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Ciência
Hoje é o Dia da Homeopatia
Antonio de Oliveira Lobão

A Homeopatia ou "técnica de tratamento pelos semelhantes" ou, ainda, "ciência
e arte de curar", foi desenvolvida pelo médico alemão Cristiano Frederico
Samuel Hahnemann.

No ano de 1796, aos 41 anos de idade, ele publicou seu primeiro trabalho
intitulado "Ensaio sobre um novo princípio para descobrir o poder curativo das
drogas", por isso, este ano comemoram-se os 200 anos de existência desta
técnica terapêutica.

Após 44 anos de sua descoberta, a Homeopatia foi introduzida no Brasil pelo
médico francês Jules Benoit Mure, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 21 de
novembro de 1840; por isso, os homeopatas decidiram, em Assembléia Geral,
escolher este dia como o "Dia da Homeopatia".

Quem nos conta a história da Homeopatia no Brasil é o prof. Francisco Xavier
Eizayaga, em seu livro "Tratado de Medicina Homeopática", de onde extraímos
algumas informações para o presente resumo histórico.

Naquela ocasião,

foram criadas Associações, Ambulatórios e cursos de

Homeopatia, graças ao apoio dado pelo Governo Imperial.

Do Rio de janeiro, com auxílio do médico português João Vicente Martins, Mure
levou seus conhecimentos para o Norte e Nordeste do país. Na Bahia,
obtiveram a adesão dos Drs. Melo Morales e Sabino Pinho. Daí, esta técnica
terapêutica foi para Pernambuco e, em seguida, para o Pará.
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Com seus 156 anos de existência no Brasil, muitos fatos ocorreram, tornando
difícil relacioná-los em um artigo, mas alguns devem receber destaque.

No início do século, o Ministro da Guerra, Marechal João Nepomuceno de
Medeiros Mallet estava desenganado pela medicina tradicional, quando então
foi tratado, homeopaticamente, pelo Dr. Joaquim Murtinho. Ao recuperar sua
saúde, determinou a introdução da Homeopatia no Exército, tendo sido criada a
primeira Enfermaria Homeopática, no dia 20 de julho de 1902.

Seguindo o exemplo de seu colega, o Ministro da Marinha, Almirante
Alexandrino de Alencar determinou, logo em seguida, a criação da uma
Enfermaria Homeopática no Hospital Central da Marinha, no Rio de janeiro.

Em 25 de setembro de 1918, o ensino da Homeopatia foi oficializado pelo
Governo brasileiro. Em 1952, declarado ensino obrigatório nas Faculdades de
Farmácia e, em 1976, oficializada a "Farmacopéia Homeopática Brasileira".

Somente após 108 anos de introduzida no Brasil, para tratamento do homem, é
que ela foi aplicada, pela primeira vez nos animais, pelo médico-veterinário Dr.
Cláudio Martins Real, filho de homeopata e que conheceu, mesmo antes de se
formar veterinário, os efeitos benéficos desta técnica terapêutica. Dr. Leal é
considerado o pioneiro no assunto e pertenceu ao Centro Homeopático da
França, tendo publicado dois trabalhos na revista L'Horneopathie Françaís" em
1952 e 1953.

O

Conselho

.

Federal

de

Medicina

reconheceu

a

homeopatia,

como

especialidade médica, em 4 de julho de 1980 (resolução nº 1000/80) e o
Conselho Federal de Medicina Veterinária, como especialidade veterinária, em
16 de março de 1995 (resolução nº 625/95).

Duas são as Associações que reúnem os médicos e os veterinários,
atualmente, no Estado de São Paulo: a Associação Paulista de Homeopatia
(APH), fundada em 12 de junho de 1936, e a Associação dos Médicos
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Veterinários Homeopatas do Estado de São Paulo fundada em 7 de março de
1995.

ANTONIO DE OLIVEIRA LOBÃO é médico veterinário (EV/UFMG), Homeopata
(IBEHE/UNAERP), Mestre (ESALQ/USP) e pesquisador científico aposentado
(SAA/SP)

Leia o artigo do Autor:
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA
http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF

Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece
Curso de Homeopatia para agrônomos.
Curso de Homeopatia para médicos e
Curso de Homeopatia para veterinários.
http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx
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