Homeopatia
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A natureza
em frascos

A Farmácia Antroposófica reúne elementos dos reinos
animal, vegetal e mineral e caracteriza-se pelo estímulo às
forças autocurativas do organismo
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individualização da terapia medicamentosa é uma das características da Farmácia
Antroposófica, que surgiu no Brasil na década de 60. Nesta época, um laboratório suíço deu
início à produção de medicamentos naturais, sem
substâncias sintéticas e que partem de um princípio simples: a natureza é sábia e sanante.
Derivada do grego anthropós (homem) e sophia
(sabedoria), a Antroposofia aplicada à medicina é
caracterizada como um método de conhecimento em que o corpo não é um organismo material
independente e que a boa saúde depende de uma
relação harmoniosa entre o físico, a força vital, a
alma e o espírito ou ego.
Um medicamento antroposófico não será obtido, por princípio, de uma planta geneticamente modificada ou que tenha recebido, no processo de cultivo, agrotóxicos, fertilizantes ou
herbicidas sintéticos.
Assim como na homeopatia, este tratamento é
altamente individualizado, específico para cada paciente. De acordo com o dr. Daniel de Aguiar Magano, coordenador da Comissão de Homeopatia do
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CRF-SP, a antroposofia tende a correlacionar processos ligados à substância medicamentosa com processos que ocorrem na pessoa. Já a homeopatia correlaciona os sintomas patogenéticos com os sintomas
do paciente. “Na farmácia
rmácia antroposófica, por exemplo, correlacionam-se
orrelacionam-se os
processos do enxofree com os processos
metabólicos no ser humano
umano e o quartzo
(silicea) com o sistema
a neurossensorial”.
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