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A homeop
patia, criada pelo médico
o alemão Samuel Hahne mann (1796
6) (2),
é um
ma prática te
erapêutica que
q
consiste
e da utilizaçã
ão de prepa
arações de ssubstâncias cujos
efeito
os, quando administra
ados em p
pessoas saudáveis, oc
casionam a
as manifesttações
atológicos) do pacientte tratado. Fundamenta-se,
(sinto
omas, sinaiis clínicos, estados pa
porta
anto, na Lei dos
d Semelha
antes (Similiia similibus curantur).
c
Dois
D
princípio
os guiam a prática
p
home
eopática. O primeiro, co
omo dito aci ma, determina que um paciente co
om certos sinais e
sintomas pode ser
s
tratado com
c
um me
edicamento homeopático
o, que prod
duz estes sin
nais e
sintomas em pacientes
p
saudáveis. O segundo princípio diz que u
um medicam
mento
home
eopático rettém sua atividade bio
ológica depois de repetidas diluiições e agitação
veem
mente (dinam
mização), mesmo
m
após diluições além
a
do núm
mero de Av
vogadro (1). Uma
conce
entração hom
meopática co
omum é a 1 2C (1 para 10
1 24 ou 10−224), que tem cerca de 60
0% de
proba
abilidade de conter pelo
o menos um
ma molécula do soluto original
o
para
a cada mol deste
utiliza
ado no seu preparo.
p
Desde sua
a concepção
o(2), muito debate
d
e controvérsia ssobre esta prática
p
terap
pêutica tem existido. Um
m exemplo ffoi o trabalh
ho publicado
o pelo grupo
o do imunologista
franc
cês Dr. Jacqu
ues Benveniste, em Jun ho de 1988, no periódic
co Nature. O artigo intittulado
Huma
an basophiil degranula
ation trigge
ered by ve
ery dilute antiserum against IgE
E (3)
demo
onstrava de
egranulação de basófillos por um
m anti-soro anti-IgE e
em concenttração
home
eopática 60C
C! O artigo foi
f publicado
o com uma Editorial
E
rese
ervation porr parte da Na
ature.
Muito
os leitores poderiam
p
pa
artilhar a in
ncredulidade
e de muitos
s dos reviso
ores do artigo. A
suges
stão de que a solução aquosa
a
de u
um anticorpo
o poderia manter a hab
bilidade de evocar
e
uma resposta biológica mesmo
m
depo
ois de dilu
uída a pon
nto de exisstir possibilidade
neglig
genciável de
e existir uma
a única molé
écula de solu
uto na amostra vinha de
e encontro co
om os
princípios homeo
opáticos. A Nature
N
monttou um grup
po de investtigadores ind
dependentes
s para
dutibilidade dos experim
mentos. Um dos editore
es da revistta assina o artigo
verificar a reprod
High--dilution’ ex
xperiments: a delusion
n (4), em Julho de 1988,
1
onde atribui ao
o viés
interp
pretativo a culpa para os resultado
os errôneos apresentado
os pelo grup
po de Benveniste
[veja
a o editorial do DOL “O
“ viés inte
erpretativo e os anti-in
nflamatórioss não-estero
oidais”
public
cado em Dezembro
D
de
e 2010]. Elle inclusive tinha finan
nciamento d
de uma ind
dústria
home
eopática...
Recentemente, o Co
onselho de Pesquisa Médica e Sa
aúde Nacion
nal da
Austrrália publicou (março de
e 2015) um artigo inform
macional sobre evidênciias na efetiv
vidade
da ho
omeopatia para
p
o tratam
mento de con
ndições de Saúde
S
(5). Esta
E
avaliaçã
ão foi basead
da em
três p
pilares: um resumo de revisões
r
sist emáticas pu
ublicadas; um
ma avaliação
o das inform
mações
forne
ecidas por grupos de intteresse em homeopatia e público; e considera
ações de guiias de
prátic
ca clínica e relatórios go
overnamenta
ais sobre ho
omeopatia em outros pa
aíses. A avaliação
das e
evidências utilizou
u
méttodos padro nizados e aceitos
a
para
a verificação
o da qualida
ade e
confid
dência da ev
vidência no tocante
t
à efiiciência da te
erapia em trratar condiçõ
ões de Saúde
e.
O trabalho
o é tácito em
m afirmar qu
ue não existte evidência confiável a partir
de pe
esquisa em humanos
h
de que a home
eopatia é efe
etiva para tratar as dive rsas condiçõ
ões de
Saúde considerad
das. Não existe um estu
udo de boa qualidade, bem
b
desenha
ado, com nú
úmero
suficiiente de parrticipantes para
p
um res ultado significativo que indique a h
homeopatia como
causa
a de uma melhora
m
na Saúde
S
maiorr que o plac
cebo ou uma
a melhora n
na Saúde igu
ual ou
maior que outro tratamento já reconheccido. Em relação à Dor, por exemp lo, relatam que a
home
eopatia não é mais efica
az do que o placebo parra o tratamento destas ccondições: Dor
D de
cabeç
ça e enxaqu
ueca; dor muscular, dorr derivada de procedime
ento dentário
o, dor de cirurgia
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ortop
pédica, fibromialgia, artrrite reumato
oide. Ainda, relatam que
e não há ne
enhuma evid
dência
confiá
ável de que a homeopatia produza efeito superrior ao place
ebo para o ttratamento destas
d
condiições: Lombalgia, osteoa
artrite, síndrrome da agittação causad
da por dor p
pós-operatória.
Ao contrá
ário do que
e ocorre na
a Austrália, no Brasil a homeopatia, e
tamb
bém a acupuntura, são especialidade
e
es médicas regulamenta
r
das pelo Co nselho Fede
eral de
Medic
cina. A hom
meopatia, po
or exemplo, é acessível à populaçã
ão há mais de 150 anos. O
núme
ero de médiicos homeop
patas e o nú
úmero de ad
deptos da homeopatia n
no Brasil é muito
maior do que na
a Austrália. A regulame
entação da Homeopatia no Brasil o
ocorreu em 1980
(Reso
olução nº 10
000/80) e em 1990 pelo
o Conselho de Especialidades Médiccas da Assoc
ciação
Médic
ca Brasileira. A Associaç
ção Médica H
Homeopática
a Brasileira regula
r
a emi ssão de títulos de
espec
cialistas por meio da exigência de fo
ormação em
m cursos cred
denciados, ccom carga horária
de 1.200 horas. Em 2006 foi
f incluída, juntamente
e com a Acu
upuntura e FFitoterapia, como
prátic
ática exclusiiva do
ca do Sistem
ma Único de Saúde, Porttaria 971. En
ntretanto, nã
ão é uma prá
médico, sendo reconhecido
r
pelo Ministtério do Tra
abalho o Ho
omeopata N
Não Médico.. Esta
profis
ssão não te
em ainda regulamentaçã
ão, mas é uma prática
a permitida.. É também
m uma
prátic
ca incentivada pela Org
ganização M
Mundial de Saúde,
S
desde
e a convençção de Alma
a-Ata,
que incentiva as
s práticas populares
p
de
e Saúde, qu
ue sempre existiram prrincipalmentte em
sociedades de regiões menos
s acessíveis.
Alguns do
os argumenttos utilizados
s pelos defe
ensores da h
homeopatia a seu
favorr incluem a alegação de que muittas vezes a ciência, que vive de p
provas conc
cretas,
esque
ece-se de qu
ue os medica
amentos alo
opáticos vend
didos hoje tiveram seus estudos inic
ciados
a parrtir do conhe
ecimento po
opular. Segu
undo Paul Fe
eyerabend, no
n seu livro Contra o Método
M
(1977
7) (6), onde
e critica a nã
ão separação
o entre Esta
ado e Ciência
a e a afirma
ativa atual de que
tudo advêm de métodos
m
cien
ntíficos exato
os, “A asserrção de que não há conh
hecimento fo
ora da
ciênc
cia — extra scientiam
s
nu
ulla salus — nada mais é que outro e convenien
ntíssimo con
nto de
fadas
s. As tribos primitivas
p
faziam classifiicações de animais
a
e pla
antas mais m
minuciosas que
q
as
da zo
oologia e da
a botânica de
d nosso te mpo; conhe
eciam reméd
dios cuja efiicácia espan
nta os
médicos (e a indústria farma
acêutica já a
aqui fareja uma nova fon
nte de lucross); dispunha
am de
meios de influir sobre os membros
m
do
o grupo que
e a ciência por longo ttempo considerou
inexis
stentes (vo
odu); resolv
viam difíceiss problemas
s por meio
os ainda nã
ão perfeitam
mente
enten
ndidos (cons
strução de piirâmides, via
agem dos po
olinésios)”.
Podemos fazer algun s questiona
amentos em relação ao
o que se ob
bserva
após tratamento com homeo
opatia ou pla cebo:
 Os artigo
os que estu
udam o efe ito placebo não são co
onclusivos, ou seja, nã
ão foi
provado que existe efeito place
ebo. Assim, como atribu
uir as curass ou melhorras de
o do medicamento home
eopático ao efeito
doenças e sintomas proporcionad
das pelo uso
placebo? Para complicar ainda m
mais, veja o item 7 da Sessão
S
“Ciên
ncia e tecno
ologia”
dessa edição: Genética e o efeito
o placebo: o placeboma;
;
atia apresen
nta bons re
esultados em
m bebês e crianças, q
que a conso
omem
 Homeopa
misturadas na água ou como ““balinha”. Ou
O seja, sem
m a consciê ncia que se
e está
tomando um medicam
mento, será que há o effeito placebo
o? Placeboma
a?
onto é o uso em anima
ais. Muitos veterinários
s adotam a homeopatia
a com
 Outro po
resultado
os positivos em animais . Estes ente
enderiam o efeito
e
placeb
bo? A homeo
opatia
é dada na
n água, na ração, como
o o animal saberia
s
que há algo de diferente? Muitos
M
criadores
s de gado leiteiro empre
egam a homeopatia. Em um meio q ue os antibióticos
e produto
os para estiimular a pro
odução de le
eite são tão comuns e apresentam bons
retornos,, principalme
ente financeiiros, abririam
m mão do us
so desses prrodutos e do
o lucro
se não tiv
vesse tido re
esultado possitivos com a homeopatia
a?
a homeopatiia na agricu ltura també
ém apresenta resultadoss, sendo inc
clusive
 O uso da
liberado pelo Ministério da Agric ultura, Porta
aria 007 de 17/01/1999
9, em substittuição
a agrotóxicos, defen
nsivos agríco
olas e antib
bióticos que podem cau
usar problem
mas à
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Saúde hu
umana. Seriam os resulttados imaginários? Nova
amente olha
ando pelo as
specto
financeiro
o, os agricu
ultores, gran
ndes produto
ores de alim
mentos e grã
ãos deixaria
am de
usar os agrotóxicos,
a
com resulta dos garantid
dos, para inv
vestir na hom
meopatia?
 Se a cura
a é pelo efeiito placebo, isso signific
ca que muita
as doenças q
que tratamos com
alopatia, não precisa
am de tratam
mento? Ou seja,
s
o organismo mesm
mo daria con
nta de
voltar ao
o estado natural? Isto pode ser ve
erdade para algumas v
viroses, pois após
alguns dias
d
o organismo volta
a ao estado
o normal, e não nece
essita ou nã
ão há
medicam
mentos capaz
zes de leva
ar à cura, apenas alív
vio dos sinttomas. Cons
sidere
também, novamente, o “Placebo
oma”;
 Como qu
uestionar a falta de estu
udos clínicos para acomp
panhamento
o do paciente
e com
medicam
mentos home
eopáticos se
e essa é uma prática individual? Ao contrárrio da
alopatia, que ministrro o mesmo medicamen
nto a todos os
o pacientess, na homeo
opatia,
para uma
a mesma do
oença, posso
o usar medicamentos co
ompletamen
nte diferente
es. Tal
fato invia
abiliza o teste clínico em massa para
a a homeopa
atia;
 Além dissso, mesmo que se esstabeleça um
m protocolo
o clínico cap
paz de avaliar o
tratamen
nto homeopá
ático consid
derando sua
as particularridades, a rrealização de um
estudo clínico
c
com muitos paccientes e multicêntricos
m
s (Estudo C
Clínico Fase
e III),
envolve um grande montante d
de recursos financeiros. No caso do
os medicam
mentos
alopáticos, estes esttudos são p atrocinados pelas grand
des Indústri as Farmacêuticas
que, pos
steriormente
e à aprova ção do me
edicamento, exploram o mercado com
exclusivid
dade por 10
1 anos em
m média. No caso do medicamen
nto homeop
pático,
justamen
nte pela especificidade dos tratam
mentos, são, em geral , produzido
os em
farmácias
s de manipulação. Assim
m, quem fina
anciaria os estudos clíniccos?
Com certe
eza as polêm
micas em to
orno deste assunto
a
conttinuarão a render
r
muito
o debate. Mais
M
do que
e uma críti ca, o traba
alho do Con
nselho austrraliano mos
stra a
neces
ssidade que terapias alternativas tê
êm de ensaio
os clínicos bem conduzid
dos para o devido
d
suporrte científico
o de sua efettividade.
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