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Moção de Apoio à Homeopatia nos serviços do SUS Campinas 

 

Considerando:  

 Que Campinas foi umas das primeiras cidades brasileiras a disponibilizar a Homeopatia no SUS, se 

constituindo em uma referência para outras cidades que desejam implementar o atendimento 

homeopático em suas redes, o que se desdobrou, inclusive, em que representantes de Campinas 

tenham sido convidados(as) pelo Ministério da Saúde para levar suas contribuições neste campo 

incluído na formulação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares; 

 Que historicamente Campinas contou com homeopatas atendendo tanto na linha de frente em unidades 

básicas de saúde quanto na Policlínica 2 que serve como referência para encaminhamentos de todo o 

município, uma vez que o ambulatório de Homeopatia da Policlínica recebe pacientes encaminhados 

das unidades que não contam com homeopatas, além de atender os servidores municipais que 

desejam atendimento homeopático e por motivos éticos não podem ser atendidos por colegas médicos 

de seus próprios locais de trabalho;   

 Que além do benefício aos milhares de pacientes tratados, o resultado de tantos anos de experiência 

de médicos(as) homeopatas do SUS de Campinas também pode ser contemplado em vários trabalhos 

apresentados em congressos nacionais e casos clínicos publicados em revistas científicas 

internacionais; 

 Que a eficácia da Homeopatia em doenças crônicas é atestada por várias pesquisas no Brasil e no 

mundo, mas principalmente pelo testemunho dos pacientes que são atendidos(as) diariamente e que 

nos relatam a melhoria de sua qualidade de vida tanto nos aspectos físico quanto mentais; 

 Que, além de tudo isso, a Homeopatia é um sistema de atenção e cuidado em saúde de baixo custo, 

ideal para um sistema que passa por tantos desafios no campo do financiamento e da sustentação 

orçamentária;  

 Que infelizmente nos últimos anos temos testemunhado uma redução significativa do número de 

médicos homeopatas no SUS de Campinas, pois já chegamos a contar com 7 profissionais atuantes 

na Policlínica e hoje são apenas 2, havendo distritos de saúde na cidade que não contam com nenhum 

médico homeopata, pois não tem havido reposição de profissionais, colocando em risco de extinção 

um trabalho de décadas!!!! 

Neste sentido, o Conselho Municipal de Saúde de Campinas apoia a realização imediata de concurso 

público para contratação de novos médicos homeopatas, repondo os que se aposentaram ou se 

desligaram, mas também reforçando as equipes da Atenção Primária e Secundária em Saúde, retomando  

o papel honroso de Campinas no cenário nacional em relação à Homeopatia, sob pena de se perder e 

virar uma página esquecida da história da saúde de nossa cidade. 

Campinas, 24 de novembro de 2021. 

Conselho Municipal de Saúde 
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