
Pseudociência e a ciência em crise existencial

Que razões se ocultam sob a campanha internacional contra a Homeopatia?

• Porque é mais válida para médicos e menos válida para não-médicos?
• Porque a campanha tem escassa tracção? O público olha esta campanha com 

cepticismo. Se antes jornais e revistas apareciam a filmar meia dúzia de patetas a 
tomarem grânulos de açúcar num jardim público vestidos com a T-shirt da campanha, 
agora a solução é apostar em "autoridades" da ciência para dar maior credibilidade a 
este ataque.

Se a ciência é um corpo de conhecimento dinâmico e aberto, então a questão a colocar é: 
• O que fazem os detractores científicos da Homeopatia para estudar e confirmar a 

plausibilidade ou a realidade do relato de pacientes e homeopatas? Satisfazer-se com 
explicações como a do efeito placebo é simplório e preguiçoso, o mesmo é válido para 
o ridicularizar das hiperdiluições.

• Porque vemos tanto suposto cientista a falar numa imaginária unanimidade da 
comunidade científica?

• Não será a Homeopatia uma das evidências que coloca a nú o tamanho da crise e da 
agonia da visão mecanicista na ciência? 

• Os detractores científicos da Homeopatia não serão estes os que mais vivem hoje de um 
"status quo" do que de trabalho científico relevante?

• Em relação à Matéria Médica Homeopática e à sua base teórica - Será científico ignorar 
a maior e a mais sistemática compilação de achados nos últimos 200 anos?

Alguém aqui está a prestar um mau serviço. Convém lembrar que os homeopatas são clínicos, 
não habitam laboratórios e os seus remédios são feitos por especialistas. Ainda assim para lá 
de todas as dificuldades existimos no mercado graças ao público que encontra validade na 
Homeopatia e no Vitalismo. Semelhante raciocínio subjaz às restantes 5 disciplinas referidas 
na Lei nº45/2003. 

A geneticista, Dr. Mae Wan Ho, explica nesta entrevista porque a medicina mecanicista 
está a matar pessoas

O Professor Shaw é um Professor de Ética na Universidade de Glasgow. Resolveu atacar a 
existência e validação da Homeopatia no Sistema de Saúde Suíço e deu-se mal. 
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