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RESUMO 

A homeopatia é uma ciência médica que existe a mais de 200 anos e este método terapêutico 
se fundamenta em princípios vitalistas que buscam melhorar o estado de saúde do paciente 

através do reconhecimento de sua natureza e individualidade. Neste sentido, a prática da 
atenção farmacêutica contribui muito com a homeopatia, pois estabelece a avaliação de vários 

aspectos do paciente com a intenção de promover e proteger a saúde, melhorando a qualidade 
de vida. O sucesso do tratamento homeopático depende de uma anamnese integral do paciente 
em suas esferas física, mental e emocional permitindo com isto identificar a semio logia do 

simillimum do paciente. A prescrição farmacêutica regulamentada pela resolução CFF no 586, 
29 agosto de 2013, resgata o papel essencial do farmacêutico que há tempos estava perdida, 

aproximando-o mais da sua vocação assistencial e sua relação com o cuidado da saúde do 
paciente. Desta forma, o farmacêutico homeopata pode, através de uma consulta farmacêutica, 
prescrever medicamentos para tratar distúrbios menores. O tratamento de distúrbios menores 

requer na maioria das vezes a utilização de medicamentos isentos de prescrição ou ainda 
medidas mais paliativas para promover e recuperar a saúde do paciente. Este trabalho teve 

como objetivo analisar quais foram os medicamentos homeopáticos mais dispensados no ano 
de 2013 em uma farmácia homeopática da cidade de Cachoeira do Sul - RS, classificá- los 
quanto à categoria, potência e forma farmacêutica, e identificar as suas principais indicações e 

sua relação no tratamento de distúrbios menores. Os distúrbios menores são: insônia, 
constipação intestinal, tosse, aftas bucais, diarreia infantil, diarreia aguda, pediculose, 

hemorroidas, resfriado e dor.  Foram selecionados cinco distúrbios para confecção do manual. 
Neste estudo foram encontrados 565 medicamentos homeopáticos dispensados e/ou 
prescritos, em potências que variaram de 1 a 2000, onde 278 foram excluídos por 

apresentarem potências elevadas; as potências que mais se destacaram foram da 1 até a 6, na 
escala centesimal, totalizando 74,56% das prescrições. A potência 6CH foi a mais indicada 

com 20,21%, seguida da 5CH com 19,51%. Os medicamentos mais prescritos foram: Atropa 
belladonna (4,53%), Allium cepa, Lachesis trigonocephalus e Arsenicum album (4,18%), 
Hydrastis canadensis (3,83%), Arnica montana, Kalium bichromicum, Natrum muriaticum e 

Passiflora incarnata (3,48%), Valeriana officinalis (3,13%), Causticum (2,79%). A escala 
mais utilizada foi a centesimal hahnemanniana (CH), a via de administração mais encontrada 

nestes medicamentos foi a de uso interno, a forma farmacêutica gotas obteve maior 
dispensação com 86,41%, seguido por dose única com 5,23%. Para elaboração do manual 
foram selecionados cinco problemas de saúde menores que podem ser tratados com 

homeopatia: aftas bucais, dor de cabeça, insônia, resfriado e tosse. Neste manual consta 
informações do problema de saúde, conceito, a etiologia, formas de melhorar ou prevenir o 

problema, tratamento não farmacológico e os medicamentos homeopáticos que poderão ser 
prescritos, com indicação de um único insumo ativo ou em associações. A partir dos 
distúrbios menores foram elaborados algoritmos para adequada escolha do medicamento 

homeopático.   
  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Homeopathy is a medical science that there is more than 200 years and this therapeutic 

method is based on vitalists principles that seek to improve the health status of the patient by 
recognizing its nature and individuality. In this sense, the practice of pharmaceutical care 

contributes greatly to homeopathy because it establishes the evaluation of various aspects of 
the patient with the intention of promoting and protecting health, improving quality of life. 
The success of homeopathic treatment depends on the patient's full medical history in their 

physical, mental and emotional spheres allowing it to identify the symptomatology of the 
patient's simillimum. The pharmaceutical prescription regulated by the CFF Resolution 586, 

August 29, 2013, redeems the essential role of the pharmacist who has long was lost, 
approaching the most of their care vocation and its relation to the care of the patient's health. 
Thus, the physician pharmacist can, by a pharmaceutical query prescribe medications to treat 

minor disturbances. The treatment of minor disorders requires in most cases the use of OTC 
drugs or even palliative measures to promote and restore the patient's health. This study aimed 

to analyze what were the most dispensed homeopathic medicines in 2013 in a homeopathic 
pharmacy in the city of Cachoeira do Sul - RS, classify them as to the category, potency and 
dosage form, and identify their main indications and its relationship in the treatment of minor 

disturbances. Smaller disorders are: insomnia, constipation, cough, oral thrush, infant 
diarrhea, acute diarrhea, pediculosis, hemorrhoids, cold and pain. Five disorders for the 

manual preparation were selected. This study found 565 homeopathic medicines dispensed 
and / or prescribed in powers ranging from 1 to 2000, where 278 were excluded due to high 
power; the powers that stood out were from 1 to 6, on the chemical scale, to taling 74.56% of 

prescriptions. The 6CH power was the most suitable with 20.21%, followed by 5CH with 
19.51%. The most prescribed medications were: Atropa belladonna (4.53%), Allium Cepa, 

trigonocephalus Lachesis and Arsenicum album (4.18%), Hydrastis canadensis (3.83%), 
Arnica montana, Kalium bichromicum, Natrum muriaticum and purple passionflower 
(3.48%), Valeriana officinalis (3.13%), Causticum (2.79%). The most widely used scale was 

the proximate Hahnemann (CH), the route of administration most commonly found in these 
medications was for internal use, the pharmaceutical form droplets obtained greatest 

dispensation with 86.41%, followed by single dose to 5.23%. To prepare the manual selected 
five minor health problems that can be treated with homeopathy: canker sores, headache, 
insomnia, cold and cough. This manual consists health problem of information, concept, 

etiology, ways to improve or prevent the problem, non-pharmacological treatment and 
homeopathic medications that may be prescribed, indicating a single active ingredient or 

associations. From minor disturbances were developed algorithms for choosing the 
appropriate homeopathic medicine.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Homeopatia foi criada há cerca de 200 anos pelo médico alemão Samuel 

Hahnemann. Este método terapêutico se fundamenta em quatro princípios vitalistas e sua 

prática se aproxima muito do que estabelece a prática da atenção farmacêutica, uma vez que 

restabelece a necessidade de avaliação de diferentes aspectos do paciente, com uma proposta 

de cura salutar, sem gerar transtornos que superem o quadro patológico já presente. Conforme 

Arnoldi e colaboradores (2009) é a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando 

uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados 

para a melhoria da qualidade de vida. Alguns pontos são cruciais para o sucesso do tratamento 

homeopático: correta anamnese do paciente pelo profissional médico, produção do 

medicamento prescrito de acordo com a literatura oficial e uso racional da medicação. Logo, a 

atenção farmacêutica em muito se justifica nesta terapia, pois atua em pontos considerados 

fundamentais ao processo terapêutico (PRETTI; ULIANA; COLE, 2009). 

A prescrição é um documento legal, pelo qual se responsabilizam quem prescreve e 

dispensa o medicamento, e por isso envolve questões de âmbito legal, técnico e clínico, 

estando seus responsáveis sujeitos à legislação de controle e as ações de vigilância sanitária. 

Uma boa prescrição ou um tratamento bem escolhido deve conter o mínimo de medicamentos 

possível, mínimos efeitos colaterais, inexistência de contraindicações, ação rápida, forma 

farmacêutica apropriada, posologia simples e por um curto espaço de tempo (ARNOLDI; 

FONSECA; PEREIRA, 2009). 

 É perante a prática da atenção farmacêutica que hoje surge como um dos grandes 

impulsionadores da profissão, e o estabelecimento de protocolos de prescrição farmacêutica 

que o profissional farmacêutico homeopata pode estar resgatando o seu papel enquanto 

profissional devidamente habilitado à provisão responsável da terapia medicamentosa, 

assumindo características mais humanísticas no atendimento ao paciente.  

Através de dados de identificação dos medicamentos mais dispensados e ou prescritos 

em uma farmácia no ano de 2013, foi proposto uma revisão bibliográfica das principais 

indicações destes medicamentos e a elaboração de um protocolo de prescrição farmacêutica 

em homeopatia. 

  



JUSTIFICATIVA 

 

 A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 586 de 29 de agosto de 2013, do Conselho 

Federal de Farmácia (CFF), foi criada com intuito de regulamentar a prática da prescrição 

farmacêutica, pois a procura e a demanda por serviços com relação aos cuidados da saúde das 

pessoas têm crescido muito no mundo contemporâneo. É cada vez maior a procura pelos  

cuidados farmacêuticos pela população, porque é na farmácia que muitas pessoas buscam a 

solução para os seus problemas de saúde menores e é também neste local que muitos 

encontram um pouco mais de atenção.  

  Neste contexto, a farmácia homeopática pode contribuir muito na resolução destes 

distúrbios menores bem como incentivar a promoção e prevenção da saúde com a utilização 

de medicamentos homeopáticos, pois promovem ação mais branda e paliativa se comparados 

com os medicamentos alopáticos. Gradativamente as práticas integrativas e complementares 

estão sendo inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS) e isto também reforça a necessidade 

dos profissionais farmacêuticos homeopatas estabelecerem um padrão de atendimento 

homeopático com definição de protocolos de prescrição homeopática para resolução dos 

distúrbios menores apresentados pela população que cada vez mais procura alternativas para o 

seu tratamento. Além disso, a lei 13.021 de 2014, decretada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidente da República, que caracteriza a farmácia como um 

estabelecimento de saúde, pois muitas vezes o doente procura, em primeiro lugar, a orientação 

segura do profissional farmacêutico, por isso torna-se imprescindível para o farmacêutico ter a 

noção exata de sua competência e seus limites na intervenção do processo saúde-doença, para 

assumir a atitude correta no momento oportuno, avaliando a situação do doente e conduzindo-

o à consulta médica ou se julgar apto, a uma prescrição farmacêutica. Considerando estas 

informações justifica-se a elaboração de um protocolo de prescrição farmacêutica 

homeopática para resolução de distúrbios menores para ser posteriormente compartilhado 

entre os profissionais farmacêuticos homeopatas e com isso incentivar a seleção do tratamento 

homeopático como primeira alternativa de recuperação da saúde do paciente.  

  



2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Propor uma ferramenta de auxílio à prescrição farmacêutica homeopática através da 

análise das prescrições de uma farmácia homeopática, relacionando os medicamentos 

mais dispensados com as principais indicações da literatura, confeccionando um 

manual de prescrição farmacêutica homeopática.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar quais foram os medicamentos homeopáticos mais prescritos e/ou 

dispensados em uma farmácia homeopática e classificá- los quanto à categoria, 

potência e forma farmacêutica; 

 Identificar as principais indicações destes medicamentos homeopáticos e avaliar a sua 

indicação para o tratamento de distúrbios menores; 

 Elaborar um manual prático para auxiliar o profissional farmacêutico homeopata na 

prescrição farmacêutica homeopática. 
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