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Medicina preventiva com a Homeopatia Sistêmica
Um dos grandes objetivos do atendimento médico deve ser a Medicina Preventiva, já bastante divulgada e
incorporada. Baseados nessa premissa, propomos atender a Mulher, não só para seus exames de rotina, mas
irmos um pouco além, numa Abordagem Sistêmica, visando a preservação da sua Saúde Biopsicossocial.
Nessa Abordagem Sistêmica e numa nova concepção de saúde e doença, entendemos os desequilíbrios nas várias
fases da Vida da Mulher, não como um mal em si que deve ser combatido somente através de tratamentos
supressores e suas consequências, mas como instabi-lidades que podem se estabilizar com novas adaptações. O
acompanhamento de nossas pacientes com a Homeo-patia Sistêmica, inédita, estudada à luz dos novos avanços
da ciência e introduzida pela ABRAH (Associação Brasileira de Reciclagem e Atendimento em Homeopatia) nos
nossos cursos de pós graduação, ampliaram o atendimento e o entendimento da mulher como um ser único,
permitindo não só a acurácia do diagnóstico, como também a escolha da terapêutica individualizada. O
acompanhamento periódico de nossas pacientes apontam uma melhoria significativa dos resultados terapêuticos,
além de um notável acréscimo à compreensão do processo saúde/doença e do próprio modo de atuação do
medicamento homeopático. Temos atendido inúmeras mulheres com distúrbios na adolescência, menacme (fase
reprodutiva) e no climatério, onde a homeopatia mostra resultados práticos surpreendentes, que são confirmados
pela análise qualitativa e quantitativa em nossos trabalhos de pesquisa. Seu uso preventivo e curativo,
traz inúmeros benefícios, sem efeitos colaterais, nas principais queixas ginecológicas da mulher, como corrimentos,
pruridos, hemorragias e/ou distúrbios menstruais, dores, tumores e síndrome do climatério/menopausa, como
ondas de calor, insônia, depressão, etc. Através deste método, observou-se a possibilidade de tratar, após a
individualização dos quadros clínicos, os distúrbios de humor da mulher, frequentes no período pré menstrual
(T.P.M.), no climatério e na perimenopausa, com as grandes flutuações hormonais e suas instabilidades. Portanto,
tratar a mulher homeopaticamente, é auxiliar o processo adaptativo, tornando-o mais rápido, suave e eficaz.
No Brasil, a Homeopatia é considerada uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de
Medicina, cujos especialistas são formados em cursos de pós-graduação de três anos e recebem seus certificados
após aprovação em prova aplicada pela Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB), filiada à Associação
Médica Brasileira. (AMB)
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"O uso preventivo e curativo, da homeopatia traz inúmeros benefícios, sem efeitos colaterais, nas principais queixas
da mulher"
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