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Nos holofotes

O Debate da Homeopatia
na Europa e Japão
Sem qualquer prova científica de sua eficácia, a homeopatia e o medicamento homeopático permanecem altamente disputados – não só na Europa,
mas, recentemente também no Japão. Em tempos
de incerteza econômica e orçamentos apertados,
políticos e lobistas questionam de tratamentos
alternativos devem ser oficialmente reconhecidos
e cobertos pelo sistema de saúde nacional. Um
número cada vez maior de pacientes no mundo
todo, entretanto, exige cuidado individual e o tratamento integrado com homeopatia, junto com a
medicina convencional. Isto é o que consideram
como uma medicina moderna. Para lutar contra
este desenvolvimento, lobistas e a imprensa tem
usado manchetes sensaYehudi Menuhin
cionalistas: Homeopatia é
Homeopatia é a mais segura e mais confiável aborcaluniada como “bruxaria”
dagem a doenças e tem resistido aos ataques da
e “charlatanismo medieprática médica estabelecida por mais de 100 anos
val”, profetizando o “retor(Daily Telegraph, 12 de agosto de 1989)
no à Idade Média”.
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Editorial pelo Presidente
da LMHI Dr. José Matuk
Caros membros da
LMHI, caros leitores
É um prazer para mim que possamos nos aproximar através
deste informativo que tem se
mostrado um mecanismo válido para troca de informações
entre a LMHI. Como todos
sabem, o último congresso
da Liga, em Redondo Beach,
California (EUA) foi um grande
successo. Antes do Congresso,
o Conselho Internacional da
LMHI – com mais de 40 países
representados na reunião,
elegeram o novo Comitê Executivore para 2010-2013.
Este exemplar dará a você uma
primeira impressão de como
a nova diretoria da LMHI está
composta. Informações detalhadas estarão em nossa publicação anual “The LIGA Letter”.
Decisões importantes foram
tomadas para o progresso da
LMHI, tendo como objetivo
principal sua continua expansão pelo mundo – como foi
atingida – até agora. Estamos agora representados em
mais que 70 países o que é
um grande desafio para nós.
Nossos mais importantes
projetos de trabalho estão
refletidos nos títulos das diferentes Secretarias da LIGA.
Nosso website é atualmente
visitado diariamente e logo
terá novas funções, como por
exemplo o acesso individual
com login pessoal para cada
membro da LMHI e uma funcontinua na página 2
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Reino Unido

As provas e os triunfos da Homeopatia
no Reino Unido
Por John Burry, Oficial de Comunicações da Faculdade de Homeopatia
Nos últimos seis meses, a homeopatia no Reino Unido tem continuado sob
ataque. Em junho de 2010, a British Medical Association (BMA, Associação
Médica Britânica) pediu, em sua conferência anual, que o Serviço Nacional
de Saúde (NHS) pare de fornecer tratamento homeopático e retire financiamentos. A BMA é basicamente uma união trabalhista de médicos. Não
pode fazer política governamental, mas só sugerir posições sobre políticas
que afetam médicos. Entretanto, este política encontrou oposição considerável, não só da parte de próprios membros do BMA, que criticaram seus
líderes por adotar uma política que poderia afetar o tratamento e saúde de
milhares de pacientes sem consultar clínicos gerais que realmente praticam
a homeopatia.
A British Homeopathic Association (Associação Homeopática Britânica) e
a Faculdade de Homeopatia fazem campanha vigorosa para reverter esta
decisão. Em uma reunião com o presidente da BMA, Dr. Hamish Meldrum,
a president da Faculdade, Dr. Sara Eames discutiu o impacto da política
da BMA sobre seus membros, já que muitos médicos da Faculdade são
membros da BMA. Após a reunião, Meldrum sugeriu que se fizesse um
artigo destacando a Homeopatia Baseada em Evidência no BMA Newsletter, e também sobre a possibilidade de estabelecer um grupo especial
interessado em Medicina Integrativa, para permitir que os médicos da BMA
discutam suas preocupações. Em setembro de 2010, a emissora pública
BBC mostrou um documentário, “Mágica ou Medicina”, realizado na Escócia,
que apresentou uma visão negativa e enviesada da homeopatia ao norte
da fronteira. Com isto, dois conselhos de saúde escoceses anunciaram
sua intenção de parar de custear a atenção primária local em homeopatia.
Apesar de fortes protestos de grupos de médicos e de pacientes, NHS de
Highland e de Lothian parecem determinados a privar suas comunidades
do acesso desta forma de tratamento que é disponível no NHS da maioria
da população da Escócia.
“Acreditamos que os pacientes são capazes de fazer escolhas conscientes sobre seus tratamentos”.
Há boas notícias também. No que é considerado como um sério revéz
para os céticos do medicamento homeopático, o novo governo de coalizão
confirmou que a homeopatia continuará disponível no NHS. Esta afirmativa
veio em resposta ao relatório do Comitê de Ciência e Tecnologia. Esta afirmativa veio em resposta ao relatório de má qualidade do comitê de Ciência
e Tecnologia de Fevereiro de 2010 que recomendava que as verbas do NHS
para homeopatia parassem. A ministra Anne Milton MP disse: “Acreditamos
que os pacientes sejam capazes de fazer escolhas sobre seu tratamento
de maneira informada, e que os clínicos sejam capazes de prescrever o
tratamento que eles considerem os mais apropriados em circunstâncias
particulares, que incluem tratamentos complementares e alternativos
tais como a homeopatia.“ Como parte de sua revisão de gastos, o governo
também anunciou uma sacudida radical no NHS que vai ver Primary Care
Trusts (PCTs) e autoridades de saúde estratégicas sendo eliminadas ao
longo dos próximos 2 ou 3 anos e dar aos médicos clínicos gerais mais controle sobre como as verbas da saúde são usadas. Isto é visto por muitos na
comunidade homeopática como um passo positivo, uma oportunidade de
que a homeopatia seja resarcida localmente através destas comissões. Se
os serviços homeopáticos podem ser oferecidos com outros serviços para
cuidar efetivamente de um paciente particular, acredita-se que os clínicos
gerais comissionados estarão na equipe.
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continuação da página 1
ção de pesquisa ligada a um banco de
dados para os congressos anteriores da
LIGA. Como uma atividade importante,
nosso atual Secretário Geral Dr. Thomas
Peinbauer fez contato com países que
agora estão fazendo os primeiros passos
para sua integração na LIGA, tais como
África do Sul, China e Tailândia. Nosso
novo Vice-Presidente Dr. Renzo Galassi,
está criando grupos de trabalho para
apoiar e implementar iniciativas das
Secretarias da LIGA – para fazer seu
trabalho mais eficiente. Nosso querido
ex-Presidente Dr. Ulrich Fischer está
estabelecendo procedimentos para os
critérios de certificação de médicos
ligados à LMHI e completando nossa
nova Brochura. Outro tópico interessante neste informativo é o Scientific
Framework of Homoeopathy – Quadro
Científico da Homeopatia, uma iniciativa
desenvolvida por nosso Secretário de
Pesquisa Dr. Michel Van Wassenhoven
para evidenciar que nossa medicina é
genuinamento científica e obter o apoio
necessário da comunidade científica
para o desenvolvimento da homeopatia
baseada em evidências.
Estamos orgulhosos em apresentar a
vocês a Definição de Medicamento Homeopático da LMHI, que foi completado
no congresso da Liga de 2010. Sabemos
que os ataques contra a Medicina Homeopática persistem no mundo todo
– os mais recentes vindos da Europa e
Japão e nossa resposta tem sido mais
imediata. O assunto mais importante
continua, entretanto, que temos que
mostrar através de você, prezado membro da LMHI, que somos uma união
global de homeopatas e que vamos
crescer juntos, cada vez mais – apesar
das críticas e ataques. Um exemplo de
boas notícias vem da Espanha com o reconhecimento oficial da Homeopatia. O
Comitê Executivo dá as boas vindas aos
novos membros da diretoria e expressa
de coração sua gratidão pelo apoio de
todos os membros da LMHI – velhos e
novos. Esperamos levar uma agenda de
trabalho efetiva para o período 20102013.
Também lembramos que o próximo
congress da Liga sera em Nova Delhi,
India, em dezembro de 2011.
Dr. José Matuk
Presidente da LMHI
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O Royal London Homeopathic Hospital (RLHH) mudou
oficialmente seu nome para Royal London Hospital
for Integrative Medicine (RLHIM) para refletir a ampla
range de serviços que o hospital oferece.
No meio de Setembro de 2010, o RLHH tornou-se o Royal
London Hospital for Integrated Medicine – o RLHIM. A troca
de nome foi aprovada por diretores da University College
London Hospitals NHS Foundation Trust seguindo a recomendação da senior staff do hospital. O RLHIM é agora o
maior centro público do setor para medicina integrativa na
Europa e atende a mais de 27.000 consultas por anos. O hospital oferece medicina convencional efetiva e segura, assim
como medicina complementar de alta qualidade para atingir
o melhor resultado possível para o paciente, enfatizando a
importância da relação médico-paciente e possibilitando
ao paciente fazer escolhas sobre seus cuidados à saúde e
estilo de vida.

A reação da LMHI à troca de nome do famoso
Royal London Homeopathic Hospital
Em carta ao presidente do hospital, Dr. Peter Fisher, e à
presidente da Faculdade, Dr. Sara Eames, o ex-presidente
da LMHI, Dr. Ulrich D. Fischer expressou sua preocupação e
desapontamento sobre a troca de nome e chamou o RLHH
de “um símbolo da homeopatia médica no nível hospitalar
em todo o mundo homeopáticos“. Ele chamou a decisão
de renomear o RLHH “um erro e uma grande perda para
a Homeopatia e para os médicos homeopatas do mundo
todo.“ Do ponto de vista da LMHI, esta decisão contra a
homeopatia pode ter mais desvantagens para os médicos
homeopatas além do Reino Unido.

Suiça

Campanha Difamatória
contra a Homeopatia
Por Barbara Bichsel, Vice-presidente nacional da LMHI
para a Suíça
Algumas semanas após a publicação do artigo difamatório
“Homeopathy – the Big Illusion“ na revista semanal alemã
“Spiegel“ em 12 de julho de 2010, a imprensa suíca começou
uma campanha similar em agosto do mesmo ano. Um
editorial no suplemento semanal do jornal diário líder na
parte de idioma alemão da Suíça tinha o título de “Homeopathic Bullshit“ e continha – além de outras expressões
difamatórias – os argumentos populares usuais contra a
homeopatia, focando a falta de evidência científica em particular. Este editorial foi seguido por um artigo de jornal do
“perito em seitas“, Hugo Stamm, que descreveu a falta de
eficácia da homeopatia, repetindo slogans bem conhecidos
e referindo-se a artigos do Prof. Edzard Ernst, que se intitula
um especialista em homeopatia. Alguns dias mais tarde, um
médico homeopata, antigo funcionário do KIKOM (Institute
for Complementary Medicine of the University of Bern) teve
a possibilidade de escrever uma curta resposta no mesmo
jornal. Desta maneira ela teve a oportunidade de corrigir
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alguns dos argumentos intoleráveis. Médicos homeopatas
e seus pacientes protestaram contra os artigos, enviando
diversas cartas ao editor.
Durante a recente reunião dos professores de homeopatia
suíços, discutimos sobre a origem e os motivos para explicar
esta companha. Poderia ser uma conecção entre a submissão de pedidos para readmissão da homeopatia médica
ao seguro de saúde obrigatório. Estes pedidos foram feitos
na primavera de 2010 e estão sendo atualmente discutidos
no Federal Office of Public Health – Escritório Nacional de
Saúde Pública. Uma frase do editorial mencionava pontos
nesta direção: “É uma tragédia que no futuro o seguro de
saúde obrigatório possa ser obrigado a pagar esta porcaria.“
No momento não consideramos necessário responder a
estes artigos afiados; cidadões emancipados são capazes
de formar sua prórpia opinião sobre tal tipo de artigos!
Entretanto, a diretoria do SVHA/SSMH/SSMO submeteu
uma queixa ao Swiss Press Council – Conselho Suíço de
Imprensa, sobre vilificação da profissão, espalhando fatos
não verdadeiros e o uso de expressões difamatórias. Estamos esperando por uma resposta!

Japão

Autoridades médicas japonesas
chamam homeopatia de absurdo
No final de agosto, o chefe do prestigiado Conselho de Ciência do Japão e supervisor médico para a Japan’s Imperial
Household Agency, Ichiro Kanazawa, criticou publicamente
a homeopatia, dizendo ser o medicamento um “absurdo“,
argumentando que a diluição, em alguns casos é tão alta
que é quase impossível encontrar uma molécula do material
original. Os profissionais de saúde teriam sido convidados
a serem esclarecidos sobre o tratamento alternativo, uma
vez que cresce em popularidade.
“Não posso ajudar, mas sinto forte espanto sobre o recente
aumento do uso da homeopatia como tratamento no Japão.
O motivo é que ela ignora a ciência“, Kanazawa mencionou.
O Conselho de Ciência aconselha o governo central na
promoção de pesquisa científica no Japão, e representa a
comunidade científica japonesa. Kanazawa argumentou que
“já que é apenas água, é claro que não tem efeito terapêutico,
sem mencionar `efeitos colaterais´“. Argumentos apoiando
a homeopatia “não tem base científica, e são absurdos“,
ele disse, salientando que trabalhadores médicos “tem a
obrigação de excluir a não-ciência, tal como a homeopatia,
e divulgar a verdadeira ciência“. A controvérsia tem sido
alimentada por notícias de que um bebê de 2 meses morreu
no ano passado, de hemorragia cerebral, no Japão, depois de
receber medicamento homeopático de um homeopata não
médico, em vez do tratamento normal de vitamina K. Vários
outros grupos de cientistas e médicos emitiram declarações
apoiando Kanazawa. “A Associação Médica Japonesa (JMA),
junto com a Associação Japonesa de Ciências Médicas, concorda totalmente com o teor da mensagem de Kanazawa.“
O presidente da JMA, Katsuyuki Haranaka, disse que os
médicos correm o risco de perder a confiança dos pacientes.
“Precisamos enviar uma mensagem para nossos membros
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de que a homeopatia não funciona e que devem evitar que
ela se espalhe na medicina japonesa, como no ocidente.“
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar começou a
investigar se grupos que promovem a homeopatia infringem
a Lei da Prática Médica ou Lei de Assuntos Farmacêuticos.
Em reação, a Sociedade de Médicos Homeopatas para
Homeopatia (JPSH) lançou uma contra-ofensiva citando
estudos dos efeitos positivos dos medicamentos. ”A postura de julgar que ele não tem efeito porque não pode ser
explicado por teoria convencionais não é científica e fomos
surpreendidos,“ disse o JPSH em uma declaração de
imprensa. O JPSH tem feito grandes progressos para promover a homeopatia responsável no Japão e para explicar
a homeopatia como um tratamento médico. Além disto, o
Vice-presidente nacional da LMHI (NVP) para o Japão, informou o Comitê Executivo da LMHI sobre o forte movimento
para eliminar a homeopatia totalmente do Japão e pediu
informações sobre o status regulatório da homeopatia em
outros países membros da LMHI.
Alemanha

Retorno à Idade Média?
Apesar de os regulamentos de seguro médico permitirem
que o governo subsidie os pacientes que procuram tratamento homeopático, muitos especialistas médicos recusam
as teorias por trás da homeopatia como pura fantasia. O
“Joint Federal Committee“, órgão público com amplos poderes regulatórios que determinam quais medicamentos
serão cobertos pelo sistema de saúde, tem tentado, a tempos, eliminar os pagamentos para o cuidado homeopático.
O chefe do FJC declaradamente reclama que “políticos
influentes tem sempre dificultam tais esforços“ tornando
a situação “extremamente insatisfatória.“ O “Instituto para
Qualidade e Eficiência em Cuidados à Saúde“ alemão, um
instituto de ciência independente e o mais alto da pesquisa
médica, assume a mesma posição: a Homeopatia é “um
conceito especulativo, refutável“,“ sem prova ainda de que
tenha qualquer benefício médico“. Alguns políticos alemães

usam este argumento para questionar abertamente a
expansão e a cobertura dos tratamentos. Tal como Karl
Lauterbach, o especialista parlamentar para a oposição
Social Democratas, e uma voz proeminente no debate do
cuidado da saúde alemã, disse no número de julho do influente semanário alemão “Spiegel“, dedicado a cobrir assunto
entitulado “Homeopatia – a grande ilusão“. De acordo com
Lauterbach,“muitos pacientes acreditam que seu seguro
só paga por coisa que comprovadamente ajudam. Isto leva
muitos pacientes a acreditar que doenças sérias como
hipertensão arterial e cancer também podem ser tratados
homeopaticamente.“ Também os Democratas Cristãos, o
partido da Chanceler Federal Angela Merkel, tem procurando
a tempos maneiras de reformar an doente e caro sistema de
saúde, e economizar verbas, cortando tratamento desnecessários. Mas os partidos políticos alemães menores tem
expressado sua oposição em relação a mudanças na lei. O
ministro da saúde alemão Philipp Rösler, do partido Livre
Democrático, favorável às empresas (FDP) e Claudia Roth,
do Partido Verde, lutam pela manutenção do “status quo“.
“Pode começar com cortes na Homeopatia, mas onde vai
acabar?“.
Entretanto, a homeopatia é bem estabelecida na Alemanha e
há tempos tornou-se um “movimento de massas“: uma pesquisa recente feita pelo pesquisador Allensbach mostrou que
57% dos alemães já tomaram medicamentos homeopáticos,
e 25% consideram-se como “usuários convictos.“ Uma
pesquisa de junho de 2010, feita pela revista médica alemã
Deutsches Ärtzeblatt mostrou que muitos médicos gastam
só 5 minutos com seus pacientes, considerando que fizeram
seu trabalho se emitiram uma prescrição para os pacientes,
e que só 34% das pessoas do país descreveram os cuidados
à saúde como “muito bons“ ou “excelentes“. Além disto,
a Associação Alemã de Farmacêuticos relatou que 3000
farmacêuticos tem treinamento em homeopatia. De acordo
com a Associação Médica Alemã, há 6712 médicos com o
título oficial de “homeopatas“ – o triplo de 1993. Companhias
alemãs de seguro de saúde também tem se envolvido: mais
de metade de todas as companhias de seguro de saúde
público-privado que são parte do esquema nacional de
saúde, fornece cobertura para homeopatia.

Padrões de Educação Médica

Critérios de LMHI de Acreditação para
Centros de Ensino e o Diploma da LMHI
Após a adoção do texto conjunto da LMHI-ECH Homeopathic Medical Educational Standards – Padrões de Educação Médica Homeopática, e o Curriculum Comum pelo
Conselho Internacional, a LMHI começou um processo
de desenvolver regulamentações para a acreditação de
escolas médicas homeopáticas e centros de ensino, além
de estabelecer critérios para um Diploma da LMHI. O
Diploma será fornecido a médicos e membros do centro
de ensino de associações médicas homeopáticas, que
forem aprovados na qualificação do centro de ensino
THE LIGA NEWS • Dezembro 2010 • www.lmhi.net

creditado pela LMHI. Os dois documentos são baseados
substancialmente nas regras de acreditação do ECH e
incluem procedimentos e taxas para os dois assuntos.
Informações detalhadas sobre a acreditação
Homeopathic Teaching Centers pode ser encontrada
no site da LMHI www.lmhi.net. Para mais
informações por favor contate o escritório da
LMHI em secretariat@lmhin.net.
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Espanha

Boas novas da Espanha: o Conselho Médico
espanhol reconhece a Homeopatia
Por Antonio Marques Arpa – Vice-presidente Nacional da LMHI para a Espanha
Após adotar a resolução para reconhecer a prática da
Homeopatia como ato médico, o Conselho Médico da
Espanha (Organização Médica Colegial de Espanha, OMC)
apresentou um estatuto profissional ao Ministro da Saúde
em 2010. Nesta resolução, o OMC tomou a posição de que
a homeopatia deveria preencher os mesmos requisitos
científicos e éticos que qualquer outra atividade médica.
“O Conselho assume seu papel de direito na defesa da
saúde da sociedade e dos cidadãos, baseada na premissa
fundamental de que qualquer terapia, convencional ou
não, alopática, holística ou homeopática, é um ato médico
que requer um diagnóstico prévio à indicação e aplicação
terapêutica, e deve ser necessariamente ser feita por um
indivíduo que seja legalmente qualificado e autorizado
para fazê-lo, isto é, um médico“. “Independente de seus
resultados, todas atividades relacionadas com a saúde de

uma pessoa são atos de saúde. Se, além disto, requerem um
diagnóstico, tornam-se um ato médico. Do ponto de vista da
lei, para dar um diagnóstico correto, é essencial um corpo de
conhecimento, que só um médico possue.“
“Médicos homeopatas são treinados tanto em medicina
conventional como em homeopatia, e apenas seu diagnóstico
e diagnóstico diferencial asseguram que pacientes recebam
a abordagem terapêutica correta, evitando, sobretudo, o erro
de omissão e a demora para o tratamento necessário que, a
despeito de sua eficácia, pode colocar em risco suas vidas“.
“A homeopatia deveria ser sujeita aos mesmos critérios
éticos e científicos que qualquer outra atividade médica, para
provar, cientificamente sua efetividade e eficiência através da
implementação de estudos relevantes, desenvolvidos com
suficiente rigor e metodologia adequada“.

Pesquisa

Comitê Científico International de Pesquisas Homeopáticas
(ISCHI): Pedido Urgente de propostas de pesquisa
O Comitê Científico International de Pesquisas Homeopáicas (ISCHI) convida os interessados a enviar propostas para
desenvolver estudos clínicos para investigar o potencial
da homeopatia em epidemiologia e medicina geral. Tais
estudos poderiam ter vários desenhos, incluindo, mas não
limitando a testes controlados e randomizados e estudos
de cohorte não-randomizados. São benvindas propostas no
campo da Homeoprofilaxia (prevenção usando nosódios/
bioterápicos) de doenças infecciosas, estudos (prospectivos ou retrospectivos) avaliando o uso de homeopatia
para doenças crônicas que afetam grandes populações
e tem um alto impacto econômico, tais como, mas não
limitado a dor crônica, asma e depressão, replicação de
estudos homeopáicos promissores prévios que beneficiam
grandes grupos de população, e outras condições médicas, incluindo mas não limitando condições agudas e/ou
traumáticas. As propostas serão julgadas com base em sua
viabilidade, impacto sobre a política pública, generalização,
habilidade de ser reprodutível, importância econômica,
qualidade, inovação, e deficit de eficácia (condições para
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as quais a medicina moderna não apresenta tratamento
efetivo). Fundos no total de cerca de 300.000 euros estão
disponíveis. Prêmios emitidos no âmbito deste anúncio
são subordinados à submissão de um número suficiente
de aplicações com mérito. É encorajado que hajam outras
organizações participando nos projetos.
Candidatos devem completar e submeter uma proposta
conceitual até 15 de fevereiro de 2011, para jjacobs@igc.
org. Após revisão, os candidatos serão notificados até 15
de março de 2011, sobre se suas propostas completas
serão solicitadas. As propostas completas deverão ser
encaminhadas até 1º de maio de 2011, e os candidatos
serão notificados sobre o fornecimento das verbas até 1º
de setembro de 2011.
A Ficha de Inscrição deve ser baixada do site
da LMHI www.lmhi.net, seção “In Focus”.
Para mais informações por favour contate
Dr. Michel van Wassenhoven, Secretário de
Pesquisa da LMHI, research@lmhint.net
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Diretoria da LMHI

O Conselho Internacional elege o
novo Comitê Executivo da LMHI 2010-2013
Benvindos a bordo! Com as
eleições no congresso da
LMHI de 2010 em Redondo
Beach, EUA., em maio, novas
faces subiram a bordo do
Comitte Executivo. Neste
número do informativo da
LMHI, os novos membros
começam apresentando-se.
Aqui estão os primeiros tres.
Você vai encontrar um relato
detalhado sobre o anterior e
o novo Comitê Executivo da
LMHI na publicação anual da
LMHI “The Liga Letter“ que
será publicado em dezembro.

O novo grupo da LMHI é composto da seginte
maneira:
Executive Officers:
Presidente da LMHI
1o. Vice-Presidente
Presidente anterior
Secretário Geral
Tesoureiro
Secretarias:
Secretaria de Arquivos
Secretaria Odontologia
Secretaria de Educação
Secretaria do Informatvo
Secretaria de Farmácia
Secretaria Rel. Públicas
Secretaria de Pesquisa

José Matuk Kanan – México
Renzo Galassi – Itália
Ulrich Fischer – Alema nha
Thomas Peinbauer – Áustria
Yves Faingnaert – Bélgica
Edgar Godoy – Equador
Geraldo A. Brown Ribeiro – 		
Brasil
Carles Amengual I Vicens – 		
Espanha
Sandra Chase – EUA
Fruzsina Gabor – Hungria
Sara Eames – Reino Unido
Michel Van Wassenhoven – 		
Bélgica

Os novos LMHI board membros – Parte I

Dr. Fruzsina Gábor –
Nova Secretária de Farmácia da LMHI
Sou Fruzsina Gábor, farmacêutica da
Hungria. Completei minha tese de doutorado no campo da Fotobiologia.Tenho
estudado e ensinado homeopatia há 15
anos, e fui líder da Associação Médica
Homeopática da Hungria (Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, MHOE) por
6 anos. Após organizar o departamenteo
de homeopatia de uma farmácia, recentemente tenho traduzido e editado livros homeopáticos. Nos últimos 10 anos,
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fiz parte das reuniões da ECH diversas vezes, no Subcomitê
de Farmácia. Em 2000, fui membro do comitê científico e
organizador do 55o. Congresso da LIGA, em Budapeste,
na Hungria.
Como Secretária de Farmácia da LMHI, desejo continuar
o trabalho de Amarilys de Toledo Cesar. Ficarei feliz de ver
cada vez mais farmacêuticos nos congressos da LIGA,
estudando e dividindo conhecimentos e informações. Espero ter a possibilidade de ajudar os organizadores, e nos
próximos anos de organizar seções de Farmácia. A situação
dos medicamentos homeopáticos requer solução urgente
em muitos países, e por isto, dividir informações e o status
dos medicamentos homeopáticos é realmente importante.
Estamos organizando grupos no campo da Educação, Preparo e Comunicação, para ajudar e atingir nossos objetivos
no campo da farmácia homeopática.

Dr. Geraldo Augusto Brown Ribeiro –
Novo Secretário de Odontologia da LMHI
Biografia resumida:
• Graduação em Odontologia (Uni
versidade do Rio de Janeiro, 1983).
• Mestre em Odontologia (American
World University, 2004).
• Especialista em “Homeopatia em
Odontologia“ em 1994, pelo Instituto
Hahnemanniano do Brasil.
• Especialista em Saúde Comunitária, em 1987, e em Prótese Dentária, em 1988, pela Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
• Membro do Instituto Hahnemanniano do Brasil.
• Membro da LMHI.
• Representante no Forum de Terapias Integrativas do
Conselho Federal de Odontologia.
Gostaria de começar agradecendo ao Conselho Interna-
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cional da LIGA e dizer que é uma grande honra e prazer
pertencer ao Comitê Executivo como Secretário de Odontologia. Estou orgulhoso por ter testemunhado o começo do
ensino sistemático de homeopatia em odontologia no meu
país e muito feliz por ter dado uma pequena contribuição
para seu crescimento e consolidação. Hoje a homeopatia é
reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como
prática dentária e isto pode ser considerado uma grande
vitória de um grupo de profissonais ao qual eu tenho a
honra de pertencer. Além disto, penso que a possibilidade
de trabalhar como Secretário de Odontologia da LIGA é uma
grande oportunidade para contribuir com a consolidação da
homeopatia em odontologia, agora em um nível e amplitude
mais altos.
• Penso que trabalhar para a homeopatia significa trabalhar
para um ser humano melhor, assim como trabalhar para
melhorar comunidades, e por um mundo melhor. E parece
para mim uma grande chance de fazer este sonho tornarse realidade. Minhas principais propostas como Secretário
de Odontologia da LIGA são as seguintes:
• Continuar o brilhante trabalho da dra. Feingelstein para
o crescimento do ensino e pesquisa da homeopatia em
odontologia no mundo todo.
• Promover a troca de conhecimento e ideias entre os
centros já organizados em homeopatia em odontologia,
assim como levar esta informação a lugares onde ainda
não está organizado.
• Usa o website da LIGA como referência de produção
científica na área, assim como ferramenta de troca de
experiência entre profissionais.
• Usar o congresso internacional anual da LIGA como um
importante centro regional de divulgação de novas ideias
e conceitos em homeopatia aplicada à odontologia.
• Apoiar a consolidação da homeopatia em odontologia
como prática dentária no mundo e seu reconhecimento
pelas instituições corporativas.
• Otimizar a relação entre os dentistas homeopatas e seus
colegas médicos, veterinários e farmacêuticos.

• Membro da LMHI desde 1995, e co-organizador do 63o.
Congresso da LMHI em Ostend 2008.
No avião vindo do congresso da Liga de Redondo Beach,
não pude parar de assobiar, em minha cabeça, a melodia
“Se eu fosse um homem rico“, a música que Roger Whittaker transformou em um sucesso internacional em 1967. A
melhor qualidade que você poderia esperar de um tesoureiro
é que ele “fosse um homem rico“. Ao menos é uma garantia
para os fundos da nossa associação. Com certeza, eu sou
um homem rico! Não em euros ou dólares! Pois, afinal de
contas, sou um médico que pratica homeopatia. Sou rico,
porque eu tenho amigos e relações como vocês todos. Rico
porque me dá um prazer tremendo encontrá-los, rico em
ver que nossa crença no desenvolvimento da medicina homeopática está crescendo no mundo todo e rico por causa
da confiança que vocês depositam em mim, ao me elegerem
como seu tesoureiro.
Fazer muito, com pouco. Isto é o que temos feito por muitos
anos no Comitê Europeu de Homeopatia, onde eu cuido
dos assuntos financeiros pelos últimos 14 anos. Em todas
as vezes em que nós, do Conselho, e especialmente o tesoureiro, temos que saber quando dizer Sim para uma boa
ideia, e, infelizmente, também dizer Não quando os fundos
não estão lá para realizar tudo que nós gostaríamos de fazer.
Espero que eu possa ser útil na Liga, cuidando de nossos
meios financeiros. Com certeza, eu devo dizer Sim quando
eu sentir que uma nova ideia vale a pena de ser considerada,
quando uma nova atividade for prevista, e quando nossa
paixão conjunta pela homeopatia precisar ser reforçada.
Mas infelizmente dizer Não quando não houver fundos.
Algumas vezes as ainda não estão presente e deverão ser
conseguidas de alguma maneira. Neste momento acredito
que minha experiência como tesoureiro vai ajudar, julgando
o que será possível.
Assim, espero que nos próximos anos, eu permaneça “um
homeom rico“, rico servindo a vocês e a nossa associação,
rico em amizades e trocas internacionais, e rico em meu
coração pela grande honra que recebí.

Dr. Yves Faingnaert – Novo Tesoureiro da LMHI
Nascido em 14 de março de 1946, vivo na
cidad de Zottegem, Bélgica, localizada a
cerca de uma hora a oeste da capital da
Bélgica, Bruxelas. Minha esposa Kristel,
assistente de laboratório, trabalha como
minha secretária no meu consultório.
Nossa filha Katrien, de 33 anos, é veterinária homeopata.
Biografia resumida:
• Médico, K.U.L., Universidade de Leuven, 1972
• E.B.H., Belgian Homeopathic School, Bruxelas 1977
• Prática médica homeopática desde 1979
• Homoeopathia Europea: grupo de trabalho Calcarea,
presidente, desde 1982,
• UHB, Unio Homoeopathica Belgica, membro fundador
1986, tesoureiro desdee 1991
• ECH, European Committee for Homeopathy, tesoureiro
desde 1997
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Ex-presidente Dr. Ulrich D. Fischer passa a
Medalha Presidencial para o novo presidente
da LMHI Dr. José Matuk Kanan
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Definição de Medicamento/Remédio
homeopático da LMHI – Versão Final
Durante 2 anos, a Secretária de Farmácia da LMHI e o Secretário de Pesquisa trabalharam na Definição de Medicamento
Homeopático. A versão provisória foi apresentada ao Comitê
Executivo e ao Conselho Internacional da LMHI no 64o.
congresso da LIGA de 2010 em Redondo Beach, California,
EUA., em maio de 2010, quando a Dra. Amarilys de Toledo
Cesar, Secretária de Farmácia 2007- 2010, Dra. Fruzsina
Gabor, a recém-eleita Secretária de farmácia, e o Secretário
de Pesquisa, Dr. Michel Van Wassenhoven, convidaram
todos os representantes da LMH para enviar seus pontos
de vista e comentários. A versão final deste documento foi
publicada sem setembro de 2010. A responsável pelo início
deste projeto foi a Dra. Adele Alma Rodriguez, presidente da
organização homeopática italiana LUIMO.
De acordo com diferentes diretivadas da União Europeia,
em relação aos produtos medicinais homeopáticos para
uso humano e veterinário, a definição de medicamento homeopático deve levar em consideração o uso homeopático,
assim como a natureza homeopática da matriz/matéria
prima. A matéria prima para preparação homeopática tem
que ser precisamente descrita; as diretivas são relacionadas com os métodos de preparo. As palavras “remédio
homeopático“ significa que ele remedia a situação e as
palavras “medicamento homeopático“ significa uma matriz ou matéria prima bem definida e descrita usada em
homeopatia. No documento da LMHI-ECH de 2009 sobre
“Medical Homeopathic Education Standards“ (Padrões de
Educação Médica Homeopática), a “Homeopatia“ é definida
como “um método de prática médica, com o objetivo de mel-

hor o nível de saúde de um organismo pela administração
de medicamentos sucussionados/triturados e experimentados, individualmente selecionados de acordo com a lei dos
semelahntes. “Para chegar a uma definição mais completa
para o remédio/medicamento homeopático, tres aspectos
foram considerados:
A – o uso homeopático
B – as “matérias primas“ ou “monografias“
C – o preparo homeopático das matrizes/matérias primas

Definição de Medicamento
Homeopático da LMHI
A definição de remédio ou medicamento homeopático
deve considerar diferentes pontos de vista. Podemos
resumir a definição na frase seguinte: um medicamento
homeopático é preparado de uma matriz/matéria prima
descrita em uma monografia homeopática, segundo um
método homeopático e administrado a um ser vivo de
acordo com o princípio da “similia similibus curentur“.
Tem um potencial de apoiar mudanças no estado de
saúde deste ser vivo. Quando tais mudanças acontecem e levam à melhora do estado de saúde ou à cura
da doença, com a recuperação do estado de saúde, os
medicamentos homeopáticos agem como remédios.
O documento completo está disponível no site da
LMHI www.lmhi.net, Seção “Programas e Projetos“

Obituário

In Memoriam: Prof. Louis Rey (1931-2010)
por Roeland Van Wijk (Holanda)
Em 26 de outubro de 2010, o
físico e cientista homeopata,
,internacionalmente estimado
Louis Rey faleceu, com a idade
de 79 anos. No 60o. congresso
da LIGA em Berlim, em 2005,
o Prof. Rey apresentou a palestra sobre O desafio do banco
de dados da água e do gelo.
Fascinado pela “memória da
água“, a vida científica de Rey
foi dedicada a compreender as propriedades físico-químicas
das moléculas orgânicas no estado fluido. Sua pesquisa
foi focada no desenvolvimento de procedimentos para
proteger tanto a tividade das enzimas e outras estruturas
moleculares, ea vida de células quando a água é extraída
delas. Rey era um conhecido especialista no campo da
extrração de água por secagem ou congelamento em baixa
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temperatura,quando as células sobrevivem e entram em
estado de animação suspensa, que dura até que o eor de
água inicial é restaurado. Como ex-diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento da companhia alimentícia global Nestlé,
Rey percebeu a importância de aplicar este conhecimento
na indústria de alimentos e realizou estimulantes novos
desenvolvimentos industriais. O pesquisador Louis Rey era
frequentemente consultado como especialista em tomada
de decisões, a nível político tanto de países industrializados
como em outros menos desenvolvidos, e organizou numerosas confereências internacionais no seu campo de pesquisa.
Depois de sua aposentadoria, Rey continuou seu trabalho
sobre liofilização e luminescência a baixa temperatura particulamente em seu laboratório.
Esperamos que a tecnologia de Louis Rey, que estudou o fato
de que a água é capaz de reter a memória de substâncias
dissolvidas nela, seja continuada. A noção é central para a
homeopatia.
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Homeopatia baseada em evidências

Agende a data

2010 Homeopathic Framework
of Homeopathy

Congressos da LMHI de 2011e 2012

A edição revisada de 2010 do livreto Homeopathic Framework of Homeopathy – uma publicação conjunta da LMHI e
European Committee for Homeopathy (ECH) – foi publicada.
O volume tem como objetivo considerar todos os aspectos
importantes do quadro científico da prática homeopática,
incluindo questões éticas, avaliação da prática diária, procurando evidências científicas para cada destes aspectos.
As conclusões são que a homeopatia deve permanecer no
painel da prática médica e é uma necessidade para saúde
pública. É claro, mais pesquisa sempre é necessária e deve
ser apoiada e ampliada.
O livreto pode ser baixado do site da LMHI
www.lmhi.net, Seção “In Focus“..

Publicações da LMHI

A Nova Brochura Instituciconal e o
Informativo The Liga Letter redesenhado
A Nova Brochura Institucional da LMHI foi aprovado pela
diretoria da LMHI nas reuniões de maio de 2010 em Redondo Beach, California, EUA e foi impresso em outubro. Foi
iniciado pelo ex-Presidente Dr. Ulrich D. Fischer e projetado
em cooperação com o Comitê Executivo da LMHI. Uma
cópia impressa desta brochura informativa será enviada
por correio para todos os membros institucionais da LMHI
para finalidade de informação e divulgação, por exemplo
para o dia anual internaiconal da Homeopatia, que ocorre
em abril de cada ano, por ocasião do aniversário de Samuel
Hahnemann.
O exemplar de 2010 da publicação anual impressa da LMHI,
o “The Liga Letter” foi redesenhado e será publicado e distribuído no final de dezembro.
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66o. Congresso da LIGA,
1-4 dezembro de 2011, Nova Delhi, India
O congresso da LIGA de 2011 será em Nova
Delhi, India, de 1–4 dezembro de 2011. O
principal tema é “Homeopatia para Saúde
Pública“. O congresso também oferece um
programa para Homeopatia em Odontologia, Veterinária e AgroHomoeopatia.
Informação sobre os procedimentos para
inscrição e tópicos individuais podem ser
encontrados no site do Congresso www.liga2011.in.

67o. Congresso da LIGA,
14-17 setembro de 2012, Nara, Japão
O principal assunto do
congresso da LIGA de 2012
é “Harmonia“. Será em
Nara, Japão, de 14–17 de
setembro de 2012. Alguns
palestrantes: Dr. Peter
Fisher, do Royal London
Homoeopathic Hospital (RLHH), Mr. Peter Gregory College of Animal Homeopathic Medicine, Dr. Steven Kayne
U niversity of Strathclyde, Dr. Bob Leckridge Glasgow
Homoeopathic Hospital, Dr. Ashley H. A. Ross Durban
University of technology da África do Sul, o editor de
Synthesis Dr. Frederik Schroyens, Dr. Wolfgang Springer
Homoeopathische Praxisgemeinschaft, Dr. Michel Van
Wassenhoven Belgian Federal Medicine Agency.
Mais informação em www.jpsh.jp/lmhi2012
Anúncio editorial

Precisa-se: correspondentes da LMHI
de diferentes continentes
Um dos principais objetivos do informativo eletrônico
da LMHI é fortalecer a rede homeopática internacional
fornecendo e dividindo informação sobre a situação e os
desenvolvimentos essencais da homeopatia nos países
membros da LMHI. Sua ajuda é necessária para conseguir
este objetivo: se você está interessado em se tornar um
correpondente permanente, contate por favor o grupo de
Mídia da LMHI em media@lmhint.net.
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