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PATOGENESIAS 
 
 

Apresentação 
 

A patogenesia é a base científica e experimental da 

homeopatia. Representa um processo muito eficaz para se 

descobrir as potencialidades terapêuticas de toda e qualquer 

substância.  

Samuel Hahnemann demonstrou sua genialidade ao elaborar 

este método de investigação e aplicá-lo a diversos elementos, seja 

do reino mineral, vegetal ou animal. A matéria médica oriunda de 

seu trabalho pessoal constitui o pilar mais sólido do edifício 

homeopático. Os sintomas coletados por sua observação arguta e 

registrados em linguagem concisa ornam, de forma inigualável, 

nossos compêndios até hoje.  

Malgrado os ensinos detalhados e claros acerca desse 

procedimento, as gerações subseqüentes não honraram o legado 

do grande descobridor no tocante à pesquisa patogenésica. As 

últimas décadas testemunharam o resgate da matéria médica pura 

– relegada longo tempo ao ostracismo – deslumbrando-se com 
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tamanho banco de dados e desenvolveu metodologias várias para 

o seu aproveitamento teórico e conseqüente emprego clínico. 

Entretanto, as tentativas de multiplicação das patogenesias 

foram escassas, permanecendo distantes da luz original. Por 

razões incompreensíveis, surgiram mecanismos os mais diferentes 

e até fantasiosos, no propósito arriscado de ampliar o 

conhecimento dos medicamentos homeopáticos que não a 

experimentação. As poucas experiências brasileiras não tiveram 

seqüência ou não foram divulgadas o suficiente, embora nosso 

país tenha mostrado iniciativas louváveis.  

O projeto deste Livro Virtual de Patogenesias é criar espaço 

para a publicação dos trabalhos porventura já realizados, bem 

como incentivar os homeopatas a produzir novas experimentações 

ou a expor suas idéias a respeito do tema.  

A cada artigo inserido no Livro, este Coordenador envidará 

esforços, juntamente com a coordenação geral do CESAHO, para 

anexar-lhe um breve comentário. Mas, adiantamos a todos que 

não pretendemos a função de “guardiões da ciência homeopática”. 

Não nos cabe o papel de censura do trabalho alheio. Aspiramos 

sim, que haja intercâmbio e promoção de qualquer esforço 

efetuado entre nós. Seja este um espaço democrático, fecundante 

da vocação homeopática que habita em nossos corações.  
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