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OS FUNDAMENTOS DA HOMEOPATIA 
 
A homeopatia é uma terapêutica médica que consiste em curar os doentes 
valendo-se de remédios preparados em diluições infinitesimais e capazes de 
produzir no homem aparentemente sadio sintomas semelhantes aos da doença 
que devem curar num paciente específico. Com esta conceituação da 
homeopatia, pode-se distinguir os seus três fundamentos básicos:  
• Princípio da semelhança  
• Experimentação no homem sadio  
• Ação de diluições infinitesimais  
 
A homeopatia, alem de ser uma especialidade metodológica no ramo da 
terapêutica médica, também propõe uma concepção médica avançada, 
abordando de forma integrada os binômios saúde-doença e doença-doente. Ela 
é uma terapêutica médica da pessoa, pois está orientada para a compreensão 
global da pessoa doente dentro do seu mundo e para o aspecto pessoal de suas 
reações m6rbidas diante das agressões que sofre.  
 
Principio da semelhança  
 
Similia similibus curentur, ou seja, que os semelhantes sejam curados pelos 
semelhantes: este é o principio básico e alicerce maior da terapêutica 
homeopática. Enunciado par Hipócrates, o pai da medicina, somente veio a ser 
convenientemente entendido e aplicado a partir dos trabalhos de Hahnemann.  
 
Toda substancia capaz de provocar determinados sintomas (físicos ou 
psíquicos) numa pessoa sadia é também capaz de curar uma pessoa doente que 
apresente estes mesmos sintomas: esta é a idéia central do princípio da 
semelhança.  
 
Isto não constitui novidade para a medicina atual. Os livros de farmacologia 
médica, par sinal, descrevem muitas substâncias capazes de produzir, em altas 
doses, efeitos semelhantes àqueles para os quais são terapeuticamente 
utilizadas. O diazepan, ansiolítico usado também para controlar estados de mal 
epiléptico, é capaz de induzir um estado de agitação motora... e provocar 
crises epilépticas; a digital, usada no tratamento de insuficiência cardíaca e 
com ação na redução do ritmo de contração cardíaca, produz em altas doses... 
taquicardias e fibrilação ventricular; a quinidina, empregada no tratamento de 
arritmias cardíacas, provoca em altas doses... também arritmias!  
 
As vacinas (e também os soros) constituem aplicações parecidas do principio 
da semelhança, pois são preparadas a partir dos próprios agentes responsáveis 
pelo aparecimento da doença, ou então de suas toxinas. Elas atuam prevenindo 
as doenças, por estimulação específica no organismo, enquanto os 
medicamentos homeopáticos têm uma ação preventiva e curativa por meio de 
uma estimulação geralmente inespecífica do organismo.  
 
Para que você a compreenda com mais clareza, vamos exemplificar com 
situações em que poderia ocorrer a indicação homeopática de alguns reme- 



dios como a beladona, a abelha e o mercurio em quadros de amigdalites 
agudas.  
 
A beladona (Atropa belladonna) pode ser facilmente lembrada como a "planta 
da beleza" das muIheres romanas no tempo dos grandes festins, deixando-as 
bonitas e atraentes (bela dona). De fato, se alguém ingere uma quantidade 
subtóxica surge um rubor facial, a pupila dos olhos se dilata, a boca fica seca e 
o indivíduo fica com sede, num estado febril e irradiante de calor que pode 
evoluir ate o  surgimento de delírios. Se uma pessoa, com intensa congestão 
de amigdalas, rubor facial, febre elevada de inicio abrupto, boca seca, com 
sede, apresenta ainda uma dilatação das pupilas, estamos então autorizados a 
prescrever-lhe, homeopaticamente, a Belladonna, baseados no princípio da 
semelhança.  
 
A abelha também é usada em homeopatia. Se você já foi picado por uma, 
certamente se recorda da sensação desagradável e dolorosa. No local, uma 
inchação rósea, acompanhada de uma dor picante e ardente, sensível ao menor 
toque e melhorada com a aplicação de compressas de água gelada ou álcool. . 
Um paciente que tenha suas amígdalas inflamadas, com uma tonalidade rosa 
pálida, a úvula pendendo no meio da garganta como se fosse um saco d'água, 
com dores ardentes e em ferroada melhoradas quando bebe Iíquidos frios e 
pioradas com bebidas quentes, sem ter sede apesar da febre e evitando 
cobertores, necessita de Apis mellifera para que seja curado.  
 
A intoxicação pelo mercúrio pode provocar febre, precedida de calafrios, 
acompanhada de uma transpiração abundante, frequentemente noturna, de 
odor forte, que não alivia o doente. A sede é intensa com salivação profusa, 
boca úmida, hálito fétido. A língua grossa, recoberta de uma saburra branca, 
mostra a marca dos dentes. Num paciente que, além destes sintomas, apresente 
amígdalas com pontos de pus, deve-se receitar homeopaticamente (segundo o 
princípio da semelhança) o Mercurius solubilis.  
 
Como vimos, dependendo de cada caso e apesar de ser uma mesma doença, 
pode-se indicar medicamentos diferentes, originados inclusive de cada reino 
da natureza: o vegetal, o animal e o mineral. O que importa é a semelhança 
entre os sintomas do doente e os de cada medicamento experimentado no 
homem são.  
 
Experimentacão no homem sadio  
 
Hahnemann, antes de decidir pela experimentação repetida dos medicamentos 
em si mesmo, familiares e amigos, elaborou a hipótese de trabalho de que os 
medicamentos somente curam em virtude de sua capacidade de tornar o 
homem doente, e também que somente curam as doenças cujos sintomas são 
semelhantes aos que eles mesmos podem produzir no organismo 
aparentemente são. Por outro lado, decidiu conscientemente pelas 
experimentações em seres humanos, pois criticava a aplicação em seres 
humanos dos resultados de experiências com animais, apelidando-as de 
"obscuras e vulgares".  
 
 
O objetivo da estatística indutiva é retirar conclusões sobre populações com 
base nos resultados observados em amostras extraídas dessas populações. E a 
1ógica indutiva estabelece que uma inferência será mais forte indutivamente à  



medida que fôr maior a semelhança da amostra estudada com a população 
para a qual se quer generalizar os resultados obtidos com a amostra. Assim, 
quanto mais semelhante fôr a amostra estudada com a população a que se 
propõe representar, mais forte será a possibilidade de ocorrência na população 
dos mesmos fenômenos verificados com a amostra na fase de experimentação.  
 
A experimentação em animais é reconhecidamente falha quando seus 
resultados são extrapolados para os seres humanos. Em primeiro lugar, porque 
a sensibilidade dos animais e dos seres humanos é diferente. Por exemplo, 
animais herbívoros como o coelho e a vaca podem se alimentar 
tranquilamente com a beladona, enquanto que para o homem a ingestão de 
algumas folhas dela pode ser fatal. Em segundo lugar, os animais não 
conseguem expressar com uma linguagem facilmente compreensível suas 
sensações durante a experimentação, o que se torna possível apenas com a 
experimentação nos seres humanos. As pessoas podem descrever todas as 
sensações, dolorosas ou não, e suas condições de agravação e melhora em 
função de clima (temperatura, umidade do ar), horário, estímulos sensoriais 
(Iuz, barulho, pressão local), alimentos e bebidas, atos fisiológicos (sono, 
atividade sexual, menstruação), posição, movimentação, etc.  
 
Entretanto, a realização de pesquisas farmacológicas em seres humanos, 
quando ha possibilidade concreta de provocarem comprometimentos sérios no 
estado de saúde do experimentador, é eticamente reprovável. A homeopatia 
inovou no aspecto metodológico de experimentação no homem são, sem 
contrariar princípios éticos hoje internacionalmente aceitos, tais como a 
Declaração de Helsinque sobre pesquisa biomédica envolvendo seres 
humanos. Hahnemann, na quarta edição do Organon (1829), alertava para o 
perigo das experiências com doses tóxicas de certas substâncias, "perigo que 
não poderia ser encarado com indiferença por alguém que respeita seus 
semelhantes e vê um irmão até no último homem do povo".  
 
A experimentação no homem sadio, do ponto de vista homeopático, consiste 
na administração repetida de uma determinada diluição homeopática de uma 
única substancia e o registro de todos os sintomas provenientes da sua 
administração, criteriosa e precisamente observados. Hahnemann estabeleceu, 
quase 30 anos antes de Claude Bernard (cientista francês considerado o pai da 
medicina experimental), um conjunto de orientações que garantem, 
parcialmente, a confiabilidade dos resultados da experimentação.  
 
Em primeiro lugar, definia com bastante precisão a origem da substância a ser 
experimentada (uma só em cada experimento), o seu modo de preparação e 
sua posologia (modo de administração, dose e repetição). Insistia na 
necessidade de "observações múltiplas em grande número de indivíduos de 
ambos os sexos, adequadamente escolhidos e de todas as constituições", 
sugerindo a escolha de experimentadores fidedignos e conscienciosos (de 
preferencia médicos) que deveriam se submeter a um determinado regime 
(alimentar e físico) durante a realização da experimentação.  
 
Varias reexperimentações de medicamentos ocorreram ap6s a morte de 
Hahnemann, sob a responsabilidade quer de associações médicas ou de 
pesquisadores individuais, valendo-se agora de técnicas mais elaboradas e não 
utilizadas par Hahnemann, como o duplo-cego (tanto o experimentador como 
o diretor da experimentação desconhecem o real conteúdo da droga 
experimentada, que pode ser um placebo ou um medicamento), na tentativa de 



confirmar e aprimorar as patogenesias dos medicamentos homeopáticos 
(patogenesia: conjunto de sintomas objetivos e subjetivos obtidos em 
experimentações com indivíduos aparentemente sãos e expressos na 
linguagem dos experimentadores). A descrição do conjunto dos sintomas 
patogenéticos, acrescidos dos sintomas curados na experiência clínica com o 
uso do medicamento e, caso existam, de dados referentes a intoxicações e 
ensaios farmacológicos do mesmo, constitui a Matéria Médica Homeopática.  
 
 
A ação de altíssimas diluições   
 
Para a farmacologia clássica é condição necessária que todo medicamento ou 
fármaco seja um agente químico, portanto contendo matéria. A homeopatia, 
diluindo sucessivamente a substância de base, chega a diluições ditas 
infinitesimais, onde teoricamente não deveria existir uma única molécula da 
substância original, ou seja, o medicamento homeopático passaria a não ser 
mais um agente puramente químico, e sim físico.  
 
Se tudo no universo é matéria e energia, se a matéria e a energia se 
interconvertem, se não há vida humana sem energia, é valida e oportuna a 
pesquisa de recursos energéticos (físicos) para reequilibrar um organismo 
doente, que por sua vez é também constituído por células e moléculas 
(matéria) e, inevitavelmente, mantem-se vivo à custa de reações metabó1icas 
(fisico-químicas) que geram a energia necessária à vida.  
 
Hahnemann, em 1816, afirmava que "não foi em virtude de uma opinião 
preconcebida nem por amor à excentricidade que me decidi a favor de doses 
tão fracas, tanto em relação à quina como a qualquer outra substancia. 
Cheguei aí depois de experiências e observações frequentemente repetidas, e 
elas me demonstraram que maiores quantidades de medicamentos, mesmo em 
caso em que fazem bem, agem com intensidade maior do que a necessária 
para obter a cura. Por isso diminuí-as, e como continuei a observar os mesmos 
efeitos, embora em grau menor, desci ate as mais ínfimas doses, que me 
parecem suficientes para exercerem uma ação salutar, sem agirem com 
violência capaz de retardar a cura".  
 
Alem das diluições sucessivas, os medicamentos também deveriam sofrer 
agitações verticais, ou sucussões, capazes de dinamizá-los. Esta idéia de 
diluição provocou o aparecimento de pilhérias, piadas e comparações 
ridículas, inclusive de autores considerados sérios na área de farmacologia 
médica, como A. G. Clark, que escrevia em 1933 (e foi copiado por muitos 
autores mais recentes de farmacologia, inclusive brasileiros): "de 1829 em 
diante Hahnemann recomendava que a administração de todas as drogas fosse 
feita empregando-se a 30a. potência, isto é, na concentração de 1 para 1060. 
Tal diluição corresponde a presença de uma molécula da droga ativa numa 
esfera de circunferência igual à ''orbita de Netuno".  
 
Hoje, apesar da descoberta da ação de substâncias, como a prostaglandina, em 
diluições tão pequenas como a do picograma (um bilionésimo do grama), as 
pessoas ainda experimentam vertigens ao pensar que uma substância em 
diluição infinitesimal possa agir. E isto tem sido documentado em 
experiências biológicas com vegetais e animais e em observações clínicas com 
animais e seres humanos, embora ainda não tenha recebido uma explicação 
aceitável e consistente no terreno científico da física.  



 
Estudos espectroscópicos Raman-Laser das diluições homeopáticas sugerem 
uma diferença de intensidade entre o espectro do medicamento e o do veículo 
(álcool etílico). A especificidade de cada diluição, explicada pela infinidade de 
possibilidades de combinação das moléculas de água, de água e álcool e de 
álcool no veículo, bem como o problema da passagem às diluições 
homeopáticas exclusivamente "energéticas" (acima da 12a. diluição 
centesimal), sem "princípio ativo", vem sendo investigados há muitos anos.  
 
É interessante ressaltar o fato de que, conforme o principio de cura que se 
pretende aplicar, as condutas terapêuticas passam a ser contrárias (embora 
possam ser ambas eficazes). Quando se usa medicamentos não-homeopáticos 
(alopáticos), deve-se aumentar a concentração da substância no organismo 
para se obter uma ação mais enérgica - a ação é função da quantidade da 
droga; na homeopatia tal situação não se aplica, pois o seu efeito não depende 
da dose (numero de glóbulos ou gotas) administrada, mas do acerto do 
medicamento escolhido, sendo discutível se diluições mais elevadas teriam 
uma ação mais pronunciada.  
 
Hahnemann, ao afirmar que "não se aprende nada em medicina a não ser pelo 
estudo e pela experiência", e que "só a experiência que repousa nos fatos e 
contra a qual não há apelação pode resolver o problema da natureza e 
intensidade de ação das doses mínimas, e não idéias mais ou menos 
engenhosas", ratifica a postura desejada em todo pesquisador científico. O 
princípio da semeIhança, por exemplo, é fruto de um processo que segue 
rigorosarnente a rnetodologia exigida para uma investigação científica: 
observação acidental de um fato, pesquisa de outros fatos semelhantes, 
proposição de uma hipótese e de um protocolo experimental para sua 
verificação, com resultados subsequentes que a confirmaram e permitirarn sua 
generalização.  


