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Paradigmas

Em uma das primeiras aulas de Homeopatia no curso da APH há 25 anos, 

aprendemos seus quatro pilares: similitude, experimentação em humano sadio, 

doses infi nitesimais e remédio único – verdades incontestáveis.

Novas teorias e técnicas estão emergindo. Verdades incontestáveis estão sendo transformadas.

Novos modelos, novos padrões, novos paradigmas estão sendo testados.

Medicamentos sem experimentação, identifi cados de acordo com sua estrutura na tabela 

periódica dos elementos, estão sendo usados como remédios. Com sucesso.

Mudanças, desafi os, evolução, um caminho direcionado à excelência profi ssional e intelectual?

Somos eternos aprendizes.

E há uma excelente razão para isso – o parágrafo número 1 do Organon.
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Março
Março a Outubro – Curso de Reciclagem • 
e Preparatório para Prova de Título em 
Homeopatia

26 e 27 – Curso de Medicina Nutricional • 
– Dr. José Roberto C. de Souza

Abril
1, 2 e 3 – Clínica Homeopática em • 
Tempo Real – Dr. Gheorghe Jurj

30 – IIº Simpósio das Medicinas • 
Baseadas em Conhecimento

Maio
10, 17, 24 e 31 – XVIII Seminário • 
de Homeopatia, Medicina Interna e 
Terapêutica – Prof. Dr. Romeu Carillo

28 e 29 – Curso de Pediatria• 
Dr. Antonio Carlos S. Rezende

Agosto
6 e 7 – Constituição e Temperamento – • 
Palestra com o Dr. Hermes Falleiros

Outubro
13, 14 e 15 – II Congresso da • 
Associação Paulista de Homeopatia
Dr. Jan Scholten
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Editorial

O que estamos 
fazendo pela 
Homeopatia?

Dr. Rubens Dolce Filho

Novo ano e esperanças se renovam. No 
Brasil dizem que o ano começa depois do car-
naval, mas a APH, contrariando esta fala , pro-
moveu em fevereiro o curso Saúde Feminina e 
Homeopatia, que foi um sucesso. Para este ano, 
programamos uma série de cursos, além do 
tradicional Curso de Reciclagem, cuja agenda 
está disponível ao lado. Gostaria de ressaltar os 
palestrantes internacionais que estamos trazen-
do para São Paulo. O primeiro é Gheorghe Jurj, 
que fará o curso Homeopatia em Tempo Real, 
com uma abordagem semiológica e estudo de 
matérias médicas de famílias medicamentosas, 
todo feito através de casos clínicos. Seu método 
mostra-se prático e faz com que o encontro do 
medicamento curativo seja feito de forma mais 
objetiva, precisa e rápida. Outro é Jan Scholten, 
palestrante do II Congresso da Associação Paulista 
de Homeopatia, com o tema Homeopatia e Mi-
nerais. Esta é sua primeira visita ao nosso país 
e seu trabalho original no estudo dos minerais 
e tabela periódica faz deste Congresso uma 
oportunidade ímpar de desenvolvimento da 
Homeopatia nacional. Reserve os dias 13, 14 
e 15 de outubro de 2011, as inscrições já estão 
abertas e aproveite as facilidades de pagamento 
fazendo-a antecipadamente.

* * * * *
No dia 5 de fevereiro houve uma manifes-

tação internacional contra a Homeopatia or-
ganizada pelos céticos, intitulada 10:23, uma 
alusão ao número de Avogadro. Aqui em São 

Paulo, a manifestação contou com um grupo 
muito reduzido de pessoas. O mais relevante 
foi que um punhado de ignorantes sobre 
Homeopatia conseguiu chamar a atenção da 
da mídia, cujo número de profi ssionais era 
maior que o dos próprios manifestantes. Do 
nosso lado, tivemos que novamente explicar 
e justifi car nossa racionalidade, relembrar 
a imprensa sobre nossa inserção ofi cial no 
SUS, como uma das especialidades no rol 
ofi cial do Conselho Federal de Medicina, no 
Conselho Federal de Farmácia e no Conselho 
Federal de Medicina Veterinária. Até quando 
teremos que adotar posturas defensivas? Este 
tipo de manifestação provavelmente se repeti-
rá e vamos assistir a estas cenas passivamente? 
Quantos profi ssionais, pacientes benefi ciados 
e simpatizantes da Homeopatia poderiam 
fazer uma contra-manifestação? Também 
podemos ter várias frentes no sentido de 
promover a Homeopatia, como publicar os 
casos clínicos (quem não tem pelo menos um 
paciente com amigdalite tratado com Bella-
donna?), associar-se às entidades de classe, 
conseguir com seus clientes assinaturas para 
o movimento Ação pelo Semelhante, cobrar 
das autoridades locais a inserção da Homeo-
patia no SUS etc. A questão maior que coloco 
para quem vive da Homeopatia é: o que você 
está fazendo por ela? ■

Dr. Rubens Dolce Filho é presidente da APH
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Acontece

O médico holandês 
Jan Scholten
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Durante o seminário, Jan Schol-
ten, que também é químico, irá apre-
sentar o seu método e estudos sobre 
os medicamentos homeopáticos, que 
são identificados por Temas Caracterís-
ticos, tanto individualmente como por 
grupos, de acordo com sua estrutura 
na tabela periódica dos elementos 
químicos.

As teorias e experiências clínicas 
que o Dr. Scholten começou a desen-
volver em 1995 têm sido divulgadas de 
forma ampla no meio homeopático, 
através da publicação de livros e artigos, 
trazendo uma importante contribuição 
para o desenvolvimento da homeopa-
tia. Uma explicação completa do mé-
todo que ele desenvolveu foi reunida 
no livro Homeopatia e os Elementos. 
Agora, a presença do Dr. Scholten pela 
primeira vez no país promete ser um 
marco na história da homeopatia no 
Brasil. A seguir, o Dr. Carlos Lima, de 
Goiânia, expõe algumas idéias centrais 
do método, que tem como base os 
elementos da tabela periódica.

Idéias Chaves
De acordo com a terminologia 

de Jan Scholten, uma fileira (row) na 
tabela periódica é chamada de uma 
Série. As sete séries incluem Hidrogênio 
(Hydrogen), Carbono (Carbon), Silício 
(Silicium), Ferro (Ferrum), Prata (Sil-
ver), Ouro (Gold) e Urânio (Uranium). 
Uma coluna é chamada de Estágio e 
existem 18 estágios numerados.

Diferentes temas expressos por um 
paciente estão ligados a certos medica-
mentos ou grupos de medicamentos. 
Estas idéias estão representadas pelos 
estágios (stages) e séries (series).

Estes temas incluem o seguinte:

Conceitos, que são palavras e • 
expressões representativas de 
idéias importantes para o paciente.
Pessoas importantes na vida do • 
paciente, tais como mãe, pai, 
vizinhos etc.

A profissão.• 
Aspectos psicológicos, tais como • 
medos, sonhos, temperamentos 
etc.
As queixas apresentadas.• 
Formas de trabalho.• 

Sintomas gerais
Após realizar a anamnese ho-

meopática de um paciente, os temas 
podem ser verificados e introduzidos 
no sistema. Cada tema conduz para 
um medicamento ou grupo de me-
dicamentos. Depois da consideração 
de todas as informações, surge um 
elemento (ou mais elementos) que se 
relacionam a um medicamento.

Muitos outros clássicos trilha-
ram um caminho semelhante, mas 
nenhum deles conseguiu ir tão longe 
como Jan Scholten. Ele foi capaz 
de descobrir os temas de vários 
elementos da tabela periódica que 
permaneciam até então sem uma 
experimentação homeopática. Foi o 
primeiro homeopata a perceber que 
os elementos de uma mesma fileira/
série ou coluna/estágio apresentam 
temas inter-relacionados.

Usando estes conceitos, Jan Schol-
ten foi capaz de chegar ao tema central 
e a outros sintomas característicos de 
elementos cujas patogenesias nunca 
haviam sido realizadas.

O mais importante é que ele e 
sua equipe puderam comprovar a 
eficiência do método, através da cura 
de vários pacientes, o que foi posterior-
mente comprovado por muitos outros 
homeopatas através do mundo.

Jan Scholten comenta
Ao falar sobre seu próprio méto-

do, o Dr. Jan Scholten diz que através 
dele é possível “encontrar conceitos 
que expressam os sintomas do caso, 
ao invés de usar os próprios sinto-
mas, que podem às vezes apontar um 
caminho errado. O aprendizado dos 

conceitos referentes aos elementos 
da tabela periódica permitirá uma 
compreensão mais profunda dos me-
dicamentos correlatos”.

Ainda de acordo com o Dr. Schol-
ten, ao observar os conceitos relativos a 
cada elemento isolado, o profissional 
de homeopatia terá maior habilidade 
para prescrever medicamentos feitos 
pela combinação de elementos e po-
derá inclusive receitar medicamentos 
sobre os quais há pouca ou até mesmo 
nenhuma informação.

Ele cita os seguintes exemplos: 
“compreendendo os temas relativos a 
um medicamento como Calcarea (ele-
mento Cálcio), e vendo as similaridades 
que ocorrem nos diversos compostos 
de Calcarea (Cálcio), será possível 
prescrever o composto certo para o 
paciente”. Outro caso: “quando forem 
compreendidas isoladamente as ima-

gens de Beryllium e de Nitrogênio ou 
Nitricum, então poder-se-á prescrever 
Beryllium nitricum. Este medicamento 
ainda sem patogenesia não lhe parecerá 
tão estranho.”(Como pode ser visto 
neste caso publicado no site http://
www.interhomeopathy.org/beryllium-
nitricum-for-social-phobia.)

Por fim, falando ao profissional 
de homeopatia, o Dr. Scholten sin-
tetiza: “meu método é um sistema 
aberto de análise grupal, no qual você 
terá a liberdade de expressar a sua 
compreensão do caso. Eu estou certo 
de que o uso do meu sistema vai abrir 
um novo campo para a sua prescrição 
homeopática”.

Leia mais em http://www.jans-
cholten.com/janscholten/Welcome.
html e www.aph.org.br/congresso.

Dr. Carlos Lima, médico homeopata

Seminário de Jan Scholten

O médico holandês Jan Scholten virá ao Brasil pela 
primeira vez para participar do 2º Congresso da APH, 

que será realizado de 13 a 15 de outubro.

Tabela Periódica Espiral do Dr. Jan Scholten
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Nasceu em 23 de dezembro de 
1951, em Helmond, Países Baixos.

Após o colegial, começou a estudar 
química na universidade de Utrecht. 
Seu interesse pela vida o fez escolher 
bioquímica mas, após três anos, ficou 
desapontado com esses estudos que lhe 
pareciam materialistas demais.

Medicina
Jan começou a estudar medicina 

por achar que no ser humano – a 
forma mais elevada da vida – poderia 
encontrar a essência da vida. Durante 
o internato, ficou desapontado com a 
prática da medicina tal como era feita. 
Ele tinha a impressão de que pouco 
ajudava os pacientes, muitos dos quais, 
de fato, ficavam piores.

Arte moderna
Assim, abandonou a medicina 

durante alguns anos e abriu uma ga-
leria de arte moderna. Gostava desse 
trabalho, mas após três anos não havia 
conseguido ganhar dinheiro algum, de 
modo que concluiu que era um hobby 
ao invés de um emprego.

Homeopatia e acupuntura
Em 1982, Jan concluiu seu último 

ano de medicina e decidiu se tornar 
clínico geral. A idéia de trabalhar num 
hospital, com todos seus tratamentos, 
não estava de acordo com o que ele 
pensava. Neste ínterim, começou seus 
estudos de acupuntura e homeopatia, 
pois idealizava que esses tratamentos 
poderiam ajudar as pessoas sem lhes 
fazer mal, ou seja, poderia utilizá-las 
como complemento de sua prática de 
clínico geral. Ao estudar homeopatia, 
ficou surpreso ao ver o que a terapêutica 

podia fazer. Ele viu que a homeopatia 
poderia agir nos pacientes curando toda 
uma variedade de doenças, incluindo 
as crônicas e “incuráveis”. Os pacien-
tes também falavam que se sentiam 
como 20 anos antes, quando ainda 
não haviam adoecido. Sentiam-se, em 
geral, sadios, como se a doença tivesse 
desaparecido. Havia lá algo peculiar, 
que merecia ser mais estudado. Para Jan, 
parecia se tratar da cura verdadeira, coisa 
que ele ansiava realizar. Sua idéia da 
homeopatia, como uma espécie de fito-
terapia paliativa, havia se transformado 
na idéia de um verdadeiro sistema de 
cura. Decidiu, então, se tornar médico 
homeopata, ao invés de clínico geral.

Jan Scholten clinica como médico 
homeopata desde 1985. Nos primeiros 
anos, também usava acupuntura, mas 
descobriu logo que é melhor fazer uma 
só coisa bem do que duas coisas pela 
metade e, portanto, passou a focar exclu-
sivamente a homeopatia. Na sua prática, 
era confrontado à contradição entre 
resultados excelentes, com curas profun-
das, e fracassos aparentes. Por isso, a fim 
de dominar bem a homeopatia, estudou 
com homeopatas reconhecidos: Alfons 
Geukens, Jost Kunzli, Roger Morrison, 
Bill Gray e, especialmente, George Vi-
thoulkas e Rajan Sankaran.

Pesquisa
Baseado nos autores homeopáti-

cos clássicos e seus próprios mestres, 
Jan começou a pesquisar novas pos-
sibilidades. Essa necessidade surgiu 
por causa dos pacientes que pareciam 
“incuráveis” na prática, mas ele tinha 
plena confiança na “Lei dos Semelhan-
tes” da homeopatia. Essa lei prometia 
curar, sempre que se prescrevesse o 

simillimum, o remédio correto, aquele 
verdadeiramente similar à doença. Jan 
concluiu, então, que se o paciente não 
era curado, era porque não havia sido 
prescrito o simillimum. A solução 
óbvia era, então, dar outro remédio, 
um realmente indicado, mas como 
achá-lo, quando era pouco ou nada 
conhecido na homeopatia?

Uma solução era prescrever remé-
dios pouco conhecidos, com base em 
poucos ou mesmo em um só sintoma. 
Esse método incerto produziu muitos 
fracassos, mas também resultados mui-
to bons. O passo seguinte para Jan, foi 
entender que poderia aprender a partir 
desses casos. O quadro de um remédio 
pouco conhecido poderia ser estendido 
ou completado olhando as respostas do 
paciente. Segundo a lei dos semelhantes, 
o que o remédio pode curar também 
deve fazer parte do quadro da intoxi-
cação. Dessa maneira, Jan foi capaz de 
desenvolver o quadro de muitos medi-
camentos, tornando-os compreensíveis 
e aplicáveis em outros casos.

No entanto, muitos ainda con-
tinuavam  a parecer “incuráveis”. Jan 
estava ciente de que, quanto mais 
remédios estivessem disponíveis, tanto 
maiores seriam as chances da homeo-
patia curar mais pacientes, de acordo 
com a lei da semelhança. Essa percep-
ção, no entanto, estava em contradição 
com a maneira como a homeopatia era 
praticada na época e como lhe havia 
sido ensinada. Muitos homeopatas 
utilizavam quase exclusivamente os 
chamados policrestos, um grupo de 
aproximadamente 50 remédios que 
eram prescritos em quase todos os 
casos. Na experiência de Jan, esses 
policrestos eram valiosos, mas só num 
pequeno número de casos.

O passo seguinte foi pensar em 
grupos ou famílias. O quadro de 
Calcium é extraído de compostos 
bem conhecidos, tais como Calcium 
carbonicum, Calcium phosphoricum 
e Calcium sulphuricum. O quadro de 
Calcium, então, pode ser combinado 
com Nitrogenium e Chlorum para 
formar novos quadros de remédios 
como, por exemplo, Calcium nitricum 
e Calcium muriaticum (cloreto). Esse 
procedimento, chamado de análise de 
grupos, se mostrou extremamente bem 
sucedido. Essas descobertas foram 
descritas em sua primeira publicação, 
Homeopatia e Minerais.

Biografia de Jan Scholten

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

Conheça um pouco da formação e 
das experiências profissionais do Dr. Jan Scholten
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Tabela periódica, reino mineral
Pensar em grupos ou classes resul-

tava em tal sucesso, que Jan o aplicou 
à tabela periódica inteira, vale dizer, a 
tabela de elementos ou átomos, que é 
a base da química e do reino mineral. 
Descobriu o padrão por trás da tabela 
periódica e a essência das linhas e co-
lunas nessa tabela. Essas descobertas 
foram o assunto do seu segundo livro, 
Homeopatia e os Elementos. Essa se 
tornou uma obra padrão em homeo-
patia. Este fato possibilitou predizer o 
quadro de todas as substâncias no reino 
mineral. Com isso, a análise dos casos 
ficou muito mais direta, resultando 
numa porcentagem muito maior de 
curas. O padrão da tabela periódica é 
também semelhante ao padrão da vida. 
O desenvolvimento da vida se reflete na 
sequência dos elementos. O hidrogênio 
é o primeiro elemento e é a concepção. 
O final da vida, com o decaimento, é 
a série do urânio, com seus elementos 
radiativos que decaem. Assim, tem-se 
um modelo simples e belo para com-
preender o reino mineral.

Essência
No processo de descoberta dos 

remédios, ficou claro que os remédios 
têm uma essência. Vithoulkas já havia 
descrito as essências dos remédios bem 
conhecidos. Isso era algo bastante novo 
em homeopatia, porque até então a 
maioria dos quadros dos remédios era 
só uma lista de sintomas, sem estrutura. 
Eram como grãos de areia que tinham 
que ser decorados sem enxergar seu 
sentido, nem entendê-los, mas como a 
ciência pressupõe alguma ordem, então 
faltava descobri- la. E, de fato, aconteceu 
– existe uma ordem, os remédios têm 
uma essência. Eles têm um tema ou 
problema básico que permite entender 
os sintomas. A questão, no entanto, é 
que a essência é mental e não física. A 
essência da doença está na mente e não 
no corpo. A doença, provadamente, vem 
de dentro e não de fora. Essa descoberta 
se opõe à medicina oficial, que busca 
“causas” exteriores, como as bactérias, 
vírus e traumas.

Homo universalis
Jan vem praticando homeopatia há 

20 anos como médico homeopata. Ele 
se interessa é pelas pessoas, sua saúde e 
doença, tanto física quanto emocional, 
tanto mental quanto espiritual. Ele 
defende a idéia do Homo universalis, 
o bem conhecido cientista em todos os 
ramos da ciência. Daí vem seu interesse 
pela homeopatia, onde se reúnem me-
dicina, psicologia, mitologia, química, 
física, biologia e religião.

Extraído do site www.janscholten.com 
com tradução da Dra. Sílvia Waisse.
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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
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A homeopatia, como toda abor-
dagem médica, tem como proposta 
o cuidado e o tratamento de doentes 
e suas doenças. No entanto, em fun-
ção dos pressupostos de totalidade e 
individualidade que fundamentam 
a homeopatia, os procedimentos de 
diagnóstico, toma de decisão, trata-
mento e acompanhamento têm carac-
terísticas particulares. A semiologia , 
especificamente, com base em critérios 
múltiplos de análise, permite otimizar 
o tempo disponível para as consultas e 
levar a tratamentos altamente eficazes, 
tanto nas moléstias agudas quanto 
nas crônicas, bem como em casos 
muito complexos e graves. Além do 
interesse que esta abordagem tem para 
a prática em consultório particular, 
deve destacar-se sua aplicabilidade 
nos sistemas de saúde públicos e su-
plementares. Dentro deste contexto, 
no seminário serão abordados os 
seguintes tópicos:

Semiologia homeopática: a consulta • 
em tempo real. Sistemas semiológi-
cos verbais e não verbais. Totalidade 
e individualidade. Os princípios de 
consistência e coerência. Semiologia 
visual homeopática. Configurações 
de sintomas.
Categorias: radicais e famílias; • 
miasmas crônicos; relações entre 
medicamentos. Diagnóstico positi-
vo e diferencial dos medicamentos. 
Grupos: cálcio, sódio, potássio, 
carbono, fósforo, arsênico, enxofre, 
silício, antimônio, nítrico, bário, 
mercúrio, halogenados (cloro, 
iodo, bromo, flúor); atropina (So-
lanáceas), estricnina (Solanáceas). 
Medicamentos psóricos, sicóticos, 
sifilíticos e tuberculínicos: diagnós-
tico diferencial em tempo real.
Diretrizes terapêuticas: critérios para • 
a escolha das diluições; frequência, 
intervalo e duração. O Seminário 
será integralmente baseado em casos 
clínicos, que serão apresentados em 
vídeo. Os casos servirão como ponto 
de apoio para a discussão das técni-

Dra. Silvia Waisse, PhD

cas semiológicas, análise do caso, 
tomada de decisão, diagnóstico dife-
rencial, diagnóstico positivo, escolha 
do esquema terapêutico e indicado-
res de prognóstico e evolução.

Gheorghe Jurj, de Timisoara, 
Romênia, é médico especialista em 
clínica médica, homeopatia e acupun-
tura. Tem mestrado e doutorado em 
ciências e doutorado em filosofia. É 
presidente da Associação Romena de 
Homeopatia Clínica (ARHC), vice- 
presidente da Sociedade Romenade 
Homeopatia (SRH) e professor dos 
cursos de especialização em homeopa-
tia da SRH e do Centro para Educação 
e Desenvolvimento da Homeopatia 
Clínica (CEDH Internacional). Dirigiu 
um hospital de medicina integrativa 

em Masloc, Romênia. É ainda autor 
de mais de 50 artigos em homeopatia, 
publicados em periódicos especiali-
zados indexados, e de vários livros. 
Ministra seminários em diversos paí-
ses do mundo, incluindo Alemanha, 
Espanha, Portugal, Rússia, Ucrânia, 
Bulgária e Argentina.

Serviço
Seminário: Clínica Homeopática em 
Tempo Real
Palestrante: Gheorghe Jurj
Horários:
1/abril/2011 das 19h às 22h
2/abril/2011 das 9h às 19h

Dra. Sílvia Waisse é editora executiva da 
Revista de Homeopatia.

O médico romeno Gheorghe Jurj.

Clínica Homeopática em Tempo Real
Nos dias 1, 2 e 3 de abril será realizado na APH um seminário 

com o médico romeno Gheorghe Jurj, que criou um método de 
diagnóstico, prescrição de medicamentos e tratamento com 

base em sinais visuais expressos pelo indivíduo. 
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No dia 19/3 terá início na APH 
um novo curso para proporcionar 
a reciclagem de conhecimentos em 
homeopatia, que é, ao mesmo tempo, 
preparatório para a prova de especialis-
ta em Homeopatia, da AMHB.

De acordo com a coordenadora 
do curso, Dra. Bárbara Suzanne Met-
zner, o curso é uma recapitulação, um 
aprofundamento dos conhecimentos 

Já estamos em 2011 e ao fazermos 
um balanço sobre o ano de 2010, nos 
sentimos satisfeitos e felizes com a 
reabertura do Curso de Especialização 
em Homeopatia.

Dividido em dez módulos, o 
curso vem capacitando os alunos 
para a prática homeopática, através 
de atividades teóricas, ambulatoriais 
e de campo, confirmando a elevada 
reputação que a entidade tem junto 
ao meio acadêmico, primando pela 

O Ambulatório de Veterinária do 
Curso de Especialização Alpha-APH 
atende animais gratuitamente para tra-
tamento homeopático.

Os interessados podem agendar as 
consultas na APH: (11) 5579-1291 – com 
Adriana ou Silmara

Divulgue!

Curso de Reciclagem e 
preparatório para a prova 
de Título de Especialista em 
Homeopatia da AMHB

sobre homeopatia, para que cada um 
dos profissionais possa relembrar e fixar 
o que aprendeu. Para ela, “é uma opor-
tunidade importante, particularmente 
para aqueles que estão uma pouco afas-
tados da homeopatia e querem retomar 
e aperfeiçoar a sua prática.”

Informações na APH, pelo tele-
fone (11) 5579-1291, com Adriana ou 
Silmara, ou pelo site www.aph.org.br

Curso de Especialização em 
Homeopatia Alpha Educacional

Mário Sérgio Giorgi

qualidade no ensino e na formação 
oferecidos.

Serviço
Incrições abertas para turma 2011
Informações: (11) 5579-1291 (APH)
e-mail: cehaph@terra.com.br
www.especializacaohomeopatia.com.br
Realização: Alpha Educacional
Coordenação científica: 
Ariovaldo Ribeiro Filho
Apoio: APH

Ambulatório de Veterinária
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Apenas uma pequena parte dos 
doentes de ambulatório mostra uma 
patologia diagnosticável. A maioria tem 
apenas alterações de ordem funcional, 
queixas vagas e imprecisas que muitas 
vezes confundem o clínico, levando-o a 
rotular tais incômodos como Distonias 
Neurovegetativas e a se limitar a con-
dutas paliativas. Porém, uma grande 
parte das reclamações pode ser expli-
cada a partir do que é chamado “fome 
oculta”, ou “desnutrição seletiva”, 
onde existe uma deficiência específica 
de um mineral, ácido graxo essencial, 
vitamina ou aminoácido.

Quantos de nós já não se deparou 
com queixas repetidas de suor exces-
sivo, de tremores nas pálpebras (fas-
ciculações, de queilites recorrentes ou 
calor nos pés e tantos outros sintomas 
altamente incômodos para o paciente 
e angustiantes para o médico, que não 
consegue explicá-los? Muitos problemas 
dessa ordem podem ser diagnosticados 
e tratados ao se tomar conhecimento 
da chamada “clínica dos desequilíbrios 
nutricionais”, objeto deste curso, que 
capacita o clínico a identificar e tratar al-
gumas das principais queixas relaciona-
das a excessos ou carências nutricionais. 
Os temas que serão abordados no curso 

Curso de 
Medicina Nutricional

Ministrado pelo Dr. José Roberto C. de Souza, o curso 
será realizado na APH de 25 a 26 de março.

Ariovaldo Ribeiro Filho

são: Epidemiologia nutricional e sua 
relação com câncer de cólon, ovário e 
mamas; osteoporose, depressão, insônia 
e síndrome do pânico; Aminoácidos e 
sua relação com depressão, infertilida-
de, compulsões, insônia, baixa de libi-
do, inquietação e hiperatividade. Além 
disso, também serão objeto de estudo 
os ácidos graxos essenciais, as vitaminas 
e os minerais.

Serviço
Data: 25 e 26 de março de 2011
Horário: Sexta das 20h às 22h e 
sábado das 8h às 18h
Carga horária: 10 horas (com direito 
a certificado) – Vagas limitadas
Local: APH – Rua Dr. Diogo de Faria, 
839 – Vila Clementino, São Paulo.
Inscrições e informações: 
(11) 5571-0483 (Adriana) 
ou pelo email: 
centroalphadeensino@terra.com.br 
Coordenação: 
Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho
Organização e Realização: 
Alpha Educacional. Apoio: APH

Ariovaldo Ribeiro Filho é Vice-presidente 
da APH e coordenador científico da 
Alpha Cursos.

Depois do período de férias, as atividades foram retomadas no 
SAMAPH – Serviço de Aperfeiçoamento Médico da APH, coordena-
do pela Dra. Barbara Suzanne Metzner . A expectativa é contar com 
a colaboração de muitos sócios, que seguem as diferentes linhas da 
homeopatia, para que haja uma troca de conhecimento e experiência 
entre os profissionais. Para os voluntários que atuam no ambulató-
rio, o trabalho é também uma opção para desenvolver protocolos 
de pesquisa e também de estudo. Como não há uma comissão de 
ética nessa área, não é possível fazer pesquisa para mestrado, mas 
os médicos podem coletar dados e realizar um trabalho científico. 
Atualmente, cerca de 30 profissionais atuam no SAMAPH, realizando 
cerca de 250 atendimentos mensais. A obrigatoriedade é receber 50 
pacientes novos por mês e os retornos são agendados de acordo com 
a disponibilidade.

Ambulatório 
na APH

Novo site da APH
Já está on-line o novo site da APH, com 
aparência mais leve e moderna, tornando 
agradável a visualização. A preocupação da 
APH é manter o site atualizado, de forma 
que seja mais um canal de comunicação 
com a comunidade homeopática, como os 
usuários e simpatizantes da Homeopatia. 
Por intermédio do site pode-se receber suges-

tões, indagações e reclamações, que serão respondidas. É possível 
acessar a programação dos cursos que faremos em 2011 e também 
a Revista de Homeopatia, versão eletrônica. Em breve, disponibi-
lizaremos conteúdos didáticos, livros, aulas e fotografias, tanto 
para o público em geral como para o acesso restrito dos sócios. 
Esperamos a sua visita na nossa sede virtual.

MATRÍCULAS ABERTAS

“Curso de Formação em 
Homeopatia Unicista”, 

para Médicos e 
Médicos Veterinários

www.cesaho.com.br

2
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HOMEOPATIA E MINERAIS

Mais uma vez, a APH está promovendo uma atividade científica. 
Programamos para este ano a vinda do médico homeopata holandês Jan 
Scholten, que abordará o tema Homeopatia e Minerais. Participe!

Acompanhe no site www.aph.org.br/congresso

SÃO PAULO
DE 13 A 15 DE 

OUTUBRO DE 2011
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Muitas pessoas consideram que 
cientistas são pessoas acima de qual-
quer suspeita, pois tudo o que fazem 
é ciência, é comprovado, está acima de 
dúvidas. Alguns sabem quem nem sem-
pre é bem assim, que na verdade, como 
em qualquer outra área, há “partidos”, 
defesa de crenças, uso da estatística para 
salientar determinados resultados e 
assim comprovar determinadas idéias.

Por isto, é muito bom saber que 
um cientista francês, virologista e 
ganhador do prêmio Nobel de 2008 
pela descoberta do vírus da AIDS, Luc 
Montagnier, aos 78 anos mantém a 
coragem de se expor ao que está sen-
do chamado de “terror intelectual”. 
Ele decidiu liderar um novo instituto 
de pesquisa na Universidade de Jiao-
tong, em Shangai, para estudar ondas 
eletromagnéticas que emanariam de 
soluções altamente diluídas de DNA 
de vários patógenos, conforme publi-
cou em 2009 em 2 artigos (veja em 
“Electromagnetic Signals Are Produced 
by Aqueous NanostructuresDerived 
from Bacterial DNA Sequences” Luc 
Montagnier, Jamal Aissa, Stéphane 
Ferris, Jean-Luc Montagnier, Claude 
Lavallee, Interdiscip Sci Comput Life 
Sci (2009) 1: 81-90). Segundo ele, a 
presença destes sinais poderia com-
provar a origem bacteriana ou viral 
de diversas condições patológicas, 
incluindo autismo e mal de Alzheimer, 
sugerindo novas terapias.

Para nós homeopatas, estes novos 
trabalhos nos lembram do que passou 
o também cientista francês Jacques 
Benveniste, descobridor do fator de 
ativação de plaquetas. Benveniste 

publicou, na revista Nature, em 1988, 
um artigo sobre a atividade biológica 
de soluções de anticorpos de imuno-
globulina E, altamente diluídas até um 
fator 10120. Dizia não saber explicar 
como, mas que a água destas soluções 
parecia manter a atividade, como se ela 
“se lembrasse” da substância original-
mente diluída. Isto ficou conhecido 
como “memória da água”, e você pode 
saber mais em http://en.wikipedia.org/
wiki/Jacques_Benveniste. Há um livro 
escrito por um físico e psicólogo fran-
ces, Michel Schiff, sobre este episódio, 
chamado “Un cas de censure dans la 
science”, onde o autor descreve as di-
ficuldades impostas pela comunidade 
científica tradicional, repressora de 
novas idéias. Muito aplicável à situação 
que Montaigner enfrenta hoje!

E voltando a Montagnier, uma 
das principais revistas científicas in-
ternacionais, a Science, publicou no 
volume 330, de 24 de dezembro de 
2010, uma pequena entrevista com o 
cientista, que é fundador e presiden-
te da Fundação Internacional para 
Prevenção e Pesquisa de AIDS. Con-
fira em http://www.sciencemag.org/
content/330/6012/1732.summary. 
Quando perguntado sobre o motivo de 
ir para a China, sua resposta é que lá 
ele será responsável por um novo ins-
tituto, para trabalhar em novas áreas 
que compreendem a física, a biologia e 
a medicina. O principal assunto será o 
fenômeno das ondas eletromagnéticas 
produzidas pelo DNA na água; estes 
fenômenos serão estudados em sua 
base teórica e as possíveis aplicações 
na medicina deste conhecimento.

Amarilys de Toledo Cesar, farmacêutica 
homeopata, doutora em Saúde Pública 
USP, secretária para assuntos de 
Farmácia da Liga Médica Homeopática 
Internacional.
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Espaço APH Amarilys de Toledo Cesar

Ciência, Homeopatia e o 
Prêmio Nobel Luc Montagnier

HOMEOPATIA

PRODUTOS NATURAIS

ESSÊNCIAS FLORAIS

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

Dra. Valéria Ota de Amorim ne

Farmacêutica Homeopata

Homeopatia

Fitoterapia

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: sac@fl orallys.com.br

Montaigner conta que há evidên-
cias de que o DNA produz mudanças 
estruturais na água, que persistem mes-
mo quando são feitas diluições muito 
grandes, e que levam à emissão de 
sinais eletromagnéticos que podem ser 
medidos. Apesar de não conseguirem 
medir sinais de qualquer DNA, tem 
certeza de que eles são provenientes 
de DNA de bactérias e vírus. Foram 
encontrados sinais vindos do DNA 
de bactérias no plasma de muitos pa-
cientes autistas, e também na maioria 
dos indivíduos com doenças como 
Alzheimer, Parkinson e esclerose múl-
tipla. Estas bactérias parecem estar no 
intestino, daí migrando para o plasma 
e causando danos ao cérebro. As ondas 
eletromagnéticas poderia atuar como 
um biomarcador para detectar sua 
presença, mesmo quando isto não é 
conseguido através de técnicas clássi-
cas como PCR (reação em cadeia da 
polimerase).

Para testar esta hipótese, ele quer 
verificar se consegue detectar DNA bac-
teriano em um grupo de crianças au-
tistas, quando comparadas com outro 
grupo de crianças saudáveis, e tratá-las 
com antibióticos. O sinal de DNA das 
bactérias deveria desaparecer e suas 
condições clínicas deveriam melhorar. 
Ou seja, a idéia estará sendo testada se 
é útil para diagnóstico e também para 
tratamento. É possível também que 
algum tipo de ondas eletromagnéticas 
possa combater as ondas produzidas 
pelo DNA das bactérias.

Mesmo sabendo que muitos 
cientistas vêem com ceticismo sua 
proposta, ele diz que são fatos repro-

dutíveis, que estão sendo testados 
em outros laboratórios. Porém logo 
surgem as perguntas sobre esta te-
rapêutica, uma vez que seu estudo 
também envolve o efeito de soluções 
muitíssimo diluídas, não explicado 
através da química clássica. Ele diz que, 
para ele, a homeopatia não está certa 
em tudo, mas que as altas diluições 
certamente apresentam efeitos. São 
estruturas de água que mimetizam as 
moléculas que as originaram. Ele tem 
conseguido medir sinais de soluções 
de DNA com diluições até 1018, onde 
já não há moléculas de DNA. Esta é a 
concentração de soluções denomina-
das, na homeopatia, de 9CH ou 18DH, 
aproximadamente.

Aos 78 anos, Montaigner não 
pode trabalhar em seu país em ins-
titutos públicos, utilizando verbas 
públicas, segundo as leis francesas de 
aposentadoria. Sente, nos europeus, 
medo dos temas que está pesquisando. 
Classifica mesmo o sentimento de 
“terror intelectual”, e encontrou mais 
abertura nos chineses. Seus trabalhos 
preliminares foram publicados na 
revista Interdisciplinary Sciences: 
Computational Life Sciences, cujo 
editor-chefe também está sediado na 
mesma universidade, em Shangai.

Afirma que não é pseudociência, 
mas sim fenômenos reais, que me-
recem mais estudo. Sinto-me muito 
mais feliz e segura sabendo que ainda 
existem cientistas realmente curiosos 
e que mantém o verdadeiro espírito 
científico vivo.

Vida longa e sucesso a Montaigner 
e a seu trabalho!
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A Homeopatia, recomendada 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), ocupa hoje um importante es-
paço na medicina brasileira e mundial, 
caminhando em direção a sua plena 
institucionalização.

Reconhecida no Brasil como 
especialidade médica, farmacêutica, 
veterinária e odontológa, por seus 
respectivos Conselhos de Classe Pro-
fissional, a Homeopatia se consolida 
pela ampla aplicabilidade na restaura-
ção da saúde, pela boa aceitação dos 
que dela se utilizam e principalmente 
pelo sucesso terapêutico.

No Brasil, medicamentos homeo-
páticos somente podem ser prescritos 

por médicos, veterinários e odontó-
logos e manipulados ou adquiridos 
em farmácias ou drogarias sob a 
responsabilidade do farmacêutico 
homeopata, sendo vedada a prescrição 
e/ou manipulação de medicamentos 
homeopáticos por leigos.

Medicamentos homeopáticos 
são seguros e eficazes. Seu modo de 
preparo peculiar está oficialmente 
descrito na Farmacopéia Homeopática 
Brasileira e as normas sanitárias para o 
preparo em farmácias de manipulação 
e registro de especialidades industria-
lizadas são publicadas pela ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária. Como todos os medicamento, só 

Homeopatia:  esclarecimento à população

No dia 5 de fevereiro foram realizadas, em várias capitais brasileiras e em 25 
países, manifestações contra a homeopatia. No Brasil, os protestos reuniram 

um número reduzido de ativistas. Veja parte do texto de esclarecimento 
divulgado pela ABFH – Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas

Márcia Aparecida Gutierrez

devem ser administrados para preven-
ção e tratamento de enfermidades.

Em 2006, o Ministério da Saúde 
editou portaria que inclui no SUS a Po-
lítica Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares, onde destaca-se, 
entre outras racionalidades, a ho-
meopatia. Com este ato, os gestores 
de saúde de estados e municípios são 
autorizados e incentivados a oferecer 
em seus serviços o atendimento em 
homeopatia. 

O Brasil é um dos poucos países 
no mundo onde entidades de classe or-
ganizadas são legítimas representantes 
das diferentes atividades em homeopa-
tia. A Associação Médica Homeopática 

Brasileira (AMHB), a Associação Bra-
sileira de Farmacêuticos Homeopatas 
(ABFH), Associação Médica Veterinária 
Homeopática Brasileira (AMVHB) e 
a  Associação Brasileira de Cirurgiões 
Dentistas Homeopatas (ABCDH), 
respondem pelos interesses de suas 
classes profissionais. 

Internacionalmente, o Brasil está 
representado por médicos, farmacêu-
ticos, veterinários e odontólogos que 
atuam em inúmeros grupos de refe-
rência para a difusão científica da ho-
meopatia, sendo os mais importantes 
a LMHI – Liga Médica Homeopática 
Internacional e o GIRHI – Grupo de 
Pesquisa em Diluições Infinitesimais. 

Muitas dificuldades ainda são 
enfrentadas, dentre as quais ataques 
que a Homeopatia vez por outra sofre, 
geralmente por parte de pessoas que 
desconhecem, ignoram os princípios 
que norteiam a prática. O princípio da 
similitude homeopática subsiste, mos-
trando sua eficácia clínica por meio da 
cura de milhares de pacientes em todo 
o mundo, há mais de 2 séculos.

Márcia Aparecida Gutierrez é 
presidente da ABFH.
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Lançamentos Editoriais

Em janeiro deste ano, o escritório 

de aquisições da Library of Congress (o 

principal centro de biblioteconomia 

dos Estados Unidos) solicitou aos edi-

tores o envio de volumes da Revista de 

Homeopatia para integrarem o acervo 

da National Library of Medicine.

A NLM – localizada em Bethesda 

e dependente dos National Institutes 

of Health – é a principal biblioteca de 

referência em medicina do mundo. 

Além disso, é a entidade que organiza 

e administra a base de dados Medli-

ne/PubMed – o principal indexador 

mundial de publicações ligadas às 

Ciências da Saúde. Desse modo, a 

solicitação realizada é um tríplice 

Revista de Homeopatia na 
National Library of Medicine

Dra. Sílvia Waisse

reconhecimento: da Homeopatia, 

da Homeopatia Brasileira e de nossa 

Revista de Homeopatia.

Além da indubitável força que dá 

à causa da homeopatia, num momento 

em que é submetida a ataques mali-

ciosos, esse reconhecimento também 

sinaliza que estamos no rumo certo. Em 

ciência e em medicina, os dois cami-

nhos da difusão do conhecimento são: 

para o público leigo, divulgação; para 

o público especializado, publicação em 

periódicos científicos indexados com 

seletiva política de revisão por pares.

Estamos aceitando propostas de 

artigos para o volume de junho. Con-

sulte: www.aph.org.br/revista.

Nota de Falecimento

No dia 7 de fevereiro faleceu o Dr. David Flores Toledo, homeopata mexicano, 
que muito contribuiu para a homeopatia brasileira pelos inúmeros questiona-
mentos e pelas várias patogenesias que conduziu.

Homeopatia e os Minerais. De Jan Scholten, 
Editora Organon. Em breve!

O autor aprofundou-se no tema dos grupos 
de remédios (por exemplo: os Natrums, os 
Carbonicums, os ácidos, o Grupo Ferrum, etc) 
e conseguiu extrair sintomas comuns dos mem-
bros de cada grupo. Desta forma, ele descobriu 
alguns conceitos essenciais de cada um destes 
elementos químicos e, através destes concei-
tos, ele consegue encontrar o remédio de seus 
pacientes e prever, até certo ponto, inclusive a 
imagem de remédios ditos desconhecidos. De-
pois de ter tido experiências com estes “novos” 
remédios, podemos falar de uma revolução no 
pensamento homeopático, que influenciou inú-
meros homeopatas, incluindo Rajan Sankaran, 
Mangialavore e muitos outros.

No Facebook: junte-se ao grupo “AMIGOS DA HOMEOPATIA”
No Twitter: siga-nos em www.twitter.com/doutoraamarilys

NÓS TEMOS O 
MEDICAMENTO QUE 
VOCÊ PRESCREVE, 

DA FORMA QUE SEU 
PACIENTE PRECISA!
ESPECIALIZADOS EM 
HOMEOPATIA PARA 

FAZER SEMPRE 
O MELHOR!

Editora Organon, tel. 11 5084-9397 • www.organonbooks.com.br

Clínica Homeopática Prática - Fundamen-
tos da prática em tempo real. De Gheorghe 
Jurj e Silvia Waisse. Editora Organon, pré-
lançamento.

Em linguagem coloquial e despretensiosa, 
os autores dialogam interativamente com o 
leitor e o provocam para uma uma reflexão 
conjunta sobre a clínica homeopática e seus 
fundamentos. Na primeira parte desta obra, 
é feita uma exposição gradual e didática 
dos princípios que norteiam esta prática, em 
tempo real. Na segunda, é abordado o passo 
a passo, a estratégia clínica na utilização de 
critérios múltiplos para recortar o universo de 
medicamentos possíveis, visando encontrar, no 
tempo real da consulta, o medicamento que irá 
ajudar o paciente.




