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O que é dengue? Qual a situação atual?!!
Dengue: trata-se de palavra espanhola que significa “trejeito” ou “contorção”, pois nos casos típicos o 
doente acusa dores mais ou menos intensas nas articulações ou músculos, que fazem o indivíduo 
contorcer-se. A moléstia é conhecida pelos ingleses com o nome de “Breakbone fever”, ou “febre quebra-
osso” (Maffei, Os Fundamentos da Medicina). A dengue é uma doença aguda epidêmica febril. Existe a 
participação de 4 sorotipos de vírus que se hospedam no organismo (embora haja um 5° sorotipo na Ásia).!

! O mosquito Aedes aegypti é o vetor transmissor 
(ele também transmite a febre amarela). Ele mede 
cerca de 1 cm, é preto com listras brancas pelo corpo 
e patas (veja foto). Tem hábitos diurnos e voa baixo, 
picando as pernas. Age mais no começo da manhã e 
no fim da tarde, e sua picada não dói nem coça na 
hora. O mosquito vive perto das casas, e põe seus 
ovos em águas relativamente limpas e paradas. Isto 
faz dos depósitos domiciliares o principal “berçário” 
de mosquitos, pois é onde as larvas crescem.!
A doença atinge 390 milhões de casos/ano. No Brasil, 
em 2013, tivemos 1,45 milhão de casos notificados. 
Este ano, o Ministério da Saúde já conta mais de 224 
mil casos. Em SP foram 123.738 casos até 7 de 
março, numa altíssima incidência de 281 casos/100 

mil habitantes. Estes dados colocaram São Paulo num 
alarmante terceiro lugar na incidência da doença no Brasil, atrás apenas do Acre (695,4 casos/100 mil hab.) 
e Goiás (401 casos/100 mil hab.). Em SP temos  681 casos confirmados com sinais de alarme, 58 casos 
graves, e 35 óbitos (foram 52 óbitos no Brasil, neste período). A cidade de São Paulo, junto com mais 877 
municípios, está em situação de alerta.!!
Quais os sintomas?!!
Há duas formas clínicas, uma mais branda (a dengue clássica) e outra mais grave (a dengue hemorrágica, 
ou Febre Hemorrágica da Dengue). Um contato anterior aumenta o risco da pessoa ter a forma mais grave 
numa segunda vez. !!
Dengue Clássica: Em cerca de 20% dos casos, os 
sintomas são leves (“gripais”). Os sintomas são febre 
de até 7 dias, com pelo menos duas das seguintes 
queixas:!
• Prostração, cansaço extremo;!
• Dor de cabeça/atrás dos olhos;!
• Dores nas articulações/músculos;!
• Rash (“vermelhão”) pelo corpo, coceiras;!
• Desconforto abdominal, náuseas, vômitos 

esporádicos, falta de apetite;!
• Hemorragias leves;!
• Aumento dos gânglios após o 3° dia de febre.!!!
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Nesta edição vamos abordar um problema de saúde atual - dengue - e como podemos usar a 
homeopatia para cuidar disto, usando princípios naturais para viver melhor. Boa leitura!
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Sinais de Alarme: dor abdominal, vômitos, queda de pressão, aumento doloroso do fígado, sangramento de 
mucosas, hemorragias, sonolência/ agitação e irritabilidade, falta de ar, hipotermia (corpo gelado), 
alterações do exame de sangue (diminuição das plaquetas e aumento de hematócrito).!!
Dengue Hemorrágica: todos os sintomas da dengue clássica, mais os seguintes (a partir do 3o dia de 
febre): Petéquias e equimoses (“vermelhão” e “roxos” pelo corpo); Sangramentos: nariz, gengivas, por 
vômitos, pelas fezes (sangue vivo ou fezes escuras como “borra de café”), pela urina, vaginais; Aumento 
doloroso do fígado; Dor abdominal intensa e contínua; Vômitos persistentes; Queda de pressão arterial; 
Redução da urina. A forma mais grave (Choque), é a piora da dengue hemorrágica, e tem alta mortalidade. 
O paciente fica agitado, boca e extremidades roxas, as plaquetas caem muito, e ocorre o “choque” (coração 
não consegue bombear o sangue pela sistema circulatório). !!
Que ajuda pode dar a Homeopatia nas epidemias? !!

A Homeopatia tem ajudado a combater as 
epidemias desde o seu surgimento. Podemos utilizar os 
medicamentos homeopáticos tanto no tratamento das 
formas agudas das doenças (inclusive as epidêmicas), 
quanto prevenindo as epidemias. Para tratar um quadro 
agudo de uma doença epidêmica (por exemplo, um caso 
agudo de dengue), o método utilizado pela homeopatia é 
o mesmo que para tratar qualquer outro caso agudo: 
consiste em individualizar aquele caso particular, e 
prescrever um medicamento que seja mais adequado à 
totalidade dos sintomas apresentados por aquela pessoa. !!

Para agir como preventivo, a medicação é 
escolhida a partir do que se chama na homeopatia de 
“Gênio Epidêmico” daquela epidemia ou surto. A escolha 
do medicamento depende do conjunto de sintomas apresentados por aquela população na ocasião de cada 
surto e em cada momento específico. Ou seja, o medicamento não é específico à doença a ser prevenida, 
mas sim ao conjunto de sintomas que a maioria dos doentes apresente durante determinado surto 
epidêmico. Assim, se houver duas epidemias de uma mesma doença na mesma população (em épocas 
diferentes), o medicamento utilizado pode não ser o mesmo. Foi usando este método que Hahnemann 
impediu a propagação da escarlatina na Alemanha no séc. XVIII: com a utilização de Belladonna, um 
medicamento homeopático que cobria bem os sintomas daquela doença naquela ocasião. Da mesma 
forma, Hahnemann identificou o medicamento Aconitum napellus para o tratamento da púrpura miliar em 
1801.! !

Hahnemann orientou outras epidemias e seu tratamento homeopático (preventivo ou curativo): em 
1813, durante a epidemia de tifo em Leipizig, obteve 99% de cura com Bryonia alba e Rhus toxicodendron. 
Na grande epidemia de cólera de 1831, houve apenas 6 óbitos (mortalidade de quase 4% contra 55% com 
o tratamento convencional). Nessa ocasião, Hahnemann publicou orientações sobre ventilação, higiene, 
esterilização, infecção e quarentena, um avanço para a medicina da época. E desde então, em todo o 
mundo, várias vezes a homeopatia teve sucesso. Em 1854, epidemia de cólera na Inglaterra; Em 1855, 
cólera na França (com o Dr. Bento Mure); entre 1862 e 1864, epidemia de difteria nos EUA; em 1918, na 
gripe espanhola; Em 1932, nos EUA, difteria; e muitos outros casos estão registrados.!!

E no Brasil? E na dengue?!!
No Brasil há muitos registros do uso da Homeopatia. Em 1849, em epidemia de escarlatina no Rio 

de Janeiro; em 1850, na febre amarela, iniciando na Bahia e alastrando-se por todo o Brasil (com 80% de 
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cura); em 1855, a partir do Pará, grande epidemia de cólera, que chega ao Recife em 1856; no Rio de 
Janeiro, epidemia de cólera (83% de cura); em 1870 e 1873, novamente a febre amarela; (81% de cura). O 
mesmo ocorreu em 1875 e 1877. Em 1900, no Rio de Janeiro, é usada  num surto de peste bubônica. Em 
1918, na Bahia, epidemia de varíola (cura de 98%). Em 1925, na Bahia, sucesso em epidemia de tifo 
(tratando casos agudos e prevenindo).! !

Depois de um longo período, a Homeopatia volta a agir 
nas epidemias pelas mãos dos fundadores do Grupo de 
Estudos Homeopáticos de São Paulo Benoit Mure (o 
GEHSP). Em 1974, em Guaratinguetá (SP), epidemia de 
meningite, coordenada pelos médicos Dr. David Castro e 
Dr. Galvão Nogueira. Foram medicadas 18640 pessoas 
de até 15 anos. A taxa de sucesso foi muito alta (do 
grupo que recebeu homeopatia, apenas 7 adoeceram), 
causando grande repercussão; este trabalho foi 
publicado em livros e revistas internacionais, e tornou-se 
referência mundial. Com base neste trabalho, em 1998 a 
Secretaria de Saúde de Blumenau/SC reproduziu esta 
intervenção contra meningite em mais de 65 mil 
pessoas, com proteção de 91%. !!
A partir de 2007, o GEHSP volta ao trabalho de campo, 
atuando na epidemia de dengue em Penápolis (SP). A 

escolha do medicamento homeopático (dose única de China officinalis C30) foi feita com base no gênio 
epidêmico – utilizando os sintomas das formas mais graves da doença. Foram medicadas 12182 pessoas, 
notando-se redução na incidência de dengue de 66%. Em 2010, o GEHSP realizou campanhas em 3 
cidades do Brasil (Penápolis/SP, Pereira Barreto/SP e Iporá/GO). O mesmo medicamento foi utilizado 
(China officinalis C30 em dose única), com grande taxa de efetividade e alto índice de proteção em todas as 
cidades, aumentando ainda a eficácia observada em Penápolis (comparando com a intervenção anterior). 
Em Iporá a efetividade ficou acima de 94%, retirando a cidade do mapa da dengue do estado.!!

Curiosamente, mesmo com os excelentes resultados da homeopatia nas epidemias, após 2010 o 
Ministério da Saúde publicou uma norma técnica impedindo as secretarias de saúde de usar homeopatia 
nas epidemias de dengue (!!). No momento, o governo de SP quer disponibilizar imediatamente uma vacina 
contra dengue em fase de teste, de custo bem maior e eficácia muito inferior ao tratamento homeopático.!!

Mas nossas pesquisas seguem, e ainda vemos que o Gênio Epidêmico desta epidemia de 2015 
continua sendo China officinalis. Este medicamento é o que melhor cobre os sintomas das formas mais 
graves, inclusive os hemorrágicos; por isso a prevenção com China officinalis é melhor do que com 
qualquer outro medicamento homeopático, e sua eficácia continua muito alta (acima de 90%). A prescrição 
pode ser feita para todas as pessoas, mas há algumas exceções, como para quem já estiver agudamente 
doente (de dengue ou não; neste caso, precisamos tratar primeiro o quadro agudo daquela pessoa), bem 
como outros casos particulares. Por isso, o uso deste medicamento como preventivo nesta epidemia deve 
ser avaliado caso a caso, e prescrito pelo médico homeopata.!!!
Medidas preventivas, orientações gerais e remoção de obstáculos à cura.!
! Além do medicamento homeopático usado como preventivo, outras medidas simples podem ajudar, 
como não deixar água acumulada; fechar bem os sacos de lixo; descartar adequadamente latas, garrafas, 
potes, etc. (não deixar no quintal ou jogadas em terrenos); não deixar exposto qualquer objeto que possa 
acumular água; guardar pneus sem uso em local seco e coberto; tampar bem poços, caixas d’água e outros 
depósitos (se não tiver tampa, usar tela fina); secar e limpar as lajes, e desentupir as calhas; e cuidado com 
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plantas: deixe o vaso sempre seco, com areia ou pó de café nos pratos (cuidado especial com bromélias ou 
outras que acumulem água).!
! !
! Os ovos do mosquito são muito resistentes, podem sobreviver por meses, até um ano. Depois basta 
chover para que se transformem em mosquitos. Por isso, matar os mosquitos durante uma epidemia (por 
exemplo, com inseticidas, “fumacê” etc.) é uma medida paliativa, que não garante resultados nem na 
própria epidemia. E o uso de inseticidas também causa efeitos prejudiciais ao meio ambiente, pois mata 
todos os insetos, interfere na cadeia alimentar de pássaros, além de ser nocivo à nossa saúde. Uma 
alternativa tem sido experimentada em diversas cidades do Brasil: sementes de crotalária foram distribuídas 
à população por agentes de saúde, para o controle biológico do mosquito. Ainda não conhecemos seu 
impacto ambiental, mas a planta tem sido usada em SP, MG e MT por atrair libélulas, predadores naturais 
do mosquito; suas larvas também crescem em água parada e limpa, e predam as larvas do mosquito.!
! !
! Repelentes e inseticidas: os repelentes encontrados no comércio são feitos à base de DEET 
(dietiltoluamida) ou Icaridina, como as marcas Off®, Autan®, Repelex®, Exposis®, Alergoshop®. o DEET é 
absorvido pela pele, ou pela via respiratória e digestiva. Pode causar desde irritação da pele até náuseas, 
vômitos, cefaléias, letargia, fraqueza muscular, irritabilidade, e, nos caso mais graves, provocar ataxia, 
tremores, convulsões, desorientação, confusão, encefalopatia tóxica e morte. As crianças de até 8 anos de 
idade são as mais afetadas. Quanto à Icaridina, ainda não há estudos suficientes sobre a toxicidade desta 
substância. De qualquer modo, inseticidas químicos devem ser evitados, especialmente aqueles sem cheiro 
ou de tomada. As substâncias tóxicas são inaladas por toda a noite, sem defesa; e as mais afetados são as 
crianças.!

 !
China officinalis!!
Este medicamento é preparado pela tintura alcoólica da casca (córtex) da 
árvore Cinchona officinalis, ou preferencialmente da sua trituração com lactose.!!
Foi através da experimentação deste medicamento - para a comprovação de 
sua eficácia da cura e prevenção da malária - que Hahnemann, em 1790, deu 
inicio à marcha para a criação da Homeopatia!!!!!

Caros amigos, chegamos ao final do nosso boletim, mas sem esgotar o assunto. Caso haja alguma dúvida, 
entre em contato com nossa equipe. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, e para ajudar 
você a cuidar melhor da sua saúde, e da sua família. Um abraço e até breve!
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Acompanhe pelo site nosso boletim, agenda 
de cursos e outras notícias.!!
Acesse www.ihgg.com.br

Apoio: Farmácia Homeopática Bento Mure!
Rua Olavo Egídio, 379!

Santana - SP - tel: 2977-9005!
www.bentomure.com.br
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