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1.

ANTECEDENTES SOBRE A PROPOSTA:

1.1 Justificativa, objetivos e contextualização
A Anvisa possui por competência legal promover a revisão e atualização periódica da Farmacopeia
Brasileira, conforme disposto no inciso XIX do artigo 7º da Lei 9.782 de 26 de janeiro 1999. Esta competência
compreende ações de regulamentação sanitária e indução ao desenvolvimento científico e tecnológico
nacional que se concretizam por meio da revisão e incorporação de novos requisitos de qualidade nos
compêndios e produtos da Farmacopeia Brasileira. O Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira é
um compêndio proposto pela Comissão da Farmacopeia Brasileira.
O Formulário Homeopático ora apresentado é um produto inédito na Farmacopeia Brasileira proposto
pelo Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia Brasileira (CTT HOM). Seu objetivo é suportar
e fortalecer o sistema de notificação de medicamentos homeopáticos na Anvisa, e, fomentar o uso das
Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) de forma a colaborar na
implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC (item 4.2.
NA HOMEOPATIA da Portaria GM/MS Nº 971, de 03 de maio de 2006).
As aplicações previstas para o documento são a sua utilização: nas farmácias e nos laboratórios
farmacêuticos industriais que preparam insumos homeopáticos e medicamentos homeopáticos; como
referência para os prescritores habilitados na elaboração do receituário homeopático; pelos órgãos
incumbidos da fiscalização visando garantir as boas práticas de manipulação e dispensação nas farmácias,
de fabricação e controle nos laboratórios industriais e do receituário, no que diz respeito às clínicas
homeopáticas; e no ensino da farmacotécnica homeopática nos cursos de graduação e pós-graduação na
área da saúde (3 FINALIDADES).
O formulário submetido à consulta pública constituiu-se por um texto inicial referente às finalidades do
documento (FINALIDADES), pelas LISTAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO e
LISTAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO, pelas 86 (oitenta e seis)
MONOGRAFIAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO, e pelas 14 (quatorze)
MONOGRAFIAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO.

1.2 Resultados esperados
Suportar e fortalecer o sistema de notificação de medicamentos homeopáticos na Anvisa, e, fomentar o
uso das Práticas Integrativas e Complementares no SUS de forma a colaborar na implementação da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC (item 4.2. NA HOMEOPATIA da
Portaria GM/MS Nº 971, de 03 de maio de 2006).

2.
2.1

ANÁLISE GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES:
Análise quantitativa das contribuições recebidas
Avaliação
Inválidas (fora de escopo,
prazo etc.)
Válidas
Avaliação
Não aceito
Aceito parcialmente
Aceito
Avaliação
Concordo com a proposta
Concordo parcialmente com
a proposta
Discordo integralmente da
proposta
Discordo da necessidade da
regulamentação

2.2

Número de contribuições
recebidas
109

11,1%

874

88,9%

Número de contribuições
válidas
519
311
44

%

%

59,4%
35,6%
5,0%

Número de contribuições
válidas
9
46

8,26%
42,20%

46

42,20%

8

7,34

%

Destaques das alterações e aspectos mais relevantes da consulta pública e proposta final

Foram recebidas para a proposta submetida à Consulta Pública ao todo 983 contribuições realizadas
por 109 contribuintes (Anexo I).
Houve um quantitativo elevado de contribuições semelhantes, dentre as quais se destacam:
1 – manifestações contra a proposta, em razão da seleção de dinamizações, formas farmacêuticas,
indicações e posologias (dentre as inúmeras possíveis na homeopatia), o que não consideraria a prática
individualizada da homeopatia;
2 – solicitações para que a proposta incluísse informações sobre os profissionais prescritores;
3 – dúvidas sobre as finalidades do documento, como por exemplo, se a intenção da proposta era
restringir a prática da homeopatia ao disposto no documento;
4 – solicitações para a exclusão dos itens indicações e posologia para que houvesse liberdade na
prescrição;
5 – solicitações para inclusão de substâncias proscritas dinamizadas para que pudessem ser utilizadas
no tratamento de dependentes químicos;
6 – solicitações para a inclusão de informações sobre a utilização, no caso de não haver melhora dos
sintomas, por um prazo máximo de 15 dias, em razão do risco de ocorrência de patogenesia.
Em resposta o CTT HOM elaborou um HISTÓRICO no qual informa que foi necessário reduzir as
indicações e a farmacotécnica homeopática para viabilizar o seu aproveitamento na disponibilização de
medicamentos no SUS e para o seu aproveitamento como referência no sistema de notificação de
medicamentos homeopático da Anvisa, informando, ainda, que o documento não possui intenção restritiva à
prática homeopática em geral. O CTT HOM elaborou também um capítulo de GENERALIDADES para
esclarecer o propósito das monografias da proposta no qual foi adicionada a informação de que “não havendo
evolução favorável, o paciente deve ser reavaliado pelo profissional habilitado”. Ainda, foi justificado que não
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
E-mail: farmacopeia@anvisa.gov.br

CP_157_2016
Página 2 de 49

é objetivo da proposta regular os profissionais habilitados a prescrever e não é competência do documento
dispor sobre o uso de substâncias proscritas.
Assim, após a Consulta Pública nº 157/2016 e análise das contribuições foram excluídas da proposta:
1 – a LISTA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO e as 14 (quatorze)
MONOGRAFIAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO; foram excluídas devido a
Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos
homeopáticos. Para a sua inclusão na próxima edição será necessário que o referido regulamento e a
Farmacopeia Homeopática Brasileira estejam harmonizados quanto ao uso de tinturas-mãe em
medicamentos homeopáticos; e
2 – as monografias Cactus grandiflorus 5CH e Crataegus oxyacantha 5 CH; em razão da reavaliação
das monografias pelo CTT Homeopatia e decisão pela sua exclusão.
Também foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los
isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuição), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março
de 2007.
Ressalta-se, ainda, que conforme descrito acima, foram acrescentados o capítulo HISTÓRICO e o
capítulo GENERALIDADES com a finalidade de esclarecer para o público alvo o uso previsto do documento.
Finalizando, além das alterações destacadas acima, foram feitas correções de informações e
aprimoramento da descrição das indicações.
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3.

CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTRIBUIÇÕES EM CONSULTA PÚBLICA:

3 FINALIDADES

CONTRIBUIÇÃO Nº 01 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)
Não alterado.

A Comissão da Farmacopeia Brasileira aprova o Formulário Homeopático da Farmacopeia
Brasileira 1ª edição para as aplicações a seguir.
1 Nas farmácias e nos laboratórios farmacêuticos industriais que preparam insumos homeopáticos
e medicamentos homeopáticos.

Síntese da análise
das contribuições
() Incluído
() Excluído
() Nova Redação
(x)
Nenhuma
contribuição
incorporada
() Sem contribuição

2 Pelos prescritores habilitados na elaboração do receituário homeopático.
3 Pelos órgãos incumbidos da fiscalização visando garantir as boas práticas de manipulação e
dispensação nas farmácias, de fabricação e controle nos laboratórios industriais e do receituário, no
que diz respeito às clínicas homeopáticas.
4 No ensino da farmacotécnica homeopática nos cursos de graduação e pós-graduação na área da
saúde.
Justificativa: não é objetivo da proposta regular os profissionais habilitados a prescrever.
CONTRIBUIÇÃO Nº 02 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)

Síntese da análise
das contribuições

4 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO.
1 Aconitum napellus 6 CH
2 Actaea racemosa 6 CH
3 Aescullus hippocastanum 3 CH
4 Allium cepa 5 CH
5 Allium sativum
6 Alumina 30 CH
7 Anacardium orientale 6 CH
8 Antimonium crudum 6 CH
9 Antimonium tartaricum 12 CH
10 Apis melifica 5 CH
11 Argentum nitricum 6 CH
12 Arnica Montana 6 CH
13 Arsenicum álbum 6 CH
14 Avena sativa 3 DH
15 Baryta carbônica 5 CH
16 Belladona 6 CH
17 Berberis vulgaris 5 CH
18 Borax 6 CH
19 Bryonia Alba 12 CH
20 Cactus grandiflorus 5 CH
21 Calcarea carbônica 6 CH
22 Calcarea fluorica 6 CH
23 Calcarea phosphorica 6 CH
24 Calendula officinalis 6 CH
25 Cantharis vesicatoria 6 CH
26 Carbo vegetabilis 6 CH
53 Lachesis muta 6 CH
54 Ledum palustre 5 CH
55 Lemna minor 5 CH
56 Lobelia inflata 5 CH
57 Lycopodium clavatum 6 CH
58 Magnesium phosphoricum 6 CH
59 Mercurius solubilis 6 CH
60 Myristica sebifera 6 CH
61 Natrium muriaticum 6 CH
62 Nux vômica 6 CH
63 Passiflora incarnata 5 CH
64 Petroleum 6 CH
65 Phosphorus 12 CH
66 Phytolacca decandra 5 CH
67 Plantago major 5 CH
68 Podophylum 5 CH
69 Pulsatilla nigricans 6 CH
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27 Carduus marianus 6 CH
28 Causticum 6 CH
29 Chamomilla 6 CH
30 Chelidonium majus 6 CH
31 China officinalis 5 CH
32 Cocculus indicus 5 CH
33 Coffea cruda 12 CH
34 Colocynthis 5 CH
35 Conium maculatum 12 CH
36 Crataegus oxyacantha 5 CH
37 Drosera rotundifolia 5 CH
38 Dulcamara 6 CH
39 Eupatorium perfoliatum 5 CH
40 Ferrum metallicum 6 CH
41 Ferrum phosphoricum 6 CH
42 Gelsemium sempervirens 6 CH
43 Graphites 6 CH
44 Hamamellis virginica 6 CH
45 Hepar sulfuris 6 CH
46 Hydrastis canadensis 6 CH
47 Hypericum perforatum 6 CH
48 Ignatia amara 30 CH
49 Ipecacuanha 5 CH
50 Iris vesicolor 6 CH
51 Kali bichromicum 6 CH
52 Kalium phosphoricum 6 CH
70 Rhus toxicodendron 6 CH
71 Rumex crispus 6 CH
72 Ruta graveolens 6 CH
73 Sabadilla officinarum 6 CH
74 Sambucus nigra 6 CH
75 Sanguinaria canadensis 6 CH
76 Sepia succus 6 CH
77 Silicia 6 CH
78 Spongia tosta 5 CH
79 Staphysagria 6 CH
80 Sticta pulmonária 6 CH
81 Sulphur 6 CH
82 Symphytum officinale 6 CH
83 Thuya occidentalis 6 CH
84 Valeriana officinalis 5 CH
85 Veratum álbum 6 CH
86 Zincum metallicum 12 CH

1 Aconitum napellus 6 CH
2 Actaea racemosa 6 CH
3 Aescullus hippocastanum 36 CH
4 Allium cepa 56 CH
5 Allium sativum 6CH
6 Alumina 306 CH
7 Anacardium orientale 6 CH
8 Antimonium crudum 6 CH
9 Antimonium tartaricum 126 CH
10 Apis mellifica 56 CH
11 Argentum nitricum 6 CH
12 Arnica Montana montana 6 CH
13 Arsenicum álbum album 6 CH
14 Avena sativa 3 DH
15 Baryta carbônica 5carbonica 6 CH
16 Belladonna 6 CH
17 Berberis vulgaris 56 CH
18 Borax 6 CH
19 Bryonia Alba alba 126 CH
20 Cactus grandiflorus 5Calcarea carbonica 6 CH
21 Calcarea carbônicafluorica 6 CH
22 Calcarea fluoricaphosphorica 6 CH
23 Calcarea phosphoricaCalendula officinalis 6 CH
24 Calendula officinalisCantharis vesicatoria 6 CH
25 Cantharis vesicatoriaCarbo vegetabilis 6 CH
26 Carbo vegetabilisCarduus marianus 6 CH
27 Carduus marianusCausticum 6 CH
28 CausticumChamomilla 6 CH
29 ChamomillaChelidonium majus 6 CH
30 Chelidonium majusChina officinalis 6 CH
31 China officinalis 5Cocculus indicus 6 CH
32 Cocculus indicus 5Coffea cruda 6 CH
33 Coffea cruda 12Colocynthis 6 CH
34 Colocynthis 5Conium maculatum 6 CH
35 Conium maculatum 12Drosera rotundifolia 5 CH
36 Crataegus oxyacantha 5Dulcamara 6 CH
37 Drosera rotundifoliaEupatorium perfoliatum 5 CH
38 DulcamaraFerrum metallicum 6 CH
39 Eupatorium perfoliatum 5Ferrum phosphoricum 6 CH
40 Ferrum metallicumGelsemium sempervirens 6 CH
41 Ferrum phosphoricumGraphites 6 CH
42 Gelsemium sempervirensHamamellis virginicana 6 CH
43 GraphitesHepar sulfuris 6 CH
44 Hamamellis virginicaHydrastis canadensis 6 CH
45 Hepar sulfurisHypericum perforatum 6 CH
46 Hydrastis canadensisIgnatia amara 6 CH
47 Hypericum perforatum 6Ipecacuanha 5 CH
48 Ignatia amara 30Iris vesicolor 6 CH
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( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
)
Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

49 Ipecacuanha 5Kali bichromicum 6 CH
50 Iris vesicolorKalium phosphoricum 6 CH
51 Kali bichromicumLachesis muta 6 CH
52 Kalium phosphoricum 6Ledum palustre 5 CH
53 Lachesis muta 6Lemna minor 5 CH
54 Ledum palustreLobelia inflata 5 CH
55 Lemna minor 5Lycopodium clavatum 6 CH
56 Lobelia inflata 5Magnesium phosphoricum 6 CH
57 Lycopodium clavatumMercurius solubilis 6 CH
58 Magnesium phosphoricumMyristica sebifera 6 CH
59 Mercurius solubilisNatrium muriaticum 6 CH
60 Myristica sebiferaNux vôomica 6 CH
61 Natrium muriaticum 6Passiflora incarnata 5 CH
62 Nux vômicaPetroleum 6 CH
63 Passiflora incarnata 5Phosphorus 6 CH
64 PetroleumPhytolacca decandra 6 CH
65 Phosphorus 12Plantago major 6 CH
66 Phytolacca decandra 5Podophylum 6 CH
67 Plantago major 5Pulsatilla nigricans 6 CH
68 Podophylum 5Rhus toxicodendron 6 CH
69 Pulsatilla nigricansRumex crispus 6 CH
70 Rhus toxicodendronRuta graveolens 6 CH
71 Rumex crispusSabadilla officinarum 6 CH
72 Ruta graveolensSambucus nigra 6 CH
73 Sabadilla officinarumSanguinaria canadensis 6 CH
74 Sambucus nigraSepia succus 6 CH
75 Sanguinaria canadensisSilicia 6 CH
76 Sepia succus 6Spongia tosta 5 CH
77 SiliciaStaphysagria 6 CH
78 Spongia tosta 5Sticta pulmonáaria 6 CH
79 StaphysagriaSulphur 6 CH
80 Sticta pulmonáriaSymphytum officinale 6 CH
81 SulphurThuya occidentalis 6 CH
82 Symphytum officinale 6Valeriana officinalis 5 CH
83 Thuya occidentalisVeratum áalbum 6 CH
84 Valeriana officinalis 5Zincum metallicum 6 CH
85 Veratum álbum 6 CH
86 Zincum metallicum 12 CH
Justificativa: foram feitas correções de informações e alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições),
conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007.
CONTRIBUIÇÃO Nº 03 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
5 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO.
Excluído.
( ) Incluído
94 Hamamelis virginiana TM
(x) Excluído
87 Aescullus hippocastanum TM
95 Lappa major TM
( ) Nova Redação
88 Apis mellifica 6 CH
(
) Nenhuma
89 Arnica Montana TM
96 Ledum palustre TM
contribuição
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90 Belladona TM
97 Paeonia officinalis TM
incorporada
91 Calendula officinalis TM
98 Ratanhia TM
(
)
Sem
92 Chamomilla TM
99 Symphytum officinale TM
contribuição
93 Cyrtopodium punctatum TM
100 Thuya occidentalis TM
Justificativa: foram excluídas porque a Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prevê o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos. Para a sua inclusão na próxima edição
será necessário que o referido regulamento e a Farmacopeia Homeopática Brasileira estejam harmonizados quanto ao uso de tinturas-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 04 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Aconitum napellus 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dor aguda intensa nos ouvidos de aparecimento (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: dor aguda intensa nos ouvidos de aparecimento brusco; febre alta; todas estas bruscorepentino, com tímpano vermelho; febre alta; todasagitação; (
estas indicações geralmente ocasionadas pelo frio secointenso e contribuição
indicações geralmente ocasionadas pelo frio seco.
brusco e com início ou agravamento à noite.
incorporada
REFERÊNCIAS
REFERÊNCIAS
(
)
Sem
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1 . São contribuição
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
Paulo: Robe Editorial, 2003.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London:
Pharmaceutical Press, 2007.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São
Paulo: Organon, 2004.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 05 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Actaea racemosa 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: contraturas musculares, principalmente na região dorsal e (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: contraturas musculares, principalmente na região dorsal e cervical devido à má cervical devido à má postura; dores reumáticas principalmente no (
postura; dores reumáticas principalmente no período menstrual e da menopausa, cólica menstrual período menstrual e da menopausa, cólica menstrual que piora quanto contribuição
mais intenso for o fluxo. De modo geral, piora pelo frio e umidade, e incorporada
que piora quanto mais intenso for o fluxo.
melhora pelo calor, exceto a cabeça, que melhora pelo frio.
(
)
Sem
REFERÊNCIAS
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou contribuição
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas,
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
espaçar as tomadas.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
REFERÊNCIAS
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London:
Pharmaceutical Press, 2007.
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
E-mail: farmacopeia@anvisa.gov.br

CP_157_2016
Página 7 de 49

LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São
Paulo: Organon, 2004.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 06 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Aesculus hippocastanum 3 CH
Aesculus hippocastanum 36 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 65% (v/v) a partir da Aesculus hippocastanum 2 CH, conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 6530% (v/v) a partir dado Aesculus (
Homeopática Brasileira em vigor.
hippocastanum 25 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira contribuição
incorporada
Tabletes e comprimidos.
em vigor.
(
)
Sem
Preparar a partir da Aesculus hippocastanum 3 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira Glóbulos, tabletes e comprimidos
contribuição
Tabletes e comprimidos.
em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Preparar a partir dado Aesculus hippocastanum 36 CH conforme
Indicações: varizes e hemorroidas pruriginosas.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Posologia sugerida: cinco gotas ou três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: varizes e hemorroidas pruriginosas. Melhora pelo frio e
REFERÊNCIAS
exercício moderado e prolongado. Piora pelo calor, estando em pé,
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
durante o sono e ao acordar.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos
sintomas, espaçar as tomadas.
REFERÊNCIAS
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London:
Pharmaceutical Press, 2007.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São
Paulo: Organon, 2004.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 07 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Allium cepa 5 CH
Allium cepa 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% a partir do Allium cepa 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Allium cepa 45 CH, (
contribuição
Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da Allium cepa 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da Allium cepa 56 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
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Indicações: rinite com coriza aquosa abundante e irritante, e lacrimejamento abundante não
irritante.

g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rinite com coriza aquosa abundante e irritante, e
lacrimejamento abundante não irritante. Melhora pelo frio e ao ar livre,
REFERÊNCIAS
exceto se contém alérgenos. Piora pelo calor ou em ambiente quente.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
REFERÊNCIAS
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London:
Pharmaceutical Press, 2007.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São
Paulo: Organon, 2004.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 08 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Allium sativum 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo:
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Allium sativum 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% a partir do Allium sativum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: sintomas das gripes e resfriados com ou sem febre. (
)
Sem
comprimidos (20 g).
Indicações: sintomas das gripes e resfriados com ou sem febre. Dores articulares e musculares Coriza com tosse seca ou produtiva. Dores articulares e musculares contribuição
relacionadas ao resfriado. Bronquite. Dispepsia.
relacionadas ao resfriado. Bronquite. Dispepsia.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 09 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Alumina 30 CH
Alumina 306 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% a partir do Alumina 29 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Alumina 295 CH, conforme (
contribuição
Brasileira em vigor.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da Alumina 30 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da Alumina 306 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: prisão de ventre sem vontade de evacuar com fezes ressecadas; com dor ao evacuar.
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido à noite. Indicações: prisão de ventreconstipação intestinal por inércia retal sem
Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
vontade de evacuar com fezes ressecadas; com dor ao evacuar.
REFERÊNCIAS
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
um comprimido à noite.duas vezes ao dia. Conforme a melhora dos
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
sintomas, espaçar as tomadas.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
REFERÊNCIAS
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
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DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London:
Pharmaceutical Press, 2007.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São
Paulo: Organon, 2004.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 10 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Anacardium orientale 6 CH
Nome Homeopático: Anacardium orientale.
( ) Incluído
Sinonímia
Homeopática:
Semecarpus
anacardium;
S. ( ) Excluído
Nome Homeopático: Anacardium orientale.
Sinonímia Homeopática: Semecarpus anacardium; S. cuneifólia; S. latifólia; S. mangifera; cuneifóliacuneifolia; S. latifólialatifolia; S. mangifera; Anacardium; (x) Nova Redação
) Nenhuma
Anacardium; Anacardium latifolium; A. longifolium; A. officinale; A. officinarum; A. solitarium; A. Anacardium latifolium; A. longifolium; A. officinale; A. officinarum; A. (
solitarium; A. tomentosa e Avicennia tomentosa.
contribuição
tomentosa e Avicennia tomentosa.
Orientações para o preparo:
incorporada
Orientações para o preparo.
Gotas
(
)
Sem
Gotas
Preparar em etanol a 30% a partir do Anacardium orientale 5 CH, conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Anacardium orientale 5 CH, contribuição
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
comprimidos (20 g).
Indicações: dispepsias e Gastralgiasgastralgias de origem nervosa
Indicações: dispepsias e Gastralgias de origem nervosa melhoradas ao se alimentar.
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro melhoradas ao se alimentar. Piora pelo trabalho intelectual e no
momento em que o estômago está vazio. Tratamento adjuvante da dor
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
causada por úlceras gastroduodenais.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 11 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Antimonium crudum 6 CH
Gotas
( ) Incluído
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Antimonium crudum 5 CH, ( ) Excluído
Gotas
(x) Nova Redação
Preparar em etanol a 30% a partir do Antimonium crudum 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (
) Nenhuma
Homeopática Brasileira em vigor.
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dispepsia por excessos alimentares com a língua incorporada
comprimidos (20 g).
saburrosa esbranquiçada e diarreias relacionadas às intolerâncias (
)
Sem
Indicações: dispepsia por excessos alimentares com a lingua saburrosa esbranquiçada.
alimentares. Piora pelos excessos alimentares e refeições ácidas.
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 12 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
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contribuições
Antimonium tartaricum 126 CH
( ) Incluído
Sinonímia Homeopática: Antimonii et potassi tartras; Emeticus; Kalii ( ) Excluído
antimoniotartras; Kalii et stibii tartras; Kali-stibico tartaricum; stibii et kalii (x) Nova Redação
) Nenhuma
tartras; Stibiokali tartaricum; Tartarus animoniatus; TaratarusTartarus (
contribuição
emeticus; Tartarus stibiatus e Tartras potassi et antimonii.
incorporada
Orientações para o preparo:
(
)
Sem
Gotas
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Antimonium tartaricum 115 contribuição
CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Preparar a partir da Antimonium tartaricum 126 CH conforme
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: tosse com grande acúmulo de muco nas vias respiratórias
de difícil expectoração. Respiração difícil e ruidosa acompanhada de
sonolência, abatimento e palidez. Melhora pelas expectorações e na
posição sentada piora pelo calor e estar deitado.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 13 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Apis mellifica 5 CH
Apis mellifica 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Nome Homeopático: Apis melifica.
Nome Homeopático: Apis melificamellifica.
(x) Nova Redação
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(
) Nenhuma
Gotas
Gotas
Preparar em etanol a 30% a partir do Apis mellifera 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Apis mellifera 4mellifica 5 contribuição
incorporada
Brasileira em vigor.
CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
(
)
Sem
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Preparar a partir da Apis mellifica 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da Apis mellifica 56 CH conforme Farmacopeia contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 14 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Argentum nitricum 6 CH
Gotas
( ) Incluído
Antimonium tartaricum 12 CH
Sinonímia Homeopática: Antimonii et potassi tartras; Emeticus; Kalii antimoniotartras; Kalii et stibii
tartras; Kali-stibico tartaricum; stibii et kalii tartras; Stibiokali tartaricum; Tartarus animoniatus;
Taratarus emeticus; Tartarus stibiatus e Tartras potassi et antimonii.
Orientações para o preparo.
Gotas
Preparar em etanol a 30% a partir do Antimonium tartaricum 11 CH, conforme Farmacopeia
Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Preparar a partir da Antimonium tartaricum 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira
em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: tosse com grande acúmulo de muco nas vias respiratórias de difícil expectoração.
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Gotas
Preparar em etanol a 30% a partir do Argentum nitricum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática
Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: dores intensas e queimantes no estômago após refeição; diarreia esverdeada,
acompanhada de gazes barulhentos; ansiedade com medo de realizar algo.

Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Argentum nitricum 5 CH, ( ) Excluído
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
(x) Nova Redação
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (
) Nenhuma
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
contribuição
Indicações: gastrite, refluxo gastroesofágico e úlceras gastroduodenais incorporada
com dores intensas e queimantes no estômago após refeição; diarreia (
)
Sem
esverdeada, acompanhada de gazes barulhentos; ansiedade com medo contribuição
de realizar algo.;. Melhora pelo frio, ar livre e fresco e pela pressão na
região dolorosa. Piora geral pelo calor (exceto as gastralgias), durante
as menstruações e pelos doces (gastralgias, distensão e diarreia).
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 15 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Arnica montana 6 CH
Gotas
( ) Incluído
Preparar com álcool a 30% (v/v), a partir da Arnica montana 5 CH, ( ) Excluído
Gotas
(x) Nova Redação
Preparar com álcool a 30%, a partir da Arnica montana 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (
) Nenhuma
Brasileira em vigor.
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: contusões, dores musculares causadas por excessos de incorporada
comprimidos (20 g).
)
Sem
Indicações: contusões, dores musculares causadas por excessos de exercícios; traumatismos exercícios; traumatismos mecânicos; dor com sensação de contusão; (
feridas cirúrgicas. Melhora pelo repouso e deitado com a cabeça baixa. contribuição
mecânicos; dor com sensação de contusão; feridas cirúrgicas.
Piora pelo mais leve toque, pelos sobressaltos, movimento e pelo frio
úmido.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 16 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Arsenicum album 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo:
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Arsenicum album 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Arsenicum album 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: gastroenterites agudas, febris ou não, com fezes (
)
Sem
comprimidos (20 g).
Indicações: gastroenterites agudas, febris ou não, com fezes queimantes e escoriantes, náuseas queimantes e , escoriantes e fétidas, náuseas abundantes e que contribuição
acometem o estado geral; intoxicações alimentares. Melhora pelo calor,
abundantes e que acometem o estado geral; intoxicações alimentares.
sob todas as suas formas (aplicações quentes, ambiente, bebidas ou
alimentos quentes) e pela mudança de lugar ou posição. Piora entre 1 e
3 horas da manhã e pelo frio (exceto as cefaleias e a congestão
cefálica).
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 17 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
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Texto submetido à consulta pública

Síntese da
análise das
contribuições
Avena sativa 3 DH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); tabletes (20 ( ) Incluído
g) e comprimidos (20 g).
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 18 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Baryta carbônica 5 CH
Baryta carbônica 5carbonica 6 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Nome Homeopático: Baryta carbônica
Nome Homeopático: Baryta carbônicacarbonica
(x) Nova Redação
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(
) Nenhuma
Gotas
Gotas
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Baryta carbonica 4 CH, conforme Farmacopeia Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Baryta carbonica 45 CH, contribuição
incorporada
Homeopática Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
(
)
Sem
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Preparar a partir da Baryta carbonica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em Preparar a partir da Baryta carbonica 56 CH, conforme Farmacopeia contribuição
vigor.
Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: hipertrofia das amigdalas; prevenção das amigdalites recidivantes.
Indicações: hipertrofia das amigdalasamídalas e adenoides; prevenção
Referências bibliográficas:
das amigdalitesamidalites recidivantes. Piora pela umidade e pelo
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003.
menor resfriamento, que pode provocar amidalite ou hipertrofia
Sanitária, 2011. BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF: Agência ganglionar.
REFERÊNCIAS
Nacional de Vigilância
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
Paulo: Robe Editorial, 2003.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985.
Sanitária, 2011. BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3.
ed., Brasília, DF: Agência Nacional de Vigilância
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria
Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale
homéopathique. Paris: Doin, 1985.
VOISIN, H. Manual de Matéria Médica para o Clínico. 2. ed. São
Paulo: Andrei, 1984.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 19 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
E-mail: farmacopeia@anvisa.gov.br

Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)
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alteração)
Belladona 6 CH
Nome Homeopático: Belladona.
Sinonímia Homeopática: Atropa beladona; Solanum furiosum e Belladona bacífera.
Orientações para o preparo.
Gotas
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Belladona 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática
Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: febre aguda de instalação rápida (rosto vermelho, secura das mucosas, calor radiante,
transpiração intensa); processos inflamatórios com congestão local (tumor, rubor, calor, dor).

análise das
contribuições
( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Belladonna 6 CH
Nome Homeopático: BelladonaBelladonna.
Sinonímia Homeopática: Atropa beladonabelladona; Solanum
furiosum e Belladona bacífera.
Orientações para o preparo:
Gotas
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Belladona 5 CH, conforme
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: febre agudaalta e de instalação rápida (rosto vermelho,
secura das mucosas, calor radiante, transpiração intensa); processos
inflamatórios com congestão local (tumor, rubor, calor, dor). Dores
pulsáteis. Melhora pelo repouso. Piora pela luz intensa, pelo ruído, pelo
toque e sobressaltos, pelo ar frio, pelo calor na cabeça.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 20 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Berberis vulgaris 5 CH
Berberis vulgaris 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Berberis vulgaris 4 CH, conforme Farmacopeia Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Berberis vulgaris 45 CH, (
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da Berberis vulgaris 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira vigor.
Preparar a partir da Berberis vulgaris 56 CH, conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: cólica renal com dor na região lombar que irradia ao ureter principalmente à esquerda; g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: cólica renal com dor contusa na região lombar que irradia
cólica hepática que irradia para todo o abdômen.
ao ureter, principalmente à esquerda, a bexiga; cólica hepática que
irradia para todo o abdômen.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 21 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Borax 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: aftas e estomatite. Mucosa bucal queimante, com aftas (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
doloridas que podem sangrar ao comer. Aftas na superfície interna das (
) Nenhuma
Indicações: aftas e estomatite.
bochechas que dificulta comer/beber.
contribuição
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
E-mail: farmacopeia@anvisa.gov.br
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incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 22 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Bryonia alba 12 CH
Bryonia alba 126 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Bryonia alba 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Bryonia alba 115 CH, (
contribuição
Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir de Bryonia alba 12 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir de Bryonia alba 126 CH, conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: gripe e estados gripais; secura de mucosas; tosse seca e dolorosa com grande sede; g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: gripe e estados gripais; secura de mucosas; tosse seca e
dor articular que piora com o movimento e melhora com o repouso.
dolorosa com grande sede; dor articular que piora com o movimento e
melhora com o repouso e pela forte pressão ou deitando sobre o lado
dolorido.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 23 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Cactus grandiflorus 5 CH
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Cactus grandiflorus.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Selenicereus glandiflorus e Cereus glandiflorus.
(
) Nenhuma
Formas farmacêuticas: Gotas, glóbulos, tabletes, ou comprimidos.
contribuição
Orientações para o preparo.
incorporada
Gotas
(
)
Sem
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Cactus grandiflorus 4 CH, conforme Farmacopeia
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Preparar a partir de Cactus grandiflorus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em
vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: cefaleia dos hipertensos; metrorragias de sangue negro, com coágulos, dores
constritivas ginecológicas.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido quatro
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003.
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
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CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M.; TORCK, M. Matière Médicale Homéopathique. France:
CEDH, 2005.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985.
Justificativa: após reavaliação da monografia o CTT Homeopatia decidiu pela sua exclusão.
CONTRIBUIÇÃO Nº 24 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)

Síntese da
análise das
contribuições
( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Calcarea carbônica 6 CH
Calcarea carbônicacarbonica 6 CH
Nome Homeopático: Calcarea carbônica.
Nome Homeopático: Calcarea carbônicacarbonica.
Sinonímia Homeopática: Calcarea ostreica; Calcarea carbonica Hahnemanni; Calcarea ostrearum Orientações para o preparo:
Gotas
e Calcii carbonas ostrearum.
Formas farmacêuticas: gotas, glóbulos, tabletes, ou comprimidos.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Calcarea carbonica 5 CH,
Orientações para o preparo.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Gotas
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Calcarea carbonica 5 CH, conforme Farmacopeia g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rinofaringites, otites, amidalites e/ou bronquites em
Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e paciente com ou história de distúrbios dono crescimento: caracterizado
comprimidos (20 g).
pela demora do fechamento das fontanelas e/ou atraso na marcha ou
Indicações: distúrbios do crescimento: caracterizado pela demora do fechamento das fontanelas dentição, em indivíduos brevilíneos com tendência a obesidade; auxiliar
e/ou atraso na marcha ou dentição, em indivíduos brevilíneos com tendência a obesidade; auxiliar para a formação de calo ósseo.
Posologia sugerida: duascinco gotas, ou doiscinco glóbulos, ou
para a formação de calo ósseo.
Posologia sugerida: duas gotas, ou dois glóbulos, ou dois tabletes, ou comprimido duas vezes ao doistrês tabletes, ou um comprimido duas vezes ao dia, por pelo menos
dia, por pelo menos um mês.
um mês.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 25 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Calcarea fluorica 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo:
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Calcarea fluorica 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Calcarea fluorica 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir de Calcarea fluorica 6 CH, conforme Farmacopeia incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
(
)
Sem
Preparar a partir de Calcarea fluorica 6 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: sensação de dor e peso relacionadas às varizesvarizes
comprimidos (20 g).
Indicações: sensação de dor e peso relacionadas às varizes dos membros inferiores; dermatites dos membros inferiores com sensação de dor e peso; dermatites
varicosas; osteoporose. Melhora pelo movimento continuo, pelo calor e
varicosas; osteoporose.
aplicações quentes e piora pela mudança de tempo, pela umidade e
durante o repouso.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
E-mail: farmacopeia@anvisa.gov.br
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CONTRIBUIÇÃO Nº 26 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)
Calcarea phosphorica 6 CH
Sinonímia Homeopática: Calcium phosphoricu, Calcarea phosphorata e Calcium phosphas.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: crescimento. Formação lenta de ósseos e tecidos, com crescimento rápido na
adolescência e emagrecimento rápido com transtorno do crescimento. Dentição difícil ou retardada.
Raquitismo. Reumatismo. Auxiliar para a formação de calo ósseo. Fechamento tardio da fontanela.

Síntese da
análise das
contribuições
( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Sinonímia Homeopática: Calcium phosphoricuphosphoricum, Calcarea
phosphorata e Calcium phosphas.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: transtornos de crescimento. Formação lenta de ósseos e
tecidos, com principalmente devido ao crescimento rápido na
adolescência e emagrecimento rápido com transtorno do crescimento.:
dores na coluna, joelhos, cefaleias, astenia dos adolescentes. Dentição
difícil ou retardada. Raquitismo. Reumatismo.Displasia do esmalte que
dá aos dentes uma coloração amarela acompanhada de muitas cáries.
Auxiliar para a formação de calo ósseo. Fechamento tardio da
fontanela.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 27 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Calendula officinalis 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: problemas de cicatrização. Antisséptico. Ação externa e (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: cicatrização. Ação externa e interna sobre todas as feridas traumáticas produzindo a interna sobre todas as feridas traumáticas produzindofacilitando a (
cicatrização rápida e impedindo a supuração. Antisséptico. Úlceras varicosas. Úlceras inflamadas e cicatrização rápida e impedindo a supuração. Antisséptico. Úlceras contribuição
varicosas. Úlceras inflamadas e antigas. Fissura dos mamilos. incorporada
antigas. Fissura dos mamilos. Antibacteriano, Antifúngico e Anti-inflamatório. Feridas cirúrgicas.
Antibacteriano, Antifúngico e Anti-inflamatório. Feridas cirúrgicas.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 28 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Cantharis vesicatoria 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: cistite. Irritação e inflamação de mucosas digestivas e (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: cistite. Irritação e inflamação de mucosas digestivas e urinárias com dores ardentes e urinárias com dores ardentes e tenesmos. Queimação intensa e dor (
“cortante como um golpe de canivete”. Impressão da pele ou da mucosa contribuição
tenesmos.
estarem em carne viva. Melhora pelas fricções, pelo calor e aplicações incorporada
quentes. Piora pelo toque, pela palpação e durante a micção.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 29 (MAIORES ESCLARECIMENTO VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
CP_157_2016
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Carbo vegetabilis 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: Flatulência com acúmulo de gases na região do estômago, com desconforto que
melhora pela eructação.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.

Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: flatulência com acúmulo de gases na região do estômago,
com desconforto que melhora pela eructação. e piora ao deitar, ao
anoitecer e após ingestão de alimentos gordurosos.
REFERÊNCIAS
STEVEN B. KAYNE e LEE R. KAYNE, Homeopathic prescribing
pocket companion Primeira Edição. London: Pharmaceutical Press,
2007
MICHÈLE BOIRON e ALAIN PAYRE-FICOT. Homéopathie- le conseil
au quotidien. Sainte-Foy-lès-Lyon: Boiron , 1996.
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São
Paulo: Robe Editorial, 2003.

( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 30 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Carduus marianus 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: hepatoprotetor.
(x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
Indicações: dispepsia de origem hepatobiliar, com sensação de (
) Nenhuma
Indicações: hepatoprotetor.
plenitude na região hepática, tendência a constipação intestinal e pode contribuição
apresentar dores nestas regiões que agravam pela pressão e/ou incorporada
movimento.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 31 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Causticum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: reumático. Paralisiadores reumáticas articulares, (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: reumático. Paralisia com emagrecimento, rigidez articular, dores de artrose, tendinite, tendinosas ou musculares com emagrecimento,tendência a rigidez (
articular, dores de artrose, tendinite, verrugas perisensações dos contribuição
verrugas peri e subungueais, de nariz, pálpebras e lábios.
tendões encurtados, incontinência urinária, que agravam pelo frio e incorporada
REFERÊNCIAS
subungueais, de nariz, pálpebrasmelhora pelo calor, tempo úmido e (
)
Sem
lábios.chuvoso.
contribuição
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
REFERÊNCIAS
STEVEN B. KAYNE e LEE R. KAYNE, Homeopathic prescribing
pocket companion Primeira Edição. London: Pharmaceutical Press,
2007
MICHÈLE BOIRON e ALAIN PAYRE-FICOT. Homéopathie- le conseil
au quotidien. Sainte-Foy-lès-Lyon: Boiron , 1996.
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São
Paulo: Robe Editorial, 2003.
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Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 32 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Chelidonium majus 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicação: enfermidades hepatobiliares com pele, conjuntivas, (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
urinacólicas, dor em pontadas nesta região que irradia para o ângulo (
) Nenhuma
Indicação: enfermidades hepatobiliares com pele, conjuntivas, urina e fezes amareladas.
inferior da escápula direita e tendência a fezes amareladas.
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 33 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
China officinallis 5 CH
China officinallis 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da China officinallis 4.CH conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da China officinallis 4.5 CH (
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da China offinallis .5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da China officinallis .56 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: diarreia. Enfermidades gástricas, vesiculares e intestinais, colites pós-parasitárias, g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: diarreia. indolores, mas esgotantes, cólicas flatulentas
flatulência. Febres intermitentes. Gastroenterite aguda, inchaço do abdômen.
acompanhadas de distensão abdominal com borborismos.
Enfermidades gástricas, vesiculares e intestinais, colites pósparasitárias, flatulência. Febres intermitentes. Gastroenterite aguda,
inchaço do abdômen.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 34 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da análise
alteração)
das contribuições
Cocculus indicus 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações:
vertigem
com
sensação
da
cabeça
"oca" (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: vertigem com sensação da cabeça "oca" frequetemente associada a um estado de frequetementeEnjôoenjoo no mar ou em carro que agrava por qualquer (
enjôo/náuseas. Tontura. Fraqueza extrema, seguida de um estado de naúsea e vertigens, em movimento e melhora pelo calor ou fechando os vidros do carro. contribuição
relação a lesão orgânica ou consecutiva a estresse ou insônia. Enjôo por movimento e enjôo e Vertigem geralmente associada a um estado de enjôoenjoo/náuseas. incorporada
Tontura. Fraqueza e grande fraqueza extrema, seguida de um estado (
)
Sem
vômito durante a gravidez.
de naúsea e vertigens, em relação a lesão orgânica ou frequentemente contribuição
consecutiva a estresse ou insônia. Enjôo por movimento e enjôo e
vômito durante a gravidez.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 35 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
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Texto submetido à consulta pública

Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)

Coffea cruda 12 CH
Orientações para o preparo.
Gotas
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Coffea cruda 11 CH, conforme Farmacopeia
Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Preparar a partir da Coffea cruda 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: insônia; não consegue dormir devido à abundância de pensamentos. Dores de cabeça
intoleráveis acompanhadas de agitação e desespero. Dor de dente aliviada com água gelada.

Síntese da
análise das
contribuições
( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Coffea cruda 126 CH
Orientações para o preparo:
Gotas
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Coffea cruda 115 CH,
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Preparar a partir da Coffea cruda 126 CH conforme Farmacopeia
Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: insônia; não consegue dormir devido à abundância de
pensamentos. Dores de cabeça intoleráveis acompanhadas de agitação
e desespero. Dor de dente aliviada com água gelada.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 36 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Colocynthis 5 CH
Colocynthis 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Colocynthis 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Colocynthis 45 CH, conforme (
contribuição
Brasileira em vigor.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da Colocynthis 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da Colocynthis 56 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: cólicas com abdômen distendido e dolorido, que obriga o doente a se dobrar em dois.
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: cólicas com abdômen distendido e dolorido, que obriga o
doente a se dobrar em dois e que melhoram pelo calor e emissão de
gases; diarreias dolorosas com cólicas violentas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 37 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Conium maculatum 12 CH
Conium maculatum 126 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Conium maculatum 11 CH, conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Conium maculatum 115 CH, (
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
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Preparar a partir da Conium maculatum 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em
vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: vertigens ao virar a cabeça ou simplesmente os olhos, mesmo estando deitado.

Preparar a partir da Conium maculatum 126 CH conforme Farmacopeia (
)
Sem
Homeopática Brasileira em vigor.
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: vertigens ao virar a cabeça ou simplesmente os olhos,
mesmo estando deitado. Sensação que os objetos giram em torno de si.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 38 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Crataegus oxyacantha 5 CH
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Crataegus.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Crataegus apiifolia; Crataegus atropurpurea; Crataegus azarella;
(
) Nenhuma
Crataegus bruantii; Mespilus apiifolia e Oxyacantha apiifolia.
contribuição
Formas farmacêuticas: gotas, glóbulos, tabletes ou comprimidos.
incorporada
Orientações para o preparo.
(
)
Sem
Gotas
contribuição
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Crataegus 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática
Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Preparar a partir da Crataegus 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: insônia dos cardíacos.
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
REFERÊNCIAS
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografias o CTT Homeopatia decidiu pela sua exclusão.
CONTRIBUIÇÃO Nº 39 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Drosera rotundifolia 5 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: laringites e traqueobronquites com acessos de tosse, (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: laringites e traqueobronquites com acessos de tosse, espasmódica, violenta, sufocante espasmódica, violenta, sufocante principalmente noturna, que pode até (
desencadear vômitos e congestão facial.
contribuição
principalmente noturna que pode até desencadear vômitos e congestão facial.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
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Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 40 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Dulcamara 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rinofaringites, obstrução nasal, asma eou traqueobronquite (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
(
) Nenhuma
Indicações: rinofaringites, obstrução nasal, asma e traqueobronquite que sobrevêm à exposição ao que sobrevêm à exposição ao tempo úmido e frio.
contribuição
tempo úmido e frio.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 41 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Eupatorium perfoliatum 5 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: febre acompanhada de sensação de dores nos ossos do (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: febre acompanhada de sensação de dores nos ossos do tipo quebradura, prostração tipo quebradura, prostração generalizada, náuseas, cefaleia e/ou dores (
nos globos oculares como nas síndromes gripais e de dengue.
contribuição
generalizada, cefaleia e/ou dores nos globos oculares como nas síndromes gripais e de dengue.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 42 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ferrum metallicum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
(x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 43 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ferrum phosphoricum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: febre ou inflamação do sistema respiratório de (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
aparecimento progressivo e febre moderada; auxiliar no tratamento de (
) Nenhuma
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Indicações: febre ou inflamação do sistema respiratório de aparecimento progressivo e febre
moderada; auxiliar no tratamento de rinofaringites, otites e bronquites com secreções.

rinofaringites, otites e bronquites com secreções.

contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 44 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Gelsemium sempervirens 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
(x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 45 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Graphites 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos g); tabletes e comprimidos (20 g).
(x) Nova Redação
(20 g).
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 46 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Hamamelis virginiana 6 CH
Hamamelis virginiana 65 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v), a partir da Hamamelis virginiana 5 CH, conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 30% (v/v), a partir da Hamamelis virginiana 54 (
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir de Hamamelis virginiana 6 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em Preparar a partir de Hamamelis virginiana 65 CH conforme (
contribuição
vigor.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12
comprimidos (20 g).
g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: varizes com dores nas pernas; hemorroidas.
Indicações: varizes nas pernas com dores nas pernascontusas, muito
REFERÊNCIAS
sensíveis ao toque; hemorroidas com as mesma características.
a
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21 edição. Livraria Teixeira LTDA. 1991.
REFERÊNCIAS
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CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21a edição. Livraria
Teixeira LTDA. 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, Editora. 2003
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São
Paulo: Santos Livraria Editora, 2000.
European Pharmacopeia Comission: European Pharmacopeia. 5th
Edition, Council of Europe, Strasborug, Aubin, Ligugé (France), 2004.
VOISIN, H. Manual de Matéria Médica para o Clínico. 2. ed. São
Paulo: Andrei, 1984.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 47 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Hepar sulfur 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: Tratamento adjuvante em furúnculos; abcessos, infecção (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: furúnculos; abcessos, infecção bacteriana da pele; acnes pustulosas, úlceras da perna bacteriana da pele; acnes pustulosas, úlceras da perna hipersensíveis (
ao toque; inflamação das mucosas respiratórias, sobretudo da laringe; contribuição
hipersensíveis ao toque; inflamação das mucosas respiratórias, sobretudo da laringe; sinusite.
sinusitecom hipersensibilidade à dor e intolerância ao menor contato incorporada
REFERÊNCIAS
(
)
Sem
ALLEN, H. C. Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Dynamis com a zona inflamada.
REFERÊNCIAS
contribuição
editorial, 2000.
ALLEN, H. C. Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática. 2.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Organon, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria ed. São Paulo: Dynamis editorial, 2000.
Editora, 2000.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São
Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 48 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Hydrastis canadensis 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rinite, sinusite com secreção amarelada e espessa. (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
Bronquite crônica dos idosos, rinorréia posterior escoriante, viscosa e (
) Nenhuma
Indicações: rinite, sinusite com secreção amarelada e espessa. Bronquite crônica dos idosos.
espessa. Tosse seca com rouquidão e um pouco de expectoração contribuição
amarelo-esverdeada principalmente em paciente com fraqueza no incorporada
estado geral.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 49 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, Editora. 2003
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
European Pharmacopeia Comission: European Pharmacopeia. 5th Edition, Council of Europe,
Strasborug, Aubin, Ligugé (France), 2004.
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Texto submetido à consulta pública

Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)

Síntese da
análise das
contribuições
Hypericum perforatum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dor nevrálgica. Fratura e, dores intensas das terminações (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: dor nevrálgica. Fratura e traumatismo. Feridas causadas por objetos pontiagudos e nervosas ou ao longo do trajeto do nervo ocasionadas por fratura, (
traumatismo. Feridas causadas e/ou feridas por objetos pontiagudos e contribuição
cortantes. Hemorróida.
cortantes. Hemorróida.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 50 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ignatia amara 30 CH
Ignatia amara 306 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Ignatia 29 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Ignatia 295 CH, conforme (
contribuição
Brasileira em vigor.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes ou comprimidos
Glóbulos, tabletes ou comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da Ignatia 30 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da Ignatia 306 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: ansiedade. Estresse. Insônia após ser contrariado. Sensação de um bolo na garganta g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: ansiedade. Estresse. Insônia após ser contrariado.
e aperto no estômago.
Sensação de um , estresse, insônia em pacientes com tendência a
alternância de humor, acompanhadas de sensação de bolo na
garganta e aperto no estômago.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 51 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ipecacuanha 5 CH
Sinonímia Homeopática: Radix Ipeca; Cephaelis emética; Psychotria ( ) Incluído
( ) Excluído
Sinonímia Homeopática: Radix Ipeca; Cephaelis emética; Psychotria ipecacuanha e Ipeca ipecacuanha e, Ipeca officinalis e Cephaelis ipecacuanha.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (x) Nova Redação
officinalis.
(
) Nenhuma
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: tosse espasmódica. Bronquite, Bronquiolite e asma. contribuição
comprimidos (20 g).
Indicações: tosse espasmódica. Bronquite, Bronquiolite e asma. Nausea e vômito. Sensação de Nausea com náusea e vômito. Sensação de, associado a língua limpa. incorporada
Auxiliar no tratamento da bronquite, bronquiolite e asma.
(
)
Sem
língua limpa.
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 52 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
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Texto submetido à consulta pública

Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)

Síntese da
análise das
contribuições
Iris versicolor 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Indicações: dor de cabeça. oftálmica periódica iniciada por distúrbios
(x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
na vista. Sensação de ardor no trato gastrointestinal. Salivação. (
) Nenhuma
Indicações: dor de cabeça. Sensação de ardor no trato gastrointestinal. Salivação. Vômito, dor
Vômito,Aumento da salivação, náuseas e vômito. Tendência a dor contribuição
abdominal e diarreia aquosa ou gordurosa.
abdominal e diarreia aquosa ou gordurosa.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 53 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Kalium bichromicum 6 CH
Sinonímia
Homeopática:
KaliumKali
bichromicum;
Kalium ( ) Incluído
dichromicum e Potassium bichromate.
( ) Excluído
Sinonímia Homeopática: Kalium bichromicum; Kalium dichromicum e Potassium bichromate.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (x) Nova Redação
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
(
) Nenhuma
comprimidos (20 g).
Indicações: sinusite; rinorreia com muco espesso; afta bucal. Erupções cutâneas. Dores de Indicações: sinusite; rinorreia com muco espesso, viscoso, geralmente contribuição
amarelo-esverdeado, principalmente retronasal; afta bucal. Erupções incorporada
estômago.
cutâneas. Dores de estômago. ulcerosa com bordas nítidas . Agravação (
)
Sem
geral pelo frio.
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 54 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Kalium phosphoricum 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Kali phosphoricum 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% a partir do Kali phosphoricum 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: cansaço físico e mental, acompanhadas por cefaleias, (
)
Sem
comprimidos (20 g).
distúrbios de memória, insônia por . Melhora pelo movimento lento e contribuição
Indicações: cansaço físico e mental, insônia por fadiga.
piora pela fadiga e pelo trabalho intelectual.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 55 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Lachesis muta 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Lachesis 5 CH, conforme (x) Nova Redação
Gotas
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Preparar em etanol a 30% a partir do Lachesis 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática
Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: sintomas da menopausa.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido quatro
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.

Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
(
) Nenhuma
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
incorporada
Indicações: sintomas da menopausa.
(
)
Sem
Indicações: distúrbios da menopausa e da menstruação. Ondas de contribuição
calor, cefaleia, modificações no humor que são agravadas no período
pré-menstrual, principalmente quando há um atraso ou insuficiência ou
ausência da menstruação. Os sintomas melhoram com a vinda da
menstruação.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes,
ou um comprimido quatroduas vezes ao dia. Conforme a melhora dos
sintomas, espaçar as tomadas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 56 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ledum palustre 5 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo:
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Ledum 4 CH, conforme (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% a partir do Ledum 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dores reumáticas que melhoram pelo frio. Picada de (
)
Sem
comprimidos (20 g).
insetos. Melhora pelo repouso e pelo frio (imersão na água gelada) e contribuição
Indicações: dores reumáticas que melhoram pelo frio. Picada de insetos.
piora pelo movimento, à noite, pelo calor (cama, cobertas).
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 57 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Lemna minor 5 CH
Gotas
( ) Incluído
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir de Lemna minor 4 CH, conforme ( ) Excluído
Gotas
(x) Nova Redação
Preparar em etanol a 30% a partir de Lemna minor 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (
) Nenhuma
Brasileira em vigor.
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rinite com coriza mucopurulenta com crostas. Odor pútrido incorporada
comprimidos (20 g).
do nariz, diminuição ou perda do olfato, gosto pútrido de manhã ao se (
)
Sem
Indicações: coriza mucopurulenta com crostas.
levantar devido ao corrimento retronasal.
contribuição
REFERÊNCIAS
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
Paulo: Robe Editorial, 2003
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
Editora, 2000.
São Paulo: Organon, 2009.
VANNIER, L. Manual de Terapêutica Homeopática. São Paulo: Organon, 2004.
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VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Organon, 2003.

HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São
Paulo: Santos Livraria Editora, 2000.
VANNIER, L. Manual de Terapêutica Homeopática. São Paulo:
Organon, 2004.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale
homéopathique. Paris: Doin, 1985.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São
Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 58 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Lobelia inflata 5 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: auxiliar no tratamento das dispneias asmatiformes com (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
sensação de constrição do peito de origem respiratória.
(
) Nenhuma
Indicações: auxiliar no tratamento das dispneias com sensação de constrição do peito.
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 59 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Lycopodium clavatum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dispepsia Dispepsia flatulenta com sensação de peso no (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: dispepsia Dispepsia flatulenta com sensação de peso no estômago com pronta estômago com pronta saciedade. Dores vesicularesDistensão (
abdominal principalmente infra umbilical em pacientes com tendência a contribuição
saciedade. Dores vesiculares.
constipação intestinal, dores de cabeça relacionadas aos distúrbios incorporada
REFERÊNCIAS
digestivos com agravação geral ao final da tarde. Melhora pelo ar fresco (
)
Sem
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003.
contribuição
BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF: Agência Nacional de e pelos alimentos e bebidas quentes. Piora geral no final da tarde.
REFERÊNCIAS
Vigilância Sanitária, 2011.
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
Paulo: Robe Editorial, 2003.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2011.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria
Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática.
São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São
Paulo: Andrei, 2003.
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Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 60 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Magnesia phosphorica 6 CH
Sinonímia Homeopática: MagnessiMagnesii phosphas e Magnesium ( ) Incluído
phosphoricum.
( ) Excluído
Sinonímia Homeopática: Magnessi phosphas e Magnesium phosphoricum.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (x) Nova Redação
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
(
) Nenhuma
comprimidos (20 g).
cólica
abdominal
(intestinalcólicas
intestinais contribuição
Indicações: cólica abdominal (intestinal e hepática) aguda. Nevralgias, que melhoram com o calor. Indicações:
acompanhada de diarreias dolorosas, cólicas do lactente que melhoram incorporada
Cãibra e contraturas musculares.
)
Sem
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro pelo calor e hepática) aguda./ou flexão das coxas sobre a bacia. (
Nevralgias, que melhoram aparecem e desaparecem bruscamente. contribuição
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
Nevralgias faciais direitas com o calor.dores fulgurantes. Cãibra e
contraturas musculares.Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco
glóbulos, agravadas pelo ar frio e melhoradas pelo calor e/ou pela
flexão das coxas sobre a bacia.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes,
ou um comprimido, quatro vezes ao dia. três tabletes,Para os lactentes,
2 gotas ou um comprimido,1 tablete até quatro vezes ao dia. Conforme
a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 61 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Matricaria chamomilla 6 CH
Chamomilla 6 CH
( ) Incluído
Sinonímia Homeopática: Chamomilla vulgaris e Anthemis vulgaris.
Sinonímia Homeopática: Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgaris e ( ) Excluído
(x) Nova Redação
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e Anthemis vulgaris.
) Nenhuma
comprimidos (20 g).
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 (
contribuição
Indicações: transtornos da primeira dentição. Indicação para cólicas de lactentes e crianças com g); tabletes e comprimidos (20 g).
Indicações: distúrbios da dentição: dores no lactente habitualmente incorporada
inquietação e diarreia. Dismenorréia.
)
Sem
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro comportado e gentil, que se torna colérico e insuportável por causa da (
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
dor no momento da eclosão dentária. Síndromes febris concomitantes à contribuição
dentição que podem ser acompanhadas de uma otite, gastroenterite ou
bronquite.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes,
ou um comprimido, quatro vezes ao dia. Para os lactentes, 2 gotas ou 1
tablete até quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas,
espaçar as tomadas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 62 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Mercurius solubilis 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
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Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: inflamação da faringe e amigdalas com vermelhidão. Febre.

g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: inflamação da faringe e amigdalas com vermelhidão.
Febre, com disfagia que se irradia para os ouvidos, salivação
abundante e mau hálito. Arrepios a flor da pele nos episódios febris.
Agrava ao deglutir e à noite.

( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 63 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Myristica sebifera 6 CH
Myristica sebifera 65 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Nome Homeopático: Myristica sebifera 6 CH.
Nome Homeopático: Myristica sebifera 6 CH.
(x) Nova Redação
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(
) Nenhuma
Gotas
Gotas
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Myristica sebifera 5 CH, conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Myristica sebifera 54 CH, contribuição
incorporada
Homeopática Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
(
)
Sem
Glóbulos, tabletes ou comprimidos
Glóbulos, tabletes ou comprimidos
Preparar a partir da Myristica sebifera 6 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em Preparar a partir da Myristica sebifera 6 CH, conforme Farmacopeia contribuição
vigor.
Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: indicado para supurar abscessos cutâneos.
Indicações: indicado para supurartratamento adjuvante aos abscessos
cutâneos e panarícios. Favorece abrir o abscesso.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 64 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Natrum muriaticum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: Coriza brusca,rinite, espirros, coriza aquosa com e (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: Coriza brusca, aquosa com lacrimejamento abundante. Dermatite atópica localizada lacrimejamento abundante. Dermatite atópica localizada nos cotovelos, (
joelhos e cabeça.abundantes que aparecem bruscamente em pacientes contribuição
nos cotovelos, joelhos e cabeça. Dermatite seborreica. Prisão de ventre pelos alimentos farinhosos.
emagrecidos e com tendência a depressão Dermatite seborreica. Prisão incorporada
de ventre pelos alimentos farinhosos.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 65 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Nux vomica 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dispepsia por excesso alimentar ou de bebidas. (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
IrritabilidadeSonolência pós-prandial. Em pacientes com tendência a (
) Nenhuma
Indicações: dispepsia por excesso alimentar ou de bebidas. Irritabilidade.
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irritabilidade e agressividade.

contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 66 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Passiflora incarnata 5 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
(x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 67 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Petroleum 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Indicações: dermatites e dermatoses que pioram no inverno/frio (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
caracterizadas por rachaduras e fissuras nas extremidades; lesões (
) Nenhuma
Indicações: dermatites e dermatoses que pioram no inverno/frio caracaterizadas por rachaduras e vesiculosas secretantes e crostosas; pele espessa e aspecto de suja. contribuição
fissuras nas extremidades; lesões vesiculosas secretantes e crostosas; pele espessa e aspecto de EnjooEnjoo por movimento passivo (barco, carro, trem) e melhora incorporada
suja. Enjoo por movimento.
fechando os olhos.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 68 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Phosphorus 12 CH
Phosphorus 126 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phosphorus 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phosphorus 115 CH, (
contribuição
Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes ou comprimidos
Glóbulos, tabletes ou comprimidos
)
Sem
Preparar a partir do Phosphorus 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir do Phosphorus 126 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: hepatoprotetor; adjuvante em hemorragia.
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: hepatoprotetor; adjuvante em hemorragia.
Indicações: laringite com rouquidão que piora à noite, agravada pelo
frio. Tosse seca com dor ardente no peito. Adjuvante em casos de
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hepatite viral. Em pacientes com tendência a alternar comportamento
de ansiedade e tristeza.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 69 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Phytolacca 5 CH
Phytolacca 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phytolacca 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phytolacca 45 CH, conforme (
contribuição
Brasileira em vigor.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir do Phytolacca 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir do Phytolacca 56 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: faringites eritematosas acompanhadas de secura e dor na garganta com irradiação g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: faringites eritematosas acompanhadas de secura e dor na
aos ouvidos a deglutição.
garganta com irradiação aos ouvidos a deglutição. Melhora pelo tempo
seco e repouso e piora pelo tempo frio e úmido.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 70 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Plantago major 5 CH
Plantago major 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Plantago major 4 CH, conforme Farmacopeia Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Plantago major 45 CH, (
contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir do Plantago major 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir do Plantago major 56 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 71 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Podophyllum 5 CH
Podophyllum 56 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Podophyllum 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Podophyllum 45 CH, (
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Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Preparar a partir do Podophyllum 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: diarreia abundante, aquosa, irritante e que causa esgotamento.

conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
contribuição
Glóbulos, tabletes e comprimidos
incorporada
Preparar a partir do Podophyllum 56 CH conforme Farmacopeia (
)
Sem
Homeopática Brasileira em vigor.
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: diarreia abundante, aquosa, irritante e que causa
esgotamento. Melhora pelo decúbito ventral e piora de manhã cedo
(sobretudo para a diarreia) e pelo tempo úmido.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 72 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Pulsatilla 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dores de cabeça frontal com lacrimejamento; (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: dores de cabeça frontal com lacrimejamento; cefaleia pela ingestão de alimentos cefaleiacefaleia pela ingestão de alimentos gordurosos; inflamação das (
gordurosos; inflamação das mucosas com secreção amarelada não irritantes. Rinites, rinofaringites mucosas com secreção amarelada não irritantes. Rinites, rinofaringites contribuição
e otites. Síndromes pré-menstruais; cefaleia por ausência de incorporada
e otites. Síndromes pré-menstruais; cefaleia por ausência de menstruação.
menstruação.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 73 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Rhus toxicodendron 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: dores reumáticas provocadas ou agravadas pela umidade (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: dores reumáticas provocadas ou agravadas pela umidade que melhora pelo que melhoramelhoram pelo movimento; dores ciáticas que melhoram (
movimento; dores ciáticas que melhoram pelo movimento contínuo. Entorces, dores das luxações. pelo movimento contínuo. EntorcesEntorses, dores das luxações. contribuição
Tendinite.
incorporada
Tendinite.
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 74 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Rumex crispus 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Rumex crispus 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Rumex crispus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: tosse violenta,seca, intensa, provocada pela inspiração de (
)
Sem
comprimidos (20 g).
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Indicações: tosse violenta, seca, provocada pela inspiração de ar frio; tendência a formar catarro
nas mucosas, respiratórias e digestivas. Afonia.

ar frio, mais localizada na fossa suora-esternal; a coceira excita a tosse; contribuição
tendência a formar catarro nas mucosas, respiratórias e digestivas.
Afonia. Rinites desencadeadas por correntes de ar.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 75 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ruta graveolens 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Ruta graveolens 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Ruta graveolens 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: entorse; traumatismos (com extravasamento sanguíneo):, (
)
Sem
comprimidos (20 g).
Indicações: entorse; traumatismos (com extravasamento sanguíneo): entorses, simples ou entorses, simples ou complicados, luxações, contusões periósteas do contribuição
complicados, luxações, contusões periósteas do tipo machucadura dos ossos como se o paciente tipo machucadura dos ossos como se o paciente tivesse sido
tivesse sido espancado, tendinites, cistos sinoviais do punho, lombalgias; dores reumáticas, nos espancado, tendinites, cistos sinoviais do punho, lombalgias; dores
reumáticas, nos punhos e tornozelos; lesões em tendões e juntas,
punhos e tornozelos; lesões em tendões e juntas, especialmente no pulso.
especialmente no pulso.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 76 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Sabadilla officinarum 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sabadilla officinarum 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sabadilla officinarum 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rinite alérgica com sensação de ardência na mucosa; (
)
Sem
comprimidos (20 g).
Indicações: rinite alérgica com sensação de ardência na mucosa; coriza com espirros coriza com espirros espasmódicos, lacrimejamento e vermelhidão das contribuição
espasmódicos, lacrimejamento e vermelhidão das pálpebras, dor de cabeça frontal, sensação de pálpebras, dor de cabeça frontal, sensação de ardor e obstrução das
narinas; distúrbios digestivos devido às parasitoses.
ardor e obstrução das narinas; distúrbios digestivos devido às parasitoses.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 77 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Sambucus nigra 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sambucus nigra 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sambucus nigra 5 CH, conforme Farmacopeia conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
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Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: tosse seca, coriza com obstrução nasal; rouquidão; tratamento sintomático da asma.

g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
incorporada
Indicações: tosse seca,; laringite intensa com agravação noturna; (
)
Sem
coriza com obstrução nasal; rouquidão; tratamento sintomático da contribuição
asmatranspiração profusa principalmente ao acordar.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 78 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Sanguinaria canadensis 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sanguinaria canadensis 5 (x) Nova Redação
Gotas
(
)
Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sanguinaria canadensis 5 CH, conforme Farmacopeia CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: hipersensibilidade aos odores e ao frio ocasionando coriza (
)
Sem
comprimidos (20 g).
Indicações: hipersensibilidade aos odores e ao frio ocasionando coriza aquosa, abundante, com aquosa, abundante, com espirros; tossetosse gripal seca ou úmida; contribuição
espirros; tosse gripal seca ou úmida; tosses brônquicas com catarro laríngeo e traqueal com tosses brônquicas com catarro laríngeo e traqueal com irritação local,
irritação local, congestão pulmonar aguda com expectoração aderente e viscosa. Cefaleias congestão pulmonar aguda com expectoração aderente e viscosa.;
hipersensibilidade aos odores e ao frio; Cefaleias congestivas
congestivas (hemicrania); enxaquecas intensas; vômitos alimentícios ou biliosos.
(hemicrania); enxaquecas intensas; vômitos alimentícios ou biliosos.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 79 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Sepia succus 6 CH
Orientações para o preparo:
( ) Incluído
Gotas
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sepia succus 5 CH, (x) Nova Redação
Gotas
(
) Nenhuma
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sepia succus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 contribuição
Brasileira em vigor.
incorporada
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: cólica menstrual; importante remédio uterino; congestão (
)
Sem
comprimidos (20 g).
Indicações: cólica menstrual; importante remédio uterino; congestão passiva útero- ovarianas; passiva útero- ovarianas; ondas ou arrebatamentos de calor; congestão contribuição
ondas ou arrebatamentos de calor; congestão venosa portal, com insuficiência hepática e peso venosa portal, com insuficiência hepática e peso pélvico; acompanhampélvico; acompanham-se muitas vezes de prolapso uterino; fraqueza de todos os tecidos; pacientes se muitas vezes de prolapso uterino; fraqueza de todos os tecidos;
tuberculosas com perturbações hepáticas crônicas e reflexos uterinos; dispepsias, discinesias pacientes tuberculosas com perturbações hepáticas crônicas e reflexos
biliares com ou sem litíase, colopatias com constipação ou exonerações retais insuficientes; uterinos; dispepsias, discinesias biliares com ou sem litíase, colopatias
prolapso hemorroidário, enxaquecas; infecções de repetição do trato genital e dismenorreias; cólica com constipação ou exonerações retais insuficientes; prolapso
hemorroidário, enxaquecas; infecções de repetição do trato genital e
pré-menstrual, com sensação de extrema fadiga ou de grande fraqueza.
dismenorreias; cólica pré-menstrual, com sensação de extrema fadiga
ou de grande fraqueza.
Indicações: sintomas da menopausa como ondas ou arrebatamentos
ascendentes de calor em mulheres chorosas, irritáveis e indiferentes.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
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CONTRIBUIÇÃO Nº 80 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)
Silicea 6 CH
Orientações para o preparo:
Gotas
Preparar, com etanol a 30%, a partir da Silicea 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática
Brasileira.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos
(20 g).
INDICAÇÕES: constipação intestinal; constipação atônica com fezes de difícil evacuação, diarreias
com síndromes de má absorção; inatividade ou paralisia retal, (piora antes e durante a
menstruação), cefaleias crônicas; rinites e rinofaringites de repetição, sinusites e otorreias crônicas;
supurações crônicas; inflamação crônica, indolente e tórpida (de uma mucosa, de uma adenite, de
um osso ou cutânea); perturbações acompanhadas da formação de pus; amadurece abcessos uma
vez que promove a supuração; panarício, úlceras crônica, fístula anal ou anorretal.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.

Síntese da
análise das
contribuições
( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Orientações para o preparo:
Gotas
Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Silicea 5 CH, conforme
Farmacopeia Homeopática Brasileira.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes e comprimidos (20 g).
INDICAÇÕES: constipação intestinal; constipação atônica com fezes de
difícil evacuação, diarreias com síndromes de má absorção; inatividade
ou paralisia retal, (piora antes e durante a menstruação), cefaleias
crônicas; rinites e rinofaringites de repetição, sinusites e otorreias
crônicas; supurações crônicas; inflamação crônica, indolente e tórpida
(de uma mucosa, de uma adenite, de um osso ou cutânea);
perturbações acompanhadas da formação de pus; amadurece abcessos
uma vez que promove a supuração; panarício, úlceras crônica, fístula
anal ou anorretal.
Indicações: constipação intestinal do tipo atônica com fezes duras,
secas de difícil evacuação em pacientes enfraquecidos e falta de
reação geral.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes,
ou um comprimido, quatroduas vezes ao dia. Conforme a melhora dos
sintomas, espaçar as tomadas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 81 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Spongia tosta 5 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: rouquidão. Tosse e irritação seca. que melhora pelas (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
bebidas quentes. Ardência ao falar. Laringite.
(
) Nenhuma
Indicações: Rouquidão. Tosse e irritação seca. Ardência ao falar. Laringite.
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 82 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Staphysagria 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: afecções urinárias. Prurido em diversas partes do corpo. (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: Afecções urinárias. Prurido em diversas partes do corpo. Ardor uretral entre as Ardor uretral entre as micções que cessa ao urinar. Cistite e Cistite (
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micções que cessa ao urinar. Cistite e Cistite consecutiva a relação sexual.
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.

consecutiva a relação sexual. Hordéolos recidivantes. Em pacientes contribuição
sensíveis, susceptíveis e que se magoam com facilidade.
incorporada
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, (
)
Sem
ou um comprimido, quatrotrês vezes ao dia. Conforme a melhora dos contribuição
sintomas, espaçar as tomadas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 83 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Sticta pulmonaria 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: tosse seca incessante. Sinusite., traqueíte. Sinusites (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: Tosse seca incessante. Sinusite. Coriza aguda e crônica. Crosta seca no nariz. Rinite frontais. Coriza aguda e crônica. Crosta seca que melhoram pelo (
aparecimento da rinorreia. Secura da garganta e traqueia, sensação de contribuição
alérgica.
peso e plenitude no nariz. Rinite alérgica.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 84 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Sulphur 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: erupções da pele com prurido. Inflamação da pele (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Indicações: erupções da pele com prurido. Inflamação da pele vermelhidão, sensação de calor, vermelhidão, sensação de calor, eczema, furúnculo de repetição, (
sarnas, conjuntivite. Terçois repetido. Psoríase.
contribuição
eczema, furúnculo de repetição, sarnas, conjuntivite. Terçois repetido. Psoríase.
Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou incorporada
um comprimido quatroduas vezes ao dia. Conforme a melhora dos (
)
Sem
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
sintomas, espaçar as tomadas.
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 85 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Symphytum officinale 6 CH
Symphytum officinale 65 CH
( ) Incluído
( ) Excluído
Orientações para o preparo.
Orientações para o preparo:
(x) Nova Redação
Gotas
Gotas
) Nenhuma
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Symphytum 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Symphytum 54 CH conforme (
contribuição
Brasileira em vigor.
Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
incorporada
Glóbulos, tabletes e comprimidos
Glóbulos, tabletes e comprimidos
)
Sem
Preparar a partir da Symphytum 6 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Preparar a partir da Symphytum 65 CH conforme Farmacopeia (
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e Homeopática Brasileira em vigor.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
comprimidos (20 g).
Indicações: pré e pós-operatório. Traumatismo dos ósseos e retardo na consolidação das fraturas g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
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Indicações: pré e pós-operatório. traumatismo dos ósseos e retardo na
consolidação das fraturas e traumatismo. Traumatismo hiperálgicos do
globo ocular por soco.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 86 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Thuya occidentalis 6 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
) Nenhuma
Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro ou um comprimido, quatroduas vezes ao dia. Conforme a melhora dos (
sintomas, espaçar as tomadas.
contribuição
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 87 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Valeriana officinalis 5 CH
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Incluído
( ) Excluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: insônia leve principalmente em pacientes agitados e com (x) Nova Redação
comprimidos (20 g).
tendência a variações de humor.
(
) Nenhuma
Indicações: Insônia leve.
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.
CONTRIBUIÇÃO Nº 88 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Veratrum album 6 CH
Nome Homeopático: Veratrum álbumalbum.
( ) Incluído
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 ( ) Excluído
Nome Homeopático: Veratrum álbum.
(x) Nova Redação
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: diarreia abundante acompanhada de intensa dor (
) Nenhuma
comprimidos (20 g).
abdominal e , prostração e transpiração fria abundante, sobretudo na contribuição
Indicações: Diarréia abundante acompanhada de intensa dor abdominal e prostração.
testa.
incorporada
(
)
Sem
contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas
correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 89 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
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alteração)
Zincum metallicum 12 CH
Nome Homeopático: Zincum metallicum 12 CH
Orientações para o preparo.
Gotas
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Zincum metallicum 11 CH, conforme Farmacopeia
Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Preparar a partir do Zincum metallicum 12 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e
comprimidos (20 g).
Indicações: esgotamento intelctual ou nervoso.
Posologia sugerida: tomar cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro
vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.

análise das
contribuições
( ) Incluído
( ) Excluído
(x) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Zincum metallicum 126 CH
Nome Homeopático: Zincum metallicum 126 CH
Orientações para o preparo:
Gotas
Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Zincum metallicum 115 CH,
conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.
Glóbulos, tabletes e comprimidos.
Preparar a partir do Zincum metallicum 126 CH, conforme Farmacopeia
Homeopática Brasileira.
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12
g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).
Indicações: esgotamento intelctual ou nervoso.
Indicações: dificuldades escolares, estafa intelectual com distúrbios da
memória ou agitação contínua dos membros inferiores; insônia com
síndrome das pernas inquietas.
Posologia sugerida: tomar cinco gotas ou cinco glóbulos ou três
tabletes ou um comprimido quatroduas vezes ao dia. Conforme a
melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também
foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de
março de 2007 e foram feitas correções de informações.
CONTRIBUIÇÃO Nº 90 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Aesculus hippocastanum TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Aesculus.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Castanha equina e Hippocastanum vulgare.
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel ou supositório.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote opacos com 30
g), supositório (embalagem com 6 unidades).
Indicações: anti-hemorróidas, tratamento para fissuras anais.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório uma
vez ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 91 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
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Texto submetido à consulta pública

Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
alteração)

Síntese da
análise das
contribuições
( ) Incluído
(x) Excluído
( ) Nova Redação
(
) Nenhuma
contribuição
incorporada
(
)
Sem
contribuição

Apis mellifica 6 CH
Monografia excluída.
Nome Homeopático: Apis melifica.
Sinonímia Homeopática: Apis.
Formas Farmacêuticas: Creme, pomada ou gel.
Orientação para o preparo.
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote opacos com 30
g)
Indicações: picada de insetos, edema, inflamações agudas na pele
Posologia sugerida: Aplicar externamente três vezes ao dia
REFERÊNCIAS
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Matéria Médica Homeopática. México: Porrua, 1979.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 92 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Arnica Montana TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Arnica montana.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Arnica; Caltha alpina; Chrysanthemum latifolum; Doronicum germanicum
(
) Nenhuma
e Doronicum montanum.
contribuição
Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel.
incorporada
Orientação para o preparo.
(
)
Sem
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
contribuição
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g).
Indicações: contusões e dores musculares.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula. . Não usar com a pele escoriada.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 93 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
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Belladonna TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Belladonna.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Atropa beladona; Solanum furiosum e Belladonna bacifera
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada ou gel.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g).
Indicações: processos inflamatórios, furúnculos e abcessos.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Matéria Médica Homeopática. México: Porrua, 1979.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 94 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Calendula officinalis TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Calendula officinalis.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Calendula; Caltha officinallis e Caltha vulgaris.
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel, supositório ou óvulo.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g), supositório ou óvulo (embalagem com 6 unidades).
Indicações: hemorróidas, cicatrizante de feridas, leucorréias e contusões.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório ou
óvulo uma vez ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 95 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Cyrtopodium punctatum TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
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Nome Homeopático: Cyrtopodium punctatum..
(x) Excluído
Sinonímia Homeopática: Cyrtopodium speciosissimum..
( ) Nova Redação
Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel.
(
) Nenhuma
Orientação para o preparo.
contribuição
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
incorporada
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
(
)
Sem
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
contribuição
g).
Indicações: Abscessos e furúnculos.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula. Não usar com a pele escoriada.
REFERÊNCIAS
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 96 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Hamamelis virginiana TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Hamamelis virginiana..
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Hamamelis androgyna; Hamamelis coroliniana; Hamamelis coryfolia;
(
) Nenhuma
Hamamelis dentata; Hamamelis dioica; Hamamelis hyemalis; Hamamelis macrophylla; Hamamelis
contribuição
nigra; Hamamelis parvifolia; Hamamelis riparia; Hamamelis rotundifolia; Hamamelis virginica;
incorporada
Trilopus rotundifolia e Trilopus virginica.
(
)
Sem
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel, supositório e óvulo.
contribuição
Orientação para o preparo.
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g), supositório ou óvulo (embalagem com 6 unidades)
Indicações: feridas, afecções cutâneas, hemorróidas e varizes.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório ou
óvulo uma vez ao dia
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 97 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
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contribuições
Lappa major TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Lappa major.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática. Arctium majus; Arctium lappa; Arctium bardana; Bardana; Lappa minor e
(
) Nenhuma
Lappa tomentosa.
contribuição
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada ou gel.
incorporada
Orientação para o preparo.
(
)
Sem
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
contribuição
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g).
Indicações: afecções inflamatórias de pele.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 98 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ledum palustre TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Ledum palustre.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Ledum decumbens; Ledum dilatatum; Ledum graveolens e Ledum
(
) Nenhuma
tomentosum.
contribuição
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada ou gel.
incorporada
Orientação para o preparo.
(
)
Sem
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
contribuição
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g).
Indicações: picadas de insetos.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
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LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 99 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Chamomilla TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Matricaria chamomilla.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Chamomilla vulgaris e Anthemis vulgaris.
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g).
Indicações: afecções da pele.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada, ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender, imediatamente, o uso, se o paciente apresentar
hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 100 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Paeonia officinalis TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Paeonia officinalis.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Paeonia; Peonia; Paeonia peregrina e Rosa benedicta.
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada, gel ou supositório.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g), supositório (embalagem com 6 unidades).
Indicações: hemorroidas e fissuras anais.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório uma
vez ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
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Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 101 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Ratanhia TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Rathania TM.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Krameria triandra e Krameria canescens.
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel ou supositório.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote opacos com 30
g), supositório (embalagem com 6 unidades).
Indicações: hemorróidas e fissuras anais. Fissuras dos mamilos nas mulheres lactantes.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório uma
vez ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
ALLEN, H. C. Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Dynamis
editorial, 2000.
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 102 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Symphytum officinale TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome homeopático: Symphytum officinale.
( ) Nova Redação
Sinonímia homeopática: Symphytum e Consolida majoris
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g), supositório (embalagem com 6 unidades).
Indicações: traumatismos, cicatrizante e anti-inflamatório.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
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aos componentes da fórmula. Não usar com a pele escoriada.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Matéria Médica Homeopática. México: Porrua, 1979.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.
CONTRIBUIÇÃO Nº 103 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)
Texto submetido à consulta pública
Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem
Síntese da
alteração)
análise das
contribuições
Thuya occidentalis TM
Monografia excluída.
( ) Incluído
(x) Excluído
Nome Homeopático: Thuya occidentalis.
( ) Nova Redação
Sinonímia Homeopática: Thuya e Arbor vitae.
(
) Nenhuma
Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel ou óvulo.
contribuição
Orientação para o preparo.
incorporada
Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao
(
)
Sem
insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).
contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30
g), óvulo (embalagem com 6 unidades).
Indicações: verrugas, condilomas, pólipos, úlceras e fístulas.
Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o óvulo uma vez ao
dia.
Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade
aos componentes da fórmula.
REFERÊNCIAS
BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.
CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.
DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.
HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.
SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria
Editora, 2000.
TETAU, M. Matière Médicale Homéopathique Clinique et Associations Biothérapeutiques.
Tome I, II. Paris: Maloine, 1983.
VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985.
VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.
VOISIN, H. Manual de Matéria Médica para o Clínico. 2. ed. São Paulo: Andrei, 1984.
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever
o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.

Coordenação da Farmacopeia – COFAR/GGMED
Fone: (61) 3462-4123
E-mail: farmacopeia@anvisa.gov.br

CP_157_2016
Página 46 de 49

É o Relatório que submetemos à consideração superior.
Brasília, __/__/__

______________________________________________
Riviane Matos Gonçalves
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária
Coordenação da Farmacopeia - COFAR/GGMED

Brasília, __/__/__

______________________________________________
Varley Dias Sousa
Coordenador
Coordenação da Farmacopeia - COFAR/GGMED
De acordo. Ao Gerente Geral para conhecimento e demais providências.

Brasília, __/__/__

De acordo. Encaminhe-se o presente Relatório ao Diretor Relator.

______________________________________________
Patricia Ferrari Andreotti
Gerente-Geral
Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos – GGMED

ANEXO I - RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONSULTA PÚBLICA, EM ORDEM ALFABÉTICA
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nome
Adriana Passos Oliveira
Adriano Rostirolla Linhares
Alexander Jorge Saliba
Alexandre Machado Lopes
Aline Carolina dos Santos Batista
Amarilys de Toledo Cesar
Ana Christina Passos
Ana Lucia de Lima Costa
Ana Maria Pereira Garcia
Andresa Aparecida Souza de Oliveira
Antonio C. B. Martins
Arion Denisar Olsen
Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas
Bertrand da Silva
Bruna Sirtori
Célia Maria Carneiro dos Santos
Celso Luiz Viola
Cilene Patti Silveira
Cíntia Abruzzini
Claudete Barbosa da Silva Penha
Cleonice Schwade
Cristina Aparecida Bonvechio Binotto
Daniel Udenir Beckner
Debora Fernandes Luiz Lopes
Denise Sisti Peres Bendhack
Diolanda Fiorati Garcia
Dione Soares da Cunha
Edson da Silva Gomes
Edson Salviano Campos
Elaine Cristina Coleho Baptista
Eliete M. M. Fagundes
Elisa Maciel Costa
Elza Helena Guimarães Lara

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Enos Santana
Evandro Aguiar Nascimento
Fábio Eduardo Celant
Fábio Galvão
Fabiola Angelita Cezarina Bastos Martins
Fernando Gozzo Costa Soares
Flavio Ernesto Milanese
Françoise Rosa Silva
Gelson Garcia de Carvalho
Geraldo Soares da Silva
Gerson Eustaquio B. Oliveira
Gilberto Ribeiro Vieira
Gilda Marilsa Dias Reis
Janaíne Ramos Martins
Javier Salvador Gamarra Junior
João Marcio Berto
Jose Alberto Moreno
José Lidonês Alexandre Borges
Jose Osmildo Viana
José Tavares dos Santos
Julio Cezar Benedito
Karen Denez (Coordenadora GT de Homeopatia CFF)
Kleiber Gama
Leonir Antônia Casarim
Luís Gustavo Gomes da Costa
Mafalda Biagini
Magda Vieira
Marcelaine Silva Macedo
Márcia Cristina Alvarenga
Márcia de Cássia Silva Borges
Marco Antônio Fiaschetti
Marcos Valério Lacerda
Marcus Zulian Teixeira
Maria Aparecida Moreira Carmona

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Maria Aparecida Paixao
Maria Cecília M. S. Proença
Maria Clarindo Carvalho
Maria Conceição Morais Pereira
Maria Eduarda Garcia Couto de Azevedo
Maria Helena Rossi
Maria Regina Meneghello Valdo
Mariceli Campos
Marilene Goebel
Marilisa Guimarães Lara
Marina Sayuri Mizutani Hashimoto
Mario Sergio Giorgi
Marisol Almeida Ferreira Rodrigues
Matheus Marim
Mércia de Fátima Alves Souza
Moacir Wilson de Sá Ferreira
Monica Proença Simão
Naiara Vívia Souza Alves
Nanci Cristina do Amaral Santos
Olney Leite Fontes
Osvaldo Antonio Passos Teixeira Dantas

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Paulo Cezar Maldonado
Pedro Alves dos Santos
Pedro Eduardo Menegasso
Rejane Alves Gue Hoffmann
Renato Nascimento
Rita Maria Welter Umann
Rodrigo Alves Soares Cruz
Rodrigo Garcez
Rosa Maria Clementino
Rosana Mara Ceribelli Nechar
Rosana Maria Figueiredo
Rosana Mastellaro
Rosangela Oliveira Mendes
Rudinelli Henrique Souza e Barbosa
Sabrina Coppola Germanos
Sandra Abrahão Chaim Salles
Sheila Winckler Simões da Silva
Sônia Silva Ramirez
Ubiratan Cardinalli Adler
Valéria Reis
Virginia Maria Ferreira Rodrigues

ANEXO II – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES

A planilha com as contribuições recebidas, contemplando o posicionamento e justificativa técnica do Comitê Técnico Temático de
Homeopatia da Farmacopeia Brasileira está disposta em arquivo de Excel em anexo.
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