmula, 
comentou como surgiu a idéia e qual 
a metodologia usada para se chegar a 
esta Chave Matemática. O Dr. Cande-
gabe apresentou ainda o conceito de 
Pregnancia, classificando o indivíduos 
em 9 arquétipos. De acordo com ele, 
o ser humano é a expressão maior da 
evolução no planeta e, portanto, con-
tém a memória dos 3 reinos: mineral, 
vegetal e animal. Na exposição que 
fez sobre o método H.U.M.A, outro 
tema abordado foi o código fonético 

Nos dias 14 e 15 de novembro, foi realizado na APH um 
curso sobre a Aproximação de uma Chave Matemática 
ao Método Clássico da Homeopatia – método H.U.M.A.

Dr. Marcelo Candegabe na APH
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Dr. Marcelo Candegabe é Professor 
Titular das Cátedras de Doutrina 
Médica Homeopática e História da 
Homeopatia e ex-Diretor da Escuela 
Médica Homeopática Argentina 
(EMHA) Tomás Pablo Paschero.

Espaço APH

numérico, com a demonstração de 
como o som cria Forma.

Entre os vários conceitos que 
apresentou, o Dr. Candegabe falou 
sobre como o Universo se expande, e 
se divide em ordens e sub-ordens, além 
de abordar a relação do pensamento 
hahnemanniano da doença como um 
novo estado de ordem.

Vídeos
Durante o curso, foram apresen-

tados vídeos com casos clínicos. Um 
deles relatou um caso grave de Sín-
drome do Pânico e outro um quadro 
de Artrodifose Múltipla (criança de 5 
meses). Um terceiro  abordou a inter-
pretação clínica homeopática, com 
a utilização do método H.U.M.A, 
de uma paciente jovem sofrendo 

de depressão e com tentativas de 
suicídio. Um outro vídeo mostrou 
uma paciente medicada com Lac 
caninum, com relação ao 6º passo 
da Homeopatia Pura e um último 
apresentou a interpretação clínica 
veterinária homeopática de um caso 
de Síndrome de Wobler em cachorro 
de 12 anos.

Todos os que estiveram presentes 
no curso tiveram uma grande opor-
tunidade de começar a descortinar o 
novo Paradigma criado pelo Dr. Can-
degabe. Ele também fez indagações 
sobre o futuro da Homepatia e mos-
trou sua preocupação em encontrar 
um método transmissível, de fácil e 
rápida interpretação, de uso universal 
e que realmente se mostre eficaz. To-
das as idéias foram expostas de forma 

documentada e ilustrada, numa apre-
sentação multimídia de alto nível. No 
final, os participantes puderam conhe-
cer também a Universidad Candegabe 
de Homeopatia – UCH, com imagens 
do campus e biblioteca multimídia. 
Foi ainda feita demonstração on-line 
de como se pode utilizar o Algoritmo 
(www.universidadcandegabe.org).

O Dr. Candegabe agradeceu e 
elogiou a APH pela iniciativa de de 
apresentar novos caminhos do pen-
samento homeopático, promovendo 
assim um fórum permanente de 
evolução.

O curso foi uma jornada fraterna , 
onde se pode sentir o carinho especial 
de todos os participantes. ■

Marcelo Robles Isi, médico homeopata

Tema: Uma Abordagem Sistêmica do Ser...
Data: 22 a 27 de novembro de 2010
Local: Recife, PE
Informações: tel.: (81) 3463-0871
Site: www.factos.com.br/cbh2010
Email: cbh2010@factos.com.br

XXX Congresso Brasileiro 
de Homeopatia

Em nome da diretoria da APH 
agradecemos a todos os colabora-
dores em nosso ambulatório (SA-
MAPH). Esperamos poder contar 
também com todos em 2010, em 
qualquer um dos grupos existen-
tes. Escolha aquele que mais lhe 
convém, todos são interessantes!

Barbara Susanne Metzner, 

Diretora Clínica




