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Homeopatia: a cura pela natureza
EXPERIMENTAÇÃO	O sucesso dos tratamentos homeopáticos tem contribuído para popularizar esse
A experimentação no homem	ramo da medicina. Muito mais que uma prática alternativa, a homeopatia é
são é a viga mestra & ciência	um sistema fundamentado na filosofia vitalista, que segue leis e princípios
homeopática. Pela determinados pela natureza. Utilizado por áreas como Farmácia, Enfermagem,
experimentação, é possível

determinar quais 	Odontologia, Veterinária e Agronomia, o método é recomendado para o trata-
diferentes organismos dão ao	mento das mais variadas doenças. De acordo com Haroldo Dartagnan de
estímulo de uma mesma droga	Carvalho, da Gerência-Geral de Saúde e Assistência, esse ramo se encontra em
e descrever que ações as fase desenvolvida no Brasil - local privilegiado pela variedade da flora e pelo
drogas apresentam ao agir 

sobre organismos em	clima favorável. Haroldo lembra que as pessoas estão mais conscientes de que a
condições experimentais	homeopatia busca atender às necessidades do ser humano como um todo e não
controladas,	 apenas solucionar problemas especicos.

Método mantém corpo em harmonia

T
erezinha Glória Silva Pires, da Secretaria-
Geral da Mesa, usa homeopatia há 18

anos. Mãe de quatro filhos, ela procura a cura
dos males da família em tratamentos à base de
produtos naturais. Segundo Terezinha, proble-
mas comuns como gripe, alergia e intoxicação
podem ser controlados com facilidade através
da homeopatia. "A vantagem é que ela ativa as
defesas do organismo naturalmente. Evito ao
máximo a linha alopática, porque cura apenas um
mal específico, enquanto a corrente homeopática
tenta colocar todo o como em harmonia", afirma.
Acompanhamento - Terezinha não abre mão
do acompanhamento do médico homeopata nos
tratamentos que inicia. "Não é pelo fato de os
medicamentos serem manipulados por produ-
tos naturais, que podemos dispensar a orienta-
ção de um profissional especializado", ressalta.

Filhos de Cláudia também são adeptos

Servidora destaca
cumplicidade do paciente

P

ara Cláudia Sampaio Costa, da
Gerência-Geral de Apoio ao

Plenário, quem começa a fazer o
tratamento com seriedade está livre

de doenças comuns, pois a ho-

meopatia cria defesas para o orga-

nismo. 'Meus dois filhos seguem esta
linha desde a infância. Eu achava que

a alopatia era muito agressiva para

tratar infecções de garganta e aler-
gias, comuns nessa fase. Hoje eles

são adolescentes e convivem com

as mudanças do organismo sem
muitos problemas", salienta. A servidora é adepta

da homeopatia há 12 anos.

Cumplicidade - Cláudia lembra ainda que
muitos têm vontade de começar um tratamento

homeopático, mas acabam desanimando pois o
consideram demorado. Segundo ela, há, no en-

tanto, tratamentos que são rápidos e, para darem
certo, dependem apenas da cumplicidade dos pa-

cientes.
'Por falta de informação e de conhecimento

de aspectos desse ramo da medicina, a maioria
das pessoas confia no estilo imediatista da alopatia,

ou seja, tomam um remédio hoje e se sentem

melhor amanhã. Mas, muitas vezes, este método

cura apenas um problema. A homeopatia olha,

por outro lado, a saúde do corpo como um todo",
conclui.
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