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Apresentação 
 
 

Clínica, do grego kliniké, do leito, que se faz junto ao leito, 

palavra incorporada pela Medicina desde sempre, tem conceito 

abrangente e estende-se facilmente ao conceito de cuidado, o que 

pode e muito resgatar a necessidade da compreensão daquilo que 

se cuida, pois no leito, no descanso necessário a espera de 

recuperação, uma vida interage com outra, o que cuida e o que é 

cuidado. A Homeopatia trata do que é vivo e sob o grande prisma 

da semelhança entre tudo o que foi, é e será criado. O leito, aqui 

no latu sensu, está onde houver  vida a precisar de outra, para 

recuperar o prazer de, da melhor forma, estar a serviço da eterna 

Criação. 

Sob a égide deste paradigma o CESAHO abre, neste espaço nem 

tão virtual assim, já que operamos estas máquinas e nossas almas 

falam pelos dedos, pelos écrans, e muitas vezes pelos fones, as 

páginas de um livro para registro livre da experiência de 

médicos, odontólogos, veterinários e agrônomos que praticam a  
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Homeopatia, para que a partir do mais simples alívio de um 

sintoma ao caso clínico mais complexo, possamos compartilhar   

um aprendizado que seja, acima de tudo, generoso na troca, nas 

críticas enfim, no saber. 

Para participar basta que o colega homeopata cadastre-se no sítio 

do CESAHO, com as informações pessoais e profissionais de 

praxe, http://www.cesaho.com.br/profissionais/NHomeopata.aspx 

e envie seu relato, que será publicado no formato escolhido pelo 

profissional. Não faremos nenhum tipo de restrição, salvo, antes 

de publicá-lo, e se este for o caso, enviaremos o relato de volta ao 

autor para correções de semântica e /ou digitação, sempre com a 

última palavra do seu autor. 

Os casos serão numerados conforme a data da publicação. 

Comentários e críticas serão postados abaixo destes mesmos 

casos até que esta coordenação dê por encerrada a discussão, que 

poderá ser reaberta adiante. 

Esta coordenação entende que a dinâmica das publicações, 

comentários e discussões determinarão as futuras regras para 

organizar este volume, estando em aberto sua criação desde já. 

O coordenador agradece a Antonio de Oliveira Lobão o convite e 

sente-se honrado por participar, mais uma vez, de uma atividade 

engendrada no CESAHO, um pequeno, simples e muito eficiente 

centro homeopático de formação e pesquisa, que não deixo de 

compará-lo como a pequena hidrelétrica que aproveita  
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com inteligência os pequenos cursos d’água: pouco dispendiosa, 

de fácil manejo e ilumina grandes extensões, no caso aqui, a do 

saber homeopático. 

Bom trabalho a todos ! 

Gervásio D’Araujo 


