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Resumo:  
A homeopatia é uma prática médica muito diferente das tradicionais. Talvez por sua 

natureza holística, é comum ocorrência de mitos e opiniões errôneas sobre a mesma. 

Porém, com o conhecimento do seu mecanismo de funcionamento, os preconceitos e 

receios desaparecem, pois se vê uma ciência. Estudando seus benefícios, questiona-se os 

motivos que levam a sua escassez no sistema público de saúde e no meio acadêmico. 

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar os benefícios desta prática integrativa, 

além de entender as dificuldades para sua implantação, de forma acessível a toda 

população. Realizou-se entrevistas com profissionais homeopatas, apoiadas por um prévio 

levantamento bibliográfico para maior confiabilidade dos dados. Foram 13 entrevistados. Em 

um primeiro momento, aqueles que atuam no litoral do RS, três médicas e três 

farmacêuticas. Após, buscou-se profissionais vinculados a Sociedade Gaúcha de 

Homeopatia, sendo quatro professores do curso de especialização em homeopatia e ainda a 

responsável pela implantação da homeopatia no SUS na cidade de Porto Alegre, além de 

duas farmácias que destacam-se no cenário homeopático do estado. Dentre os benefícios, a 

integralidade foi citada em todas as entrevistas, inclusive como um importante ponto no 

momento que o homeopata busca sua especialização. Em todas as farmácias, o custo 

médio dos medicamentos foi inferior a 20 reais, sendo este benefício também ressaltado por 

médicos, bem como a ausência de efeitos colaterais, citada por 70% destes. A relação 

médico-paciente foi destacada por todos os profissionais, até mesmo quando a homeopatia 

é exercida no SUS. Em resposta as dificuldades para ampla implantação, a indústria 

farmacêutica foi apontada por 100% dos entrevistados, sendo antagônica a homeopatia. O 

costume de tratar mecanicamente a saúde foi dito por 50% dos médicos e farmacêuticos. 

Todos os profissionais entrevistados esboçaram como um problema a falta de ensino de 

homeopatia nas universidades. Então, conclui-se que alguns benefícios da homeopatia 

podem comprometer interesses econômicos de setores ligados a produção de fármacos 

alopáticos, pois além do baixo custo, o medicamento homeopático fortalece o sistema 

imunológico, prevenindo o corpo de adoecer. Considera-se também a impossibilidade de 

pesquisas convencionais comprovando a eficácia homeopática, prejudicando ainda mais o 

interesse pelas indústrias farmacêuticas.  


