HOMEOPATIA DIREITO DE TODOS
IHTJKENT

Desde 1980 a Homeopatia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina,
como Especialidade Médica. Em 1986 um decreto do INAMPS (Ministério da
Previdência Social) incorpora a homeopatia a seus serviços. Há a introdução
da Homeopatia na Rede Pública de Atendimento, e em 1988 a Comissão
Interministerial de Planejamento e Coordenação (Ciplan) fixa as primeiras
diretrizes da implementação do atendimento médico homeopático no SUDS,
atual SUS.
Logo após, foi criada, ainda em 1988, a Associação Médica Brasileira, e a
partir de 1989 a Homeopatia passou a compor o Conselho de Especialidades
da AMB, sendo neste período de 1980 a 1988 o Instituto Hahnemanniano do
Brasil o responsável pela titulação de Especialista em Homeopatia junto ao
CFM, Conselho Federal de Medicina, passando esta posteriomente, em 1990,
a ser conferida através da prova de título realizada pela AMHB. Fica então
definido pela AMHB o currículo a ser desenvolvido nos cursos de
Especialização e que vai medir a competência do pretendente a especialista.
Apesar de todo esse progresso na institucionalização da Homeopatia,
estudos mostram ainda dificuldades nesse processo de implantação nos
serviços de Saúde e nas Escolas Médicas. Dados do DATASUS referentes a
2003 revelam a demanda e crescente procura pelo tratamento homeopático,
até que, no mesmo ano, o Ministério da Saúde criou um grupo para elaborar
a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares no SUS
(PNMNPC). Este se compunha de 4 subgrupos de práticas alternativas. O
subgrupo de Homeopatia organizou o Fórum Nacional de Homeopatia para o
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SUS (FNH) e reuniu representantes de entidades de pesquisa, ensino e
assistência, conjuntamente com representantes dos órgãos do governo
ligados a estes mesmos campos de atuação. Desta reunião surgiu um
relatório final com subsídio para normalização, ampliação e manutenção da
assistência homeopática na rede pública. Esse documento serviu de base
para a redação das diretrizes da política de implantação da homeopatia, que
foi aprovada em dezembro de 2005 pelo Conselho Nacional de Saúde,
assinada pelo Ministro da Saúde em maio de 2006 e publicada como portaria
nº 971, que dispõe sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde.
Apresenta-se, assim, um novo cenário onde há um aumento da demanda por
homeopatas. O Instituto de Homeopatia James Tyler Kent, fundado em 1986,
vem participando ativamente deste processo promovendo pesquisas,
publicações, atendimentos ambulatoriais e ensino da Homeopatia para
médicos, tornando-os aptos a realizar a prova de Especialista em
Homeopatia sendo um dos concursos reconhecidos pela AMHB. A Escola
Kentiana do Rio de Janeiro, responsável pelo ensino da Homeopatia do
IHJTK, está há 28 anos ligada ao ensino da Homeopatia.
Por isso o Instituto de Homeopatia James Tyler Kent está diretamente
vinculado a este momento histórico que é a introdução da Homeopatia como
prática médica no SUS. Portanto, apóia e convida a todos os colegas, usuários
e simpatizantes da Homeopatia a juntarem-se a esta corrente de apoio a
Campanha Homeopatia Direito de Todos, liderada pela ONG Ação Pelo
Semelhante, que visa buscar adesão da sociedade à PNPIC, para que aumente
a possibilidade de tratamento homeopático para a população brasileira,
especialmente àquelas que freqüentam os hospitais da rede pública.
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