Informações:
COORDENAÇÃO TÉCNICA DE
HOMEOPATIA
SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE
PARQUE RURAL S/N - BLOCO “A” SALA 21; SAIN – BRASÍLIA – DF –
70.770-915
TEL: (61) 3348 6191
Acesse o site da SES/DF para saber os
locais que disponibilizam Serviços de
Homeopatia

Governo do Distrito Federal
GDF – Governo do Distrito Federal
SES – Secretaria de Estado de Saúde
SAIS – Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
COAPS - Coordenação de Atenção Primária à Saúde
DAEAP - Diretoria de Áreas Estratégicas da Atenção
Primária
GERPIS - Gerência de Práticas Integrativas em
Saúde
Coordenação Técnica Central de Homeopatia

O Sistema Único de Saúde - SUS do Distrito
Federal conta com 20 Unidades de Saúde que
oferecem atendimento médico homeopático (relação
no verso), produzindo mensalmente em torno de
duas mil consultas.
A Gerência das Práticas Integrativas em Saúde–
GERPIS- é o órgão da Secretaria de Saúde do DF
que, por meio da Coordenação de Homeopatia,
estabelece normas de organização e funcionamento
do atendimento homeopático em toda a rede do
SUS.

Segundo esse princípio, uma substância ativa,
em dose sub-tóxica, é capaz de provocar no homem
são um conjunto de sintomas que revelam a
natureza dessa substância.
Quando esta mesma substância é utilizada num
indivíduo doente, em doses infinitesimais
(homeopáticas), é capaz de eliminar sintomas
semelhantes àqueles que pode provocar.
Assim, o método terapêutico homeopático
compara dois quadros de sintomas: aqueles do
doente (observados na clínica) e aqueles do
medicamento (observados na experimentação no
homem são). Esse princípio foi estruturado e
desenvolvido como método terapêutico pelo médico
alemão Samuel Hahnemann há mais de 200 anos.

O QUE É A HOMEOPATIA?

HOMEOPATIA NO BRASIL

A homeopatia é uma ciência médica, cujos
princípios e método terapêutico foram estabelecidos
pelo médico alemão Samuel Hahnemann, entre os
séculos XVIII e XIX.
Em 1796, Hahnemann publicou um artigo, no
qual afirmava que havia uma outra forma mais
humana e mais suave de se tratar os doentes e de
se recuperar a saúde, do que aquelas praticadas
pela medicina da sua época. Esse método, descrito
muitos anos antes por Hipócrates, o pai da Medicina,
tem com base o princípio da Semelhança e se
fundamenta na filosofia vitalista. O Vitalismo concebe
a existência de uma força vital que governa todos os
seres, mas que não pode ser percebida pelos
nossos sentidos.
Essa força perturbada por razões de natureza
íntima e própria de cada indivíduo, poderá
desencadear alterações nos seus sentimentos e nas
funções do seu organismo, alterações estas, que se
manifestam em forma de sintomas aos quais
denominamos doença. Dessa forma, entende-se,
que somente a atuação de uma força igualmente
energética poderá promover a cura das doenças, e
essa ação só será possível, por meio da
administração de substâncias medicamentosas
administradas pelo princípio da semelhança.

A homeopatia chegou ao Brasil em 1840, trazida
pelo médico francês Benoit Mure, sendo
rapidamente difundida entre os médicos e
incorporada pela população ao seu arsenal
terapêutico.
Em 1980 foi reconhecida como especialidade
médica pelo Conselho Federal de Medicina, devendo
ser exercida por médicos especialistas. Em 1981 foi
criada a Associação Médica Homeopática Brasileira,
responsável pela coordenação de todas as
atividades médicas homeopáticas no Brasil.
Além do médico, a homeopatia pode ser
exercida por farmacêuticos, odontólogos e médicos
veterinários, desde que possuam cursos de
especialização em homeopatia.

HOMEOPATIA NO SERVIÇO
PÚBLICO?

COMO É A CONSULTA
HOMEOPÁTICA?
A consulta homeopática é focada na
integralidade do sujeito, dando atenção ao seu
sofrimento, que representa muito mais do que
somente a doença (patologia), que ele
eventualmente possa ser portador.
Durante a consulta homeopática o médico
abordará a totalidade do paciente nos seus aspectos
físico, mental e emocional; seus hábitos de vida, sua

sensibilidade aos fatores externos, buscando
compreender a sua forma individual de adoecer e de
manter a sua saúde. A partir desta compreensão é
que será administrada uma substância medicinal
segundo a Lei dos Semelhantes.
INDICAÇÕES DA TERAPÊUTICA
HOMEOPÁTICA
A homeopatia está indicada em qualquer
situação do sofrimento que perturbe a saúde, tanto
em casos de doenças agudas, como em de doenças
crônicas.
O QUE É O MEDICAMENTO
HOMEOPÁTICO?
Os medicamentos homeopáticos provêm dos
três reinos da natureza: mineral, vegetal e animal.
As substâncias são diluídas e submetidas a um
processo farmacológico especial chamado de
dinamização e em seguida, são experimentadas por
indivíduos sadios. Os sintomas surgidos desta
experimentação são anotados e organizados de
forma especial, dando origem ao estudo e
compreensão do medicamento.
Os medicamentos homeopáticos estimulam as
forças de autoconservação que movimentam o
organismo e os processos de manutenção e
recuperação da saúde.
Ao contrário do que se pensa, o tratamento
homeopático não é lento. Depende da doença, do
seu tempo de evolução e das características
pessoais do doente.
O medicamento homeopático é específico para
cada paciente. Tomá-los por conta própria e sem a
devida orientação, pode causar danos sérios à
saúde.
A manipulação homeopática é exercida somente
por farmácias e farmacêuticos especializados e
habilitados junto aos Conselhos Regionais de
Farmácia. É importante certificar-se deste fato no
momento da aquisição dos produtos homeopáticos.

