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RESUMO 
 
 

Introdução e objetivos: partindo-se da identificação que no município de Petrópolis a 
homeopatia foi inserida na Estratégia Saúde da Família (ESF) no ano de 2006, a 
partir do Programa de Homeopatia para a Saúde da Família (PRHOSAF), o presente 
estudo teve como objetivo geral compreender como se deu o processo de 
implantação e implementação da homeopatia na atenção básica no Município de 
Petrópolis – RJ e como objetivos específicos: descrever a inserção da homeopatia 
na atenção básica deste município; documentar a implantação e o desenvolvimento 
do PRHOSAF até o momento atual; analisar aspectos que possam identificar a 
viabilidade do programa e sua sustentabilidade, reconhecendo ações que possam 
ser reproduzidas para a utilização da terapêutica homeopática na Atenção Primária 
a Saúde (APS) no âmbito das Práticas Integrativas e Complementares (PIC); e 
analisar, a partir da percepção de gestores e profissionais de saúde envolvidos na 
APS que utilizam a homeopatia, como vem sendo conduzido o cuidado com esta 
ferramenta neste município. Material e métodos: realizou-se um estudo exploratório, 
de natureza qualitativa através da metodologia de estudo de caso, tendo a APS de 
Petrópolis como cenário. A coleta de dados se deu a partir da busca e acesso à 
documentos referentes à implantação, acompanhamento e desenvolvimento do 
PRHOSAF, e entrevistas com gestores envolvidos e equipes capacitadas pelo 
programa. Para análise das informações obtidas utilizou-se a técnica de análise de 
conteúdo na modalidade análise temática. Resultados: podemos considerar que o 
PRHOSAF foi idealizado para inserir uma homeopatia popular na ESF de Petrópolis, 
no entanto a sua efetivação só se deu em parte, tendo em vista que as várias formas 
de prescrição homeopática pretendidas pelo programa foram abandonadas ao longo 
dos anos, mesmo apresentando, em algumas situações clínicas, aceitação e 
resposta favorável, segundo o relato dos entrevistados. Permanece até os dias 
atuais apenas o nosódio IRA como estratégia homeopática preventiva de infecções 
respiratórias agudas em crianças de 0 a 12 anos, embora o mesmo careça de 
pesquisa atualizada sobre efetividade do mesmo. Considerações finais: a inserção 
da homeopatia na ESF é viável, porém para que de fato ela seja utilizada, faz-se 
necessário uma metodologia capaz de dar significado e utilidade no cotidiano das 
equipes. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Homeopatia. Estratégia Saúde da 
Família. 
  



ABSTRACT 
 
 
Introduction and objectives: starting from the identification that in the city of 
Petrópolis homeopathy was inserted in the Family Health Strategy (FHS) in 2006, 
from the Family Health Homeopathy Program (PRHOSAF), the present study had the 
general objective is to understand how the process of implantation and 
implementation of homeopathy occurred in primary care in the city of Petrópolis - RJ 
and as specific objectives: to describe the insertion of homeopathy in primary care of 
this municipality; document the implementation and development of PRHOSAF to 
date; analyze aspects that can identify the viability of the program and its 
sustainability, recognizing actions that can be reproduced for the use of homeopathic 
therapy in Primary Health Care (PHC) under the Integrative and Complementary 
Practices (ICP); and to analyze, from the perception of managers and health 
professionals involved in PHC who use homeopathy, how the care with this tool has 
been conducted in this municipality. Material and methods: An exploratory study of a 
qualitative nature was conducted through the case study methodology, with the PHC 
of Petrópolis as a scenario. Data collection was based on the search and access to 
documents related to the implementation, monitoring and development of PRHOSAF, 
and interviews with managers involved and teams trained by the program. For 
analysis of the information obtained, the content analysis technique was used in the 
thematic analysis modality. Results: we can consider that the PRHOSAF was 
idealized to insert a popular homeopathy in the Petrópolis FHS, however its 
implementation was only partly, considering that the various forms of homeopathic 
prescription intended by the program have been abandoned over the years, even 
presenting, in some clinical situations, acceptance and favorable response, 
according to the interviewees' report. Only the IRA nosode remains as a preventive 
homeopathic strategy for acute respiratory infections in children aged 0-12 years, 
although it lacks up-to-date research on its effectiveness. Final considerations: the 
insertion of homeopathy in the FHS is feasible, but in order to actually use it, a 
methodology capable of giving meaning and usefulness in the teams' daily life is 
necessary. 
 
Keywords: Primary Health Care. Homeopathy. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Homeopatia é uma terapêutica desenvolvida pelo médico alemão Samuel 

Hahnemann no século XVIII, baseada no princípio vitalista e na lei da semelhança 

(HAHNEMANN, 1849). Tal lei sustenta uma terapêutica que relaciona a totalidade 

sintomática apresentada por um indivíduo doente a uma substância capaz de 

provocar experimentalmente, em indivíduos aparentemente sãos, um conjunto de 

sinais e sintomas que se assemelham artificialmente ao estado de doença natural 

manifestado pelo indivíduo adoecido (KOSSAK-ROMANACH, 2003). Essa 

terapêutica foi reconhecida como especialidade médica no Brasil em 1980 (BRASIL, 

1980) e sua prática foi recomendada no Sistema Único de Saúde (SUS) pela 8ª 

Conferência Nacional de Saúde em 1986, o que vem sendo ratificado em todas as 

conferências nacionais de saúde desde então (BRASIL, 1986). Em 2006, o 

Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares - PNPIC (BRASIL, 2015) que, apesar de ter avançado no processo 

de institucionalização das práticas integrativas e complementares (PIC), incluindo a 

homeopatia, não garantiu de fato o acesso da população à mesma.  

Em 2005 foi criado no município de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, o 

Programa de Homeopatia para a Saúde da Família (PRHOSAF) tendo como 

premissa a introdução da homeopatia para atenção básica. O objetivo era implantar 

e implementar ações de homeopatia na Estratégia Saúde da Família (ESF) do 

município, respeitando os princípios do SUS e a racionalidade médica homeopática 

(LYRIO, 2007). 

A motivação para o presente estudo surgiu do meu trabalho como Homeopata 

no Ambulatório Escola de Homeopatia da ABRAH1 (Associação Brasileira de 

Reciclagem e Assistência em Homeopatia), o que promoveu reflexões, inquietações 

e questionamentos quanto ao entendimento sobre a inserção da Homeopatia, como 

política do SUS, através das PIC, na atenção básica. A homeopatia sob a 

abordagem da complexidade se revela um instrumento aplicável à ótica da 

 
1 A ABRAH é uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 1997 e desde então é responsável pela Clínica de 
Homeopatia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (HSPM). Possui curso de Pós-graduação 
em homeopatia, reconhecido pela AMHB, no HSPM e na Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem como 
principal objetivo especializar médicos e dentistas na área de Homeopatia através do Curso de Formação e 
garantir a atualização dos mesmos através do Curso de Reciclagem. É oferecido também a médicos veterinários 
e farmacêuticos, além de prestar assistência no nível médico homeopático e educacional, através de projetos em 
convênio com outras associações. 
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integralidade do sujeito, tendo em vista que é um método objetivo, fisiopatológico e 

reprodutível. Portanto, é uma excelente ferramenta a ser utilizada no âmbito da 

Estratégia Saúde da Família, favorecendo o fortalecimento do vínculo, a 

humanização e o autocuidado. 

Tanto para cuidadores como para os sujeitos submetidos ao cuidado, uma 

terapêutica humanizada, que preserve a autorregulação proporciona autonomia 

necessária para assumir a responsabilidade pelo autocuidado. Sob uma nova ótica – 

a sistêmica – o organismo passa a ser visto não por órgãos doentes isolados; mas 

como elementos que, solidários entre si, interferem dialeticamente uns nos outros, 

constituindo o indivíduo. E esse, inserido em sistemas mais amplos (família, 

comunidade), da mesma forma constituirá macro organismos, podendo modificar 

determinantes, exercendo o cuidado em seu sentido mais amplo (CARILLO JR., 

2008; CABO, 2013). 

O paradigma da complexidade, já desenvolvido pela Estratégia Saúde da 

Família nos sistemas sociais locais e a sua transposição ao indivíduo de forma 

prática, tratando-o como um sistema e não como um monte de peças a serem 

equacionadas, pode ser atingido utilizando-se a terapêutica homeopática sob a visão 

sistêmica. Seria essa uma forma viável de ampliar o que propõe o SUS e a PNPIC? 

Portanto, compreender a importância da homeopatia no contexto do SUS, a 

partir dos profissionais que com ela trabalham, reconhecendo seus limites de 

atuação e as muitas possibilidades a serem desenvolvidas, torna-se importante não 

só para a plena efetivação dos pilares do Sistema Único de Saúde, mas para 

melhoria da abordagem aos usuários. Estes agora vistos, não mais como 

fragmentos dissociados, mas como sujeitos integrados numa grande rede de 

relações, são capazes de exercer escolhas e buscar caminhos para o autocuidado 

como movimento intrínseco da vida real, tornando-se livres e sadios para realizarem 

os mais altos fins de suas existências (CARILLO JR., 2008; HAHNEMANN, 1849). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A introdução da homeopatia na rede pública e principalmente na Atenção 

Primária a Saúde (APS) requer uma metodologia viável e reprodutível. Portanto, 

compreender e recuperar o processo histórico de implantação de um programa que 

já tem mais de 10 anos de evolução, como é o caso do PRHOSAF em Petrópolis, 

nos possibilita aprender com suas fragilidades e fortalezas e até mesmo gerar 

informações que possam ser úteis para sua consolidação ou expansão no âmbito 

das PIC. 

Tivemos como objeto de estudo a implantação do PRHOSAF, como política 

de atenção à saúde no município de Petrópolis e a inserção da homeopatia na 

atenção básica. 

Partindo do delineamento dos objetivos da pesquisa trazemos um breve 

referencial teórico que embasa o nosso objeto de estudo. Em seguida apresentamos 

o tipo de estudo, tratando-se de metodologia de abordagem qualitativa. 

Descrevemos o cenário da pesquisa, os sujeitos envolvidos, a forma de coleta dos 

dados e o método de análise. Para análise das informações obtidas utilizou-se a 

técnica de análise de conteúdo modalidade análise temática. Após essa primeira 

fase apresentamos os resultados partindo dos documentos envolvidos e 

prosseguindo com análise das entrevistas realizadas. Para finalizar esta dissertação 

apresentamos algumas considerações. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como se deu o processo de implantação e implementação da 

homeopatia na atenção básica no Município de Petrópolis, RJ, a partir da análise de 

documentos e do discurso dos sujeitos envolvidos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descrever a inserção da homeopatia na atenção básica no Município 

de Petrópolis. 

• Documentar a implantação e o desenvolvimento do PRHOSAF até o 

momento atual. 

• Analisar aspectos que possam identificar a viabilidade do PRHOSAF e 

sua sustentabilidade, reconhecendo ações que possam ser reproduzidas para a 

utilização da terapêutica homeopática na APS no âmbito das PIC. 

• Analisar, a partir da percepção de gestores e profissionais de saúde 

envolvidos na APS que utilizam a homeopatia, como vem sendo conduzido o 

cuidado com esta ferramenta no município de Petrópolis. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

4.1 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

4.1.1 Diretrizes 
 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que vão desde a promoção e proteção da saúde, até a 

reabilitação e manutenção da mesma. Alguns dos preceitos fundamentais residem 

em: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos; efetivar a integralidade em seus vários aspectos; valorizar os 

profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de 

sua formação e capacitação; na humanização do cuidado; na equidade e na 

participação social (BRASIL, 2012). 

Sob essa ótica, considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, 

na integralidade e na inserção sociocultural buscando a promoção da saúde, a 

prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que 

possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 

2012). Nesse sentido, deve proporcionar acesso a diferentes abordagens 

terapêuticas, no sentido de alcançar a singularidade de cada indivíduo, família e 

comunidade, em seus diversos saberes e práticas (BRASIL, 2015) e incorporar 

diversas racionalidades em saúde, inclusive as Práticas Integrativas e 

Complementares (BRASIL, 2017). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a atenção 

primária deve ser prioritariamente estruturada a partir da Saúde da Família, como 

sua forma de expansão e consolidação, em concordância aos preceitos do SUS 

(BRASIL, 2017). A partir dessa visão, a ESF é tida como mola propulsora de 

reordenamento do modelo na APS, ao sugerir atenção contínua a uma população de 

território definido, com o compromisso de proporcionar cuidado integral à saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidade, através do trabalho interdisciplinar em equipe 

multiprofissional (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008; BRASIL, 2012).  
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4.1.2 Processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família 
 

O processo de trabalho da Saúde da Família vai além do desenvolvido pelas 

equipes de Atenção Básica tradicionais: cuidado familiar ampliado, realizada por 

meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias, propondo 

intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das 

famílias e da própria comunidade; e a valorização dos diversos saberes e práticas 

na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, permitindo a criação de 

vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito (BRASIL, 2012). 

O modelo assistencial em saúde se configura por atos de produção imanentes 

ao próprio processo de trabalho. A mudança no modelo produtivo do cuidado se 

configura em uma inversão nas tecnologias de trabalho, centrada na perspectiva do 

trabalho vivo e no uso preponderante das tecnologias relacionais (FRANCO; 

MERHY, 2012). Percebe-se que a reestruturação produtiva na ESF mudou a forma 

de produzir, porém não alterou o processo de trabalho centrado nas tecnologias 

duras. A formação da equipe, o deslocamento do trabalho para o território e o 

incentivo ao trabalho de vigilância e promoção da saúde dão ideia de mudança do 

modo de produzir saúde. No entanto, a micropolítica de organização do trabalho 

ressalta principalmente na atividade clínica um núcleo do cuidado que continua 

centrado na lógica instrumental, prescritiva, de produção do cuidado, fortemente 

alicerçada nas tecnologias duras (FRANCO; MERHY, 2012; SANTOS, MISHIMA; 

MERHY, 2018). 

A organização da rede básica de saúde no SUS é excessivamente 

normatizada; infelizmente a Estratégia Saúde da Família não foge a essa regra, 

operando ainda sob a lógica das ações programáticas, determinando horários 

específicos para atender certo tipo de clientela, as fichas e senhas, a disponibilidade 

de certos procedimentos, e tantas outras. A norma impõe fortes amarras aos 

trabalhadores, que se veem boicotados no objetivo de produzir o cuidado, impedindo 

assim o estabelecimento de relações positivas, principalmente com os usuários 

(FRANCO; MERHY, 2012). No entanto, o trabalho vivo em ato é autogerido e, 

portanto, passível de subverter a ordem e a norma, abrindo linhas de fuga para se 

realizar com maiores graus de liberdade, mostrando sua potência criativa. Nesse 

sentido, quando os trabalhadores de saúde almejam, eles fazem e operam nas suas 
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relações outros fluxos de conexão com suas equipes, com outras unidades de saúde 

e, principalmente, com os usuários (FRANCO; MERHY, 2012; SANTOS et al., 2018). 

Busca-se, portanto, superar o modelo biomédico hegemônico, que restringe o 

fazer em saúde às intervenções voltadas para a cura e controle dos sintomas, com 

progressiva fragmentação e medicalização do cuidado. Nessa direção, a ESF é tida 

como mola propulsora de reordenamento do modelo na APS, ao propor atenção 

contínua a uma população de território definido, com o compromisso de proporcionar 

cuidado integral à saúde das famílias, por meio do trabalho interdisciplinar em 

equipe multiprofissional (SANTOS et al., 2018). Percebe-se que há uma tendência 

de ampliação e fortalecimento da rede de subjetividade, presente no cotidiano das 

equipes, embora a política da ESF ainda atue, geralmente, no sentido de enquadrar 

e engessar as práticas. O acolhimento por meio da escuta e do diálogo marca o 

cotidiano de trabalho das equipes, embora não esteja definido como estratégia 

institucional de organização do trabalho (SANTOS et al., 2018). 

Sob a ótica do processo de trabalho em que se apoia a ESF cabe a 

aproximação com a homeopatia, que possui uma visão abrangente do processo 

saúde-doença-cuidado, favorecendo a relação médico-paciente, incentivando a 

autonomia e estimulando o autocuidado (THIAGO; TESSER, 2011). Esse mesmo 

indivíduo inserido em um sistema maior (família, comunidade), poderá exercer o 

cuidado num sentido ampliado e modificar determinantes de saúde (CARILLO JR., 

2008; CABO, 2013). Portanto, uma prática terapêutica centrada na prevenção de 

doenças e promoção da saúde (THIAGO; TESSER, 2011). 

 

 

4.1.3 Os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) 
e a Homeopatia 

 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados na tentativa 

de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 

resolubilidade. Apesar de fazer parte da atenção básica não se constituem como 

serviços físicos independentes ou especializados, não sendo de livre acesso para a 

população. Suas equipes são compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, dentre eles o Médico Homeopata, que atuam de forma integrada à 

Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (BRASIL, 2012).   
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As equipes do NASF prestam apoio às equipes de referência (equipes de 

Saúde da Família) através do matriciamento, de forma a garantir a retaguarda 

especializada, de modo dinâmico e interativo (BRASIL, 2010). O apoio matricial, a 

partir da múltipla relação entre as partes, rompendo com uma lógica hierárquica, 

torna-se o local privilegiado onde se origina o cuidado integral. É dentro dessa 

compreensão de apoio matricial que a homeopatia se insere, ou deveria se inserir, 

na atenção básica. Portanto, um apoio dialético, em uma perspectiva transdisciplinar 

do cuidado. No entanto, o paradigma hegemônico e fragmentado do cuidado limita o 

desempenho da homeopatia e das demais práticas integrativas (CABO, 2013). 

Os NASF foram transformados em Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF-AB) a partir da PNAB 2017. Continuam sendo equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares, porém a atenção se volta para às equipes que 

atuam na Atenção Básica e não apenas para as Equipes de Saúde da Família. Tem 

objetivo de dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das 

equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). As equipes do 

NASF-AB são membros da Atenção Básica. Essas equipes devem estabelecer seu 

processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de 

pessoas, e grupos sociais em seus territórios, podendo prestar serviços direto à 

população, bem como na análise e manejo das dificuldades dos profissionais de 

todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica (BRASIL, 2017). 

 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES NO SUS 

 

A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS surgiu da necessidade de atender as diretrizes e recomendações de várias 

conferências nacionais de saúde (BRASIL, 2015) e das recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002).  

Em documento publicado sob o título: “Estratégia de la OMS sobre Medicina 

Tradicional 2002-2005”, a OMS descreve o crescimento das Práticas Integrativas e 

Complementares como Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa (MT/MCA), 

apontando as estratégias para a sua implantação em seus Estados-Membros, 

abordando as necessidades de pesquisas e mostrando o caminho para o 
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financiamento, com o objetivo de efetivar a implantação dessas práticas em 

organizações nacionais e internacionais (OMS, 2002). 

No Brasil, as portarias ministeriais nº 971, de 3 de maio de 2006, e nº 1.600, 

de 17 de julho de 2006 consolidaram a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS. É possível inferir que a PNPIC contribui para o 

fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS, tendo em vista sua atuação nos 

campos da prevenção de agravos e da promoção, manutenção e recuperação da 

saúde através de um modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do 

indivíduo. Nesse sentido, o desenvolvimento dessa política deve ser entendido como 

um importante passo no processo de concretização dos ideais do SUS (BRASIL, 

2015).  

O âmbito da PNPIC abrange sistemas médicos complexos, isto é, que 

possuem teorias próprias sobre o processo saúde-doença, diagnóstico e terapêutica; 

e recursos terapêuticos, ou seja, aqueles instrumentos utilizados nos diferentes 

sistemas médicos complexos. Tais práticas buscam estimular os mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do 

vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a 

sociedade. Uma visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do 

cuidado humano, especialmente do autocuidado, são outros pontos compartilhados 

pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo (BRASIL, 2015; LUZ; 

BARROS, 2012). 

 

 

4.2.1 A homeopatia como racionalidade médica 
 

A Homeopatia, racionalidade médica reconhecida como especialidade desde 

1980 pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução nº 1000 (BRASIL, 

1980), é um dos sistemas médicos complexos contemplados na PNPIC. Essa 

terapêutica desenvolvida por Samuel Hahnemann no século XVIII, baseada no 

princípio vitalista e na lei da semelhança, enunciada por Hipócrates no século IV 

a.C, apresenta-se sistematizada em duas principais obras: Organon da Arte de 

Curar e o Tratado sobre as Doenças Crônicas (BRASIL, 2015; HAHNEMANN, 1849). 

Foi introduzida no Brasil em 1840 pelas mãos de Benoît Mure (LUZ, 2014). Mais que 
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uma terapêutica alternativa, a homeopatia é um sistema médico complexo que 

caminha junto à medicina oficial. Consiste em uma racionalidade médica, possível 

de ser caracterizada por seis dimensões fundamentais próprias: cosmologia, 

doutrina médica, morfologia, fisiologia ou dinâmica vital humana, sistema de 

diagnósticos e sistema de intervenções terapêuticas (LUZ; BARROS, 2012). Na 

homeopatia a cosmologia está implícita seguindo a orientação da Cosmologia 

Ocidental Tradicional (Alquímica) e Clássica (Newtoniana). A doutrina médica está 

baseada na teoria da energia vital e seus desequilíbrios nos indivíduos. Na 

morfologia leva em consideração o organismo material com seus sistemas e a força 

ou energia vital que anima esse organismo material. Com relação a fisiologia está 

baseada em uma fisiologia energética implícita, na fisiologia dos sistemas orgânicos, 

na fisiologia do medicamento com sua capacidade de alterar a força vital e nas 

enfermidades. O diagnóstico é baseado na semiologia médica e diagnóstico clinico. 

A anamnese é voltada não apenas para identificação da enfermidade, mas também 

para diagnóstico do desequilíbrio individual. Este diagnóstico possibilita a 

identificação da medicação a ser utilizada especificamente para o indivíduo em 

questão. Por tanto, a terapêutica medicamentosa é individualizada, além de levar em 

conta questões de higiene como hábitos de vida física e mental (LUZ; BARROS, 

2012). 

 

 

4.2.1.1 A formação em homeopatia 

 

Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB), fundada em 1979, é a 

responsável no Brasil em estabelecer diretrizes para os cursos de formação além de 

regulamentar o ensino e normatizar a concessão do título de especialista (AMHB, 

2017). 

Os cursos de formação em homeopatia são ministrados por instituições de 

ensino que compõem o Conselho de Entidades Formadoras em Homeopatia, criado 

em 1997. Tal conselho dispõe sobre: estabelecimento de metas de ensino, 

intercâmbio entre as formadoras, planejamentos e o estímulo à pesquisa. A 

formação em caráter de especialização é ofertada a médicos graduados, tendo 

carga horária de mil e duzentas horas, distribuídas ao longo de dois ou três anos 

(LUZ, 1999).       
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Segundo a edição de 2015 da PNPIC, a homeopatia está presente em pelo 

menos dez universidades públicas, através de atividades de ensino, pesquisa ou 

assistência. Relata ainda a presença de cursos de formação de especialistas em 

homeopatia em 12 unidades da Federação, além da aprovação pela Comissão 

Nacional de Residência Médica da formação de médico homeopata em serviço 

(BRASIL, 2015). 

Em investigação exploratória realizada por Salles, em 2008, há relato de que 

em um total de 115 faculdades de Medicina no País, segundo dados da ABEM 

(Associação Brasileira de Educação Médica) em 2005, apenas 17 faculdades 

ofereciam atividades relacionadas à Homeopatia. O mesmo artigo relata o primeiro, 

e único até então, programa de residência médica em homeopatia, que se 

desenvolve no Hospital Universitário Gaffrée Guinle da Escola de Medicina e 

Cirurgia da Unirio (RJ), que se desenvolve desde 2003 (SALLES, 2008). 

Em agosto de 2003 foi criado o Curso de Pós-Graduação em Homeopatia da 

Faculdade de Medicina de Jundiaí (CPGH-FMJ), cuja prática de ensino ocorre no 

Sistema Único de Saúde do município de Jundiaí. O CPGH-FMJ apresenta 

características especiais que o diferenciam, como: estar vinculado a uma instituição 

de ensino médico; estar inserido no SUS; contar com a aprovação do Conselho 

Municipal de Saúde; estar inserido na rede municipal como ambulatório de atenção 

secundária; e fazer parte do sistema de referência-contra referência do serviço de 

saúde pública de Jundiaí (GALHARDI; BARROS, 2008). 

Embora a homeopatia seja considerada uma especialidade médica no Brasil, 

a própria PNPIC reforça o desenvolvimento dessa terapêutica em caráter 

multiprofissional para as categorias profissionais presentes no SUS (BRASIL, 2015). 

Além do mais, o próprio Ministério do Trabalho prevê a categoria profissional de 

homeopata não médico (BRASIL, 2019). Portanto há a possibilidade dessa 

especialidade ser desenvolvida por outros profissionais de acordo com as leis 

vigentes em território nacional. Existe no país alguns cursos de homeopatia para 

profissionais de nível superior e até mesmo para leigos. Como exemplo, podemos 

citar curso de extensão universitária oferecido pela Universidade Federal de Viçosa - 

UFV (2018).  

  

http://www.agn.ufv.br/wp-content/uploads/2011/05/curso-de-homeopatia.pdf%20acessado%20em%2012/08/2019
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4.2.2 Panorama da Homeopatia no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro 
 

Lemonica (2014) mapeou os Serviços de Homeopatia no Brasil através de 

pesquisa no banco de dados do DATASUS, realizada em fevereiro de 2013. A 

pesquisa baseou-se nos dados disponíveis no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), especificamente dentro dos relatórios por 

serviços especializados. Baseando-se no registro nacional e oficial, apenas 157 

serviços para 5.570 municípios brasileiros eram registrados no CNES. Foi 

encontrada uma distribuição não uniforme dos serviços com 73% concentrando-se 

na região sudeste. Grande parte dos serviços especializados em Homeopatia 

encontram-se nas grandes capitais, como São Paulo (9%), Rio de Janeiro (20%), 

Belo Horizonte (7%) e Vitória (5%), totalizando 66 serviços, ou seja 42% do total 

nacional. Cerca de 34% de todos os serviços nacionais fazem parte da esfera 

particular, ou seja, parte dos registros feitos no CNES, são realizados por 

consultórios particulares, sob responsabilidade de um único profissional, 

normalmente por necessidade de registro para cadastro em cooperativas e/ou 

convênios médicos. 

O referido estudo ainda revela que alguns serviços, sabidamente existentes 

no país, não se encontram referenciados no CNES sob esta especialidade. Este fato 

evidencia que devem existir vários outros serviços de Homeopatia no país sendo 

ofertados, na esfera pública ou privada, que não estão registrados no DATASUS 

(LEMONICA, 2014). 

Especificamente relacionado ao SUS, o Ministério da Saúde (2004) informa a 

inserção da homeopatia na rede pública de saúde em 20 unidades da Federação, 16 

capitais, 158 municípios, contando com registro de 457 profissionais médicos 

homeopatas (BRASIL, 2015). Mais atualizados são os dados adquiridos no site do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 2018. Como as 

informações são atualizadas constantemente no sistema, os dados aqui 

apresentados são referentes a busca realizada no dia 12 de julho de 2018, na 

página CNES/DATASUS, acessando a plataforma CNESNet. Na aba “Relatórios” 

buscamos “Serviços Especializados”. É possível fazer a busca por Estados e 

Municípios ou no país clicando em “Todos” na opção “Estados” em seguida “134 

Serviço de Praticas Integrativas e Complementares” na aba “Serviço especializado” 

e “005 Homeopatia” na aba “Classificação Serviço”. Na referida data constavam no 
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país 323 serviços de homeopatia, sendo destes, 233 serviços prestados pelo SUS e 

90 instituições privadas. No Estado do Rio de Janeiro estão cadastrados 92 

serviços, sendo que 83 são oferecidos pelo SUS. No município do Rio de Janeiro se 

concentram a maior parte dos serviços, num total de 46, sendo que 38 deles 

prestam serviço pelo SUS. Petrópolis tem a segunda maior concentração de 

serviços, sendo todos eles prestados pelo SUS, num total de 31. O município de 

Duque de Caxias apresenta 10 serviços de homeopatia, todos via SUS. Os 

municípios de Macaé, Niterói, Nova Friburgo e Volta Redonda têm cadastrados um 

serviço cada, todos oferecidos pelo SUS; e Resende também tem um único serviço 

não SUS, como pode ser visto na Tabela 1 (CNES/DATASUS, 2018). 

TABELA 1: PANORAMA DA HOMEOPATIA NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Fonte: CNES, 2018. 
 

Dados mais atualizados do CNESNet, coletados em 13 de agosto de 2019 

revelam um aumento do número de serviços de homeopatia no país, num total de 

467 serviços sendo 361 serviços ambulatoriais via SUS e 106 serviços ambulatoriais 

não SUS. No Estado do Rio de Janeiro encontramos um total de 131 serviços 

ambulatoriais de homeopatia, distribuídos nos municípios conforme a Tabela 2 

(CNES/DATASUS, 2019). É interessante notar o aumento no número de serviços 

oferecidos no município de Duque de Caxias no decorrer de um ano (2018/2019), 

ultrapassando o município do Rio de Janeiro em unidades do SUS. 

CNES (2018) NÚMERO DE SERVIÇOS DE 
HOMEOPATIA SERVIÇOS VIA SUS 

BRASIL 323 233 
RJ 92 83 
RIO DE JANEIRO 46 38 
PETRÓPOLIS 31 31 
DUQUE DE CAXIAS 10 10 
MACAÉ 1 1 
NITEROI 1 1 
NOVA FRIBURGO 1 1 
VOLTA REDONDA 1 1 
RESENDE 1 0 
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TABELA 2: SERVIÇOS DE HOMEOPATIA NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Fonte: CNES, 2019. 
 

 

4.2.3 Diretrizes da PNPIC para a Homeopatia 
 

As Diretrizes para a PNPIC (ANEXO I) foram criadas com a portaria nº 971, 

de 03 de maio de 2006 que a aprova no Sistema Único de Saúde, no sentido de 

garantir o desenvolvimento da homeopatia em caráter multiprofissional para as 

categorias profissionais presentes no SUS, e em consonância com o nível de 

atenção. Seguem abaixo seus princípios: 

A primeira diretriz reforça a prioridade de inserção da homeopatia através da 

atenção básica. Refere ainda que caso a unidade da Saúde da Família (uSF) tenha 

um profissional homeopata como médico de Saúde da Família, este deve ter 

oportunidade de praticá-la sem prejuízo de suas atribuições como profissional da 

Estratégia. 

A segunda diretriz traz a necessidade de garantir mecanismos de 

financiamento para especialização e aperfeiçoamento em homeopatia para os 

profissionais do SUS, sob a ótica da educação permanente e programas de 

formação, mediante necessidade loco-regional e pactuação com polos de educação 

permanente em saúde. 

A terceira diretriz visa ampliar a oferta de medicamentos homeopáticos aos 

usuários do SUS, por intermédio de farmácias públicas de manipulação. 

A quarta diretriz salienta a necessidade de articulação entre as instituições 

formadoras da área, os usuários e os homeopatas, para que se promova a 

discussão da homeopatia na perspectiva da educação permanente em saúde, com 

objetivo de qualificação dos profissionais no SUS. Para tanto, propõe: realização de 

CNES (2019) SERVIÇOS AMBULATORIAIS 
DE HOMEOPATIA VIA SUS NÃO SUS 

BRASIL 467 361 106 
ESTADO DO RJ 131 121 10 
RIO DE JANEIRO 47 39 8 
DUQUE DE CAXIAS 44 44 0 
PETRÓPOLIS 34 34 0 
NITERÓI 1 1 0 
MACAÉ 1 1 0 
VOLTA REDONDA 1 1 0 
RESENDE 1 1 0 
ARARUAMA 1 0 1 
NOVA FRIBURGO 1 0 1 
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diagnóstico acerca das dificuldades e limitações encontradas na pratica clínica da 

especialidade, com relação à formação e à necessidade de educação permanente 

dos profissionais homeopatas que atuam nos diversos níveis de complexidade do 

SUS. 

Traz também a necessidade de apoio técnico e financeiro para o 

desenvolvimento de projetos e programas de formação e educação permanente, 

assegurando o acesso a formação e ao aperfeiçoamento em homeopatia para os 

profissionais do SUS. Para efetivação de tal proposta, considera a adoção de 

metodologias que se adequem às necessidades e viabilidades locais e/ou loco-

regionais, dentre elas o ensino a distância e a formação em serviço; pactuação de 

ações e iniciativas na perspectiva da educação permanente em saúde.  

Prevê ainda o apoio técnico e financeiro à estruturação física da homeopatia 

nos centros de referência, com as seguintes atribuições: implementação de 

atividades de ensino em serviço (estágios, formação e educação permanente); 

desenvolvimento de pesquisas em homeopatia voltada ao interesse do SUS; 

integração de atividades de assistência, ensino e pesquisa, articulando com os 

princípios e diretrizes da educação permanente em saúde no SUS. 

Pretende promover inclusão da racionalidade médica homeopática tanto nos 

cursos de graduação como em cursos de pós-graduação strictu e lato sensu na área 

de saúde. Leva a discussão sobre a homeopatia para dentro do processo de 

modificação do ensino de graduação e promove também o fomento e apoio do 

Ministério da Educação a projetos de residência em homeopatia. 

A quinta diretriz prevê desenvolvimento de instrumentos adequados de 

acompanhamento e avaliação da inserção e da implementação da homeopatia no 

SUS, dando prioridade à avaliação das dificuldades de inserção identificadas e 

mecanismos propostos para superação, além da criação de ferramentas para coleta 

de dados que permitam estudos e pesquisas para subsidiar o processo de gestão. 

Pretende ainda acompanhar e avaliar os resultados dos protocolos de pesquisa 

nacionais implantados, visando a melhoria da atenção homeopática no SUS, e 

busca também incluir os procedimentos em homeopatia que se relacionam à 

atividade de educação e saúde na atenção básica, voltados para os profissionais de 

Saúde de nível superior, no sistema de informação do SUS. 

Dentre outras coisas, a sexta diretriz propõe prover apoio técnico ou 

financeiro a projetos de qualificação de profissionais atuantes na Estratégia Saúde 
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da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, visando a informação, 

comunicação e educação popular em homeopatia, levando em consideração a 

pactuação de ações e iniciativas de educação permanente em saúde no SUS. 

A sétima e última diretriz PNPIC pretende “identificar e estabelecer rede de 

apoio, em parceria com instituições formadoras, associativas e representativas da 

homeopatia, universidades, faculdades e outros órgãos dos governos federal, 

estaduais e municipais” (BRASIL, 2006, p. 47), com o objetivo de: fomentar 

pesquisas em homeopatia; identificação de estudos e pesquisas relacionadas a 

homeopatia no Brasil, visando divulgação e embasamento para novas avaliações; 

criação de banco de dados de pesquisadores e pesquisas brasileiras, associando-o 

a bancos internacionais. 

 

 

4.2.4 A homeopatia na atenção básica 
 

Em revisão sistemática realizada com o intuito de avaliar o papel das práticas 

complementares na compreensão dos profissionais da Atenção Básica observou-se 

que a efetivação da PNPIC no SUS necessita da integração da biomedicina e das 

práticas complementares nas unidades básicas de saúde, num convívio sincrético e 

respeitoso. Foi possível afirmar que tal efetivação na APS poderia favorecer a 

singularidade dos usuários e famílias e aumentar a satisfação com a qualidade da 

atenção recebida, visto que os profissionais de saúde que mantêm contato com as 

PIC acabam ampliando suas concepções de saúde e cuidado (SCHVEITZER; 

ZOBOLI, 2014). 

Estudos apontam para uma relação entre a especialidade de Medicina de 

Família e Comunidade e as PIC, sendo a primeira uma porta de entrada para a 

segunda, tendo em vista que compartilham valores como: ênfase na pessoa e não 

apenas na doença; busca de um relacionamento cooperativo com os doentes; 

valorização do sistema de crenças sobre saúde trazidos pelo indivíduo e 

compreensão das interações e dimensões do processo saúde doença 

(MCWHINNEY, 2010; THIAGO; TESSER, 2011; NAGAI; QUEIROZ, 2011). No 

entanto, o baixo conhecimento sobre o assunto e a ausência de políticas locais que 

desenvolvam essa prática mostram ainda grandes desafios na implantação dessa 

política nos serviços (CRUZ; SAMPAIO, 2012). Um exemplo a ser citado é a 
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exigência de um tempo maior de contato médico-paciente no caso da consulta 

homeopática. Como o pagamento do procedimento médico por parte do Ministério 

da Saúde ocorria pelo número de atendimentos, a clínica homeopática não rendia 

um repasse financeiro adequado para a Prefeitura de Campinas quando o serviço foi 

implantado no Município, o que era considerado um problema (NAGAI; QUEIROZ, 

2011). 

A falta de definição financeira para a implantação/implementação das PIC, no 

caso da homeopatia, pode colaborar para o não investimento nestas práticas. O 

tema ‘financiamento’ se encontra obscuro na Política, pois não foram determinados 

valores, responsabilidades e fluxos para os recursos nas três esferas de governo. 

Na maioria dos casos a garantia financeira da atenção homeopática implantada é 

exclusividade do município. Estudos apontam que a PNPIC é desconhecida pelos 

gestores da saúde e aqueles que a conhecem utilizam-na para tornar conhecida a 

racionalidade médica homeopática e justificar sua indicação no SUS (GALHARDI et 

al., 2013). 

O matriciamento em homeopatia traz uma dupla dificuldade: a que reside na 

objeção mesma ao modelo de apoio matricial proposto pelo NASF e ao fato do 

profissional médico estar formado em uma lógica racional diversa da homeopática, o 

que resulta em visões muita das vezes conflitantes do processo saúde-doença-

cuidado. A superação destes preconceitos passa necessariamente por esta 

mudança paradigmática, que acontece gradualmente na medida em que ela começa 

a dar resposta a questões para as quais o modelo atual torna-se limitado (CABO, 

2013).  

Quanto à homeopatia, por ser igualmente uma racionalidade distinta do saber 

médico predominante, é desconhecida desde a formação desse profissional, que 

acaba por não compreender o que pode ou não ser demandado pela homeopatia. O 

que não é conhecido se torna estranho e o estranhamento dentro da premissa da 

autopreservação gera o preconceito que ignora o papel da clínica ampliada exercida 

por essa especialidade (CABO, 2013). 

Tendo em vista que só uma pequena proporção de médicos integrantes da 

Estratégia Saúde da Família têm formação especializada em homeopatia, é 

fundamental que ocorra um esforço de educação em homeopatia para que estes 

profissionais possam compreender o seu papel no contexto da saúde pública. Há, 

portanto, a necessidade de capacitá-los para que conheçam os fundamentos da 
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homeopatia e sejam capazes do uso responsável e racional de alguns 

medicamentos homeopáticos em doenças e problemas de saúde de alta prevalência 

e baixa gravidade, embora clinicamente relevantes, e que tenham indicação para 

tratamento homeopático, dentro de limites precisos de competência profissional, 

com a referência dos casos mais complexos para médicos homeopatas, 

devidamente especializados (DANTAS, 2007; CABO, 2013). 

A capacitação em homeopatia básica de médicos vinculados a ESF, para 

tratamento de problemas de saúde comuns e de baixa gravidade clínica na atenção 

básica à saúde, pode ser um importante avanço no processo de diminuição da 

exclusão social em saúde e de expansão do uso da homeopatia para maior 

benefício da sociedade (DANTAS, 2007). 

 

 

4.2.5 A homeopatia na atenção básica do município de Petrópolis 
 

Em agosto de 2005 foi lançado no município de Petrópolis, no Estado do Rio 

de Janeiro, o Programa de Homeopatia para a Saúde da Família (PRHOSAF), onde 

a homeopatia é inserida na Estratégia Saúde da Família - ESF. O projeto foi uma 

iniciativa do Instituto Roberto Costa2 (IRC), que tem sua origem e sede neste 

município, em parceria com a Prefeitura Municipal de Petrópolis. Teve como 

premissa a introdução da homeopatia para atenção básica, àquela época inédito no 

Brasil e teve como objetivo implantar e implementar ações de homeopatia na ESF 

do município, respeitando os princípios do SUS e a racionalidade médica 

homeopática (LYRIO, 2007). 

Em novembro de 2005 ocorreu a capacitação em homeopatia para a primeira 

equipe de saúde da família, oferecida a todos os integrantes, em caráter 

compulsório e, em maio de 2006, inaugurou-se o PHROSAF, na Unidade de Saúde 

da Família da comunidade de Jardim Salvador em Petrópolis (LYRIO, 2007).  

Para os médicos e dentistas das equipes que receberam a primeira 

capacitação foi oferecido um segundo curso, tendo como pré-requisito a aprovação 

no primeiro, também obrigatório. Sob a denominação de Curso de Clínica 

 
2 O Instituto Roberto Costa é uma entidade privada sem fins lucrativos sediada em Petrópolis, sendo responsável 
pela elaboração e execução do PRHOSAF, bem como a produção e a distribuição de medicamentos e vacinas 
homeopáticas destinadas ao programa. 
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Homeopática para Saúde da Família, com atividades de prática ambulatorial 

supervisionada, o profissional foi treinado a aplicar o protocolo do Tipo 

Constitucional3 (LYRIO, 2007). 

O projeto foi construído com base nos moldes da Homeopatia Escola 

Brasileira de Roberto Costa, tendo como meta principal a elaboração de um 

protocolo de prescrição capaz de ser utilizado pelos atores do cenário da Estratégia 

Saúde da Família. Foi formatado para ser executado utilizando três categorias de 

medicamentos: 

1 - medicamento constitucional – a prescrição desses medicamentos é feita 

com base no Questionário do Tipo Constitucional, ficando a prescrição a cargo do 

médico. 

2 - medicamento bioterápico4, que é administrado sob a forma de vacina 

homeopática para prevenção de infecções respiratórias agudas e alergias 

respiratórias em crianças de 0 a 5 anos. O complexo composto pelos alérgenos 

poeira, mofo, ácaro, pelo mediador histamina e pelos germes Streptococus beta 

hemolítico do grupo A, Pneumococco e Influenza do tipo B, denominado “nosódio 

vivo IRA”. Sua indicação ficava sob responsabilidade do enfermeiro, uma vez que 

este é o profissional que se encarrega na atenção primária pela conservação e 

administração de vacinas. 

3 - medicamento episódico - composto por 12 complexos consagrados 

homeopaticamente que constituíam a “Botica Homeopática da Família” direcionados 

a agravos prevalentes na comunidade. Sua distribuição na comunidade ficava a 

cargo dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que orientavam o seu uso pelas 

famílias (LYRIO, 2007). 

 
3 Para a prescrição do medicamento o médico utiliza o protocolo “Constitutional Type Questionary-CTQ” 
(Questionário do Tipo Constitucional). O questionário do Tipo Constitucional foi desenvolvido para tornar 
sistemático o acesso ao tipo constitucional. O estudo desenvolvido e validado no Royal London Homeopathic 
Hospital, por RA Van Haselen e cols. (2001), foi realizado junto a 472 pacientes do ambulatório do hospital que 
responderam os 152 itens do questionário, numa escala de severidade com escores de 0 a 5 pontos, que 
continham características consideradas típicas de 19 medicamentos constitucionais. Após as respostas, os escores 
eram somados e se obtinha o medicamento constitucional. Uma semana depois da resposta ao questionário, os 
pacientes eram submetidos a uma consulta homeopática tradicional acompanhada de uma prescrição. As 
prescrições foram comparadas com os resultados obtidos pelas respostas dos questionários e a correlação entre o 
medicamento obtido pelo questionário e o medicamento obtido pela consulta homeopática tradicional foi de 
75,8% (BRITISH HOMOEPATHIC JOURNAL; 2001). 
4 Costa (1980) afirma, baseado em fundamentação teórica e prática, que vírus, riquétsias, bactérias, protozoários, 
fungos, espiroquetídios, helmintos, ácaros, larva migrans etc, homeopaticamente dinamizados até 30DH, se 
constituem em agentes profiláticos e curativos das infecções e infestações correspondentes, com a condição 
básica de serem dinamizados vivos em soro fisiológico. 
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O Programa incluía assistência médica homeopática domiciliar às pessoas 

impossibilitadas de buscarem atendimento na unidade e apoio dos médicos 

homeopatas especialistas do Instituto Roberto Costa de Petrópolis, que realizavam a 

capacitação em homeopatia dos profissionais do Programa Saúde da Família (PSF), 

interconsultas e avaliação do PRHOSAF (LYRIO, 2007). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo exploratório, de natureza qualitativa. Na pesquisa 

exploratória busca-se desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

visando a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos futuros (GIL, 2008). A metodologia qualitativa pode ser “entendida como 

aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas 

tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas” (MINAYO, 2014, p. 22-23). No âmbito da saúde pode ser 

aplicada quando se desenha um estudo sobre a forma como os atores envolvidos 

percebem as especificidades que são a eles atribuídas em relação a sua profissão 

ou a uma escolha terapêutica (MINAYO, 2014). 

A escolha da abordagem qualitativa para realização desta investigação se 

justificou pela natureza do objeto, que supõe respostas múltiplas, que não poderiam 

ser expressas ou traduzidas por linguagem numérica nem tampouco antecipadas 

por meio de variáveis demarcadas pelo pesquisador (MINAYO, 2014; GIL, 2008). 

Realizou-se estudo da implantação e implementação da terapêutica 

homeopática no município de Petrópolis. O estudo de caso é uma metodologia que 

permite amplo e detalhado conhecimento sobre um ou poucos objetos, quando se 

realiza um estudo profundo e exaustivo sobre este (GIL, 2008). De acordo com Yin, 

citado por Gil (2008), o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidos e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidência. Nesse tipo de estudo são utilizadas estratégias de investigação 

qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as 

percepções à respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão. É útil para 

gerar informação sobre características significativas de eventos vivenciados, tais 

como intervenções e processos de mudança (MINAYO, 2014). 
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5.2 CENÁRIO 

 

O estudo foi desenvolvido na atenção básica à saúde do Município de 

Petrópolis, que possui uma área total de 795,8 Km² tendo como limites os 

municípios de Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, São José do Vale do Rio 

Preto, Teresópolis, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias e Miguel Pereira 

(PETRÓPOLIS, 2017). 

Petrópolis tinha em 2010 uma população de 295.917 habitantes, de acordo 

com o Censo do IBGE. A população se distribui de forma desigual em cinco distritos: 

Centro, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse, sendo o primeiro distrito de 

maior densidade demográfica, com 62% dos habitantes. Nos demais distritos a 

população se encontra dispersa, o que torna a tarefa da distribuição dos serviços 

municipais de saúde mais complexa (PETRÓPOLIS, 2017). 

A cobertura da Atenção Básica em Petrópolis é, segundo nota técnica do 

Ministério de Saúde de Junho de 2017, de 77,65%, sendo a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) representada por 46% e organizada da seguinte forma: 37 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), totalizando 44 equipes; 08 Unidades Básicas de Saúde 

sem a Estratégia de Saúde da Família e 02 Centros de Saúde (PETRÓPOLIS, 

2017). 
FIGURA 1: MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE SUS PETRÓPOLIS 

 
Fonte: PMS Petrópolis 2018-2021, 2017. 
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As entrevistas e a coleta de documentos se deram na Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Petrópolis, no Instituto Roberto Costa, no departamento de 

farmácia da UFRJ e nas seguintes unidades de Saúde da Família: Alto da Serra, 

Vila Felipe, Fazenda Inglesa, São João Batista, São Sebastião, Caxambu e Dr. 

Thouzet.  

A pesquisadora foi convidada ainda a assistir o Primeiro encontro de PIC na 

atenção básica de Petrópolis que ocorreu em 22 de maio de 2019 na UCP 

(Universidade Católica de Petrópolis), evento que contribuiu para a construção das 

entrevistas e do roteiro de análise de documentos. 

 

 

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Fizeram parte do estudo homeopatas inseridos na rede de atenção básica 

deste município, bem como os profissionais capacitados pelo PRHOSAF para a 

utilização dessa terapêutica (médicos generalistas, enfermeiros, agentes 

comunitários de saúde, entre outros). Além disso, entrevistamos pessoas-chave 

envolvidas na implantação e na continuidade do PRHOSAF, como gestores da 

Atenção Básica a Saúde (ABS), profissionais do Instituto Roberto Costa e 

responsáveis pela pesquisa do nosódio que participaram dessa proposta. Foram 

realizadas tantas entrevistas quanto necessárias para ocorrer a saturação teórica 

dos temas. Foram entrevistados um total de 25 profissionais, sendo 4 pessoas-

chave, 4 médicos, 4 enfermeiros, 2 dentistas, 10 ACS e 1 Agente de saúde bucal 

(ASB). A média de idade dos participantes foi de 53 anos. Setenta e seis porcento 

dos entrevistados eram do sexo feminino e 24% do sexo masculino. A média de 

tempo de atuação na APS Petrópolis foi de 18 anos, sendo que a variação do tempo 

de atuação foi de 8 a 35 anos. Com relação a cor 64% se auto declararam brancos e 

36% pardos. Com relação a escolaridade todos os entrevistados que possuíam nível 

superior tinham pelo menos uma pós-graduação. Com relação aos ACS e ASB, 

todas eram do sexo feminino, uma entrevistada tinha nível superior, 7 tinham nível 

médio, e 3 o ensino fundamental. 
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5.4 COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se roteiro de entrevista 

semiestruturado (APÊNDICE I e II), elaborado a partir dos objetivos da pesquisa e 

da análise de estudos já realizados, que abordaram o tema da homeopatia inserida 

no SUS. Foram dois roteiros para darem conta de dois sujeitos distintos: um para o 

profissional que atua na ESF e outro para gestores e idealizadores da política 

pública municipal. Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador 

se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação. É uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação (GIL, 2008). As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas na íntegra, após a assinatura de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE III). 

Realizou-se também análise documental através da busca e acesso à 

documentos referentes à implantação, acompanhamento e desenvolvimento do 

PRHOSAF, na SMS de Petrópolis, no Instituto Roberto Costa, na internet e na 

farmácia da UFRJ. Este procedimento visou o melhor entendimento do contexto em 

que o programa foi criado e sua atual evolução (APÊNDICE IV).  

 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise das informações obtidas através das entrevistas e dos 

documentos utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. A análise documental pode 

ser definida como um conjunto de operações que visam representar o conteúdo de 

um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar sua 

subsequente consulta e referenciamento. Tem por objetivo representar a informação 

contida no documento de forma conveniente, pela sua transformação (BARDIN, 

1977). 

A pesquisa documental utiliza como fonte de dados materiais que não 

recebem nenhum tipo de tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetos da pesquisa. Para tal, procede-se à identificação das 

fontes, localização das fontes e obtenção do material, tratamento dos dados e 
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confecção de fichas (GIL, 2002). Nesse tipo de pesquisa as fontes são diversificadas 

e dispersas, tomando a forma de documentos, como livros, jornais, papéis oficiais, 

registros estatísticos, fotos, discos, filmes e vídeos, que são obtidos de maneira 

indireta (GIL, 2002; GIL, 2008). Como método de interpretação do material advindo 

das várias fontes documentais utiliza-se a análise de conteúdo, que possibilita a 

descrição do conteúdo manifesto e latente das comunicações. 

A análise de conteúdo é uma estratégia utilizada para tratamento de dados 

obtidos de discursos em pesquisas qualitativas, abrangendo um conjunto de táticas, 

cujo objetivo é a busca dos sentidos contidos em documentos e materiais coletados, 

por meio de transcrições de entrevistas com áudio ou não, notas de observação, 

fichas de documentação, notas de campo, diários de pesquisa, fotos, filmes e outros. 

Tem como objetivo entender os aspectos de ação individual do sujeito através de 

sua linguagem para compreender suas percepções sobre seu meio de interação 

social, seus conceitos, significações e distribuição de seus conteúdos (BARDIN, 

1977). “A análise de conteúdo visa o conhecimento de variáveis de ordem 

psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo de dedução com 

base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens 

particulares” (BARDIN, 1977, p. 44). Ela desenvolve-se em três fases: 

• A primeira é a pré-análise que tem como objetivo organizar o material a 

ser analisado, sistematizando as ideias iniciais e tornando-o operacional. Nessa fase 

procede-se à escolha dos documentos a serem analisados, formula-se as hipóteses 

e os objetivos e elabora-se os indicadores que fundamentam a interpretação final 

(BARDIN, 1977; GIL, 2002). 

• A segunda é a fase de exploração do material que tem por objetivo 

definir as categorias e as unidades de contexto nos documentos (codificação), 

categorização e classificação. É importante porque possibilita as interpretações e 

inferências, necessitando, para isso, um estudo aprofundado e fundamentação 

teórica (BARDIN, 1977). 

• A terceira etapa é constituída pelo tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação tendo como objetivo tornar os dados válidos e 

significativos, destacando as informações para análise, interpretações e inferências 

para uma reflexão crítica (BARDIN, 1977; GIL, 2008). 

Dentro da análise de conteúdo, optamos pela análise temática que consiste 

em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença 
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ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico em questão. Para 

uma análise de significados, a presença de determinados temas denota estruturas 

de relevância, valores de referência e modelos de comportamento presentes ou 

subjacentes no discurso (MINAYO, 2014). 

 

 

5.6 QUESTÕES ÉTICAS 

 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA) e protocolada, sob a numeração 5251/2018, 

na SMS do Município de Petrópolis. Recebeu autorização da SMS de Petrópolis, 

através do Núcleo de Gestão da Educação em Saúde, para utilizar as unidades que 

trabalham com PIC – Homeopatia, como campo de coleta de dados diretos e/ou 

indiretos (ANEXO II). O projeto foi aprovado pelo CEP em 26 de março de 2019, sob 

número de parecer CAAE 3.222.947 (ANEXO III). 

Previamente a coleta dos dados, os entrevistados foram esclarecidos a 

respeito do presente estudo, seus objetivos e metodologia, sendo solicitada 

autorização para gravação da entrevista e assinatura, em duas vias, do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Consentimento de Análise de 

Documentos. Tais procedimentos visam atender as Resoluções 466/2012 e 

510/2016 que discorrem sobre pesquisas com seres humanos. 
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6 RESULTADOS 
 

Nossos resultados serão apresentados numa proposta de diálogo entre as 

entrevistas realizadas, os documentos primários e secundários identificados e 

analisados e aspectos relacionados à literatura científica compatível com nosso 

objeto de estudo, no sentido de oferecer uma contextualização do cenário da 

pesquisa e linearidade das questões identificadas. 

 

 

6.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

6.1.1 Contextualização dos documentos identificados até os dias atuais 
 

Houve muita dificuldade de encontrar documentos referentes ao programa 

devido ao tempo decorrido da implantação e sua atual situação. Mudanças de 

localização das sedes da SMS de Petrópolis e do próprio IRC levaram ao extravio de 

documentos, pois na época a maioria dos documentos existiam apenas em formato 

de papel impresso, sem arquivo digital informatizado, em rede. 

É possível encontrar na internet poucas informações no buscador Google 

utilizando as palavras: “Programa de Homeopatia para Saúde da Família de 

Petrópolis”, “PRHOSAF” e “PRHOSAF Petrópolis”. Com relação a documentos 

oficiais foi possível acessar o Diário Oficial (D.O.) de Petrópolis do Orçamento para 

2006 e Plano Plurianual 2006/2009, que trouxe informações sobre o financiamento 

(investimento) no PRHOSAF no ano de 2006, a custo de R$ 4,00 (quatro reais) para 

implementar ações de homeopatia nos PSFs do Município, e implementação do 

Laboratório de homeopatia (farmácia) ao custo de R$ 1,00 (um real). O documento 

oficial mais recente disponível é a Lei nº 6.577 de 21 de julho de 2008 que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2009 e traz referência 

ao PRHOSAF. 

Na SMS de Petrópolis a pesquisadora teve acesso apenas ao último Contrato 

de fornecimento de nosódio IRA com a data de 30 de outubro de 2018 e validade de 

um ano. Este faz parte do processo de nº 38555/2018, da SMS, para contratação de 

empresa de fornecimento de nosódio IRA para as unidades de Saúde Básica. O 
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processo traz em seu interior alguns documentos referentes ao desenvolvimento do 

nosódio como: relatórios da pesquisa ao CEP, com as devidas aprovações, além de 

artigo publicado sobre a pesquisa que comprovou a eficácia do nosódio. Em seu 

conteúdo aponta ainda Ata de Assembleia extraordinária do Centro de Estudos e 

Pesquisas Homeopáticas de Petrópolis realizada em 11 de novembro de 2013 

fazendo a doação das matrizes de homeopatia e de nosódios, incluindo o nosódio 

IRA para a Pharmazen farmácia de manipulação, instituição já parceira nos projetos 

do Instituto. 

Encontrou-se poucas reportagens na internet que se referiam ao PRHOSAF. 

Alguns recortes de jornais foram fornecidos para pesquisadora pelo presidente do 

IRC.  

Foi possível ter acesso a trabalhos científicos relacionados ao programa, o 

primeiro, de fácil acesso em sites da internet, foi o que motivou a realização do 

presente estudo. Trata-se da dissertação de mestrado realizada para avaliação do 

PRHOSAF. É possível ainda ter acesso a dissertação de mestrado e tese de 

doutorado desenvolvidas sobre os nosódios. A partir destas foram publicados pelo 

menos dois artigos, um deles na International Journal of High Dilution Research 

(LYRIO et al., 2011) e outro na revista científica Homeopathy (SIQUEIRA et al., 

2016), ambas revistas respeitadas no meio homeopático, a primeira com Qualis B4 e 

a segunda com classificação B3, e desenvolvido um TCC de pós-graduação em 

homeopatia, sobre o custo do tratamento de infecções respiratórias versus o custo 

de utilização do nosódio. 

Com relação aos demais documentos, como apostilas e materiais gráficos 

desenvolvidos pelo programa, o acesso só foi possível ao longo das entrevistas, por 

intermédio dos entrevistados. 

Partindo inicialmente da tese de mestrado sobre o PRHOSAF e dos 

documentos subsequentes foi possível construir a linha de evolução do programa, e 

sua continuidade apenas com o nosódio IRA nos dias atuais. 
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A história da homeopatia em Petrópolis começa com a figura de Dr. Roberto 

Costa, médico homeopata petropolitano que desenvolveu os chamados nosódios 

vivos5. Roberto Costa fundou, em 1981, o Centro de Estudos e Pesquisas 

Homeopáticas de Petrópolis (CEPEHP), com o objetivo de realizar as pesquisas com 

seus nosódios vivos e difundir a homeopatia na comunidade (LYRIO, 2007). Após 

sua morte, em 1997, seu principal discípulo, Dr. Carlos Lyrio, preocupado com o 

destino do seu trabalho, no ano de 1999, fundou em sua própria clínica, em 

Petrópolis, o Grupo de Pesquisas Homeopáticas Roberto Costa (GPEHRC) com o 

objetivo de manter os trabalhos com os nosódios vivos. Com auxílio da família de 

Roberto Costa, organizou-se o acervo deixado pelo mestre transformando o 

GPEHRC em Centro de Estudos e Pesquisas Homeopáticas Roberto Costa 

(CEPEHRC), produzindo diversos trabalhos com nosódios. Este movimento de 

resgate do trabalho de Roberto Costa culminou em novembro de 2003 no I Fórum 

de Nosódios realizado em Petrópolis. Depois do Fórum ocorreu a fusão do 

CEPEHRC com o CEPEHP, nascendo então o Instituto Roberto Costa dentro da 

clínica particular do Dr. Carlos Lyrio. No dia 15 de novembro de 2003, durante a 

realização do Fórum o Prefeito de Petrópolis, também admirador do trabalho de 

Roberto Costa, resolveu ceder um espaço para que o Instituto Roberto Costa 

ampliasse suas atividades dentro do município. O projeto foi levado ao Conselho 

Municipal de Saúde sendo aprovado por unanimidade. Em 01 de julho de 2004, o 

Instituto Roberto Costa inaugurou uma casa, subsidiada pelo convênio com a 

Prefeitura de Petrópolis, situada à Rua Alfredo Pachá, 100, a partir de recursos do 

Fundo Municipal de Saúde, com a missão de levar ao SUS de Petrópolis o trabalho 

de Roberto Costa. O Instituto passou a ter um ambulatório e uma farmácia equipada 

com o necessário para manipular os medicamentos homeopáticos e em especial os 

nosódios vivos. O Instituto iniciou suas atividades com dois objetivos principais: 

continuar os trabalhos com os nosódios e inserir a homeopatia no SUS do município 

de Petrópolis. Para o primeiro objetivo foi criado o Programa Nosódio Vivo. O 

Programa tem por objetivo reproduzir as matrizes de nosódios desenvolvidas por 

Roberto Costa, disponibilizando-as aos interessados. Com relação ao segundo 

objetivo, desde o início a Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria Municipal de 
 

5 A farmacotécnica homeopática desse bioterápico se diferencia das demais pela utilização da diluição e 
dinamização a partir do agente causal na sua forma íntegra e viva, nunca lisado ou inativado. Esta preparação 
tem como ponto de partida o microorganismo vivo, na sua forma infectiva, diluído em solução fisiológica 
(bactérias) ou água destilada (vírus) (SIQUEIRA, 2009). 
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Saúde, manifestou o desejo de que o cenário de inserção da homeopatia fosse o 

Programa de Saúde da Família (LYRIO, 2007). O presidente do IRC, Dr. Carlos 

Lyrio, foi contratado pela SMS de Petrópolis e lotado na Unidade de Saúde da 

Família da Fazenda Inglesa para vivenciar o programa e formatar um estudo 

preliminar. Em agosto de 2005, foi apresentado e lançado oficialmente pelo Prefeito 

de Petrópolis, com o nome de PRHOSAF - o Programa de Homeopatia para Saúde 

da Família (ANEXO IV), durante o Simpósio homeopatia, SUS e cidadania. Em 

novembro de 2005, iniciou-se a capacitação em homeopatia para a primeira equipe 

de saúde da família e, em maio de 2006, o Prefeito Rubens Bomtempo inaugurou o 

PHROSAF, na Unidade de Saúde da Família Jardim Salvador. O Programa recebia 

o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, através das coordenações 

do PSF/PACS/COASA; da iniciativa privada, através da Unimed Petrópolis, e da 

Associação Petropolitana dos Agentes Comunitários de Saúde - APACS (LYRIO, 

2007). 

Em paralelo ao PRHOSAF desenvolveu-se as pesquisas com nosódios, já 

que este sempre foi o carro chefe do Dr. Roberto Costa e legado deixado ao IRC. 

Segundo informações obtidas na documentação que tivemos acesso, acontecia em 

Petrópolis, desde 2004, um programa de prevenção de Infecções Respiratórias 

Agudas de origem viral e bacteriana, no Programa Saúde da Família, utilizando 

nosódios. O nosódio IRA foi fruto de estudo iniciado pelo IRC em parceria com a 

SMS de Petrópolis, quando na comunidade de Jardim Salvador teve início o primeiro 

monitoramento clínico do medicamento. Em função de resultados satisfatórios, 

observados empiricamente, o IRC foi convidado a participar, em 2005, em Paris, da 

“World Medical Conference – Homeopathy and Avian Influenza”, um desafio lançado 

pela OMS devido à preocupação com uma futura epidemia de Gripe Aviária. No ano 

seguinte, em Londres, na Conferência do Royal London Homeopathic Hospital – 

University College London Hospitals, conheceu pesquisadora do Curso de Farmácia 

da UFRJ, onde surgiu a proposta de se desenvolver um outro medicamento 

homeopático visando a prevenção de infecções respiratórias por H3N2. No final de 

2006 o Comitê Internacional de Ciência para Homeopatia em Influenza (ISCHI) 

lançou um edital oferecendo apoio financeiro a grupos de pesquisa que quisessem 

produzir medicamentemos homeopáticos para Influenza. O projeto da UFRJ e do 

IRC foi então aprovado. Surgiu assim a pesquisa que resultou na dissertação de 

mestrado sobre o nosódio da influenza (H3N2), que posteriormente teve 
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continuidade como tese de doutorado (SIQUEIRA, 2009; SIQUEIRA, 2013). O 

trabalho começou com um ensaio laboratorial in vitro e seguiu com um estudo clínico 

duplo-cego, randomizado, placebo controlado. Em 2008, o projeto passou pelo 

Comitê de Ética da UFRJ para ser testado em crianças, visando medir sua eficácia. 

Em 25 de março de 2009, no Centro de Cultura de Petrópolis, teve início o 

treinamento das equipes de ESF para execução da pesquisa clínica. A fase de 

tratamento iniciou-se em 09 de abril de 2009, quando o medicamento começou a ser 

distribuído para 600 crianças de 0 a 5 anos da ESF do município de Petrópolis. 

Cada solução teste era administrada as crianças duas vezes ao dia pelo período de 

30 dias na dosagem de 1 gota por ano de idade. Todas as crianças foram 

acompanhadas mensalmente durante um ano para avaliação de parâmetros 

relacionados a sintomatologia respiratória. O monitoramento era realizado pelas 

ACS através de questionário padronizado e, de acordo com a necessidade, as 

crianças eram encaminhadas para atendimento médico e/ou de enfermagem 

(SIQUEIRA, 2013). Devido ao resultado favorável desta pesquisa, o nosódio 

permanece como uma prática da ESF de Petrópolis até os dias atuais. 

O contrato de fornecimento do nosódio IRA encontra-se em vigor conforme 

documento firmado entre a SMS de Petrópolis e a farmácia que detém atualmente 

as matrizes do nosódio IRA, pertencente ao presidente do IRC e sua esposa. O 

Contrato atual prevê o fornecimento de nosódio IRA em cápsulas dose única, 

totalizando 11000 doses. Tem como público alvo crianças entre 0 a 12 anos das 44 

equipes de ESF e 3 unidades do PACS do município de Petrópolis. Prevê ainda 

treinamento para as equipes de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, ACS) a fim de que forneçam orientação quanto a administração do 

nosódio aos responsáveis pelas crianças. 

 

 

6.1.2 Material gráfico do PRHOSAF e relacionado ao nosódio 
 

Com relação ao material gráfico do PRHOSAF só tivemos acesso à revista 

em quadrinhos (cartilha) que era entregue para a população, em conjunto com a 

botica e a uma das apostilas do curso de capacitação. Estas foram fornecidas por 

entrevistados durante o processo de entrevistas. Nas unidades ainda foi possível ter 

acesso a um remanescente das boticas (FIGURA 2). Tal dificuldade provavelmente 
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deve-se ao longo tempo de descontinuidade do programa, que pode ser verificado 

de acordo com as entrevistas. 
FIGURA 2: BOTICA HOMEOPÁTICA 

             
 

A revista em quadrinhos (FIGURA 3) é do ano de 2006 e foi confeccionada 

com patrocínio da Unimed Petrópolis. Traz, na sua apresentação, a informação de 

que Petrópolis seria a primeira a cidade do Brasil a oferecer a homeopatia no 

Programa Saúde da Família (PSF). Diz que cada família cadastrada receberia a 

visita de um ACS que distribuiria uma botica com 12 medicamentos homeopáticos 

para problemas comuns. Informa ainda a existência da parceria com o IRC na 

fabricação dos medicamentos e no atendimento ambulatorial em homeopatia. No 

seu corpo apresenta uma breve história de como a homeopatia e os nosódios 

chegaram ao Brasil, pelas mãos de Benoit Mure, e foram difundidos em Petrópolis 

pelo Dr. Roberto Costa. Informa que o PSF terá médicos, enfermeiros e ACS 

treinados para atender as famílias da comunidade e que distribuirão as boticas com 

12 medicamentos dentro de uma caixinha de madeira reciclada. Informa que as 

crianças poderão ser vacinadas pelas enfermeiras com a vacina de nosódios vivos. 

No final, a cartilha traz instruções de como utilizar os medicamentos da botica e 

quais medicamentos ela contém. 
FIGURA 2: CARTILHA BOTICA 
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A apostila de capacitação das equipes é dividida em 5 aulas que trazem 

abordagens homeopáticas nas condições mecânicas, na gestação, nas condições 

dinâmicas em pediatria e puericultura, nas condições dinâmicas em geral e nas 

condições dinâmicas na 3ª idade. A primeira aula descreve como condições 

mecânicas as representadas pelas contusões, ferimentos, fraturas, queimaduras, 

picadas de insetos, entorses, indisposições, etc. Relata que nessa categoria de 

doença a utilização do medicamento etiopatogênico (nosódio) representa exceção a 

ser considerada apenas nas condições infecciosas, nas quais as secreções 

patológicas do próprio paciente submetido à farmacotécnica homeopática pode ser 

administrada para aumentar a resistência do doente àquele agressor oportunista. 

Percebe-se por esse trecho o destaque dado ao medicamento nosódio. A aula traz 

uma lista de medicamentos de acordo com cada situação e orientações de como 

prescrever. Na segunda aula há a informação de que a homeopatia é a melhor 

opção terapêutica para fase gestacional, referindo que os medicamentos mais 

indicados devem ser de domínio de todos os médicos. Essa fala justifica a utilização 

desse tipo de terapêutica pela equipe de Saúde da Família. A terceira aula estuda as 

doenças próprias da infância e algumas situações especificas das crianças. Traz 

alguns gênios medicamentosos6 clássicos das doenças infectocontagiosas próprias 

da infância, o que pode ser considerado uma importante ferramenta de tratamento 

para a ESF. A quarta e quinta aulas apresentam medicamentos para queixas mais 

frequentes de saúde e situações específicas do idoso, respectivamente. 

Com relação ao nosódio foi possível encontrar mais documentação atual 

pertinente, tendo em vista esta prática homeopática ainda ser utilizada na ESF de 

Petrópolis.  

Em uma das unidades onde se realizou entrevista foi possível ter acesso ao 

Manual de capacitação para equipes da ESF - 2014 do Nosódio IRA. Este traz um 

breve histórico sobre a homeopatia e o desenvolvimento do nosódio, apontando 

algumas perguntas e respostas sobre questões que possam suscitar dúvidas sobre 

o nosódio e a homeopatia. A forma da apresentação do nosódio, dosagem e 

duração do tratamento não são as mesmas empregadas durante a pesquisa, tendo 

sofrido modificações ao longo dos anos. Naquela ocasião a apresentação da 

medicação era na forma líquida e atualmente se apresenta na forma de glóbulos. 

 
6 Gênio medicamentoso: medicamento homeopático selecionado de acordo com os sinais e sintomas de 
determinada doença epidêmica. 
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Além disso, a posologia e a duração do tratamento ao longo do tempo foram 

modificados, sem estudos que possam comparar a eficácia e eficiência dessas 

novas formas de utilização. O manual informa ainda que em função do “sucesso”, a 

partir de 2014 a campanha do nosódio IRA foi estendida para faixa etária de 0-12 

anos completos. Anteriormente, como indicado na pesquisa, eram atendidas 

crianças na faixa etária de 0 a 5 anos completos (SIQUEIRA, 2013). Para atender a 

demanda maior, em virtude do aumento da faixa etária de distribuição, há o relato no 

documento de que “o IRC se adequou criando a Pharmazen, farmácia de 

manipulação que manipulará e distribuirá o nosódio IRA”. 

Outros documentos, encontrados nas unidades de saúde visitadas, com 

relação ao planejamento da distribuição do nosódio, foram os que se seguem: 

- Documento da SMS que solicita as unidades levantamento da necessidade 

de Nosódio IRA para o período 2018/2019, tendo como base a faixa etária de 0 a 12 

anos. Tal procedimento visa levantar as necessidades de aquisição do nosódio com 

base na população alvo do referido período. 

- Circular da SMS sobre a hora “H” de distribuição dos nosódios nas 

unidades, informando que a unidade deve reservar a manhã do dia 04 de maio de 

2018 para entrega do nosódio à população alvo. Tal circular alerta que cada entrega 

deve ser registrada na planilha de entrega 2018, com dados da criança, funcionando 

como forma de controle da distribuição.  

- Circular da SMS sobre a planilha de entrega de nosódio 2019, considerando 

que o fluxo estabelecido em 2018 com a planilha, pelas unidades, possibilitou maior 

controle da utilização do produto. Refere que o procedimento facilitou o controle da 

prestação de contas para acompanhamento do contrato de distribuição do nosódio 

IRA. Anexo a esta circular havia um comunicado do IRC/Pharmazen, direcionado ao 

Departamento de Atenção Básica, sobre alteração de dose única. Tal comunicado 

relata que “o microglóbulo em dose única é amplamente utilizado na Europa”. 

Informa que anteriormente no Brasil não se encontravam fornecedores qualificados 

na produção desse insumo, e que tal mudança torna o trabalho mais prático, pois a 

dose única e igual para todas as faixas etárias, e bem mais saudável, uma vez que a 

ingestão e absorção de sacarose é muito menor. 

Nas unidades foi possível ter acesso ao nosódio distribuído na campanha de 

2018 como se vê na figura 4. No invólucro é possível verificar a posologia de acordo 

com a faixa etária.  
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FIGURA 3: APRESENTAÇÃO NOSÓDIO IRA 2018 

 
 

Através da documentação referente ao nosódio é possível verificar que houve 

alterações na forma de apresentação da medicação, na dose empregada e tempo 

de tratamento ao longo dos anos. Além de extensão da faixa etária de cobertura. No 

entanto, essa terapêutica homeopática se mantém na ESF de Petrópolis até hoje, 

mesmo não havendo estudo atualizado da efetividade do tratamento após tais 

alterações. 

 

 

6.1.3 Impacto na mídia local e pesquisas realizadas 
 

As reportagens da mídia local a que tivemos acesso (ANEXO VI), referentes a 

implantação do PRHOSAF, se resumem a alguns recortes de jornais, sem referência 

de origem ou data da reportagem. O material foi fornecido pelo IRC em meio digital 

(fotografias). 

Na reportagem “Homeopatia pelo SUS” Petrópolis é tida como a primeira 

cidade serrana a se beneficiar do atendimento homeopático médico-odontológico 

pelo SUS. Relata a inauguração do IRC em primeiro de julho na Rua Alfredo Pachá 
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(em frente ao Palácio de Cristal). Informava que seriam realizados atendimentos 

médico e odontológico em homeopatia pelo SUS e que o instituto teria um 

ambulatório e uma farmácia homeopática. Embora não tenhamos tido acesso ao 

contrato inicial entre IRC e a Prefeitura de Petrópolis (contrato foi perdido por ambas 

instituições devido a diversas mudanças do espaço do IRC e da SMS), tal fato 

corrobora a informação sobre o convênio, com a inauguração do IRC em 01 de julho 

de 2004, após a prefeitura ter cedido espaço para ampliação das atividades do 

mesmo (LYRIO, 2007). Naquela ocasião a reportagem também referia que apenas 

as cidades do Rio de Janeiro e Resende ofereciam esse tipo de serviço. 

A reportagem “Medicamento produzidos em Petrópolis” relata que Petrópolis 

possuía o serviço de atendimento ambulatorial de homeopatia, pelo SUS, há 2 anos 

e que o laboratório público de medicamentos homeopáticos foi inaugurado como 

passo inicial para implantação do PRHOSAF. O laboratório foi tido como único 

laboratório público do Estado, sendo sediado no IRC. Referia que além de suprir a 

demanda dos atendimentos ambulatoriais, os medicamentos produzidos iriam 

compor as boticas distribuídas a população. A reportagem referia ainda apoio da 

iniciativa privada (UNIMED Petrópolis) para confecção das caixas (Boticas).  

No recorte de jornal “Homeopatia” há referência a incorporação do serviço de 

homeopatia pela SMS. Este informava que os medicamentos seriam produzidos pelo 

IRC e que, para produzir tais insumos, era necessário que o instituto tivesse 

autoclaves, destiladores, estufas, vidraria e matéria prima para iniciar a fabricação. 

Relatava que os medicamentos teriam custo de menos de um real. Tal informação 

parece inverídica, mas o D.O. de Petrópolis com Orçamento para 2006, já 

mencionado, a que tivemos acesso, apresentava o investimento por parte da 

prefeitura com o programa, não ultrapassando o valor de R$ 4,00 (quatro reais). 

Provavelmente a parceria com a iniciativa privada, como apresentada na reportagem 

mencionada acima, possa ter viabilizado esse custo. Porém não encontramos 

informações que pudessem afirmar tais suposições. Portanto, não foi possível definir 

o custo para criação e manutenção do programa.  

Com relação ao lançamento do programa, este foi anunciado pela imprensa 

local com a reportagem “Postos do PSF vão oferecer homeopatia”. Esta relatava que 

o prefeito lançaria o PRHOSAF durante o Simpósio Homeopatia, SUS e Cidadania 

promovido pelo IRC e Prefeitura, no Palácio de Cristal. Informava que o programa 

incluiria consulta homeopática e receita de medicamentos manipulados em 31 
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unidades de PSFs. Uma segunda reportagem sobre a inauguração do programa traz 

na capa “PSF ganha homeopatia” junto a foto das boticas. Com os dizeres “Prefeito 

leva homeopatia para Jardim Salvador” apresentava a inauguração do PRHOSAF na 

unidade de PSF Jardim salvador pelo Prefeito da época. Trazia a informação da 

entrega das primeiras boticas as famílias. Referia que as famílias receberiam, 

através das ACS, o kit que incluía uma cartilha sobre o que era homeopatia. 

Informava que o medicamento era gratuito e destinado para os principais sintomas 

que afligem a população como dor de cabeça, dor de garganta, resfriado, má 

digestão e tosse. A reportagem trazia o relato do prefeito, de que “o programa está 

sendo implantado na rede de forma consciente”. Tal relato não foi capaz de 

sustentar a continuidade do programa na sua totalidade ao longo dos anos, como 

mencionado nas entrevistas que iremos apresentar. Dizia ainda que a vinculação da 

homeopatia ao PSF é inédita no país e que caberia ao médico o diagnóstico e a 

prescrição dos medicamentos homeopáticos. Realmente não há informação na 

literatura de outro programa semelhante na época em que o PRHOSAF foi 

desenvolvido, visto que este nasceu junto com a PNPIC. Com relação à prescrição 

dos medicamentos pelos médicos isso não era o que previa o programa, já que as 

boticas eram entregues a população para automedicação. A reportagem trazia ainda 

a informação que o PSF iria fornecer vacina homeopática contra infecção 

respiratória aguda para crianças de 0 a 5 anos, de acordo a avaliação do médico de 

família. Essa última informação se referia ao nosódio, que posteriormente deu 

origem a pesquisa clínica desenvolvida em parceria com a UFRJ. No entanto o 

programa previa a “vacinação homeopática” a cargo da enfermagem (LYRIO, 2007). 

Com relação ao nosódio é possível encontrar na internet alguns relatos da 

experiência da utilização deste na ESF Petrópolis. No site UFRJ é possível 

encontrar reportagem de 21 de agosto de 2009 que se referia ao projeto de 

pesquisa: “Um complemento para o tratamento da nova gripe”. Trazia referência a 

preocupações diante da disseminação do vírus H1N1, também conhecido como 

Influenza A. Relatava o estudo clinico realizado nas crianças de Petrópolis, fazendo 

menção de que, na época, não havia nenhum tratamento profilático para gripe em 

crianças. Apresentava uma informação que apareceu pontualmente, de forma 

truncada, durante a realização das entrevistas. Referia que diante dos resultados 

favoráveis apresentados pela pesquisa e da preocupação com a nova gripe, a 

Secretaria de Saúde de Petrópolis entrou em contato com a UFRJ para nova 
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distribuição de 1.600 doses do medicamento, naquele momento fazendo uso do 

vírus H1N1, numa versão parecida com a cepa da gripe em vigor na ocasião. Desta 

vez, as grávidas foram escolhidas como público-alvo, devido aos maiores riscos e à 

impossibilidade e insegurança de se fazer uso do Tamiflu®, medicamento indicado 

para o tratamento da Gripe H1N1. Não há publicações científicas a respeito dessa 

ação, apenas a confirmação do fato, durante a realização da entrevista que 

compõem esta pesquisa, com a pesquisadora responsável pela confecção das 

doses do medicamento. 

No site da própria prefeitura de Petrópolis encontra-se reportagem de 05 de 

maio de 2016 com o título “Parceria entre Prefeitura e o Instituto Roberto Costa já 

tratou mais de 21 mil crianças com homeopatia”. Esta informava que 21 mil crianças 

atendidas no Programa de Saúde da Família (PSF) estavam recebendo tratamento 

com vacinas homeopáticas (nosódios) para a prevenção de infecções respiratórias 

agudas e que o medicamento era distribuído gratuitamente pelas 44 equipes de 

PSFs. A reportagem faz referência ao estudo desenvolvido com nosódio que 

comprovou a redução de 75% de adoecimento nas crianças que fizeram uso do 

mesmo. Segundo os resultados desta pesquisa clínica, foi possível demonstrar que 

as crianças tratadas com os nosódios adoeceram até três vezes menos do que as 

que utilizaram placebo (SIQUEIRA, 2013). A reportagem informava ainda que os 

medicamentos eram elaborados no IRC e distribuídos uma vez por ano para serem 

oferecidos para as crianças de zero a 12 anos, faixa de idade onde há maior 

incidência de doenças respiratórias, acrescentando que todas as equipes de PSFs 

passavam por capacitação e treinamento sobre o uso dos nosódios. Relatava ainda 

que só em 2013 o projeto alcançou todas as 44 equipes de Saúde da Família. 

Porém de acordo com informações obtidas por esta pesquisadora na SMS existem 

unidades que não utilizam atualmente o nosódio, por opção das equipes. 

Com relação as pesquisas realizadas sobre o PRHOSAF apenas a 

dissertação de mestrado, desenvolvida para avaliação do mesmo, refere-se ao 

programa na sua totalidade. As pesquisas subsequentes são todas relacionadas 

especificamente ao nosódio. As principais já foram aqui mencionadas, que são a 

dissertação de mestrado e tese de doutorado do Curso de Farmácia da UFRJ. Em 

conjunto a esta realizou-se uma monografia, que foi apresentada como parte do 

requisito para obtenção do certificado de conclusão do curso de homeopatia do 

Instituto Hahnemanniano do Brasil (IHB). O referido TCC compara o custo do 
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nosódio em relação ao custo do tratamento da síndrome gripal e suas complicações 

com remédios convencionais, fornecidos pelo Ministério da Saúde. Traz como 

resultado o impacto econômico gerado pela utilização do nosódio. Conclui que o 

medicamento homeopático é mais barato, fácil de ser administrado e pode ser 

preparado em frascos que contenham a dose necessária para o tratamento do 

paciente, evitando o desperdício. A tese de doutorado sobre o nosódio considera 

que 10 ml do medicamento custa aproximadamente R$ 3,50 (três reais e cinquenta 

centavos) sendo o suficiente para o tratamento durante um mês, sendo, portanto, 

economicamente viável quando comparado à terapêutica tradicional usada para a 

gripe e sintomas respiratórios (SIQUEIRA, 2013). 

As informações apresentadas até o momento, a partir da análise dos 

documentos que tivemos acesso, foram corroboradas pelas entrevistas que 

realizamos e serão apresentadas a seguir. 

 

 

6.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas foram realizadas na SMS Petrópolis, Instituto Roberto Costa, 

no Instituto de Farmácia da UFRJ e nas equipes de Saúde da Família. Foram um 

total de 18, envolvendo: 4 gestores, 4 médicos, 4 enfermeiras, 2 dentistas, 10 ACS e 

1 agente de saúde bucal. As agentes comunitárias de saúde e a agente de saúde 

bucal optaram por fazer o encontro em dupla ou trio. A duração média das 

entrevistas foi de 25 minutos. Como categorias de análise identificadas, elegemos 

três grandes grupos: Implantação da Proposta, Operacionalização da proposta e 

Homeopatia na APS Petrópolis. Essas categorias foram subdivididas sendo a 

primeira, Implantação, dividida em: Organização (PRHOSAF, equipe multidisciplinar 

e pesquisa nosódio), metodologia e avaliação do processo. O segundo grande 

grupo, Operacionalização, foi dividido em: infraestrutura, inserção no cotidiano da 

equipe, viabilidade/facilidade e dificuldades. A última categoria, Homeopatia na APS 

Petrópolis foi dividida em aspectos positivos, negativos e sugestões. 
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6.2.1 Implantação da Proposta 
 
 
6.2.1.1 Organização 

 

 

6.2.1.1.1 Quanto ao processo de implantação do PRHOSAF 

 

Ao iniciarmos nossas entrevistas com os gestores, observamos semelhança 

no relato dos mesmos com as informações de reportagens da época e material 

encontrado em dissertações de mestrado e doutorado desenvolvidos a partir de 

estudos sobre o projeto: 
“O convênio com o Instituto de Homeopatia, ele se deu em 
2003 [...] teve o aluguel da casa, a implantação... Esse 
convenio era para ter o atendimento de homeopatia para os 
pacientes do SUS. [...] Então abriu acesso. E aí depois veio 
essa questão, ah, então vamos fornecer também medicamento, 
vamos capacitar os profissionais da ponta para, né, estar 
utilizando essa grade com esses poucos medicamentos que a 
gente está fornecendo, e aí foi tocando né. [...] Xxx chegou a 
ser médico da rede, ele trabalhou no PSF né, e aí acho que 
teve uma conversa dele e assim ele também era muito, era e 
continua sendo muito amigo do prefeito daquela época e 
também da secretária, e assim vamos, vamos fazer isso aqui, 
vamos, vamos tocar, um benefício, uma coisa que a gente 
acha interessante fornecer para a população. E assim, eu não 
sei naquela época, acho que até tinha um profissional 
homeopata na rede, mas a intenção era aumentar esse 
atendimento para a população. Então o convênio com o 
Instituto permitiu que as pessoas tivessem as consultas de 
homeopatia...” (Gestor 1). 
 
“Aí eu fui lá pra entender isso né? Compreender, estudar e ao 
mesmo tempo clinicar, ser o médico da unidade, e fui numa 
unidade rural justamente porque era uma unidade mais... Mais 
distante né? Na ponta mesmo né? Se a homeopatia funcionar 
lá ela funciona em qualquer lugar né? Aí foi quando eu fiquei lá 
dois anos, no posto...” (Gestor 3). 
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Com relação a estruturação do projeto, este se deu com base nos moldes da 

Homeopatia Escola Brasileira de Roberto Costa, tendo como objetivo principal a 

elaboração de um protocolo de prescrição TRI-UNA7, capaz de ser utilizado pelos 

atores do cenário do Programa de Saúde da Família. Foi formatado para ser 

executado utilizando três categorias de medicamentos: A primeira categoria seria o 

medicamento constitucional prescrito pelo médico a partir do Questionário do Tipo 

Constitucional8. A segunda categoria de medicamento seria a chamada vacina 

homeopática, utilizando o complexo composto pelos alérgenos poeira, mofo, ácaro, 

pelo mediador histamina e pelos germes streptococus beta hemolítico do grupo A, 

pneumococco e influenza do tipo B, denominado “nosódio vivo IRA”. O nosódio 

ficaria sob responsabilidade do enfermeiro, uma vez que este é o profissional que se 

encarrega na atenção primária pela conservação e administração de vacinas. A 

terceira categoria de medicamentos do programa seria o medicamento episódico 

que compõem a “Botica Homeopática da Família” com 12 complexos consagrados 

homeopaticamente direcionados a agravos prevalentes na comunidade. Os 

complexos receberam nomes respeitando a linguagem popular e indicação clínica 

básica (ex.: “cólica do bebê”). Sua distribuição na comunidade ficava a cargo das 

Agentes Comunitárias de Saúde que orientavam a população de como realizar a 

automedicação (LYRIO, 2007). 

Com relação a essa estruturação o projeto foi formulado para três tipos de 

medicação, porém no relato dos gestores, a proposta se iniciou com a distribuição 

das boticas e posteriormente prosseguiu com uma pesquisa, realizada em convênio 

com a UFRJ, voltada para os nosódios. A menção ao medicamento constitucional só 

aparece na fase de estruturação, porém, na prática, não chegou a ser utilizado.  
“Então, nós propomos, no início, um projeto que seria a 
homeopatia constitucional, que era o sistema tri-uno que se 
chama, do Roberto Costa, medicamento constitucional, 
medicamento episódico, medicamento nosódio” (Gestor 3). 

  

 
7 Sistema tri-uno: O primeiro nível é o nível da patologia subjetiva, imaterial, Similimum, Sósia, constitucional 
ou de terreno. Para este nível Costa indicava um policresto em potências altas em dose única. Na mesma 
prescrição, no segundo nível onde a patologia é considerada funcional, indicava um nosódio em potências 
médias, como medicamento etiológico, ou fisiopatológico, isopático ou equivalente. E finalizando a prescrição, o 
terceiro nível, que é o nível local, pontual, muitas vezes lesional, indicava o medicamento sintomático, ou 
episódico em potências baixas em tomadas frequentes (LYRIO, 2007). 
8 Pela teoria homeopática desenvolvida por Hahnemann, a escolha de um medicamento é baseada na totalidade 
do quadro apresentado pelo paciente. Esse quadro é denominado de constitucional, onde se encontra a totalidade 
de sintomas físicos, psíquicos e emocionais, além das características da personalidade (LYRIO, 2007). 
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“E aí em 2005 eu acho que já começou a distribuir as boticas 
para os postos. Eu lembro [...] tinha medicamento para IRA, 
para questão de infecção, acho que tinha alguma coisa de 
diarreia, acho que tinha um medicamento para cólica, assim 
voltado para mulher” (Gestor 1). 
 
“O constitucional e a botica e, nesse momento, surge o que 
fortaleceu o medicamento nosódio. Que foi um projeto de 
pesquisa ainda no mestrado, houve um projeto de pesquisa 
financiado pela Organização Mundial de Saúde do 
departamento de atenção de medicinas tradicionais, que é um 
projeto de desenvolvimento de um medicamento de prevenção 
de infecções respiratórias” (Gestor 3). 

 

O programa se desenvolveu a partir da capacitação das equipes de Saúde da 

Família, oferecida a todos os integrantes (médicos, dentistas, enfermeiros e ACS), 

realizada pelo Instituto Roberto Costa dentro da lógica de Educação Permanente. 

Para os médicos e dentistas era oferecido um segundo curso, tendo como pré-

requisito a aprovação no primeiro. O curso contava com atividades de prática 

ambulatorial supervisionada, onde o profissional era treinado a aplicar o protocolo do 

Tipo Constitucional. O Programa previa ainda assistência médica homeopática 

domiciliar às pessoas impossibilitadas de buscarem atendimento na unidade e apoio 

dos médicos homeopatas do Instituto Roberto Costa, que realizariam interconsultas 

e avaliação do PRHOSAF (LYRIO, 2007). As entrevistas forneceram dados sobre 

essa dinâmica de trabalho e esclarecem que, em verdade, a atuação dos 

homeopatas se deu somente no IRC, não havendo lógica de matriciamento nas 

ESF. 

Durante as entrevistas também ficou claro que a capacitação ocorreu 

predominantemente no Instituto Roberto Costa, para toda a equipe técnica da ESF, 

em parceria com a equipe de Educação Permanente da SMS. No entanto, a 

pesquisa do Nosódio, realizada em conjunto com a UFRJ, aparece em destaque na 

fala dos entrevistados, tendo tomado maior vulto do que o próprio PRHOSAF. 
“A gente fazia um curso pra toda a equipe, fazia um curso pra 
equipe técnica né? Um pra agente comunitário de saúde e um 
pra gestores...” (Gestor 3). 
 
“E a minha parte era assim... a parte de educação permanente, 
qualificação dos profissionais. E aí gente fez um... um acordo 
com a UFRJ, na época, [...] E aí eu organizei os encontros de 
educação permanente pra gente poder qualificar as equipes 
pra que elas pudessem na... no território “tá utilizando as 
boticazinhas”, participar da pesquisa da UFRJ. A minha parte 
foi o treinamento em si” (Gestor 2).        
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“Eu acho que foram uns quatros encontros. Que a gente teve... 
era dentista, médico, enfermeiro. E depois... eu acho que foi só 
para médicos, a gente dividiu [...] mas a gente teve mais de um 
encontro. Aí os pesquisadores da UFRJ mesmo foi que vieram, 
fazer pesquisa depois” (Gestor 2). 

 

 

6.2.1.1.2 Quanto a organização de equipe multidisciplinar durante a implantação do 

PRHOSAF 

 

Baseado na legislação brasileira que dispõe sobre o controle sanitário do 

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos9 o projeto 

foi organizado com a orientação de que qualquer pessoa no Brasil tem liberdade de 

escolher para si um medicamento homeopático e encomendá-lo numa farmácia. 

Sendo assim, a capacitação no projeto foi direcionada a toda a equipe técnica do 

PSF, incluindo médicos, dentistas, enfermeiros e ACS (LYRIO, 2007). 

Segundo as entrevistas a capacitação de profissionais não médicos gerou 

controvérsias no início da implantação do programa. Houve duras críticas quanto a 

utilização de homeopatia por agentes comunitários de saúde. Enquanto os 

idealizadores do projeto eram favoráveis à democratização dessa prática, 

profissionais de nível superior se mostravam receosos da utilização desta 

ferramenta terapêutica por pessoas com pouca visão clínica, visto que um sintoma 

mal interpretado poderia adiar o diagnóstico de uma enfermidade mais grave. 
“Enfermeiros, médicos, dentistas faziam um curso... e um curso 
focado muito na botica [era feito] pro agente comunitário de 
saúde...” (Gestor 3). 
 
“... a equipe toda ia, né, ia todo mundo. [...] mas foi assim: 
equipe técnica toda e agentes de saúde. Isso eu tenho certeza. 
[...] todo mundo junto. médico, enfermeiro, todo mundo junto” 
(Enfermagem 1). 
 

  

 
9 Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973. Em seu Capítulo III – Da Farmácia Homeopática – fala no Art. 13: 
“dependerá de receita médica a dispensação de medicamentos homeopáticos cuja concentração de substância 
ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas”. (DOU 1973) A Lei deixa claro que 
somente as diluições D1 e D2, C1 e C2 e alguns poucos insumos ativos em D3 e C3, por conterem substâncias 
tóxicas em níveis elevados, ficam restritas à prescrição. Todas as demais diluições, por não conterem substâncias 
tóxicas ficam livres da exigência de receita (LYRIO, 2007). 
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“É, eles falaram no início que o agente de saúde poderia 
prescrever homeopatia, mas gente falou que não, não fizesse 
isso. Se desse zebra, dava mesmo. [...] Eles falaram assim que 
iam vir pra cá pro agente saúde dar na comunidade, a gente 
não aceitou. [...] Por exemplo, eu como responsável, eu falei eu 
não posso aceitar isso. Porque se der uma zebra… “eu tô com 
dor de cabeça”, “toma aqui!”, mas se a dor de cabeça é uma 
hipertensão, fez um AVC… entendeu?” (Enfermagem 1). 
 
“Eu sei que na homeopatia as coisas são um pouco diferentes 
até por essas questões dos efeitos... [...] que não são né a 
mesma coisa, mas não tenho experiência pra te dizer isso né? 
[uso da homeopatia por ACS]” (Médico 1). 
 
“Eles [ACS] faziam o encaminhamento. Não, eles não 
prescreviam. Eles encaminhavam o paciente... pra... pra fazer 
a prescrição” (Dentista 2). 

 

Por outro lado, quando entrevistadas, as ACS relatam que a capacitação foi 

muito mais voltada para que elas conhecessem o que é homeopatia e pudessem 

explicar para comunidade, sem a conotação de prescrição de medicamentos por 

essa categoria profissional. Isso nos faz perceber que o temor por parte dos 

profissionais de saúde quanto ao uso indiscriminado de homeopatia pelas ACS era 

injustificado, não havendo nesse momento do projeto nenhum risco de 

medicalização por pessoal de saúde não capacitado para prescrição terapêutica. 
“... os casos mais específicos, aí as enfermeiras separavam 
[medicação] e... eu acho, é. Eu acho que era a enfermeira, sim. 
A gente [ACS] não” (ACS 2). 
 
“Porque na verdade assim, eu no curso, eu acho que foi só 
para gente ter noção do que é homeopatia. Não é para gente 
[prescrever]. Então, como nós que íamos para casa do 
paciente levar as caixinhas com os nosódios, na época era 
feito dessa maneira, a gente precisava saber o que nós 
estávamos... conhecer o que nós estávamos apresentando. 
Então para gente eu acho que ficou mais para gente conhecer 
o que que é e saber falar o que que é homeopatia e o que que 
é nosódio” (ACS 6). 

 

A visão dos médicos da ESF com relação a capacitação demostra que houve 

uma separação nítida entre os que tinham formação em homeopatia e os não 

homeopatas.  
“Acho que ideia não era nem transformar as pessoas em 
homeopatas... A ideia provavelmente era que eu pudesse usar 
alguns recursos...” (Médico 1). 
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Ficou claro, entretanto, o incômodo gerado por essa proposta para os 

homeopatas que faziam parte da rede municipal de saúde, visto que não 

participaram da estruturação da implantação do PRHOSAF. Tal fato ficou 

caracterizado também na fala de um dos gestores do programa.  
“Eu não sei por que eu não participei das reuniões, então eu 
não sei nem como foi isso. [...] Ficou muito fora da gente. Eu 
me senti muito assim, excluída. Eu acho que a gente poderia 
ter sido aproveitado melhor” (Médico 3). 
 
“Que seria uma homeopatia popular né, isso conselho federal 
de medicina não aceitou isso... isso gerou uma ação civil 
pública no ministério público federal contra mim... é... eu não 
sabia que isso poderia me levar se eu soubesse talvez eu não 
tivesse feito né, mas isso me gerou uma dor de cabeça durante 
dois anos muito séria, porque o conselho entendia que a gente 
não podia ensinar a homeopatia para enfermeiros e agentes 
comunitários que não fossem médicos né, mas isso na verdade 
era... isso sempre foi uma contradição com a própria 
homeopatia entendeu? Com a própria história da 
homeopatia...” (Gestor 3). 

 

No Brasil a homeopatia é reconhecida como uma especialidade médica desde 

1980 pelo Conselho Federal de Medicina (BRASIL, 1980), no entanto existem 

controvérsias quanto a sua utilização por não médicos. A Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), instituída por portaria ministerial nº 397, de 9 de outubro de 2002, 

reconhece, nomeia e codifica as ocupações no mercado de trabalho brasileiro, sem 

diferenciação entre as profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional 

(BRASIL, 2002). O Ministério do Trabalho reconhece a ocupação de Médico 

Homeopata (CBO: 2251-95) e do Homeopata não-médico (CBO: 3221-25) 

(MTE/CBO, 2019). Embora esta última profissão não seja regulamentada por Lei 

Federal, a sua prática é permitida. Logo, a ausência de regulamentação torna livre o 

exercício profissional, funcionando apenas a legislação penal, caso ocorram lesões 

ou delitos, a exemplo de exercício ilegal da profissão, ou invasão de uma atividade 

já regulamentada. Além do mais, a própria PNPIC traz como premissa para a 

homeopatia o desenvolvimento desta em caráter multiprofissional, para as 

categorias profissionais presentes no SUS e em consonância com o nível de 

atenção (BRASIL, 2015). 

Para apimentar ainda mais essa questão existem evidências de que o 

principal introdutor e difusor da homeopatia no Brasil, Benoit Mure, só cursou o 

primeiro período de medicina. Segundo o artigo de Tarcitano Filho e Waisse, 
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publicado em 2016, para Mure, a homeopatia era uma prática alheia à medicina. 

Este chegava mesmo a afirmar que os praticantes da homeopatia deveriam ser 

formados e treinados em instituições próprias, para que não se “contaminassem” 

com os conceitos e práticas da medicina acadêmica (TARCITANO FILHO; WAISSE, 

2016). 

 

 

6.2.1.1.3 Quanto a pesquisa sobre o nosódio 

 

O projeto do nosódio (ANEXO V) fazia parte da pesquisa de doutorado de 

farmacêutica que atuava no Curso de Farmácia da UFRJ, e tinha como objetivo 

geral avaliar os possíveis mecanismos de ação de formulações farmacêuticas 

homeopáticas, do tipo bioterápico de influenza A, para o tratamento da gripe 

humana. Trazia como objetivo específico a avaliação da resposta clínica induzida 

por bioterápicos em crianças saudáveis do Programa de Saúde de Família de 

Petrópolis (SIQUEIRA, 2013). 

O ensaio clínico e se desenvolveu nos moldes de um estudo randomizado, 

triplo cego e placebo controlado. Foi conduzido em Petrópolis no período de abril de 

2009 a março de 2010 com o apoio do Instituto Roberto Costa e a parceria da 

Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis. O objetivo era avaliar a eficácia de dois 

bioterápicos (InfluBio10 e IRA) em comparação ao placebo, para a prevenção dos 

sintomas da gripe (SIQUEIRA, 2013). 

O financiamento para o projeto nosódio veio através de um edital 

internacional, lançado em Londres, para desenvolvimento de pesquisa de novos 

bioterápicos. Tal concorrência foi ganha pelo projeto, tendo assim iniciado como 

pesquisa de mestrado, através de ensaios laboratoriais e posteriormente doutorado, 

com a pesquisa clínica, realizada no município de Petrópolis. 
“Aí chamamos o XXX, fizemos várias discussões não sei o que 
ba ba ba, nasceu o projeto. Aí nessa época tinha... a XXX [...]. 
Ela falou "eu quero fazer mestrado em homeopatia, [...] eu falei: 
"O projeto que eu tenho é esse. Se quiser é esse". "Eu quero". 
E aí ela começou a desenvolver o projeto, aí a gente concorreu 
nesse edital que era um edital pra desenvolvimento de 
bioterápico para gripe aviária, que era H5N1. E eu coloquei 
desenvolvimento bioterápico pra gripe A, H3N2 e a gente 

 
10 Nosódio desenvolvido pela farmácia da UFRJ, a partir do vírus Influenza A (H3N2), seguindo a técnica de 
Roberto Costa (SIQUEIRA, 2009).  
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ganhou o dinheiro. Foram trinta e quatro mil... euros” (Gestor 
4). 

 
“Nesse momento, surge o que fortaleceu o medicamento 
nosódio. Que foi um projeto de pesquisa ainda no mestrado, 
houve um projeto de pesquisa financiado pela Organização 
Mundial de Saúde do departamento de atenção de medicinas 
tradicionais, que é um projeto de desenvolvimento de um 
medicamento de prevenção de infecções respiratórias. [...] 
Surge esse projeto e o instituto, nós concorremos a um 
financiamento e ganhamos o financiamento. Concorremos com 
países do mundo inteiro. Ganhamos o financiamento pra 
desenvolver o medicamento, mas a gente não tinha estrutura 
laboratorial. Então, nós fizemos um convênio com a UFRJ pra 
desenvolver o nosódio” (Gestor 3). 

  

A escolha de Petrópolis como cenário da pesquisa clínica foi baseada em 

dados qualitativos da utilização do nosódio IRA, nesse município, para tratamento de 

infecções respiratórias agudas, desde 2005, como parte da medicação distribuía 

pelo PRHOSAF. Informação também encontrada na pesquisa de doutorado sobre o 

nosódio (SIQUEIRA, 2013). 
“O IRA. Já era uma rotina, um protocolo de Petrópolis. Já 
existiam as boticas. Já existia tudo [...] Ah, foi dois mil e nove... 
que a gente iniciou... fez o primeiro... porque o projeto era pra 
ver profilaxia. Profilaxia da homeopatia pra gripe. E aí o 
epidemiologista falou assim: ‘Seria muito bom se a gente 
tivesse um braço com medicamento que Petrópolis já usasse, 
que a gente sabe que funciona’. Aí o XXX falou: ‘É o IRA’” 
(Gestor 4). 

 

 

6.2.1.2 Metodologia utilizada para a implantação da proposta 

 

A implantação do PRHOSAF se deu inicialmente pela capacitação das 

equipes na lógica inicial de Educação Continuada, em horário de trabalho. O Curso 

de Capacitação tinha carga horária de 60 horas divididas em 15 módulos de 4h 

semanais para toda a equipe e 60 horas de atividades ambulatoriais obrigatórias 

para médicos e dentistas. O aluno era aprovado se obtivesse presença de no 

mínimo 75% das aulas e conceito igual ou maior que 7. O segundo curso oferecido 

para os médicos e dentistas tinha como pré-requisito a aprovação no primeiro, 

sendo denominado Curso de Clínica Homeopática para Saúde da Família. Também 

foram realizados 15 encontros de 4h semanais, com atividades de prática 
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ambulatorial supervisionada, onde o profissional era treinado a aplicar o protocolo do 

Tipo Constitucional (LYRIO, 2007). 

Os entrevistados descrevem que o curso era realizado no IRC com toda a 

equipe, uma vez por semana, durante alguns meses, em aulas teóricas e práticas. 

Aparentemente as aulas práticas não se destinavam apenas aos médicos e 

dentistas. As descrições dos entrevistados quanto ao formato, no geral, foram 

vagas, provavelmente pela capacitação já ter ocorrido há mais de 10 anos. 
“Todo mundo junto [capacitação]” (ACS 8). 
 
“Foi no... chamava Instituto Roberto Costa... Eu acho que foi 
algum... uma parceria com a prefeitura na época. [...] Tinha as 
aulas lá, foi bem interessante porque a gente que não sabia 
nada de homeopatia, né, pelo menos teve uma noção” 
(Dentista 1). 
 
“Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi bastante tempo, né? 
Foi uns meses, né? Tem bastante tempo. Acho que uma vez 
por semana a gente ia pra lá, e ficava lá… não sei se era o dia 
inteiro, ou se era a tarde toda. Só a tarde” (ACS 4). 
 
“Porque durante as aulas, a gente ia toda semana, né. Toda 
segunda, né?” (ACS 8).        
 
“Mas a aula teórica era assim um dia inteiro e depois as outras 
semanas a gente ia meio período e fazia a prática” 
(enfermagem 2). 

 

Durante a capacitação os entrevistados relatam ter recebido apostilas do 

curso. 
“Tinha sim [apostila]. Tem até aqui [na Unidade de Saúde da 
Família]” (Enfermagem 1). 
 
“[...] deram alguns livros, algumas coisas de direcionamento... 
Algumas apostilas de direcionamento. [...] mas essa é a 
principal que a gente usava assim na prática mesmo [apostila 
do curso] é uma coisinha assim para dar uma orientação né... 
algumas coisas que a gente poderia usar... assim no dia a dia 
na prática né” (Médico 1). 

 

Com relação ao protocolo constitucional parece que não somente médicos e 

dentistas aprenderam a utilizá-lo. 
“Nós fomos fazer a parte prática. Aí a gente foi e fez uma 
entrevista com uma pessoa, a entrevista tinha não sei quantas 
perguntas [protocolo constitucional]. Mas essa não sei quantas 
era não sei quantas mesmo. Era muito. Tinha perguntas pra 
mim, na minha opinião, totalmente fora de propósito” 
(Enfermagem 1).           
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“... era uma vez por semana e foi durante algum tempo. [...] 
teve questionário, teve prática, eles ensinaram a gente a achar 
o nosso próprio remédio” (ACS 2). 

 

Segundo relato de alguns entrevistados houve também capacitação em 

acupuntura, o que sugere pouco foco no processo central, que era a introdução da 

Homeopatia (e não das PIC). 
“Foram aulas é... é expositivas né... [...] Então eu lembro que 
assim que foi um curso que demorou bastante, eu acho que foi 
um ano mais ou menos... [...] Por que assim foi homeopatia e 
acupuntura [...] Teve a homeopatia e tinha um ambulatório 
também né? [...] Que era o próprio instituto...” (Enfermagem 3). 
 
“Sei lá, foi bastante tempo... não me lembro direito, mas... 
alguns meses. A gente ia lá sempre e não foi só homeopatia, 
foi homeopatia e acupuntura” (Dentista 1). 

 

Aparentemente houve realmente uma capacitação voltada para um público 

separado, mas pelas entrevistas é possível supor que esta incluía também equipe 

de enfermagem. 
“Porque os enfermeiros e os médicos, eles poderiam fazer 
cursos para homeopatas. Nós agentes de saúde não” (ACS 6). 
 
“Acho que tinha uma parte teórica em que deviam ser umas, 
sei lá, umas vinte e poucas, vinte e poucos médico quase trinta 
médicos na parte teórica e fomos divididos na parte prática em 
grupinhos menores né, de dois, três médicos para acompanhar 
o homeopata. [...] No instituto porque na época o instituto tinha 
uma casa maior né, então acho que tinha mais consultórios, 
acho que tinha alguns consultórios uns três quatro, então eles 
dividiam aí uns grupinhos de dois, três médicos para 
acompanhar o homeopata em algumas consultas” (Médico 1). 
 
“A gente tinha encontros é, semanais, porque a gente recebia 
pesquisas assim para fazer e a gente responder sobre tipos de 
tratamentos. Era passado para gente vários casos de 
homeopatia, quais os tratamentos que poderiam ser e a gente 
tinha que responder alguns questionários para ver como 
resolvia. Passavam-se alguns remédios, depois, os pacientes 
voltavam para a gente ver como é que estavam o tratamento 
deles” (Médico 4). 

 

Outra vertente da metodologia de implantação foi a continuidade do projeto de 

pesquisa do nosódio, desenvolvido em parceria com a UFRJ durante a implantação 

do PRHOSAF. A capacitação das equipes que participaram da pesquisa clínica, 
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relacionada com a tese de doutorado da farmácia da UFRJ, foi realizada também em 

conjunto com o IRC. 

Profissionais do Programa Saúde da Família, totalizando 44 médicos e 

enfermeiros e 102 agentes comunitários de saúde, distribuídos em 21 equipes11, 

receberam o treinamento dado pelo coordenador desta pesquisa (SIQUEIRA, 2013). 

A capacitação se deu através de encontros, onde as equipes foram preparadas para 

desenvolver a pesquisa em campo. 
“Aí já tinha os dados preliminares, passamos em comitê, já 
tudo aprovado, fomos pra lá... aí ele selecionou as unidades, 
foram vinte e uma unidades do... da saúde da família” (Gestor 
4). 
 
“O nosódio não foi um curso. Foi uma capacitação. [...] eles 
colocaram qual era o objetivo da pesquisa, o que que era de 
fato a pesquisa, e como seria a estratégia. Mas aí, antes disso 
eu lembro que teve alguém que falou um pouco sobre a 
homeopatia. Que que era a dinamização, como é que era esse 
processo, quais os benefícios, o porquê de tá trabalhando 
nisso, então assim, teve uma capacitação pequena pra gente 
entender todo o processo é… do nosódio dentro da 
homeopatia” (Enfermagem 4). 
 
“Nós tivemos alguns encontros com homeopata e ele colocou 
essa ideia um pouco em noções gerais de homeopatia e depois 
como é que seria o princípio do nosódio né?” (Médico 2). 
 

A definição do objeto da pesquisa de campo foi fundamentada na alta 

prevalência de infecções respiratórias em crianças, em Petrópolis, no período do 

inverno. Utilizou-se o protocolo desenvolvido por Roberto Costa para profilaxias. 
“Aí a gente pegou, ah já que é profilaxia vamos fazer trinta dias 
antes. Em que período? Ah, quando a gente tem a maior... A 
mudança de temperatura em Petrópolis porque no inverno as 
crianças adoecem muito. Daí fizemos uma espécie de uma 
vacinação né... no mês de abril demos o treinamento, no mês 
de maio todos usaram por um mês os medicamentos. No final 
de maio a gente foi lá, subiu... recolheu todos os medicamentos 
e ficamos acompanhando aquelas famílias por um ano. Aí todo 
mês eu pegava meu carro, ia lá em Petrópolis, o XXX comigo, 
olhava os prontuários, via quem tinha adoecido...” (Gestor 4). 

  

 
11 Os núcleos participantes da pesquisa foram: Equipe 1 - Menino Jesus de Praga; Equipe 2 - Lajinha; Equipe 3 - 
Vila Rica; Equipe 4 - Equipe 24 de maio; Equipe 5 - Equipe Bonfim; Equipe 6 - Equipe São João Batista; Equipe 
7 - Equipe Meio da Serra; Equipe 8 – Equipe Bataillard; Equipe 9 – Equipe Primeiro de Maio; Equipe 10 - 
Equipe Carangola; Equipe 11. Equipe Estrada 1; Equipe 12 - Equipe Caxambu; Equipe 13 - Equipe São 
Sebastião II; Equipe 14 - Equipe São Sebastião I; Equipe 15 - Equipe Machado; Equipe 16 - Equipe Nova 
Cascatinha; Equipe 17 - Equipe Moinho Preto; Equipe 18 - Equipe Boa Vista; Equipe 19 - Equipe Vila Saúde; 
Equipe 20 - Equipe Boa Esperança; Equipe 21 - Equipe Carangola 1. 
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“Análise em [duplo] cego também. Era A, B, C... Ela não sabia 
quem era quem. Foi quando a gente detectou a diferença pro 
placebo né e entre os medicamentos homeopáticos não houve 
diferença. Então tanto fez usar IRA ou InfluBio” (Gestor 4). 
 
“Porque a gente tinha que ir preenchendo depois deram uma 
folha pra gente ir preenchendo a melhora da criança, e ia 
mandando isso. [...] Tinha uma folha própria pro médico fazer o 
acompanhamento também. Eram várias folhas [pesquisa 
nosódio]” (Enfermagem 4). 

 
 
6.2.1.3 Avaliação do processo de implantação do PRHOSAF 

 

O PRHOSAF é visto pelos gestores entrevistados como um marco em relação 

a homeopatia no SUS de Petrópolis. 
“Porque foi um marco na formação de Petrópolis em termos de 
homeopatia” (Gestor 2). 

 

Para os entrevistados que faziam parte das equipes, entretanto, como 

veremos nesse capítulo, foi uma proposta interessante, mas de menor impacto. O 

curso foi uma oportunidade de conhecer e vivenciar outra prática de tratamento, que 

não o convencional, trazendo uma outra concepção de saúde e informações sobre 

PIC. 
“... foi bem interessante porque a gente que não sabia nada de 
homeopatia, né, pelo menos teve uma noção. [...] Deu certo a 
gente ter... mais conhecimento, né, de PICs. Deu certo nesse 
sentido de abrir um pouco a cabeça da gente pra uma medicina 
alternativa, né. Não a tradicional” (Dentista 1). 
 
“Então assim foi uma coisa interessante né, até para a gente 
conhecer o que é homeopatia, como é que funciona ter uma 
noção porque realmente quem é alopata não trabalha com isso 
no dia a dia, fica bastante a parte dessa questão né, então fui 
interessante eu achei que foi válido” (Médico 1).    
 
“É uma coisa que né, deu uma popularizada nesse 
conhecimento [...] de mexer um pouco assim com outra 
concepção de saúde” (Médico 2). 
 
“Foi muito boa a capacitação, né? Me abriu, eu nunca tinha 
utilizado a homeopatia. E aí nós começamos a utilizar a 
homeopatia no... no PSF a partir daquela capacitação” 
(Dentista 2). 
 
“Então assim, eu achei muito interessante o curso, assim o 
tratamento, os efeitos colaterais são... não tem né, 
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praticamente, e eu até aconselho assim as pessoas que a 
gente conversa para procurar um homeopata” (ACS 8). 

 
A experiência pessoal prévia com o tratamento homeopático parece ser capaz 

de gerar uma percepção mais favorável com relação ao curso, porém algumas 

impressões trazem uma romantização da homeopatia, como algo natural, sem 

efeitos colaterais e gerador de uma desmedicalização. Este posicionamento nos faz 

questionar o quanto de conhecimento sobre esta ferramenta terapêutica foi 

realmente consolidado, visto que, como qualquer tratamento, tem os seus prós e 

contras. 
“Eu achei muito interessante, até porque eu já tinha me tratado 
quando era criança [...] então assim, na minha vivência a 
homeopatia é muito presente” (ACS 2). 
 
“Então você já tem né, aquela visão muito positiva, então 
caraca quando falou vai trazer homeopatia eu achei ótimo né?” 
(Enfermagem 3). 
 
“Então, assim, a gente... é... desmedicalização das pessoas. 
E... e eu já gostava de homeopatia também. Assim, já era uma 
questão de experiência pessoal. E aí eu comprei a ideia” 
(Gestor 2). 
 
“Assim as pessoas normalmente entendem a homeopatia como 
uma fitoterapia... Acha é um medicamento de planta, 
medicamento natural” (Gestor 3). 

 

Existem pesquisas indicando os efeitos terapêuticos dos medicamentos 

homeopáticos, inclusive podemos citar a realizada com o nosódio utilizado pelo 

PRHOSAF, como uma delas (SIQUEIRA, 2013). Outro ensaio clínico duplo-cego 

placebo controlado, realizado na UFF e publicado em revista internacional de 

homeopatia, demostrou o efeito desse tipo de terapêutica na redução de prurido em 

pacientes submetidos a hemodiálise (CAVALCANTI et al., 2003). Portanto, não 

podemos considerar desmedicalização a utilização da homeopatia, visto que esta é 

uma ferramenta terapêutica. Além do mais, pode ocorrer o chamado agravamento 

homeopático12 quando utilizamos esse tipo de terapêutica. Apesar de não ser 

 
12 A homeopatia é uma terapêutica baseada na reatividade. O organismo, estimulado de forma semelhante à 
totalidade sintomática da doença natural por um medicamento capaz de produzir uma doença artificial 
dinamicamente mais forte, reage buscando o estado de equilíbrio. Independente do sitio de ação inicial da 
substância medicinal, em um determinado momento os sistemas orgânicos serão ativados para restabelecer o 
estado de saúde. Se por algum motivo determinado sistema ou órgão necessário ao restabelecimento da saúde 
não estiver funcionando adequadamente, todo o sistema ficará sobrecarregado gerando o que se chama em 
homeopatia de agravamento homeopático, ou piora dos sintomas (CARILLO JR, 2000). 
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considerado efeito colateral, pode gerar desconforto no paciente e em algumas 

ocasiões até mesmo sintomas graves, na dependência da reação individual extrema 

ao estímulo homeopático e da presença de lesão orgânica e/ou bloqueio emunctorial 

relacionados13. O uso da homeopatia deve ser cuidadoso em pacientes em 

extremos de idade (idosos e crianças), pois devido a questões temperamentais14 

apresentam maior chance de agravamento (CARILLO JR, 2000).  

Com relação à pesquisa do nosódio, o processo de implantação também 

demostrou aspectos positivos, tais como: a motivação de estar trabalhando com 

uma universidade de renome; a motivação das equipes em participar ativamente do 

processo; o apoio e feedback durante o processo e a contribuição de estar 

desenvolvendo uma outra concepção de vacina, que posteriormente se tornou o 

braço principal da homeopatia em Petrópolis.  
“E foi muito legal a gente encontrar um... uma pesquisa, a 
gente ter uma UFRJ como parceira, a gente trabalhar com as 
pessoas que tinham perfil, que gostavam de homeopatia, que 
se interessavam. Então, a motivação veio da gente ver o 
projeto implantado que não foi de verticalização” (Gestor 2). 
 
“A gente tinha todo o apoio, eles vinham, eles apoiavam, a 
gente podia ligar pra perguntar, não foi uma coisa assim: ‘toma 
isso e vocês vão fazer’ e cai naquele esquecimento, não, a 
gente teve depois assim o feedback da pesquisa, foi reunido no 
auditório, foi colocado… eu achei muito interessante. E depois 
disso começou a ter sempre [nosódio]” (Enfermagem 4). 
 
“Uma contribuição muito importante né, primeiro porque trazia 
uma outra concepção de vacina” (Médico 2). 

 

No processo de organização do curso, ficou claro nas entrevistas que a 

capacitação foi obrigatória para toda equipe técnica da ESF, conforme relatado na 

dissertação de mestrado que avaliou o PRHOSAF (LYRIO, 2007). 
“Até porque quando tem, tipo assim, como se fosse um EP, 
então é meio que obrigatório. Então a gente, no primeiro 
momento, vai meio desanimado, né?” (ACS 2).     
 
“Foi isso. Imposto pela prefeitura e é… muitos profissionais 
gostavam muito, outros não gostaram, né?” (Enfermagem 1). 

 

 
13 Quando um órgão ou sistema está relativamente mais comprometido do que os demais, sendo este necessário 
ao adequado funcionamento do organismo como um todo (CARILLO JR, 2000).  
14 Temperamento: capacidade reativa (tonicidade e plasticidade) do organismo frente a estímulos (CARILLO JR, 
2000). 
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Houve muita queixa com relação a esta capacitação. Segundo as entrevistas, 

os horários não eram cumpridos e a linguagem utilizada não se adequava a todos os 

participantes da capacitação, não tendo sido direcionada para um público especifico. 

Além disso, a falta de continuidade do acompanhamento da implementação do 

projeto foi citada. 
“Vinha marcar, tava marcado uma hora, uma e meia, não 
lembro, começava às duas e meia, quando era três horas 
acabava. Muito assim. Então eu acho que foi muito 
desorganizado” (Enfermagem 1). 
 
“Foi uma coisa muito solta assim. Muito solta. [...] ele falava 
uma linguagem que acho que todo mundo entendia, mas não 
alcançava… nem todo mundo alcançava” (Enfermagem 1). 
 
“Eu vou te falar a verdade. Eu naquela época não me senti 
muito capacitada não. [...] E eles falavam muito umas... umas... 
umas técnicas lá, umas coisas que a gente não entendia muito. 
Então, eu não conseguia assimilar muita coisa daquele 
negócio. [...] eu fiquei ali viajando. Não entendi bulhufas” (ACS 
8). 
 
“Eu achei até o curso interessante, mas eu acho que na prática 
não funciona. Porque depois eles não dão continuidade no 
projeto” (ACS 1). 

  

Uma das queixas de ACS entrevistada foi a falta de acesso ao material 

didático, pois segundo ela, sua categoria profissional só tinha acesso a apostila dos 

nosódios, que ficavam no posto de saúde e a revista em quadrinhos que compunha 

a botica homeopática. 
“Mas aqui como a gente não recebeu apostila aquilo a gente 
escutava... eu não recebi não. A gente recebia o que aprendia 
lá ficava na mente [...] Então eu acho que ficou faltando foi o 
material para gente reler aquilo. Então assim o que a gente 
escutou lá ficou lá, eu não gravei aquilo tudo na mente” (ACS 
8). 

  

Embora não tivesse essa pretensão em nenhum documento oficial, ficou na 

percepção dos entrevistados que o curso era para transformar os profissionais das 

ESF em homeopatas. 
“Uma questão que eu achei é que é assim não é um curso de 
alguns meses que vai transformar alguém em homeopata, 
então quer dizer na verdade para você usar isso na prática 
clínica do dia a dia eu acho que aquilo não é o suficiente e 
também aquela questão né, vai um pouco de interesse porque 
quando a pessoa não é homeopata ou não leva jeito para 
aquilo não adianta né? Ela vai ter o curso achou interessante, 
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mas para chegar a colocar isso no dia a dia na prática é mais 
complicado né? Me dá uma noção de homeopatia é uma coisa, 
me transformar em um homeopata é outra” (Médico 1).   
 
“Eu acho, assim, foi um curso muito rápido pra eles. Acho que 
foi uns seis meses de curso. [...] Eu acho que isso é horrível 
pra homeopatia. Eu vejo assim. Porque eu acho que 
homeopatia não é só... você tem que ter diagnóstico” (Médico 
3). 
 
“Então a gente foi e a gente sabia que a gente não ia 
prescrever a homeopatia pra ninguém com aquele curso” 
(Enfermagem 3). 

 

A maioria dos profissionais não se sentia apto a utilizar a homeopatia após a 

capacitação.  
“É superficial e assim… não deu base pra gente medicar. Não 
deu base. Nós fomos fazer a parte prática. [...] Eu não me 
senti... sair de lá segura a fazer homeopatia” (Enfermagem 1). 
 
“Assim, eu, particularmente, eu não peguei muito bem o quê 
que eu tinha que fazer, não” (ACS 1). 
 
“É dificuldade, eu achei o conhecimento, pra utilizar mesmo, 
muito raso, né?” (Dentista 1). 
 
“Eu achei assim, eu pessoalmente achei fraco, porque se é 
para fazer alguma coisa é para fazer certa. E fazer tudo 
corrido. O que se aprende? Algumas coisas ficam outras não 
ficam. É preciso ter um material didático bem elaborado. Para 
você consultar depois, porque eu não sou especialista em 
homeopatia. Eu fiz o curso para fazer alguma coisa em 
homeopatia, conclusão, eu não faço nada. Você está 
entendendo? Porque não tinha didaticamente, nada” (Médico 
4). 

 

Com relação a implantação do PRHOSAF podemos sintetizar algumas 

considerações. A organização do processo foi verticalizada, sem envolvimento de 

todos os atores interessados no processo. Percebe-se a tentativa de resgatar uma 

homeopatia popular, o que está em acordo com as diretrizes da PNPIC. Embora 

tenha sido organizado a partir de uma proposta de Educação Permanente, parece 

que isso não ocorreu na prática, ficando apenas como mais uma capacitação que 

trouxe uma nova ferramenta terapêutica e informações sobre PIC. Desde o processo 

de implantação podemos perceber o destaque que teve o nosódio em relação às 

demais medicações propostas pelo PRHOSAF.  
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6.2.2 Operacionalização do PRHOSAF 
 

 

6.2.2.1 Quanto a infraestrutura de acesso ao material e local de utilização da 

homeopatia 

 

Assim como a implantação, a operacionalização do programa foi através da 

parceria interinstitucional da SMS Petrópolis com o IRC. Segundo os sujeitos de 

pesquisa as consultas em homeopatia eram realizadas no IRC e os pacientes das 

unidades básicas podiam ser encaminhados para atendimento ambulatorial lá, como 

se fosse uma consulta com especialista. Inicialmente os profissionais em 

treinamento ficavam lá um turno por semana, não necessariamente atendendo 

pacientes da Estratégia Saúde da Família nem tão pouco de seus territórios.  
“Ambulatório centralizado de especialidade em convênio com a 
prefeitura né?” (Gestor 3). 
 
“Nós encaminhávamos o paciente pra clínica... pro Instituto 
Roberto Costa. E eles, é... adquiriam o medicamento lá no... no 
próprio Instituto” (Dentista 2). 
 
“Uma vez por semana durante um período a gente fazia os 
atendimentos lá” (Enfermagem 2). 
 

Quanto ao fornecimento das boticas, há relato de que as mesmas continham 

12 medicamentos e eram para ser entregues as famílias, tal como observamos nos 

documentos encontrados.  
“Mas eles forneciam sim uma caixinha que eles chamavam de 
botica homeopática né? Que eram aqueles remédios assim ah, 
remédio pra dor de cabeça então quer dizer, era pra criar 
cultura na época a gente até tinha um determinado número de 
família e eles então deram uma caixinha dessas pra cada 
família” (Médico 1). 
 
“A gente tinha os medicamentos a gente na verdade era uma... 
era uma botica [...] então eram as boticas com algumas 
medicações” (Enfermagem 3). 

 

Porém, aparentemente nem todas as unidades receberam as mesmas ou 

quando receberam não era em quantidade suficiente para fornecer a todas as 

famílias adscritas à unidade. Isso nos traz uma reflexão sobre a necessidade de 

planejamento e definição de critérios para a oferta de um serviço.    
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“A botica demorou um tempo pra chegar e quando chegou já 
estava dispersa. E foi dado pra gente, mesmo, pra gente usar 
na nossa casa, não pra gente passar pros pacientes, não. [...] 
Acho que até algumas, mas não veio a quantidade pra você 
dar pra população inteira” (ACS 2). 
 
“Não! [nunca receberam as boticas] Só pra gripe [nosódio]” 
(ACS 3). 

 

Com relação a reposição das boticas o relato é que as mesmas duraram 

aproximadamente de um a dois anos, sendo descontinuadas após esse período. Tal 

fato não deveria ter acontecido, visto que a proposta contemplava a criação de uma 

farmácia homeopática que estimulasse o uso deste tipo de medicamento e que 

garantisse a manutenção das boticas.  
“E à medida que ela gastasse, por exemplo, ah ela gastou mais 
a cólica menstrual, ela podia repor... Trazia o frasquinho e a 
gente repunha entendeu? Da botica dela” (Enfermagem 3). 
 
“A botica a gente usou, mas só ganhou uma botica depois não 
teve uma continuidade. Então, a gente usou aquela botica e 
acabou. Entendeu? [...] Tinha algumas medicações e depois a 
gente não teve a reposição dela” (Enfermagem 2). 
 
“Acho que só teve um ano ou dois né? Um ou dois. Depois não 
veio mais [descontinuidade da botica]” (ACS 8). 
 
“Ah deve ter durado um ano talvez não muito mais do que isso 
não, aí começou essa questão ninguém devolvia, perdia tudo 
começou a não repor” (Médico 1). 

 

Com relação ao nosódio, por outro lado, há relato de uma apostila informativa 

nas unidades, sendo que a distribuição nunca foi interrompida, se mantendo até os 

dias atuais.  
“Tinha uma apostila aí da IRA [nosódio]” (ACS 7). 
 
“Eu acho que não teve nem um ano que a gente ficou sem 
[distribuir nosódio]” (Enfermagem 4). 
 
“A distribuição ela é... ela não tem uma previsão assim ‘vai ser 
tal dia’. Não, eles vão aproveitando a viatura, a rota, para ir 
trazendo para gente. Às vezes eles começam pela rota, pelas 
regionais dos supervisores, para ter um controle né? [entrega 
do nosódio no posto]” (Enfermagem 4). 
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Em alguns momentos houve o entendimento que a proposta era de caráter 

pessoal, de uma pesquisa apenas. 
“Não. Ele trouxe alguns nosódios para cá, entendeu? Eu 
entendi aquilo mais como uma pesquisa dele do que, sabe? 
[apoio institucional]” (Médico 4). 

 

A permanência do projeto Nosódio, segundo a percepção dos entrevistados, 

foi promovida pela pesquisa de doutorado da UFRJ, que à época, verificou uma 

redução significativa de número episódios de infecções respiratórias anuais entre 

crianças de 0 a 5 anos (SIQUEIRA, 2013). Portanto, entendemos que a manutenção 

do PRHOSAF se deu por um interesse acadêmico e não como política pública de 

saúde municipal. 

 

 

6.2.2.2 Quanto a inserção no cotidiano das equipes a apresentação aos usuários 

 

Após a capacitação, os entrevistados relatam terem utilizado a homeopatia 

por um período curto ou confessam não terem utilizado na ESF. Os principais 

motivos para isso foram: dificuldade de acesso ao material; dificuldade na execução 

do questionário constitucional; a não aceitação da homeopatia como uma ferramenta 

terapêutica; necessidade do aval médico para prescrição de medicamentos 

homeopáticos e dificuldade de compreensão do que é esse tipo de terapêutica. 

Observamos, então, que a proposta de curso não deu conta de mudanças atitudinais 

dos participantes envolvidos, provavelmente por ter sido construído numa lógica de 

educação continuada e não numa lógica de educação permanente. Por trabalharem 

de maneira descontextualizada e se basearem principalmente na transmissão de 

conhecimentos, as capacitações não se mostram eficazes para possibilitar a 

incorporação de novos conceitos e princípios às práticas estabelecidas. Para que as 

PIC façam sentido na realidade do serviço e operem processos significativos de 

aprendizagem se faz necessário o rompimento com a tradicional vinculação de 

políticas ou programas específicos à uma linha de capacitações ou prescrições de 

trabalho aos profissionais, sem oportunidade de assessoramento. Desenvolver 

Educação Permanente em Saúde contextualizada e utilizar outros espaços 

institucionais para além das tradicionais capacitações se faz necessário para não 

gerar o esvaziamento dos profissionais da rede (CECCIM, 2005).    
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“Por um tempo, sim. Por um tempo a gente usava o protocolo, 
então, pra algumas coisas, usava sim. [...] porque parece que a 
gente fazia as receitas... daquele protocolo e eles [IRC] 
forneciam” (Dentista 1). 
 
“Assim eu fiz o curso aí na prática do dia a dia, eu cheguei a 
usar alguma coisinha ou outra... Que talvez fosse essa a ideia 
né? [...] Eu devo ter ficado mais um seis, oito meses assim 
ainda usando uma coisinha ou outra” (Médico 1). 
 
“Eu não usei nenhuma vez. [...] Cabeça [dificuldade]. Porque, 
assim, eu sou muito alopata, né, sabe?” (Médico 4). 
 
“Porque assim, a gente não recebeu os questionários [...] os 
que eu usei no começo eu que trazia... aí você desiste né? 
Porque assim, é muita coisa, se fosse pra fazer todo, aquele 
questionário todo, aquela investigação” (Enfermagem 2). 
 
“Então, aqui não usa muito não. Porque assim… o enfermeiro 
não era autorizado a carimbar a receita. O médico do posto ele 
não é muito adepto da homeopatia. Durante um tempo a gente 
fez, eu, o dentista, nós fizemos… usamos pouco, a verdade é 
essa. A gente uso pouco” (Enfermagem 1). 
 
“É, eu também não usei. É, acho que é muito difícil. Achei até 
difícil explicar” (ACS 1). 

 

Houve indicação de algumas situações clínicas onde se utilizava a 

homeopatia na ESF. Para alguns autores, a homeopatia pode ser considerada 

segura e efetiva para muitos problemas de saúde de alta prevalência na atenção 

básica, como por exemplo doenças alérgicas e infecciosas das vias aéreas 

superiores, diarreia infantil, dispepsias não-ulcerosas, transtornos ansiosos e 

depressivos leves. Além disso, são utilizadas em quadros agudos como contusões e 

traumas locais leves, ondas de calor do climatério e insônia primária (DANTAS, 

2007). 
“No meu caso, que sou dentista, [...] E aí, por exemplo, mais 
assim... pessoas ansiosas, né? [...] pra odonto eu acho que 
uma das coisas mais... bacanas, é pra ansiedade, né. [...] Na 
parte respiratória. Eu acho que ajuda demais. Nossa, eu já vi 
resultados bons em asma” (Dentista 1). 
 
“Teve aqui uma equipe no Alto da Serra que a dentista fez 
muito, muito, muito com relação ao tabagismo. [...] Eu indico 
até hoje, mas é pra… amamentação, que é alfafa, né?” 
(Enfermagem 1). 
 
“a gente aconselhava a mãe a chegar aqui na época, o doutor 
era homeopata e não só a botica, mas tratar também aquelas 
infecções de garganta repetitiva, sinusite, otite né” (ACS 8).   
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Com relação a distribuição das boticas, estas foram entregues pelas ACS nas 

visitas domiciliares ou então eram oferecidas pela enfermagem nas consultas 

realizadas na unidade.  
“Foram as agentes comunitárias... elas claro quando iam na 
casa pra entregar a caixinha explicava, explicava o que era, 
explicava essa questão toda da medicação homeopática” 
(Médico 1). 
 
“As pessoas vinham na consulta e aí a gente ia oferecendo, a 
gente ia oferecendo” (Enfermagem 3). 

 

A utilização das boticas pelos usuários, como forma de automedicação, era 

orientada pela cartilha que vinha em conjunto ou pelas ACS. Nas unidades a 

informação a respeito da automedicação era fornecida pela enfermagem.  
“Tinha um livrinho para a pessoa saber o que é um 
medicamento homeopático, eu acho que eu tenho um livrinho 
desse guardado” (Gestor 1). 
 
“As agentes comunitárias [...] deixavam [botica] acho que tinha 
uma explicação por escrito” (Médico 1). 
 
“A gente até orientava assim, por exemplo, a gente ia fazer 
uma visita normal e quando chegava lá tinha uma criança 
gripada. Aí a gente falava assim usa a fórmula para gripe ou 
então a mãe estava muito ansiosa, tem a fórmula da 
ansiedade. Então a gente fazia essa orientação” (ACS 6).  

 

Segundo relato, a intenção era que a medicação homeopática pudesse ser 

usada em substituição a alguns medicamentos alopáticos.  
“Pra que essa família pegasse essa botica... ficasse em casa 
né? E ah fulaninho tá com dor de cabeça ao invés dele se 
automedicar tomando um analgésico comum ele poderia usar 
aquela medicação homeopática né?” (Médico 1). 

 

A aceitação e utilização pela população da botica parece ter sido efetiva em 

algumas situações clínicas, como o relato a baixo. 
“Que são pra situações mais corriqueiras né, então pra tosse, 
cólica de neném, cólica de neném você não tem noção como 
aquilo fez sucesso... das mães virem e fala ‘Cara, isso é muito 
bom’ por que além de resolver a cólica do neném que é muito 
comum tinha a questão do intestino da criança fica... 
funcionando! Então ótimo a cólica de bebê era muito legal e aí 
tosse enfim tinha vários... tinha pra cólica menstrual, tinha pra 
TPM enfim a gente tinha isso, então na verdade a gente tinha a 
disposição né, a pessoa chegava se interessava e a gente 
entregava na botica” (Enfermagem 3).   
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Como forma de apresentação do atendimento em homeopatia e do programa 

aos usuários, os entrevistados relataram que, na época, houve divulgação por parte 

da imprensa local, como ficou caracterizado pelas reportagens que tivemos acesso 

(ANEXO VI). Também era feita pela equipe dos postos, no momento da entrega das 

boticas para as famílias, além de reuniões conduzidas nas unidades para 

apresentação do programa à comunidade e individualmente durante as consultas.  
“É teve matéria na imprensa falando isso, olha, agora tem 
homeopatia no SUS, logo que criou o convênio isso foi 
divulgado, a população ficou sabendo, aí assim, claro que lá 
tem um limite de consultas, enfim, mas a pessoa ou foi 
indicada pelo posto de saúde que desenvolve, que estava 
entregando naquela época botica, enfim, olha, ah tem um 
atendimento de homeopatia no Instituto, já foi lá, ah como é 
que é, é lá endereço tal, procura saber lá se você quer fazer 
um tratamento homeopático. Então assim, ele [IRC] acabou 
fazendo e faz parte da rede de saúde” (Gestor 1). 
 
“Foi apresentado em reuniões com a comunidade, que aí as 
pessoas, tipo, ‘ah, vamos falar dos nosódios’. [...] apresentou-
se como... assim, ah, agora tem homeopatia tem os nosódios, 
para gripe” (Gestor 2). 
 
“Tinha [divulgação para população]. Eu cheguei a ir algumas 
vezes, o próprio doutro XXX vinha algumas vezes [...] vinha 
nas reuniões junto com a enfermeira para apresentar porque foi 
novidade logo no início” (ACS 7). 
 
“A gente fazendo a entrega [boticas] nas casas, teve grupos 
aqui no posto que explicava o que que era... a nossa 
enfermeira, ela explicava” (ACS 6). 
 
“No meu caso, que sou dentista, é.... fazendo anamnese, 
conversava, perguntava o que que eles conheciam de 
homeopatia” (Dentista 1). 

 

Alguns entrevistados relataram que a divulgação do PRHOSAF não foi 

enfatizada em virtude da insegurança que sentiam na utilização da terapêutica ou 

porque não houve uma continuidade no programa. Além do mais, percebe-se que o 

principal foco do programa se tornou o nosódio. 
“Não. Não teve muita divulgação, não. [...] Ah, a gente mesmo 
que não divulgou porque a gente não se sentia seguro” 
(Dentista 1). 
 
“Não, eu acho assim, que eles fazem no início aquela 
propaganda, aí a gente avisa os pacientes, comunica. Fala, 
manda vim, aí depois vai parando” (ACS 1). 
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“Porque, acho que ficou enfático foi os nosódios. Então as 
mães procuram” (ACS 2). 
 
“Hoje, a gente atende todas as quarenta e quatro equipes de 
saúde da família com o nosódio. Os outros [medicamentos 
homeopáticos] ficaram pelo caminho” (Gestor 3). 
 

O nosódio IRA se inseriu no cotidiano das equipes em conjunto com as 

demais medicações do PRHOSAF, mas sua utilização ficou mais intensa a partir da 

realização da pesquisa clínica desenvolvida em parceria com a UFRJ. Durante essa 

ocasião, houve um envolvimento de toda a equipe, para que esta se desenvolvesse 

adequadamente. 
“Porque na época como era uma coisa nova, porque hoje ficou 
muito mais fácil, mas na época não, era em frasco, gotas. [...] 
Era líquido e a gente tinha que deixar com a mãe, e a mãe 
tinha que assinar um termo de responsabilidade. Um termo de 
autorização, [...] porque a gente tinha assim um termo pra 
pesquisa, de consentimento. [...] As agentes também 
contribuíram muito porque elas ficavam o tempo todo 
monitorando isso, né, enfim” (Enfermagem 4). 
 
“Teve um comprometimento... da instituição né? Através da 
equipe, através das agentes, através lá da educação 
permanente acho que foi legal” (Médico 2). 
 
“Eu coloquei em alguns prontuários que a criança tava 
participando de uma pesquisa de nosódio” (Enfermagem 4). 

 

 

6.2.2.3 Viabilidade e facilidades no momento da operacionalização 

 

Segundo os entrevistados, os pacientes da ESF poderiam ser encaminhados 

para atendimento no IRC, o que viabilizava atenção especializada em homeopatia. 

Esta facilidade de acesso, certamente pode ter inibido a utilização da ferramenta nas 

unidades, visto que os pacientes poderiam ser atendidos por especialistas. 
“Geralmente o paciente conversava e a gente, qualquer um, 
podia indicar, porque como a gente fez o curso...” (ACS 2). 
 
“Se achassem que tinha indicação... do paciente daqui ser 
atendido lá [IRC] podia” (Dentista 1). 
 
“Então, se utilizou pouco. Assim, eu mais encaminho do que 
utilizo” (Enfermagem 1). 
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A experiência prévia como paciente usuário de homeopatia ou profissional de 

saúde com conhecimento anterior sobre o uso dessa terapêutica, da mesma forma 

que provocou uma avaliação mais favorável à qualidade do curso, parece ter 

estimulado o interesse em usar essa ferramenta. Isso nos faz pensar que qualquer 

capacitação tem que ser significativa. A aprendizagem significativa é o processo 

pelo qual o indivíduo passa quando uma nova informação se relaciona 

significativamente a sua estrutura, de forma natural, sem arbitrariedade. Para que 

esta informação seja verdadeiramente assimilada pelo indivíduo se faz necessário a 

presença de uma estrutura cognitiva denomina “subsunçor”. Essa nada mais é que 

uma proposição existente, adquirida de forma significativa, que ancora as novas 

informações dialogando com as mesmas. Durante o processo de aprendizado, se as 

novas informações não encontram tais estruturas de ancoragem, o processo passa 

a ter uma natureza mecânica ou de memorização. A ideia de um elemento 

subsunçor favorece um estado de motivação, sendo um estimulo a busca de novas 

informações por parte de um estudante. Dessa maneira, quando o educador traz à 

presença do educando elementos disparadores que se comunicam com os 

subsunçores do estudante, estes provavelmente criam conexões importantes que 

podem preencher lacunas do conhecimento (FARIAS et al., 2015). 
“Até porque eu já tinha me tratado quando era criança de 
alergia, minha mãe fez tratamento de ansiedade. [...] 
Provavelmente sim, porque já conhecia, né? Pra mim não era 
desconhecido” (ACS 2). 
 
“Eu já conhecia a homeopatia antes de iniciar esse curso. Eu já 
usava nas minhas crianças e eu já sabia que era um... que 
tinha um bom resultado, que era a longo prazo, mas com bom 
resultado. E até hoje eu vejo isso. [...] Quando há oportunidade 
a gente usa, sei que é uma coisa que tem efeito mesmo” (ACS 
6). 
 
“Bom particularmente assim eu sempre... eu gostava, por que 
eu gostava muito de homeopatia eu tive... A gente teve assim 
uma história na família né, o doutor Roberto Costa sabe?” 
(Enfermagem 3). 

 

Com relação a aceitação dessa terapêutica, há relato que quando havia 

médicos homeopatas no posto existia procura por parte da população. Em relação 

as boticas também há a informação que eram bem aceitas pelos usuários.  
“Até aqui no posto tinha uma doutora que era homeopata. Ela 
fazia tratamento com algumas pessoas que queriam e assim, 
as pessoas aderiram bem. [...] Então assim a gente sempre 
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falava com as mães para pedir a doutora esse tratamento né, 
alternativo. Dava bons resultados” (ACS 8). 
 
“Aceitação da botica era muito boa. Muito... a gente percebia 
assim pelos retornos. [...] E depois quando a coisa acabou que 
as pessoas continuavam perguntando, depois daqueles anos... 
Cadê, cadê? Sabe?” (Enfermagem 3). 
 
“Algumas pessoas gostaram, algumas pessoas... por que 
assim sempre tem aquele um ou outro que já estão 
acostumados com a medicação homeopática... já frequentam 
homeopata, já conhecem então usavam mais, gostaram 
algumas pessoas falavam ‘Ah, eu tive realmente uma 
experiência muito boa’ ‘Ah eu tomava aquele remédio 
melhorava a minha dor de cabeça’” (Médico 1). 

 

Existia ainda a visão por parte da gestão de que o uso dessa terapêutica 

poderia melhorar vínculos.  
“Você dá aquela botica a mãe levava. depois trazia com os 
vidrinhos vazios e repunha e levava de novo. [...] O acesso da 
mãe, é o cuidado de melhorar relação mãe, bebê, de 
responsabilidade com ela mesma. E isso, pra mim, foi uma 
divisão” (Gestor 2). 

 

Como facilidades na utilização dessa ferramenta foram citados: não ter efeitos 

colaterais, ser de fácil utilização, não ter contra indicação, ser uma outra 

possibilidade terapêutica, além de na época ser um protocolo. Vale ressaltar que a 

ideia de não ter contra indicação e efeitos colaterais não é uma verdade absoluta. 

Como já explicamos anteriormente indivíduos hipersensíveis, em extremos de idade 

ou que apresentem lesão orgânica e/ou bloqueio emunctorial relacionados podem 

apresentar agravamentos homeopáticos (agravamento dos sintomas). No entanto o 

uso de uma homeopatia protocolar, baseada em diagnóstico clínico-fisiopatológico 

como proposto por Carillo Jr (2000) pode ser de grande valia para evitar esse tipo de 

situação. Este autor propõe um fluxograma (ANEXO VII) com critérios de prescrição 

para os medicamentos homeopáticos. Baseado nesse fluxograma seria possível 

propor prescrições homeopáticas passiveis de uso na ESF com mínimo risco de 

agravamento homeopático. 
“A facilidade é que não tem efeito colateral, não tem contra 
indicação é fácil de utilizar pra caramba né? [...] A facilidade é 
que a comunidade já conhece então né?” (Enfermagem 3). 
 
“Na época, eu pensava assim na prevenção. E, sei lá, era um 
tratamento assim não agressivo né. Aí eu achava que era uma 
prática alternativa de combate né as doenças” (ACS 8).  
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“Eu não gosto de chá, não gosto de nada, mas falar que a 
homeopatia vai curar eu prefiro, que tomar muito remédio” 
(ACS 1). 
 
“... às vezes tem aquela amigdalite de repetição que eu sei que 
eu posso dar um remedinho e dar uma melhorada, então 
assim…” (Médico 3). 
 
“A homeopatia eu vejo mais como uma alternativa mais uma 
possibilidade de arsenal terapêutico, agora não muda muito é 
uma medicação que o cara vai ter que adquirir ou mandar fazer 
e vai ser mais uma possibilidade né?” (Médico 1). 
 
“Facilidade é que na época era um protocolo” (Dentista 1). 

 

Ter o medicamento disponível no posto, de pronto acesso, é visto como um 

ponto importante para viabilização do programa. Talvez por esse motivo o nosódio 

tenha ganhado visibilidade. 
“Ah, facilidade era o fornecimento gratuito, né, dessa 
medicação. Mas, enquanto foi, né, funcionou muito bem. É 
viável, é possível nesses termos. Por ser uma população muito 
carente, né, é... sendo fornecido pela estratégia, né, pela 
atenção básica, eu acho que é viável” (Dentista 2). 
 
“Oferta né? Ali igual agora essa criança acabou de sair ‘Ah, 
veio com gripe e tal’ fiz um nosódio entendeu? ‘Ah, tá 
resfriadinho e tal’ beleza tem aqui, eu fui lá fiz nosódio IRA na 
criança ok? Então assim é uma coisa muito legal disso, de 
você poder oferecer até porque assim garante que a coisa 
funcione bem né, por que você sabe que nem todo mundo que 
você coloca receita na mão vai ter a condição de comprar” 
(Enfermagem 3). 
 
“Porque ele vem pronto [nosódio]. É o que eu falei para você, 
está pronto. Olha, tantas gotinhas disso tal hora, você 
entendeu? Já está pronto. Então assim vai para parte 
respiratória das crianças foi excelente” (Médico 4). 

 

Durante a realização da pesquisa de campo com o nosódio, um dos 

entrevistados comenta que conseguia diferenciar as crianças que tinham feito uso 

do mesmo, apesar de ser um estudo duplo-cego, já que a diferença, segundo o 

entrevistado, era nítida. Como na época a vacina de influenza não fazia parte do 

calendário, isso foi visto como uma oportunidade de proteção e pode explicar a 

aceitação e disseminação dessa ferramenta pelas equipes. 
“Eu achei muito interessante, assim, primeiro porque, assim, 
porque quando eu vim pra cá, eu vim pra cá em 2003, eu 
percebia que as crianças elas tinham uma rinite, vinham ao 
posto direto por conta de processos alérgicos. E realmente 
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depois que a gente fez nosódio eu senti uma diminuição, eu 
não posso dizer, isso é empírico, mas eu senti uma diminuição 
muito grande de busca de criança com processos respiratórios 
aqui. E eu me lembro muito que, quando eles retornaram pra 
fazer a avaliação em prontuário, eu sabia exatamente quais 
eram as crianças que estavam fazendo nosódio e eles ficavam 
meio que assim, eu falava: pega aquela ficha de fulano de tal 
da microárea assim. A gente percebia. Impressionante! É 
impressionante isso, e isso a gente não pode provar, mas é 
uma coisa muito louca e eu falava isso… a gente percebe! As 
mães eu perguntava: você tá notando a diferença? ‘Tô’. E 
tinha. [diferença dos que usavam placebo para o nosódio] [...] 
Eu falei: nossa, isso vai ser muito interessante, porque a gente 
na época não tinha influenza, a vacina, no programa de 
imunização nem nas campanhas, e aí, enfim… tinha essa 
oportunidade e eu achei que seria uma boa saída pra esse 
grupo, essa população” (Enfermagem 4). 
 
“Na época por que assim a resposta da população foi muito 
boa. [...] Foi excelente! Tanto que aí mantiveram os nosódios 
né? A gente faz nosódio na IRA” (Enfermagem 3). 

 

 

6.2.2.4 Dificuldades na operacionalização 

 

Observamos pelas falas que, mesmo após a capacitação, os profissionais das 

ESF não se sentiam seguros para prescrever o medicamento homeopático no 

ambiente da ESF. Além disso, os profissionais queixavam-se do tempo necessário 

para realização do atendimento homeopático, da dificuldade de utilizar o protocolo 

constitucional e de conciliar as outras funções do serviço. Outra questão importante 

é que, por não ter atingido todas as equipes enquanto política pública de saúde, a 

utilização ficou na dependência da vontade de cada profissional introduzir a 

homeopatia na sua prática diária. Isso faz com que ações pouco planejadas e sem 

continuidade sejam esquecidas no fluxo intenso de atividades em nosso cotidiano. 
“Eu tive muita insegurança. É. Muito pouco conhecimento, 
também eu não procurei mais, né? Eu não me aprofundei. Não 
é culpa deles que... A pessoa dá aquele cardápio, a gente tem 
que... Que... Estudar, né? Eu também não estudei, não. [...] 
Não dá nem tempo. Na verdade, a minha prática é 
odontológica” (Dentista 1). 
 
“Aquele questionário [protocolo constitucional] era impossível 
de aplicar aqui. Muito longo!” (Enfermagem 1). 
 
“Muito pouco [utilização da homeopatia], porque na realidade. 
Ficou meio que dependendo da simpatia de cada profissional, 
né? Da adequação de cada profissional. Né? De se 
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interessava, se não interessava. [...] Eu acho assim, na prática 
na didática da coisa... assim a gente precisa ter tempo então 
não adianta você querer fazer homeopatia com 10 minutos de 
consulta. Entendeu?” (Enfermagem 2). 
 
“... eu acho que o pessoal que tá recebendo atendimento não 
está preparado pra isso. Eu não consigo fazer homeopatia em 
15 minutos. Duvido muito que alguém consiga. Concorda 
comigo?” (Médico 4). 
 
“Posto de saúde da família tem suas limitações não dá, a gente 
tá aqui todos os dias, segunda a sexta, manhã e tarde com 
criança, com idoso, com gestante, com preventivo, com não sei 
o que, e põe mais uma coisa que o cara não dá conta, não dá 
conta” (Médico 1). 

 

Outra questão levantada foi sobre a hegemonia médica, ficando muito na 

dependência desse profissional a aceitação e utilização dessa terapêutica. Tal fato 

pode ter contribuído para a falta de continuidade do processo. 
“Eu acho que os médicos mesmos eles têm um certo, meio que 
receio, né? Eu acho que tem um bloqueio aí. [...] É por isso que 
eu falo, acho que depende do médico da unidade isso daí. 
Porque a gente depende muito, na verdade a gente depende 
deles, né?” (ACS 2).  
 
“O enfermeiro não era autorizado a carimbar a receita. O 
médico do posto ele não é muito adepto da homeopatia. [...] Eu 
acho que não deu certo, assim, porque muitos profissionais 
não acreditam” (Enfermagem 1). 
 
“A pessoa que não é homeopata ela não é o homeopata não 
adianta, ela pode ter uma visão um pouquinho maior, ah ela 
entendeu um pouco mais com o curso, mas você não vai 
transformar o cara em homeopata porque você fez um cursinho 
de extensão de alguns meses né? [...] Eu acho que de 
quarenta médicos de família quantos você acha que realmente 
vão dizer, ‘Não eu adoro a homeopatia vou aprender, vou fazer’ 
a maioria que é alopata não vai tá disposto a se tornar 
homeopata” (Médico 1). 

 

O custo do medicamento também foi levantado durante as entrevistas como 

limitador da prescrição homeopática. Há relato de que o IRC não fornecia os 

medicamentos prescritos pelos entrevistados, enquanto sabidamente existe um rol 

de medicamentos alopáticos que atinge a maior parte dos problemas na atenção 

primária e que são distribuídos gratuitamente para a população nas unidades de 

saúde. Além disso, a homeopatia é tida como objeto supérfluo, em virtude das 

condições de como o financiamento da saúde se apresentam.    
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“E também não é barato. A verdade é essa. Homeopatia não é 
barato. [...] Não. Não fornecia [os medicamentos]” 
(Enfermagem 1). 
 
“Não. O próprio paciente comprava. [...] Aqui não. Quando ia 
na consulta, que dava a receita homeopática, o paciente ia na 
farmácia de manipulação” (ACS 8). 
 
“Não, não. Tinha que pagar” (ACS 5). 
 
“Eu nunca tive a utilização, comprar eu acho que é caro, não 
é? Já reclamaram comigo que é caro. Então, assim, eles 
pegam o da gripe [nosódio] porque dá. É gratuito. Agora os 
outros, se tivessem que comprar, não” (ACS 3). 
 
“A gente tem impressão de que homeopatia seja uma coisa 
mais acessível. Mas na realidade a grande maioria das vezes 
não é, entendeu? [...] Na questão do custo, e a gente trabalha 
com uma população muito carente. Muitíssimo carente” 
(Enfermagem 2). 
 
“Então, a dificuldade maior é preço” (Médico 4). 
 
“A minha prescrição aqui ah, eu prescrevi alguma coisa eles 
não recebiam essa medicação eles tinham que mandar fazer 
de qualquer forma então assim... a prescrição que a gente fazia 
aqui no dia a dia eles tinham que mandar fazer, então assim 
entra no mesmo problema da pessoa do dia a dia que às vezes 
você passa o remédio mais bobo possível e o cara não 
compra” (Médico 1). 
 
“Eu acho que seria interessante se o resto todo funcionasse, 
mas a homeopatia... com as condições que a saúde no Brasil 
está, eu acho que é supérfluo. Entendeu? Porque não tem o 
mínimo! Não tem o básico pra tratar doenças graves. Como é 
que vai... é, usar uma coisa que deve onerar o município?” 
(Dentista 1). 

 

Durante as entrevistas também foram levantadas questões que dificultaram a 

aceitação da população com relação a homeopatia, dentre elas: questões pessoais 

de cunho cultural/religioso; a demora para o medicamento homeopático agir; a não 

confiança na ação terapêutica e a não compreensão da possibilidade do uso 

concomitante de alopatia. Segundo Hahnemann (1999) a ação do medicamento 

homeopático será tão rápida quanto mais aguda for a doença que se pretende tratar, 

enquanto nas doenças crônicas o restabelecimento da saúde está na dependência 

da profundidade que a doença crônica se apresenta. Portanto em quadros agudos e 

alto limitados, como por exemplo quadros febris, o medicamento homeopático age 

reestabelecendo rapidamente o estado de saúde do organismo. Além do mais o uso 
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concomitante de medicamentos alopáticos, como no caso de antibióticos, nos 

quadros de infecções bacterianas, está indicado e terá efeito sinérgico ao uso da 

homeopatia, tendo em vista que o medicamento homeopático irá atuar no organismo 

favorecendo resposta adaptativa enquanto o antibiótico controlará a infecção 

bacteriana, portanto neste caso apresentam sítios de ação diferentes (CARILLO JR, 

2000). 
“Algumas vezes nós esbarramos com algumas coisas até 
vinculadas à cultura da religião né? O pastor proibir de usar a 
homeopatia por que aquilo é coisa do espiritismo, isso foram 
várias vezes entendeu?” (Gestor 3). 
 
“Não eram todos que eram adeptos não” (ACS 8). 
 
“É minoria, não é maioria, não. Minoria [procura por 
homeopatia]. É porque na verdade eles querem o negócio ali 
agora, tô com dor, eu quero que passe agora, né?” (ACS 2). 
 
“Aquela ideia que vai demorar. Ah, até gosto! Mas vai demorar, 
né? É a principal, né? E aí você diz, não quanto mais agudo 
mais rápido, vai fazer efeito” (Médico 3). 
 
“E a homeopatia ela é um pouco mais demorada, os efeitos, do 
que alopatia. [...] Elas acham ah vai demorar, eu não gosto 
disso” (Médico 4). 
 
“Aí a gente entregava e depois eles perguntavam ‘ah, tem 
certeza que vai fazer efeito?’. [...] E eles tinham receio de dar 
isso. Usar esses medicamentos e fazer algum efeito, alguma 
coisa. E mesmo você falando que não ia ter efeito eles ficavam 
meio receosos, ah meu filho pequeninho, né? Não vou arriscar. 
[...] Eu achei assim meio estranho, como que vai botar 
homeopatia num lugar que atende com remédios de farmácia. 
[...] Dá pra botar os dois juntos, conciliar? Porque eu acho 
assim, os médicos, aí eles tão atendendo, tão acostumados 
com o remédio ali. Aí vai misturar com essa homeopatia, ah, 
invés de tomar amoxicilina, vai tomar esse aqui da 
homeopatia.” (ACS 1). 

 

Com relação a produção das boticas o relato de um gestor revela a 

dificuldade na aquisição dos insumos por meio de licitação, para que pudessem ser 

produzidas pelo IRC. A descontinuidade da distribuição parece estar relacionada a 

esta informação e a outras questões logísticas como: extravio das boticas; não 

devolução dos frascos vazios para reposição; perda do prazo de validade e não 

utilização das mesmas. 
“Aí ficou muito difícil porque as vezes a gente não consegue, 
eu tenho que licitar tudo, [...] o insumo dele sei lá, o glóbulo, eu 
não posso comprar dele, eu tenho que fazer licitação e quem 
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que vende isso? Ninguém vende! [...] A gente viu que era tão 
difícil conseguir comprar essas coisas porque no convênio 
agora [nosódio], ele fornece isso [...] ele que faz lá, não sou eu, 
secretaria, que compra esse insumo, porque senão cria uma 
burocracia e não dá para fazer.[...] aí no convênio a gente 
passou ao invés de ter a distribuição das boticas, [...] entregar 
os nosódios né, que o estudo lá né, constatou que a criança 
que utiliza o nosódio tem uma chance menor de desenvolver 
IRA e tal” (Gestor 1). 
 
“Porque dava problema de fabricar, de levar. As mães não 
devolviam. Perdia-se boticas, estragou muita botica, perdeu o 
prazo de validade. [...] Aí você produzia dez boticas. Nove 
tinham saída, uma ficava lá. E aí é dinheiro público jogado fora. 
E era muitas que elas não usavam. [...] Aí voltava vidrinho 
cheio, botica cheia. Perdeu-se muito dinheiro” (Gestor 2). 
 
“Porque era para gente recolher nas visitas. Ver quem já tinha 
usado tudo e a gente recolhia para o posto, para devolver. 
Recolhemos, foi para lá. Não veio mais” (ACS 6). 
 
“na população em geral foi uma coisa complicada né, a coisa 
depois não foi adiante, talvez até por essa logística toda, quer 
dizer muita coisa que eles esperavam tá sempre recebendo de 
volta as caixinhas, sumia tudo não retornava nunca né? [...] O 
povo perdia tudo quando você ia ver não tinha mais frasco 
nenhum, caixa nenhuma, já tinha sumido aquilo já tinha usado 
pra outra coisa, então acho que é complicado, foi complicado 
essa implantação né?” (Médico 1). 

 

Questionados sobre o acompanhamento do programa, os entrevistados 

teceram algumas considerações que revelam falta de apoio institucional na 

execução. A proposta inicial do PRHOSAF contemplava o acompanhamento das 

equipes em uma espécie de “matriciamento”, através do apoio dos médicos 

homeopatas do Instituto Roberto Costa, que realizariam interconsultas e avaliação 

do PRHOSAF. Porém, as entrevistas revelam que esse tipo de acompanhamento 

não se deu na prática. A maior limitante do exercício da homeopatia e demais 

práticas integrativas reside no paradigma hegemônico que fragmenta o cuidado. 

Existe um limite para o apoio matricial quando a clínica é centrada exclusivamente 

na demanda por sintomas físicos da doença uma vez que a cultura hegemônica 

preconiza a necessidade do atendimento médico em detrimento da abordagem de 

outras especialidades, gerando preponderância de uma sobre as outras como se 

houvesse uma escala de importância. Percebe-se então que essa visão 

hierarquizada, ao não admitir interferência de outros núcleos de conhecimento, 

acaba resultando na recusa do médico, tanto em tomar parte quanto em receber o 
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apoio matricial. O apoio matricial, sem dúvida, proporciona melhor resolutividade do 

cuidado, ao contemplar uma multiplicidade dos olhares sobre o sujeito (CABO, 

2013). 
“Depois não teve um retorno, não teve suporte pra gente. [...] 
acho que a gente não conseguiu fazer por causa disso” (ACS 
2). 
 
“Complicado né o cara deu o curso, mas é complicado de você 
tá ali em todas as unidades para dar o suporte para orientar 
para vê né? [...] a prefeitura fez esse convênio, mas acho que 
nem tem ninguém na área na prefeitura para dizer que a 
prefeitura ia dar esse suporte maior né?” (Médico 1). 

 

Alguns aspectos foram levantados quanto a dificuldades de execução da 

pesquisa de campo no projeto Nosódio: ser um trabalho que não alcançava todo o 

público pediátrico e sobre o uso de instrumentos de coleta de dados complexos para 

serem preenchidos.  
“Bom, no princípio, inclusive, as mães questionavam por que 
que a criança dela não tomava e o outro tomava [nosódio]” 
(Enfermagem 4). 
 
“A parte da estatística do princípio do projeto foi bem 
complicada, porque fazer aquela ficha de evolução que foi 
proposta junto com o atendimento nem sempre era nossa 
realidade, tanto é assim que você vê que aqui eu não tenho 
uma ficha de evolução que a gente deveria tá fazendo” 
(Enfermagem 4). 
 
“No início tive muitas respostas delas ficarem assim com 
sensação de perda senão tinha passado na sua casa e seu 
filho não tinha tomado as gotinhas ‘Não tá faltando... Ah eu vou 
lá para aquela vacina que tá faltando pro meu filho’ e aí depois 
‘Não, é aquela que a menina leva lá ele não tomou e eu 
queria’, então de valorizar entendeu? De incorporar” (Médico 
2). 

 

Podemos perceber que a operacionalização do programa só foi viável em sua 

totalidade por um período curto de tempo, tornando-se o principal foco deste o uso 

do nosódio. Os principais motivos para isso foram a descontinuidade das boticas por 

motivos administrativos e financeiros, a dificuldade de execução do protocolo do tipo 

constitucional, a insegurança para utilizar essa ferramenta associado à facilidade de 

encaminhamento ao especialista, a falta de acompanhamento do processo de 

operacionalização nas equipes, além da falta de aceitação por parte da população. 

O principal motivo para permanência do nosódio foi a pesquisa realizada em 
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parceria com a UFRJ, que possibilitou a vivência das equipes no processo e a 

verificação dos resultados obtidos. 

 

 

6.2.3 Homeopatia na APS Petrópolis 
 

 

6.2.3.1 Aspectos positivos 

 

Embora não tenha sido encontrado nenhum documento oficial atual do 

convênio entre prefeitura e o IRC, algum tipo de parceria parece ainda existir com a 

SMS. Os atendimentos no IRC aparentemente ainda acontecem, mas esta não é 

uma informação de conhecimento geral das equipes. Além do mais, aparentemente 

há apenas um profissional no IRC atuando e cobrando doação de alimentos para o 

atendimento. 
“[IRC] tinha uma salinha lá no Shopping Santo Antônio que a 
gente conseguia mandar os pacientes pra lá. Agora eu não sei 
como é que tá” (ACS 2). 
 
“A enfermeira costuma encaminhar crianças pra lá [...] Semana 
passada mesmo ela encaminhou duas pessoas para lá” (ACS 
9). 
 
“E tem vários pacientes que faz tratamento até hoje lá” (ACS 
2). 
 
“Esses atendimentos ainda acontecem. [...] mas acho que é só 
o xxx, ele que faz o atendimento, acho que é só ele sim, já 
tiveram mais outros profissionais, mas acho que é só ele” 
(Gestor 1). 
 
“Tem o Instituto Roberto Costa. Na rede pública, só o XXX. 
Porque ele é que dá a consulta é cobrado um quilo de alimento 
não perecível” (Enfermagem 1). 
 
“Mas o xxx tem um consultório na cidade que atende e não é 
particular. Assim cada semana é cobrado um tipo de alimento. 
Por exemplo ah essa semana é fralda, essa semana é Nescau, 
essa semana é leite. Cada uma semana é assim, os pacientes 
levam. Entendeu?” (ACS 5). 

 

Na avaliação de um dos gestores um ponto forte do programa foi apresentar a 

homeopatia como uma opção terapêutica. Os entrevistados também trazem a 
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questão da integração com o paciente e da humanização do cuidado. Segundo 

Dantas (2007) a incorporação racional, progressiva e organizada da Homeopatia nos 

serviços públicos de saúde pode contribuir para o sucesso da política de 

humanização do SUS, pois permite uma maior atenção ao paciente e aos seus 

aspectos singulares e individualizantes, gerando assim maior satisfação da clientela. 
“Deu certo é... a aceitação da homeopatia eu acho que isso foi 
um grande desafio na época levar essa... a homeopatia e na 
verdade a gente via que a homeopatia era uma prática 
bastante conhecida mesmo nas comunidades, eu acho que na 
verdade o que deu certo foi manter acesa a ideia da 
homeopatia, entendeu?” (Gestor 3). 
 
“O que eu acho legal é a política pública do município 
investindo numa outra forma de tratar a saúde, aonde você... 
assim, promove, né, na cabeça das pessoas, outras opções e 
traz de volta a homeopatia, [...]. e isso é raro, você ter um 
programa de homeopatia funcionando dentro da Secretaria de 
Saúde e, a meu ver, com custo não muito alto” (Gestor 2). 
 
“O cara que faz homeopatia ele também não é o cara que 
chega ‘toma isso e vai embora’. Então ele tem que ter essa 
atenção maior com o paciente, ele tem que se integrar ao 
paciente senão ele não consegue nada” (Médico 4). 
 
“resgata um pouco dessa coisa... dessa medicina dessa prática 
mais humanizada né? [...] Eu acho que reforça esse lado mais 
humano. Então é uma nova apropriação... Um novo paradigma 
importante pro serviço e pros profissionais” (Médico 2). 

 

O PRHOSAF como programa não existe atualmente, mas segundo relatado 

nas entrevistas, ele foi a porta para a pesquisa do nosódio, que permanece como 

uma prática homeopática utilizada na ESF de Petrópolis até os dias atuais. 
“Na verdade, o PRHOSAF abriu campo pro nosódio por que ele 
mesmo ele meio que parou [...] A comunidade sempre teve 
muita aceitação, mas, naquele momento, a homeopatia ainda 
era muito contra hegemônica. [...] Essa prática [nosódio] hoje é 
uma realidade na cidade. [...] Eu assim... eu vejo, o nosódio ele 
foi por que ele é muito fácil fazer... de se administrar... E ele é 
pontual é pra um agravo. Né? Então você tem um remédio pra 
fazer prevenção de infecção respiratória aguda em crianças de 
zero a doze anos uma vez por ano é fácil.” (Gestor 3). 

 

Falas marcantes, que trazem um aspecto importante da inserção da 

homeopatia na APS de Petrópolis, dizem respeito à continuidade da parceria e da 

abertura para a utilização de outras PIC.  
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“Olha assim, eu acho que as pessoas tiveram aceitabilidade, as 
pessoas aceitam e cada vez vem aceitando mais esse tipo de 
prática integrativa, que não deixa de ser. Eu acho que a 
relação entre Instituto né, Roberto Costa na figura do xxx ou de 
quem quer seja com a secretaria de saúde, com a política 
pública de saúde, ela não foi rompida apesar de ter governos 
diferentes, com gestores diferentes, prefeitos diferentes e 
secretários diferentes, então todo mundo entendeu que isso 
aqui seria interessante para ser desenvolvido e ofertado pelo 
SUS. [...] não foi assim uma política que foi desmontada, ah 
porque aquele cara fez agora...” (Gestor 1). 
 
“Senão isso já teria acabado no Governo do xxx porque esse é 
um programa que era do xxx. E ele perpassou por vários 
governos” (Gestor 2). 
 
“Superinteressante, eu acho que a gente tem que fazer muitas 
outras coisas. Entendeu? Assim, a homeopatia é a gente tem 
que ter outros acessos acupuntura qualquer uma das PICs eu 
gosto muito de todas PICs” (Enfermagem 2). 

 

Com relação ao nosódio IRA, ficou claro que a distribuição é feita desde a 

pesquisa inicial até os dias atuais em uma campanha anual. A distribuição pode ser 

feita individualmente durante os atendimentos na unidade, nas visitas domiciliares 

pelas ACS, e há um dia especifico, conhecido como “hora H”, onde se realiza um 

mutirão para entrega, do que ficou conhecido como “vacina homeopática”. Ao que 

parece, a aceitação da população ao uso do nosódio é muito boa. 
“O grupo do nosódio é feito até hoje [...] e aí as vezes o médico 
ou enfermeira faz nas consultas. E todo ano faz um grupo nas 
microáreas para poder estar fazendo nas crianças” (ACS 6). 
 
“A gente marca um dia com todo mundo, vai avisando… cada 
agente de saúde avisa sua microárea. A gente reúne todo 
mundo aqui embaixo na associação de moradores, dá as 
explicações e distribui” (Enfermagem 1). 
 
“Não, não dá pra entregar em um dia... a gente faz um dia H 
né? Igual no de vacina, mas como na campanha também não 
dá pra vacinar tudo em um dia só” (Enfermagem 3). 
 
“A gente trabalha mais com a rotina comum, as visitas. Se ela 
tem que fazer a visita em cada família durante o mês, então 
naquele mês ela vai distribuir medicamento. [...] ou a criança 
vem aqui, ela vai conseguir pegar. Ou ela vai deixar com 
alguém que ela sabe que é responsável por aquilo, então a 
gente não trabalha muito com Dia H não. É e temos duas áreas 
que não temos agente comunitária, e aí a gente faz um 
trabalho de controle aqui. Todas as crianças da microárea 2, da 
microárea 5 que passam por algum tipo de atendimento aqui a 
gente aproveita e faz” (Enfermagem 4).     
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“Todo mundo da minha área que toma quem já saiu da faixa 
etária quer tomar porque gostou, ficou bem. E as crianças que 
tomam, todo mundo fala bem” (ACS 4). 

 

As ACS têm um papel importante na divulgação da distribuição dos nosódios. 
“O nosódio eles procuram porque é feita uma propaganda 
muito grande pelos agentes de saúde. Aí os agentes de saúde 
atuam muito na busca ativa dos pacientes. Aí tem uma 
aceitação muito grande” (Dentista 2). 
 
“A gente tem um caderninho, se a pessoa perguntar, a gente 
tem as informações para dar [...] ‘Mas o que que é isso? Pra 
que que serve? Como é feito?’ Aí a gente tem um livrinho, 
explica. [...] Aí eles veem, aí eles gostam muito” (ACS 10). 
 
“Fica todo orgulhoso ‘Ó cobri toda a minha área, todas as 
crianças tomando nosódio’ [inserção do ACS] ‘Que legal, 
minhas criancinhas estão protegidas’” (Médico 2). 
 
“E assim, e as agentes comunitárias tiveram e têm sempre um 
papel importante, porque são elas que acabam distribuindo na 
ponta, quando a gente recebe aqui até hoje” (Gestor 1). 

 

Ainda com relação ao nosódio, cabe ressaltar que todo ano, de acordo com 

que consta em contrato para aquisição e distribuição do medicamento, é feita uma 

capacitação da equipe para distribuição e utilização pela população alvo.  
“Quando tem o nosódio também conforme muda porque era de 
um jeito e foi mudando... toda vez [...] É quando isso muda aí 
eles vêm [equipe responsável pela capacitação]...” (ACS 7). 

 

A adesão ao nosódio IRA é unanimidade entre os entrevistados, os relatos 

reforçam o porquê desta prática homeopática ser utilizada na APS de Petrópolis até 

os dias atuais. O principal motivo parece ser a efetividade do tratamento, mesmo 

que careça de pesquisa atualizada sobre o impacto do medicamento no controle dos 

quadros respiratórios da população. 
“O que deu certo foi a vacina [nosódio], né, a da gripe. É o que 
deu certo, aqui que todo mundo aderiu” (ACS 1). 
 
“As pessoas aderiram bem. Principalmente aquele negócio de 
nosódio. No início que veio aqui, no ano seguinte, as pessoas 
já perguntavam se não ia ter, então eu acho que foi bem válido 
aqui para gente” (ACS 8). 
 
“Até hoje então anos e anos e as pessoas já chega essa época 
já começam a procurar ‘E o nosódio, e o nosódio?’ [...] Tudo 
mundo sabe o que é nosódio entendeu?” (Enfermagem 3). 
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“Como as pessoas gostam desse tal de nosódio, dessa tal de 
vacina da homeopatia” (Enfermagem 4). 
 
“Tem aceitado bem, tem gostado vem e fazem não é cem por 
cento, mas assim tem uma cobertura grande, o pessoal faz 
legal. [...] Funcionou as pessoas têm feito tem funcionado, tem 
dado certinho sim” (Médico 1). 

 

Os entrevistados percebem na prática do dia a dia os resultados que foram 

validados pela pesquisa do nosódio. Embora não haja pesquisa atual que confirme 

essa impressão das equipes e haja uma variável de confusão atual que é a 

vacinação de crianças com a vacina contra o vírus influenza. 
“Na minha visão aqui de posto, diminui muito as crianças aqui, 
chegavam assim... era uma, duas, três, quatro com febre, 
encatarrada, dor de garganta. Melhorou assim, muito, diminuiu 
muito [quadros respiratórios]. A aceitação do nosódio é muito 
boa” (Enfermagem 1). 
 
“Olha só, é... eu acho que a gente teve uma diminuição assim 
das IRAs, essas coisas. Mas assim, comprovado a gente não 
tem” (Enfermagem 2). 
 
“Eu acho que a gente tinha muito mais crianças com problemas 
respiratórios e hoje a gente vê que, apesar de ainda termos 
muito, isso caiu bastante e a gente vê o resultado também 
pelas mães que chegam até a gente e falam ‘nossa naquela 
época eu dei para esse aqui olha ele nunca mais teve gripe aí 
esse daqui chegou e está sempre com problema’. Não tem lá o 
nosódio? A gente vê que teve resultado. Grandes resultados” 
(ACS 6). 
 
“hoje a gente recebe muito menos demanda de criança com 
gripe, com pneumonia né, do que antigamente, antigamente 
dava essa época e as vezes era três, quatro por dia criança 
com tosse com isso, ainda mais por que aqui é úmido né? [...] 
É frio, então o povo tosse pra caramba e agora é bem raro aí 
eu pensei assim ‘Gente ou tá indo pra outro lugar ou realmente 
o nosódio tá’...” (Enfermagem 3). 
 
“O nosódio a gente já tem feito há vários anos, a gente achou 
realmente que reduziu o número de infecções respiratórias nas 
crianças” (Médico 1). 

 

Mesmo com as mudanças ao longo dos anos na apresentação e forma de 

administração do nosódio, este permanece como uma prática aceita e difundida 

entre as equipes e a população. Os entrevistados relatam que as mudanças 

facilitaram o armazenamento e a distribuição. A mudança de líquido para glóbulos 

em dose única melhorou a aceitação da população e reduziu a necessidade de 
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espaço para armazenamento. A dose única possibilitou a administração da 

medicação na unidade, sob supervisão, o que garante o recebimento adequado da 

medicação. 
“Da própria apresentação, né, do glóbulozinho que não ocupa 
muito espaço. Antigamente, imagina, você carregar vários 
frasquinhos até a casa da pessoa, e tinha que ir lá… agora tão 
facilitando o acesso, tanto pra gente distribuir nas casas, nas 
visitas domiciliares, quanto para as mães virem buscar. Então, 
é… a gente consegue alcançar bem. [...] Quando a gente faz 
essa dosagem supervisionada é interessante porque a gente 
vê que a criança realmente recebeu” (Enfermagem 4). 
 
“Eles não gostavam muito quando era o líquido, porque o 
líquido tinha um cheirinho de álcool. Depois que mudou pra 
bolinha, igual eles falam, aí eles pararam de questionar um 
pouquinho” (ACS 10). 
 
“Eu lembro primeiro que veio era até um líquido, cê pingava 
tantas gotinhas por tanto tempo em determinada idade e 
depois que veio os glóbulos. Quando era o liquidozinho a 
aceitação era bem menor, dos nosódios. Ai, meu filho não 
gosta, vai cuspir. Nunca deu pra criança” (ACS 2). 
 
“O nosódio a gente tem tido bons resultados é uma coisa mais 
prática por que é uma coisa sim é uma dosagem única anual 
para as crianças [...] a gente quantifica as agentes vão lá 
avisam, as crianças vêm aqui e fazem dose única né?” (Médico 
1). 
 
“Agora é uma só [apresentação - microglóbulo dose única] para 
todo mundo, então facilita né” (Gestor 1). 

 

 

6.2.3.2 Aspectos negativos 

 

Como relatado durante a análise documental, a dificuldade de encontrar 

documentos referentes a implantação e desenvolvimento do projeto pode ser 

comprovada pela fala de um dos entrevistados 
“A Secretaria de Saúde, ela é nômade. Então, a cada ano ela 
tá num lugar, dependendo do desejo. Então, a gente perdeu 
coisa. Tinha muitas coisas minhas que foram perdidas. Quando 
passou tudo pra computador, que já faz levantamento, aí agora 
eu tenho uma memória, mas antes não tinha” (Gestor 2). 

 

Com relação ao PRHOSAF, as entrevistas apontam diversos motivos para a 

descontinuidade do programa em todas suas fases, ficando apenas o nosódio como 
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estratégia homeopática ainda utilizada na APS de Petrópolis. Um ponto levantado foi 

a falta de manutenção do treinamento com reciclagens. 
“Eu realmente eu não uso mais a muitos anos por que perdi a 
mão, esqueci, passou, não teve reciclagem não teve mais nada 
pra relembrar a gente daquilo e isso ficou pra trás né? [...] Hoje 
eu confesso que assim eu acho que nem uso mais nada, se 
usar o nosódio só, nem faço uso de mais nada na homeopatia 
mesmo aquilo que eu já usei um dia né” (Médico 1). 
 
“Eu acho que poderia fazer primeiro uma reciclagem pros 
profissionais, um novo curso, alguma coisa assim, porque tudo 
muda, de lá pra cá já deve ter mudado bastante coisa” (ACS 2). 

 

Outra questão que ficou evidente no discurso dos entrevistados foi o não 

apoio por parte dos homeopatas da rede. Isso se deve muito provavelmente ao não 

envolvimento destes na construção do programa junto com os idealizadores o que 

pode ter inviabilizado a operacionalização adequada da proposta pelas equipes da 

ponta. Uma das queixas já citadas na fase de implantação foi a falta de convite para 

que os homeopatas da rede interessados participassem das discussões da 

elaboração do programa. 
“O que eu acho que aconteceu que uma vez o xxx comentou 
foi que... foi pressão de alguns médicos homeopatas por que 
você estava praticando homeopatia popular e povo achava que 
não deveria e aí” (Enfermagem 3). 
 
“É, eu acho que o grande entrave hoje é o corporativo. Não é 
só isso. Hoje, a gente tem outra questão, que é a política de 
práticas integrativas que são vinte e nove práticas. Em dois mil 
e seis eram cinco, do qual homeopatia era a principal, era a 
mais conhecida. [...] Hoje, muitas, tomaram o lugar que era da 
homeopatia. Mas, por conta, acho, que dos próprios 
homeopatas. [...] o problema que a gente tem aqui é o 
homeopata. Por ciúme, vaidade, corporativismo, essas coisas. 
[...] Até mesmo dentro da própria secretaria de saúde tinha 
profissionais que era homeopatas que se recusam a fazer o 
projeto entendeu? Houve alguns conflitos dentro das próprias 
equipes de atenção básica por conta dessa coisa coorporativa 
‘Que homeopatia é só de médico, que é só médico que pode 
fazer’ então isso deu uma meio que meia trava né no processo” 
(Gestor 3). 

 
“Todo mundo sabe que eu sou [homeopata]. Trabalho na rede. 
‘Ah, então vamos chamar primeiro a xxx pra ela passar pros 
agentes’. Quer dizer, não teve aquele vínculo entre, é... o 
médico e a equipe, entendeu? [...] eles não me chamaram” 
(Médico 3). 
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A descontinuidade em virtude de questões políticas, como troca de governos 

e falta de financiamento também foram levantadas. 
“Ai foi questões políticas de saúde né, muda o prefeito e as 
coisa vão se... e também muito por conta do corporativismo 
mesmo né, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer a 
homeopatia assim, por que eu quero fazer a homeopatia 
assado...” (Gestor 3). 
 
“Olha, eu acho que ele morreu antes da hora. Entendeu? Acho 
que assim, ele não deu porque não teve investimento e não 
teve vontade política na época. [...] Eu não me lembro se isso 
foi no começo do governo, e depois o outro governo não se 
interessou. Depois teve a troca pro mesmo, então pudesse ter 
sido isso, entendeu? E aí nessa troca, voltar a única coisa que 
sobreviveu foi o nosódio” (Enfermagem 2). 
 
“É, tudo o que é de serviço público acaba sendo interrompido 
de acordo com a vontade política. Como tudo! Eu acho que a 
cobrança também, é muito pouca, entendeu? Tanto a cobrança 
dos profissionais, a cobrança da gestão, a cobrança do negócio 
funcionar direito. Lá você faz de qualquer jeito. E aí, nada 
funciona. Essa ideia errada de que serviço público não precisa 
ter excelência” (Dentista 1). 
 
“Sinceramente, eu acho que falta o incentivo da prefeitura. O 
que falta é isso porque também não tem condição de manter 
todos os postos com esse tipo de coisa assim sem dinheiro. Eu 
acho que atualmente a prefeitura só repassa verba para o 
nosódio, entendeu? então... se a prefeitura não manda pra o 
projeto não tem como manter isso porque essas coisas são 
caras” (ASB). 
 
“Bem o projeto não deu certo, porque não teve uma política 
eficaz, né? Assim... foi uma coisa que não teve continuidade. 
Formaram-se alguns médicos, distribuíram os remédios e ao 
longo do tempo, isso foi se perdendo, entendeu? Não teve uma 
política, não teve subsídio, então assim... a coisa se perdeu” 
(Médico 3). 

 

A indisponibilidade da medicação nos postos ou o subsídio para aquisição 

também foram pontos comentados. 
“Outra grande questão é a questão de medicamentos né, que 
eu acho que é a grande entrada da homeopatia hoje, não 
adianta você colocar um monte de homeopatas nas costas se 
você não tem como aviar receita né. [...] Não funciona, porque? 
Por que você tem que ter todas as matrizes e todas as 
potencias e acaba uma matriz sem fazer a licitação, então isso 
acaba que não... Você tem... Começa com uma farmácia, essa 
farmácia ela vai se desmontando ao longo dos anos, foi o que 
aconteceu com todas elas” (Gestor 3). 
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“E assim, não tem subsídio do governo. [...] só os nosódios. Se 
eu tenho alopatia e ele pega de graça, por que que ele vai 
pagar homeopatia? [...] A gente não está estruturado para fazer 
isso funcionar legal. Eu não posso fazer uma homeopatia mais 
cara do que a indústria química” (Médico 4). 
 
“Tiveram algumas adequações, essa questão da farmácia, isso 
aí foi uma coisa que realmente, de questão de burocracia 
naquele momento, ficou meio que emperrado” (Gestor 1). 

 

Com relação ao nosódio não houve uma proposta enquanto política pública 

que determinasse a utilização do mesmo em todas as equipes da APS, mesmo após 

o resultado favorável apontado pela pesquisa de doutorado. Até hoje é utilizado de 

acordo com a vontade da equipe em aderir a essa iniciativa. Um aspecto que pode 

ter favorecido tais atitudes foi a não inserção no processo de alguns profissionais, 

que acabaram por se sentir colocados de lado.  
“Não houve, assim, é uma política pública do município, a partir 
de hoje todas as unidades receberão os nosódios, distribuirão 
os nosódios. É... uma orientação mesmo de Secretaria de 
Saúde. Ficou muito do livre arbítrio. Faz se quiser. E aí, assim, 
muitas... muitas comunidades... se isso realmente foi eficaz, 
muitas crianças não utilizaram. Não... não... não se 
apropriaram e não puderam usar porque a equipe não era a 
favor. A gente, no início, tinha muito problema. As pessoas, 
assim... alguns eram terminantemente contra [...] aonde 
enfermeiro e nem médico não quer não tem” (Gestor 2). 
 
“Por exemplo, eu não fui chamada pra discutir por que que viria 
nosódio praqui, né, principalmente. Assim, chamaram os 
agentes de saúde, entendeu? Então, através dos agentes de 
saúde que eu tomei conhecimento que ia vir o nosódio pra cá. 
Então, assim, eu que sou homeopata não fui, é... inserida, 
entendeu? Assim, não... não me participam, simplesmente 
chegam, [...] deixam o nosódio, “ó, é pra distribuir...” (Médico 
3). 
 
“É igual aqui, né, pessoal que mora pra lá. Que mudou. Que 
era daqui e que pegava vacina [nosódio] daqui quer saber se 
não pode pegar aqui, porque pra outros lugares não têm” (ACS 
3). 

 

Outro ponto de fragilidade importante com relação ao nosódio é que toda 

estrutura gira ao redor de uma única figura. A produção e distribuição do 

medicamento é exclusiva da farmácia que pertence ao IRC.  
“Porque, assim, é uma coisa que a qualquer momento pode 
sair, não é pra sempre. Né? Então, assim, acho que a 
fragilidade do repasse dos nosódios pra mim é uma 
preocupação [...] é muito frágil, porque é um convênio. Nada 
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garante que vai continua. [...] Ele podia receber, fazer um pacto 
lá, atender pelo SUS cinquenta pessoas, dá os nosódios, mas 
ele não, a preocupação dele é com a comunidade, é com a 
saúde física, com a saúde mental. Xxx é uma pessoa muito 
voltada, assim, pra comunidade. E eu acho que isso deu certo 
por causa dele. [...] Ele tá indo. Então, algumas coisas ele já 
não faz. Daqui a pouco, o instituto fica órfão. O instituto sem 
xxx não tem, não tem... vai ficar outras pessoas, mas não com 
essa ideia de comunidade” (Gestor 2). 

 

Uma fragilidade na manutenção da utilização do nosódio, referida nas 

entrevistas, foi a ausência de uma pesquisa atual sobre a efetividade de redução 

dos quadros respiratórios em crianças, com a utilização dessa prática ao longo dos 

anos. A única pesquisa que mediu o impacto foi a realizada durante a tese de 

doutorado da UFRJ, depois disso nenhum tipo de pesquisa foi realizado, mesmo 

após as alterações na apresentação e forma de administração ocorridas ao longo 

dos anos. 
“Mas a gente não tem hoje uma avaliação, isso diminuiu, 
realmente, o número de infecção ne, nas doenças respiratórias 
de inverno em Petrópolis. A gente não tem uma pesquisa 
mesmo de quanto isso influenciou... né? Reduziu, melhorou a 
qualidade de vida. Então, a gente não tem a comprovação 
dessa eficácia pra dizer não, a gente implanta por causa da 
eficácia. [...] A gente não reavaliou” (Gestor 2). 
 
“Dificuldades eu acho, eu diria o seguinte eu acho que a gente 
não tem muito instrumento de avaliação, de controle, fica às 
vezes meio perdido... Né? E poderia tá reverberando e tá 
trazendo um retorno de reconhecimento melhor pra essa 
prática, pra essa terapêutica, entendeu?” (Médico 2). 

 

A última apresentação do nosódio, do ano de 2019, gerou desconfiança nas 

equipes e principalmente na população com relação a efetividade. 
“E o pessoal acredita mesmo, tanto que dessa vez veio uma 
cápsula assim uma coisa assim, unzinho. [...] Puntiforme 
[microglóbulo], aí a gente olhava, olhava meu Deus do céu o 
pessoal vai acreditar nisso aí. [...] Eles não vão acreditar nisso 
não. [...] Mas isso tem sido assim, então eu acho que sabe? 
Vai continuar fazendo efeito” (Enfermagem 1).  
 
“Mas esse ano foi mais difícil pra fazer com que as pessoas 
acreditassem nele, né? Porque olhava aquela coisa tão 
pequena” (ACS 3). 
 
“A dificuldade é que muitos não acreditam, alguns não 
acreditam, né, na eficácia ainda agora que veio tão 
pequenininho” (ACS 4). 
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6.2.3.3 Sugestões 

 

Alguns pontos importantes forram levantados como sugestões durante as 

entrevistas. Com relação ao PRHOSAF duas questões importantes foram o tempo 

para atendimento e a disponibilidade da medicação. 

Com relação ao atendimento foi sugerido que fosse disponibilizado um tempo 

maior de consulta ou um turno durante a semana especifico para esse tipo de 

atendimento, com marcação de menos pacientes. A necessidade de um tempo 

maior de atendimento no caso da homeopatia também foi citada como uma 

dificuldade inicial na implantação de PIC no Município de Campinas, em virtude da 

forma de repasse financeiro (NAGAI; QUEIROZ, 2011). Durante o Primeiro Encontro 

de PIC de Petrópolis, realizado em 2019, do qual esta pesquisadora teve 

oportunidade de participar, o mesmo tema foi abordado. Foi relatado que a cobrança 

de produção é um entrave na realização da PIC na ESF, tendo em vista a maior 

necessidade de tempo e menor número de atendimentos, o que gera discrepâncias 

na avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (Pmaq). 
“Então, assim, pra você trabalhar com homeopatia num posto 
de saúde, você tem que ter muito mais que 15 minutos. Você tá 
entendendo?” (Médico 4). 
 
“Ou então teria que ter um dia da semana, não sei qual, pra… 
só pra homeopatia. Esse dia nós vamos atender durante a 
parte da manhã, 4 pacientes pra homeopatia” (Enfermagem 1). 
 
“Você precisa de um tempo maior na consulta, os pacientes 
estão extremamente ansiosos, por exemplo, pra eu marcar 
homeopatia, eu cato o paciente e peço pra ele voltar numa 
outra hora, porque tem que ter uma atenção maior. Às vezes o 
paciente que nunca usou, tem que fazer uma consulta que 
demora, né?” (Médico 3). 

 

A visão dos entrevistados remete novamente a questão do atendimento 

homeopático como especialidade e não o olhar sobre esta terapêutica como uma 

ferramenta. Provavelmente devido a capacitação que foi ofertada no PRHOSAF. O 

Protocolo Constitucional não parece ser uma ferramenta prática para ser aplicada 

em um serviço com uma demanda importante de atendimento por parte da 

população. No entanto, a homeopatia apresenta ferramentas importantes que 

poderiam ser empregadas no dia a dia das equipes, sem a necessidade de grandes 
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treinamentos. Uma destas opções seriam os medicamentes episódicos ou 

circunstanciais, como tentou ser feito em relação as boticas. Porém a forma de 

distribuição da mesma, talvez não tenha sido adequada. Ter o medicamento no 

posto, talvez seja uma estratégia melhor do que a distribuição em larga escala para 

a população em geral, até mesmo por que existem as questões de afinidade por 

esse tipo de tratamento por parte da população.  

Os próprios entrevistados levantaram como sugestão a questão da 

disponibilidade da medicação na unidade, em alguma farmácia central de 

homeopatia ou com alguma foram de subsídio por parte do governo. Também com 

relação a esse tipo de tema o Encontro de PIC de Petrópolis trouxe algumas 

considerações. Foi dito que os insumos não são fornecidos pelo SUS. Que este só 

financia as consultas, o que inviabiliza a realização de algumas PIC que necessitam 

dos mesmos para sua realização, como é o caso da homeopatia. Com relação as 

farmácias houve o relato que o financiamento do medicamento pronto é viável em 

algumas situações, mas não em grande escala e que farmácias locais não seriam 

viáveis. 
“Vim para o posto né... tem remédio de hipertenso, diabético, 
poderia ter a homeopatia também. Eu acho que ia ser muito 
bom” (ACS 3). 
 
“Pra gente aqui seria ótimo voltar essa botica e ter né esses 12 
remedinhos na caixa. É muito bem aceitado” (ACS 7). 
 
“Então assim, eu acho que se o governo quer homeopatia ele 
tem que tá em cima pagando parte da medicação. [...] não se 
investiu em farmácia para os postos de saúde. Se essas 
existissem pequena que fosse, você já começaria, sabe, a 
utilizar. As pessoas começariam a se acostumar com esse tipo 
de medicação. Porque não é difícil, sabe, você inserir na 
comunidade, mas eu tenho que ter meios. [...] Veja bem, eu 
tenho uma farmácia de alopatia e uma de homeopatia, eu 
tenho um paciente que não tem dinheiro para comprar remédio. 
E eu não tenho na alopatia, o que eu preciso para ele tomar. 
Mas, eu tenho na homeopatia, entendeu, um composto que vai 
funcionar melhor. Você acha que ele não vai levar?” (Médico 
4). 
 
“A atenção básica ela tem que ter o medicamento na atenção 
básica, como são os programas tipo de hipertensão, diabetes. 
Eu mando aquela botica pro posto. [...] Aí pode ser as 
prefeituras locais, [...] O próprio ministério da saúde pode 
fornecer. Central do ministério da saúde é um jeito fácil, mas 
isso é um problema difícil de conseguir né, por que ai você vai 
entrar em brigas teóricas e... de egos que não é fácil” (Gestor 
3).  
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A disponibilidade de algumas medicações homeopáticas na unidade básica 

de saúde foi levantada por alguns entrevistados. Durante o encontro de PIC uma 

sugestão foi o retorno da homeopatia popular, com a disponibilização das boticas 

homeopáticas nas unidades e não nas casas da população adscrita. O relato leva 

em consideração uma maior aderência quando os insumos existem nas unidades, 

informando que as pessoas respondiam bem a esse tipo de tratamento. Para tanto o 

custeio destes pela Secretaria de Saúde foi sugerido. Uma parte significativa da 

procura por serviços médicos tem como razão problemas e distúrbios que não 

podem ser detectados ou tratados pelo foco mecanicista projetado pela medicina 

alopática. Com relação a homeopatia, na atenção básica, a maior parte das 

consultas é dirigida a dores crônicas, alergias e problemas emocionais relacionados 

à qualidade de vida e ao social (NAGAI; QUEIROZ, 2011). A fala dos entrevistados 

remete a essas mesmas situações clínicas comuns da APS. Tornando-se importante 

para condução terapêutica desses casos o acesso ao medicamento homeopático na 

rede SUS. 
“Foi muito legal, foi uma experiência muito legal eu fico 
pensando que a gente podia ter de novo né? [...] por que 
assim, eu realmente acho muito importante que você tenha 
isso na unidade, pra oferecer. O que foi o meu projeto? E ter 
alguns medicamentos da homeopatia pra tratar algumas 
situações tipo escabiose, pediculose que é recorrente pra 
caramba [...] ai trazer o nosódio escabiose piolho. [...] e tratar 
sintomas da menopausa por que também é muito recorrente 
dentro da saúde da mulher e também por conta... toda a 
polemica né, da reposição hormonal, [...] a gente consegue 
usar de repente a homeopatia. Então a minha proposta pra 
secretaria foi... mas eu preciso que eles, que eles forneçam 
esses insumos né?” (Enfermagem 3). 
 
“E você tem que primeiro fazer uma farmácia básica mínima 
com os remédios policrestos que você sabe que vão sair mais, 
aqueles remédios mais comuns das doenças, das ‘ITES’ como 
a gente fala... então, das doenças agudas, isso é uma coisa 
que deveria ser feito. [...] Então é assim, tem que ter uma 
política, direcionada, e o subsídio, é isso. Você tem que ter 
uma farmácia básica que você possa prescrever e o paciente 
ter acesso ao remédio, que hoje em dia ele não tem, é caro. É 
bem caro” (Médico 3). 
 
“Que tivesse uma central de distribuição dos básicos. Por 
exemplo, pra amigdalite, é… as doenças mais comuns, pelo 
menos da infância, tivesse um lugar, uma farmácia popular de 
homeopatia que distribuísse, fizesse bons preços, igual é na 
farmácia popular. Por exemplo, assim, a sinvastatina com a 
receita é 99 centavos, entendeu?” (Enfermagem 1).    
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Outra possibilidade aventada, durante as entrevistas, para disponibilização do 

tratamento homeopático foi utilização de profissional especializado para fazer o 

atendimento ou disponibilização de homeopata no NASF. Cabo (2013) propõe um 

modelo de apoio matricial para homeopatia na ESF com características distintas da 

que concebemos hoje. Sugere um apoio “in loco” realizado pelos médicos de família 

que têm formação em homeopatia, favorecendo a incorporação da práxis do 

exercício dessa terapêutica, diretamente no território onde, por excelência, o cuidado 

se dá. Sem dúvida o NASF pode e deve contemplar em seu corpo a homeopatia e 

demais práticas integrativas para exercer este apoio junto às equipes que suporta, 

mas isso não invalida que o homeopata presente nas próprias equipes de referência 

sirva de apoio local. Esse matriciamento “ao lado” permite que o homeopata exerça 

o cuidado diretamente na Atenção Primária. 
“Eu acho que pra ter viabilidade teria que pôr um outro 
profissional pra fazer isso. Você entendeu?” (Médico 4). 
 
“Acho é que interessante, mas até com relação á custos e a 
viabilidade acho que às vezes... você tá fazendo isso tudo e 
era mais barato você pegar lá quatro ou cinco homeopatas 
botar um por região e eles atenderem e ponto. [...] ainda mais 
com essa rotatividade que a gente tá. [...] você treina quarenta 
dali a pouco trinta dos que você treinou já foram embora tem 
trinta novos aí você vai ter que treinar tudo de novo, às vezes 
era mais fácil você ter um serviço em que as pessoas 
referenciassem. Por que não ter um homeopata em cada 
NASF? Cada município resolve como vai fazer o seu então 
ponha um homeopata! [...] E aí você só precisaria realmente 
sensibilizar os profissionais, olha agora tem ali uma 
homeopatia” (Médico 1). 

 

Um ponto crucial levantado foi o envolvimento de toda a equipe no processo 

de idealização do programa, além de uma adequada estruturação e organização de 

todo processo. O manual de implantação de serviços de práticas integrativas e 

complementares no SUS, editado pelo Ministério da Saúde, ressalta que quanto 

maior a participação dos atores envolvidos (população, equipes de saúde dos 

serviços, gestores, entre outros), maiores as chances de que o processo seja, de 

fato, realizado com sucesso (BRASIL, 2018). Santos e Tesser (2012) estabeleceram 

um método para implantação e promoção de acesso as PIC no âmbito da APS. O 

método compõe-se de quatro fases: Estabelecimento de responsáveis; Análise 

situacional; Regulamentação e Implantação. Com relação ao estabelecimento de 

responsáveis, propõem a definição de um núcleo responsável pela condução do 
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processo, preferencialmente de caráter multiprofissional e com expertises em 

variadas PIC. Recomendam ainda que a responsabilidade não fique exclusivamente 

em uma única pessoa, visto que poderia levar a centralização política e 

administrativa do processo e consequente diminuição do aprendizado institucional. 

Referem ainda que em municípios de pequeno porte às vezes isso não é possível, 

recomendando a identificação de profissionais em municípios vizinhos consorciados 

ou “consorciáveis”. A importância do estabelecimento do núcleo responsável é a 

representatividade profissional e a facilidade de diálogo com os demais atores 

envolvidos, fomentando a cogestão. Durante análise situacional, sugerem que o 

núcleo responsável realize mapeamento dos profissionais capacitados em PIC, 

atuantes ou não, de acordo com as unidades de saúde e competências específicas. 

A partir desses profissionais, iniciam-se as discussões de implantação e acesso, por 

meio de seminários organizados por temas e conduzidos por alguma questão 

norteadora. A mesma dinâmica participativa pode ser adotada com os gestores e 

representantes da sociedade a fim de problematizar e compreender as dificuldades 

relacionadas à promoção do acesso e implantação das PIC. Ao final dos seminários, 

recomendam que sejam registrados os tópicos importantes, na visão de cada esfera 

(profissionais, gestores e sociedade) que, juntamente com o mapeamento de 

profissionais, compõem uma síntese da análise situacional das PIC no município. 

Relatam que a regulamentação pode ser realizada por uma política municipal ou por 

ato institucional do gestor municipal, que estabelecerá normas gerais para o 

desenvolvimento das PIC, tais como: fluxos de acesso aos usuários; organização da 

demanda; estruturação dos serviços e do processo de trabalho das equipes; 

registros de atendimentos e procedimentos; disponibilização de medicamentos e 

insumos relacionados; processos educativos e de participação social, entre outros. 

Recomendam que a aprovação da versão final da normatização municipal seja 

realizada num encontro com profissionais e gestores, podendo ainda ser submetida 

à consulta pública e aceitação do Conselho Municipal de Saúde para que, após 

formatação e adequação judicial, o secretário municipal de saúde possa aprovar e 

encaminhar à publicação. Referem que a implantação progressiva tende a favorecer 

os processos de mudança, por isso essa fase deve ter caráter descentralizado, com 

apropriação democrática dos processos de gestão e atendendo às especificidades 

locorregionais, considerando que isso influencia na qualidade dos serviços, e propõe 

que seja desenvolvida de forma contínua e cíclica. Sugerem que em cada ciclo se 



101 

trabalhe algumas poucas unidades de saúde. Tais ciclos devem se desenvolver em 

quatro etapas: Etapa A – Início do ciclo de Implantação; Etapa B – Pactuação do 

Plano Local de Implantação; Etapa C – Viabilização de tutoria; Etapa D – Atividades 

de apoio relacionadas à Educação Permanente em Saúde (SANTOS; TESSER, 

2012). 
“A palavra chave para isso, entendeu? Estruturação. Tem que 
fazer uma apostila? Faça, mas, faça didática. [...] Batemos na 
mesma tecla estruturar antes de iniciar. Você não pode montar 
uma escola, se já não tiver as carteiras, as salas de aula, não é 
isso? A diretora... Os professores, os alunos vão vir depois. A 
homeopatia é a mesma coisa. Você tem a direção, os 
professores e os alunos vão chegar. Os pacientes vão chegar. 
Se tiver estruturado. Isso é estruturação, organização” (Médico 
4). 
 
“Chamar os médicos interessados, principalmente os 
homeopatas, porque tem vários homeopatas na rede, [...] 
pensar se isso é uma coisa que os médicos tão interessados 
em fazer na rede, entendeu? E aí a partir disso fazer uma 
política pra isso, né? Porque tem que ter, você não pode só 
botar o médico atendendo, você tem que dá subsídio pra ele. 
[...] discutir como isso vai ser feito, entendeu? É… clarear qual 
a política e qual o perfil” (Médico 3). 
 
“Faltou uma regularidade que volta naquela questão de 
sistematizar, precisa sistematizar organizar mais, eu acho que 
né ter um controle melhor de avaliação” (Médico 2). 

 

A disponibilização da homeopatia na atenção básica de forma protocolar, 

também é vista como um ponto importante por um entrevistado. Embora pareça um 

contrassenso, esta proposta é possível, talvez não nos moldes como o PRHOSAF 

foi implantado. A utilização de algumas ferramentas homeopáticas poderia ser 

empregada de forma simples em algumas situações clínicas da ESF. Existem 

escolas de homeopatia que desenvolvem pesquisas e protocolos clínicos como, por 

exemplo, os protocolos de Hepatite C (REIS, 2013) e ELA - Esclerose Lateral 

Amiotrófica (MENDES et al., 2011) da ABRAH. 
“Agora quando você coloca vou fazer a homeopatia na saúde 
da família se você não tiver um protocolo, aí você me pergunta 
o que eu acho... Eu volto à homeopatia clássica 
Hahnemanniana eu entendo que a homeopatia no SUS na 
minha... no meu ver o caminho é esse entendeu?... É treinar 
profissionais para fazer a homeopatia Hahnemanniana em 
dose única, que aí você tem uma botica em cada posto, que é 
muito simples e ali tem o recurso pra você tratar e usar a 
homeopatia, entendeu? É treinar os profissionais na 
homeopatia clássica, ou seja, na atenção básica é assim ‘Ah, 



102 

mas eu quero fazer diferente’ então vai pro consultório...Faz no 
seu consultório em outro lugar, mas na atenção... Não tem um 
monte de coisa na atenção básica que é protocolar?” (Gestor 
3). 

 

Também como sugestão de retomada e fortalecimento da homeopatia foi 

levantado pelos entrevistados o fortalecimento das PIC. O encontro realizado em 

Petrópolis, em 2019, sobre o tema, também favorece essa visão. Nesta ocasião 

houve a informação que 80% das PIC acontecem na Atenção Básica, sendo que há 

um aumento de 50% na procura por esses tipos de prática. No entanto, uma 

dificuldade aventada no encontro foi o planejamento, pois não existem dados 

numéricos no e-SUS com relação às PIC. Uma sugestão dada pelo atual Secretário 

de Saúde do município foi criar um grupo de trabalho. O Plano Municipal de Saúde 

(PMS) de Petrópolis para o quadriênio 2018-2021 traz como meta a elaboração de 

um projeto para fortalecer e desenvolver as Práticas Integrativas e Complementares 

no Município, com objetivo de aprimorar a Política de Atenção Básica. Apresenta 

também como uma deliberação da 14ª Conferência Municipal de Saúde a ampliação 

da Política Nacional de Práticas Integrativas. Uma proposta apresentada pela 

FIOCRUZ para o PMS de Petrópolis é a implantação do Programa de Práticas 

Integrativas e Complementares de Saúde, com particular referência à dispensação e 

uso das plantas medicinais, entre outras práticas (PETRÓPOLIS, 2017). 
“Eu acho bom porque assim né, tá todo mundo voltando, mas 
voltando com a visão de práticas. E se não mudarem essa 
visão, a homeopatia acaba. É o que a gente faz aqui em 
Petrópolis hoje, a gente não trabalha só com homeopatia. Faz 
tudo. Hoje eu trabalho com práticas, o que a gente chama de 
Naturopatia” (Gestor 3). 
 
“A gente tem essa questão das PICs agora né? Eu acho que 
assim, de repente eu nem sei se é pegar carona, né? Porque é 
aproveitar um pouco essa ideia né? [...] Porque assim, hoje em 
dia eu acho que tem mais profissionais interessados e que 
comprariam essa ideia do que anteriormente” (Enfermagem 2). 

 

Com relação ao nosódio, a principal sugestão foi a realização de uma nova 

pesquisa de impacto para avaliar a real efetividade dessa prática na redução dos 

quadros respiratórios em crianças, atualmente. Isto ratificaria ou não o uso dessa 

terapêutica na APS de Petrópolis, visto ser uma ação frágil, apoiada somente na 

pesquisa realizada há 10 anos atrás. Isso tornaria viável a manutenção (ou não) do 

nosódio como uma estratégia da SMS de Petrópolis. 
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“Eu acho que faltou uma estruturação melhor, senão você dá o 
nosódio, você tá fazendo, mas tem que ter uma avaliação disso 
melhor né? [...] A gente começar a fazer uma observação, um 
estudo dirigido mesmo né voltado para isso, então selecionar 
uma micro área um grupo de crianças que estão tomando o 
nosódio regularmente né com outras crianças que não 
tomaram né para tá medindo mesmo essas experiências, 
esses impactos nisso né? [...] Por quanto tempo vai usar? Com 
que crianças? A gente teve um pouco assim usou para uma 
determinada faixa etária depois no final ampliou a faixa etária... 
Então assim tá acompanhando também com uma discussão 
com uma reflexão em cima disso” (Médico 2). 
 
“Mas, qual a estatística que nós temos? Eu não tenho 
estatística nenhuma. Eu sei que foi distribuído. Funciona? 
Funciona. Mas, e estatisticamente como é que estamos sobre 
isso? Quem está fazendo esse levantamento? Quantas 
pessoas estão usando? Como que essas crianças estão agora, 
como estavam antes? São coisas que você tem que fazer um 
levantamento, não adianta jogar assim. Faz isso, faz aquilo 
porque eu sei que dá certo. Mas, se eu não tiver 
estatisticamente preparado para fazer esse levantamento eu 
fico perdido aí nesse caso. Entendeu? Os nosódios que estão 
aí, estão funcionando. Eu sei que funciona, eu sei que são 
usados. Eu sei que muita infecção respiratória diminuiu. Mas 
diminuiu de onde, para onde?” (Médico 4). 
 
“A gente merecia fazer uma pesquisa sobre os nosódios pra 
ver eficácia disso. [...] Primeiro essa pesquisa de impacto. Quê 
que aconteceu... é... a eficiência, a eficácia, no território. Agora, 
pra mim, tinha que ter uma grande pesquisa em cima disso pra 
comprovar mesmo, porque o grande número de gripe, né, de 
crianças que têm doenças respiratórias de inverno em 
Petrópolis diminuiu quanto? [...] a gente podia fazer vias as 
internações. Essas crianças têm os nosódios nas unidades? 
Elas usam o nosódio? Assim, até pra comprovar pra onde foi o 
dinheiro público que foi investido numa política. [...] Se fosse 
comprado como uma estratégia, né, da Secretaria de Saúde de 
Petrópolis, isso teria que ficar pra sempre” (Gestor 2). 

 

Sintetizando os ganhos com o programa de homeopatia na APS Petrópolis 

podemos citar a abertura para a implantação da PIC e a manutenção do nosódio 

como prática homeopática, até os dias atuais, nessa cidade, em virtude da 

comprovação de sua efetividade por uma pesquisa clínica. A descontinuidade do 

PRHOSAF como um programa deve-se a verticalização das ações, a falta de 

continuidade através de uma política de educação permanente e na falta de acesso 

aos medicamentos. O próprio nosódio tornou-se frágil pela ausência de uma 

pesquisa atualizada sobre sua efetividade após as diversas mudanças ocorridas ao 

longo dos anos.   
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CONCLUSÃO 
 

Ao final de nossa pesquisa, julgamos ter atingido os objetivos elencados ao 

início. Foi possível ter compreensão do processo de implantação e implementação 

da homeopatia na APS de Petrópolis. Nosso pressuposto inicial era que a 

homeopatia fazia parte do cotidiano das equipes de ESF de Petrópolis. Chegamos 

nesse momento compreendendo que o PRHOSAF foi idealizado para inserir a 

homeopatia na ESF de Petrópolis, no entanto a sua efetivação só se deu em parte. 

Permanece até os dias atuais apenas o nosódio IRA como estratégia homeopática 

preventiva de infecções respiratórias agudas em crianças de 0 a 12 anos. As demais 

formas de prescrição homeopáticas foram abandonadas ao longo dos anos, embora 

a aceitação e resposta em algumas situações específicas tenha sido efetiva, 

segundo o relato dos entrevistados. Por tanto pudemos aprender com erros e 

acertos na implantação e operacionalização do programa, esperando trazer 

contribuições para o aprendizado nesse sentido. 

É importante ressaltar que, na dependência da posição em que um agente se 

encontra no contexto do fenômeno, a percepção será diferente. O gestor olha para o 

programa como algo que teve toda chance de dar certo, por dificuldade em analisar 

os próprios erros de planejamento, culpabilizando terceiros pelo fracasso. Por outro 

lado, quando olhamos a visão das equipes, as dificuldades para a o sucesso do 

evento foram a insegurança no lidar, a falta do medicamento no ambiente de 

trabalho, a hegemonia médica, etc. Percebemos, portanto, que o sucesso e/ou 

fracasso de um fenômeno estão relacionados ao olhar de quem o analisa e têm 

causalidades multifatoriais. 

O PRHOSAF foi uma proposta de inserção e popularização da homeopatia a 

partir da ESF no município de Petrópolis. Alguns fatores levaram a não manutenção 

da sua forma original. Os mais significantes puderam ser identificados a partir dos 

documentos e das entrevistas realizadas. Podemos destacar os mais importantes: 

• A falta de discussão entre os pares antes da formulação e 

implementação da proposta. O principal motivo para isso parece ter sido a tentativa 

de resgate de uma homeopatia popular, pautada no uso de medicamentos pelos 

próprios usuários, sem intermédio dos profissionais de saúde. As boticas foram 

entregues a população, mas nem os médicos, nem os enfermeiros e nem mesmo os 

ACS, que eram os principais responsáveis pela distribuição das mesmas, foram 
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envolvidos no processo de acompanhamento da utilização pelas famílias. Não se 

criou uma capacitação que permitisse que a homeopatia fizesse parte do cotidiano 

terapêutico das equipes. Além do mais, os homeopatas da rede não foram 

chamados para fazer parte da formulação da proposta, talvez por conta da 

especialidade médica ser um contraponto à filosofia de uma homeopatia popular que 

se tentava implantar, baseado nos preceitos de Benoit Mure. Cabe ressaltar que a 

homeopatia é uma especialidade médica pautada em critérios clínicos e 

fisiopatológicos, portanto, assim como na alopatia, o uso de algumas medicações 

deve se restringir a critérios clínicos definidos por médicos devidamente 

capacitados, evitando assim o surgimento de intercorrências. Da mesma forma, 

tanto a alopatia quanto a homeopatia permitem o uso de medicamentos para 

sintomas menos complexos. Como exemplo clássico podemos citar o uso de Arnica 

montana em caso de traumatismos. 

• O protocolo de prescrição homeopática escolhido para utilização pelas 

equipes parece não ter sido viável por dificuldades operacionais. Podemos sugerir 

que, em determinadas circunstâncias, o medicamento homeopático seria uma 

ferramenta importante para alguns problemas comuns e de fácil resolução pela 

terapêutica homeopática, como citado pelos entrevistados. Para que isso seja 

possível se faz necessário a disponibilidade da medicação e um protocolo de 

utilização que faça sentido na rotina das equipes, como foi o caso do nosódio. O uso 

de uma homeopatia clássica (Hahnemanniana) baseada em critérios clínicos-

fisiopatológicos bem definidos de prescrição poderia ser um ponto de partida para a 

capacitação dos profissionais. O fluxograma proposto por Carillo Jr poderia ser uma 

ferramenta inicial para elaboração de uma proposta. Poderíamos sugerir ainda a 

participação dos homeopatas existentes na rede como possíveis matriciadores das 

equipes, para viabilização dessa terapêutica na ESF.  

• A permanência do uso do nosódio IRA ao longo dos anos, como uma 

estratégia preventiva na APS de Petrópolis, se deu pelo fato deste ter recebido 

maior atenção por parte de seus idealizadores, associado a uma pesquisa clínica 

realizada em parceria com uma instituição universitária de renome, que confirmou os 

resultados positivos de sua utilização na prevenção de quadros respiratórios em 

crianças de 0 a 5 anos à época. Essa pesquisa foi importante não só pelos 

resultados, mas sua metodologia de coleta de dados favoreceu o engajamento das 

equipes, que puderam observar na prática os resultados alcançados, portanto 
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podemos considerar que houve, nesse caso, uma aprendizagem significativa. Ou 

seja, interesses políticos, científicos e pessoais, aliados ao comprometimento das 

equipes, foram responsáveis pela preservação dessa ação. 

• Também devemos levar em consideração disponibilidade do insumo 

nas unidades e a facilidade na utilização do nosódio, em detrimento das boticas e de 

outros medicamentos que poderiam ser prescritos pelos integrantes das equipes de 

saúde da família. 

• Apesar do nosódio IRA ser a única prática homeopática ainda existente 

na ESF, este tem sua manutenção como política pública de saúde em Petrópolis de 

forma muito frágil. Sua continuidade está embasada, como uma estratégia 

preventiva de saúde, numa pesquisa realizada há mais de 10 anos em parceria com 

a UFRJ e no uso eletivo por algumas equipes e não por toda a atenção primária do 

município. O questionamento que pode ser feito é com relação a todas alterações 

realizadas ao longo dos anos na posologia, duração do tratamento, forma de 

apresentação e abrangência de faixa etária, sem que houvesse fundamentação 

científica sustentando tais atitudes. Não temos como avaliar se tais alterações foram 

feitas por questões técnicas ou se por algum tipo de contingenciamento 

orçamentário, visto que não foi identificado em nossa pesquisa nenhum documento 

que justificasse tais mudanças, exceto a última alteração ocorrida em 2019, que 

introduz o microglóbulo com a justificativa de viabilizar a dose única igual para todas 

as faixa etárias, além da redução de exposição ao açúcar. Que impacto estas 

alterações podem ter trazido para a efetividade e eficácia da utilização do nosódio 

IRA como preventivo de quadros respiratórios em crianças?  

Devemos ainda levar em consideração uma variável com potencial geração 

de confusão, nos dias atuais, que é a vacinação nacional contra a gripe em crianças 

de 6 meses a 6 anos. Sugerimos o desenvolvimento de pesquisa que avalie o 

impacto atual dessa estratégia homeopática preventiva sobre a redução de 

infecções respiratórias em crianças do município de Petrópolis e as correlações com 

a imunização, visto que temos um modelo municipal compatível com estudo de 

caso-controle, visto que nem todas as equipes utilizam o nosódio regularmente.  

Podemos concluir que a inserção da homeopatia na ESF é viável (ou 

possível?), porém para que de fato ela seja utilizada, faz-se necessário uma 

metodologia capaz de dar significado e utilidade no cotidiano das equipes. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE I: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA HOMEOPATAS E 
PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PRHOSAF 
 

Perfil sociodemográfico 

Raça/cor: ___________________________________________________________ 
Sexo: ______________________________________________________________ 
Função: ____________________________________________________________ 
Idade: ______________________________________________________________ 
Nível de escolaridade: _________________________________________________ 
Tempo de atuação na APS em Petrópolis: _________________________________ 
Tipo de formação em homeopatia: _______________________________________ 
 
- Quando começou a usar a homeopatia na ESF? Como foi capacitado? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Qual foi sua percepção inicial sobre essa proposta? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Houve apoio institucional? Que dificuldades identificou? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Como você vê a inserção da homeopatia na ESF?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Como você utiliza a homeopatia no seu cotidiano de trabalho? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Como você vê a utilização da homeopatia pelo ACS/Enfermeiro/Médico da ESF? 
(só para homeopatas) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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- Quais as facilidades para o seu uso? Quais as dificuldades? Identificar limites e 
possibilidades no cotidiano e as estratégias de enfrentamento? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Como vem sendo, ao longo dos anos, a utilização dessa ferramenta? Foi mais 
intensa no início, é mais intensa agora? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- O que considera necessário para melhorar o serviço? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Como você vê a percepção da população ao tratamento homeopático? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Na sua opinião o que deu certo no PRHOSAF e porquê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Na sua opinião o que não deu certo no PRHOSAF e porquê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- O que você acha necessário para melhorar a proposta? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESSOAS-CHAVE 
ENVOLVIDAS NA IMPLANTAÇÃO E NA CONTINUIDADE DO PRHOSAF 
 

Perfil sociodemográfico 
Raça/cor: ___________________________________________________________ 
Sexo: ______________________________________________________________ 
Função: ____________________________________________________________ 
Idade: ______________________________________________________________ 
Tempo de atuação na gestão do município: ________________________________ 
 
- Como se deu a criação do PRHOSAF? Quais foram as motivações? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Na sua opinião o que deu certo no PRHOSAF e porquê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Na sua opinião o que não deu certo no PRHOSAF e porquê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- O que você acha necessário para melhorar a proposta? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Nome: ............................................................................................................................ 
Sexo: Masculino (   )   Feminino (   )    Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço: ...................................................................................................................... 
Bairro: ............................................................................................................................ 
Cidade: .......................................................................................................................... 
Telefone: (.....) ............................................................................................................... 
E-mail: ........................................................................................................................... 
 
Título do Protocolo de Pesquisa: “A HOMEOPATIA NA ATENÇÃO BÁSICA – 

UMA VISÃO SISTÊMICA DA ATENÇÃO À SAÚDE – O CASO PETRÓPOLIS” 

 
Subárea de Investigação: Saúde Coletiva/Saúde Pública 
 
Pesquisador responsável: Raquel Bruno Kalile  
Tel.: (21)99695-8040 / e-mail: raquelbk@terra.com.br 

 
Orientadora: Professora Luciana Maria Borges da Matta Souza 
Tel.: (21)98800-2463 / e-mail: luciana.mborges@estacio.br 

 
Instituição: Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá, Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar – Centro. CEP: 

20071-001 - Rio de Janeiro - RJ.  

Tel.: (21) 2206-9728 / e-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br  

 
Avaliação do risco da pesquisa: 
(X) Risco Mínimo (   ) Risco Médio (   ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

 
Objetivos e Justificativa: 
Geral 

Entender o processo de implementação e implantação da homeopatia na atenção 

básica no Município de Petrópolis, RJ, a partir da análise de documentos e do 

discurso dos sujeitos envolvidos. 

 
Específicos 

1- Descrever a inserção da homeopatia na atenção básica no Município de 

Petrópolis. 
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2- Documentar a implantação e o desenvolvimento do PRHOSAF até o 

momento atual. 

3- Analisar aspectos que possam identificar a viabilidade do PRHOSAF e sua 

sustentabilidade, reconhecendo aspectos que possam ser reproduzidos para a 

utilização da terapêutica homeopática na APS no âmbito das PIC. 

4- Analisar, a partir da percepção de gestores e profissionais de saúde 

envolvidos na APS que utilizam a homeopatia, como vem sendo conduzido o 

cuidado com esta ferramenta no município de Petrópolis. 

 
Justificativa 

A introdução da homeopatia na rede pública, e principalmente na APS, requer uma 

metodologia viável e reprodutível. Portanto, compreender e recuperar o processo 

histórico de implantação de um programa que já tem mais de 10 anos de evolução, 

como é o caso do PRHOSAF em Petrópolis, possibilitará aprender sobre esse 

processo, e até mesmo gerar informações para uma possível consolidação ou 

expansão no âmbito das PIC. 

 
Procedimentos: Trata-se de estudo exploratório, de natureza qualitativa, realizado 

na APS do Município de Petrópolis - RJ. Os sujeitos da pesquisa serão homeopatas, 

profissionais capacitados pelo PRHOSAF (médicos generalistas, enfermeiros, 

agentes comunitários de saúde) e pessoas-chave envolvidas na implantação e na 

continuidade do programa que se disponham a assinar este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como coleta de dados serão utilizados: 

pesquisa de documentos referente à implantação, acompanhamento e 

desenvolvimento do PRHOSAF e a realização de entrevistas individuais, a partir de 

um roteiro semiestruturado, gravadas e transcritas na integralidade. Como método 

de análise serão utilizadas Análise Documental e Análise de Conteúdo. 

 
Riscos e inconveniências: Trata-se de um projeto de pesquisa de mínimo risco 

para ordem de constrangimento devido questionamentos gerados a partir de 

entrevistas e exposição de conhecimentos por parte do entrevistado. Pode haver 

também mínimo desconforto relativo ao estresse da entrevista gravada, não 

havendo risco de quebra de sigilo, de danos físicos, orgânicos, psicológicos e de 

saúde. Para minimização ainda maior destes riscos a pesquisadora se obriga a 
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garantir a confidencialidade, sigilo e permissão para saída da pesquisa caso 

desejado pelo participante do estudo a qualquer momento. 

 
Potenciais benefícios: Os benefícios do estudo proposto consistem em fornecer 

informações que permitam discutir o cotidiano de trabalho, os limites e 

possibilidades de atuação no campo da homeopatia, e desse modo, avançar nas 

políticas públicas de saúde na atenção básica, com a efetivação das PIC. 

 
Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em 

seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente 

Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “A HOMEOPATIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA – UMA VISÃO SISTÊMICA DA ATENÇÃO À SAÚDE – O CASO 
PETRÓPOLIS”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou 

ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 

da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 
Petrópolis, __________/_________/____________. 

 
 
________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 
Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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APÊNDICE IV: FICHA DE ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Ano: _______________________________________________________________ 

 

Objetivo: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Conteúdo central do documento: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Pontos paradoxais e de alerta: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: DIRETRIZES DA PNPIC PARA A HOMEOPATIA 
 

Diretriz H1: Incorporação da homeopatia nos diferentes níveis de 

complexidade do sistema, com ênfase na atenção básica, por meio de ações de 

prevenção de doenças e de promoção e recuperação da saúde. (p. 39) 

Diretriz H2: Garantia de financiamento capaz de assegurar o desenvolvimento 

do conjunto de atividades essenciais à boa prática em homeopatia, considerando as 

suas peculiaridades técnicas. (p. 41) 

Diretriz H3: Provimento do acesso ao usuário do SUS do medicamento 

homeopático prescrito, na perspectiva da ampliação da produção pública. (p. 42) 

Diretriz H4: Apoio a projetos de formação e de educação permanente, 

promovendo a qualidade técnica dos profissionais e consoante com os princípios da 

Política Nacional de Educação Permanente. (p. 42) (OBS: está impresso errado na 

edição de 2015, onde consta repetida a H3) 

Diretriz H5: Acompanhamento e avaliação da inserção e da implementação 

da atenção homeopática no SUS. (p. 45) 

Diretriz H6: Socializar informações sobre a homeopatia e as características da 

sua prática, adequando-as aos diversos grupos populacionais. (p. 46) 

Diretriz H7: Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a 

qualidade e aprimorem a atenção homeopática no SUS. (p. 47) 
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ANEXO II: AUTORIZAÇÃO SMS PETRÓPOLIS 
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ANEXO III: APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO IV: OBJETIVOS PRHOSAF 
 

Objetivo Geral  

Melhorar o estado de saúde da população através de um modelo de 

assistência homeopática voltado para a saúde da família e da comunidade, que 

inclua desde a promoção e proteção da saúde até a identificação precoce e o 

tratamento das doenças utilizando a racionalidade homeopática. 

 

Objetivos Específicos  

- Capacitar Médicos das unidades do PSF que não são especialistas em 

homeopatia a praticar consultas homeopáticas baseadas em protocolo específico 

para Atenção Básica. 

- Capacitar Enfermeiros à orientação quanto a utilização da vacina 

homeopática para prevenção de IRAS e Alergias Respiratórias em crianças abaixo 

de 5 anos. 

- Capacitar agentes comunitários de saúde à orientação quanto a 

automedicação homeopática através da Botica Homeopática da Família distribuída 

às famílias 

- Ampliar a cobertura dos serviços de homeopatia à população 

- Atingir a equidade na atenção à saúde abordando a promoção, proteção e 

recuperação da saúde com homeopatia 

- Melhorar a qualidade de atenção à saúde com ações homeopáticas. 

- Melhorar o sistema de informação em homeopatia. 

 
Atividades 

Da organização 

- O sistema local proporciona atenção integral e contínua à população no 

domicílio, ambulatório, hospital e locais de trabalho. 

- O atendimento na Unidade é prestado nos casos de rotina, com 

agendamento prévio pelo agente de saúde, e aos grupos programados pela equipe 

de saúde com base nas normas do PRHOSAF, com a possibilidade de visitas 

domiciliares e nos locais de trabalho. 

- Para garantir a qualidade do atendimento, a unidade recebe do Instituto 

Roberto Costa medicamentos homeopáticos padronizados. 
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- Todos os casos que necessitam de consulta especializada em homeopatia 

são referenciados para o Instituto Roberto Costa. A contra referência está 

estabelecida. 

- O sistema de informação estatístico em homeopatia é organizado segundo o 

SIAB / SUS. 

- O IRC orienta e supervisiona a equipe durante todo o seu trabalho. 

Funções da Equipe: 

- Educativa – Educar a população no que diz respeito à homeopatia para 

lograr sua ampla participação na implantação e implementação do PRHOSAF 

visando atingir melhores condições de saúde e de vida. 

- Territorialidade – Abordagem de toda população incluindo homens, 

mulheres, crianças, adolescentes e idosos. 

- Oferta organizada – Além da atenção na unidade, a equipe vai a 

comunidade, visita a família e (fornece informações sobre homeopatia e realiza 

ações de homeopatia incluindo promoção, prevenção e cura. 

- Informação Estatística – Cumprir com o sistema de informação estatístico do 

SUS. 

- Educação Continuada - Cursos de Capacitação em Homeopatia 

Principais Atividades da Equipe no PRHOSAF: 

- Realizar educação em homeopatia para saúde 

- Identificar, controlar e tratar doentes com homeopatia 

- Referenciar pacientes para o IRC, quando necessário 

- Imunoterapia com vacinas homeopáticas nas IRA e Alergias Respiratórias 

em crianças abaixo de 5 anos. 

- Executar atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação do 

PRHOSAF. 

 

Sistema de Registro de Informação 

- As informações gradas a partir do trabalho desenvolvido pela equipe serão 

registradas a cada dia. 

- A equipe registra em modelo próprio do SUS as consultas se utilizando do 

código de consulta em homeopatia. 
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- A imunoprofilaxia com vacinas homeopáticas e as ações dos agentes de 

saúde são registradas no Cartão de Homeopatia que fica em poder do usuário e que 

deverão ser levados a consulta médica e de enfermagem. 

 

Capacitação 

- Formação básica em homeopatia e direcionada para o modelo de atenção 

que exige qualificação técnico – científica e identificação com os objetivos do PSF. 

- A equipe é treinada para prestar atenção integral à saúde do indivíduo e sua 

família do contexto da comunidade com enfoque clínico homeopático. 

- O Curso de Capacitação é de 60 h divididas em 15 módulos de 4h para toda 

a equipe e 60 horas de atividades ambulatoriais obrigatórias para médicos e 

dentistas 

- Ao final do curso os profissionais da equipe são avaliados com prova teórica 

devendo obter nota igual ou superior a 7.0 para estarem habilitados à prática do 

PRHOSAF. 
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ANEXO V: PESQUISA NOSÓDIO 
 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Alterações celulares induzidas por um novo 

bioterápico do tipo nosódio vivo sobre as linhagens MDCK e J774.G8. 

Objetivo geral: Desenvolver e verificar a eficácia in vitro de um novo 

medicamento antiviral homeopático, do tipo nosódio vivo, para vírus influenza 

preparado de acordo com a farmacotécnica homeopática. 

 

Objetivos específicos: 

• Desenvolver uma técnica de manipulação do bioterápico que conserve o 

vírus infeccioso, seguindo a técnica do Dr. Roberto Costa para preparo de nosódios 

vivos; 

• Avaliar a citotoxidade do bioterápico em células MDCK; 

• Avaliar a atividade antiviral do novo bioterápico in vitro através de diferentes 

modelos experimentais; 

• Quantificar a liberação de citocina do tipo Fator de Necrose Tumoral [TNF-α] 

sobre a linhagem de macrófagos J774.G8, estimulada com o novo bioterápico. 

 

 

TESE DE DOUTORADO: Avaliação de medicamentos homeopáticos para 

gripe humana por ensaios in vitro, pré-clínico e clínico. 

Objetivo geral: Avaliar os possíveis mecanismos de ação de formulações 

farmacêuticas homeopáticas, do tipo bioterápico de influenza A, para o tratamento 

da gripe humana. 

 

Objetivos específicos: 

• Preparar bioterápicos a partir de amostras íntegras e inativadas de vírus 

influenzaH3N2; 

• Avaliar por microscopia eletrônica de transmissão características 

morfológicas das diferentes preparações virais; 

• Avaliar a respiração celular, produção de lactato, citrato sintase e hidrólise 

de ATP na linhagem MDCK tratada pelos diferentes bioterápicos; 

• Quantificar a atividade da enzima fosfofrutocinase-1 de células MDCK 

estimuladas pelos bioterápicos em estudos; 
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• Avaliar a resposta de macrófagos estimulados por bioterápicos preparados a 

partir do vírus influenza íntegro H3N2 e a partir dos mesmos vírus inativados; 

• Avaliar a produção de diferentes citocinas e de óxido nítrico por macrófagos 

estimulados pelos bioterápicos em estudo; 

• Avaliar as repostas imunofarmacológicas em camundongos tratados pelos 

bioterápicos; 

• Avaliar a resposta clínica induzida por bioterápicos em crianças saudáveis 

do Programa de Saúde de Família de Petrópolis. 
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ANEXO VI: ENTREVISTAS CEDIDAS PELO IRC 
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ANEXO VII: FLUXOGRAMA DE PRESCRIÇÃO HOMEOPÁTICA 
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