Homeopatia
Mitos e Verdades
Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer
medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.
Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de
forma correta.
Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos,
amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.
Quando for à farmácia, consulte o Farmacêutico, ele deve estar
sempre identificado.
Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao
utilizar um medicamento.
Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.
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Tratamento
Homeopático
A homeopatia trata as doenças com substâncias de
origem animal, vegetal e mineral. Essas substâncias
não causam efeitos colaterais, pois são diluídas e
ativadas (dinamizadas), proporcionando o máximo de
efeito terapêutico com o mínimo de substância.

Mitos e Verdades
No início do tratamento homeopático o
paciente pode ter um agravamento dos
sintomas para depois melhorar?
VERDADE. É dado no organismo
um estímulo parecido com a doença,
podendo ocasionar uma piora inicial,
que tende a desaparecer com a evolução do tratamento. Contudo, oriente-se sempre com
o prescritor homeopata, que poderá auxiliá-lo a sanar
o desconforto.

Os medicamentos alopáticos (convencionais) podem ser usados ao mesmo tempo
que os homeopáticos?
VERDADE. Quando os medicamentos alopáticos são essenciais à
manutenção da saúde, os medicamentos homeopáticos podem melhorar a
qualidade de vida do paciente. Às vezes, esta melhora
pode ocasionar uma diminuição das doses dos medicamentos alopáticos ou até suspensão do seu uso,
cabe ao prescritor homeopata avaliar caso a caso.

Os medicamentos homeopáticos também podem
ser utilizados para prevenir doenças. Devem ser
obtidos em farmácias homeopáticas que contam
com farmacêutico homeopata em todo o horário
de funcionamento.

A duração do tratamento homeopático
é mais longa e mais lenta quando comparado ao tratamento alopático?
MITO. Depende do tempo de doença,
da idade do paciente e dos tratamentos
a que está sendo submetido. Há doenças agudas nas quais a resposta ao medicamento homeopático pode ser igual ou até mais
rápida e eficiente do que medicamentos alopáticos.

Durante o tratamento homeopático
não é permitido tomar vacina?
MITO. As vacinas, desde que usadas
de forma criteriosa, são fundamentais
para a prevenção de doenças graves
como, por exemplo, a paralisia infantil e hepatite B.
Contudo, podem causar efeitos colaterais e a
homeopatia auxilia na prevenção e tratamento
destes efeitos.

O que você deve saber sobre
o tratamento homeopático...
A homeopatia não é um placebo (produto que
não possui nenhum efeito sobre as doenças). Ela pode
ser utilizada até em animais e plantas.
Evita uso indevido de antibióticos,
anti-inflamatórios, antialérgicos.
Aumento da resistência a
doenças infantis.
Melhora seu desenvolvimento
físico e mental.

Em caso de dúvidas, oriente-se com o
seu Farmacêutico Homeopata!

