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Editorial 
  

 

Caros Leitores Lúcia-Lima, 
 
O tema desta edição foi elaborado com especial satisfação porque surge de um 
desafio colocado por um leitor, o que muito nos congratula pois, desde o inicio, 
que queremos que o projecto Lúcia-Lima e a AMA possam existir e crescer numa 
dinâmica permanente com o nosso público. 
 
Com a colaboração dos farmacêuticos José Fernandez, Emílio Moura e o médico 
Jonas Weber iremos compreender as diferenças entre a medicina - farmacopeia 
convencional, a homeopática e antroposófica. Também entender porque a 
medicina antroposófica é uma medicina ampliada e holística.  
 
O tema é oportuno neste momento. Através destes textos observamos como a 
evolução da humanidade no seu caminho tem tido uma prevalência de um 
pensar materialista que agora e tão claramente nestes últimos anos/meses/dias 
se revelam sem equívocos.  
 
Se observarmos atentamente o evoluir humano compreendemos que as crises 
são sempre uma oportunidade de vida (Lúcia-Lima Abril 2009). Assim olhemos o 
Presente com coragem. E com firmeza façamos mudanças, mesmo que pareçam 
pequenas e insignificantes para alterar a catástrofe nuclear no Japão, as guerras, 
as crises económicas, o mal estar que elas provocam. 
 
Precisamos mudar. Cada um individualmente para que o mundo mude. 
Procuremos o Bem que habita dentro de nós e encontraremos respostas. 
 
Que o nosso broto de Lúcia-Lima nesta Primavera possa ser inspirador. 
 
A AMA Ama-vos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa: Esculapio fazendo uma cura. Relevo do século IV a.C., Arquivo do Museo 
de Pireus  
 
Ilustrações: “A Semente germina” — Aguarelas de Alexa Rosenbaum 



A ciência tradicional e o advento da Medicina 

Antroposófica 
 
 
Desde sempre houve várias correntes de pensamento na medicina.  
 
Já durante a Idade Média surgiram os primórdios de uma medicina 
ligada às universidades e aos centros religiosos, como os mosteiros.  
E também já nessa altura houve outras escolas médicas como a escola 
árabe, que era muito mais avançada do que aquilo a que na altura se 
chamava medicina na Europa Central, e outras personalidades 
influentes como Paracelso que estavam em contínua disputa e conflito 
com a corrente oficial cujas ideias eram divulgadas pelas universidades 
e defendidas pela Igreja de Roma. 
 
O despertar da ciência como a hoje conhecemos nos séc. XV e XVI veio 
acelerar o acumular de conhecimentos sobre tudo o que nos rodeia.  
 
A teologia foi pouco a pouco perdendo a influência nas universidades e 
o seu lugar foi ocupado pela ciência.  
Inicialmente esta ainda se debruçava sobre as questōes religiosas e 
espirituais e mantinha um debate aceso com a Igreja Católica. Mas com 
o aumento exponencial das descobertas de leis naturais e o acumular 
dos factos científicos a ciência já não 
se viu na necessidade de justificar o 
seu lugar e a sua razão de ser 
perante a religião e começou a 
ignorar as questōes relacionadas 
com o espiritual, a alma e a psique 
humana. Quando interpelada sobre 
estas questōes a ciência considerava 
que a haver algo como uma alma 
esta seria somente como que um 
pequeno anexo de uma complexa 
máquina chamada o nosso corpo.  
Com o auge da ciência a negação de 
qualquer realidade espiritual tornou-
se um dado adquirido. 
 
 



A medicina recebeu os novos conhecimentos trazidos à luz pela ciência 
de braços abertos e foram dados grandes passos na ciência médica. Mas 
ao mesmo tempo a medicina herdou a visão materialista das ciências 
naturais. O campo de trabalho da física e da química é o mundo material, 
acessível através dos nossos sentidos, e a medicina ao utilizar todas as 
novas descobertas científicas começou também a ver o mundo através 
dos olhos da ciência o que originou um enviesamento do seu modo de 
trabalho. A medicina, que deveria olhar para o ser humano como um todo 
e preocupar-se com todos os aspectos, começou a ver só o corpo físico e 
reduziu assim grandemente a sua capacidade de ajudar as pessoas que a 
procuravam por causa das suas doenças. 
 
Começaram a surgir tentativas de corrigir essas lacunas e foi assim que 
surgiu a psicoterapia, a homeopatia e muitas outras escolas médicas e 
correntes de pensamento, sendo o elemento comum a tentativa de dar 
resposta aos problemas não resolvidos pela medicina baseada nas 
ciências naturais. Contudo cada uma dessas tentativas só abordava uma 
pequena área e o que lhes faltava era uma visão holística do ser humano 
para poder enquadrar o seu campo de trabalho com os restantes 
conhecimentos sobre o ser humano. 
 
Foi esta a situação quando Rudolf Steiner começou a desenvolver a 
Antroposofia. Como havia médicos conscientes da sua incapacidade para 
resolver certos problemas através da medicina científica tradicional estes 
pediram ajuda a Rudolf Steiner e foi assim que surgiu a Medicina 
Antroposófica. 
A Medicina  Antroposófica considera que o ser humano não é só 
constituído pelo corpo físico e consegue assim completar e integrar partes 
do ser humano que mesmo com o advento das ciências naturais não se 
deixaram negar completamente como a alma e a psique.  
O ser humano na Antroposofia  é constituído para além do corpo físico por 
uma organização etérea, uma organização astral e pela esfera da 
consciência do Eu. A medicina antroposófica trabalha com estes vários 
"corpos" do ser humano. As doenças surgem de um desequilíbrio entre os 
diferentes níveis de organização, muitas vezes entre o etéreo e o astral. 
Quando aparecem sinais visíveis no corpo físico como a aterosclerose 
isso significa que já houve todo um processo anterior a nível funcional 
(p.ex. da organização etérea) que levou ao aparecimento dos mesmos.  



As artérias calcificadas da aterosclerose são como as pegadas de um 
ser vivo que entretanto já desapareceu, é um sinal que nos indica que se 
está a desenrolar um processo desequilibrado, mas a um outro nível da 
organização do ser humano. Se nós tratarmos aquilo que vemos no 
corpo físico muitas vezes estamos só a "tapar buracos" mas não vamos 
conseguir resolver o verdadeiro problema. 
 
A Medicina Antroposófica tem ao seu dispor medicamentos inovadores 
desenvolvidos a partir de indicaçōes de Rudolf Steiner que actuam 
directamente no corpo etéreo.  
Para conseguir isso recorre-se também a processos farmacêuticos como 
os utilizados na Homeopatia. Mas ao contrário da Homeopatia na 
Medicina Antroposófica também são utilizadas medicamentos com 
substâncias que actuam directamente no corpo físico, ou seja, que não 
são "diluídas".  
A acção da terapia medicamentosa antroposófica incide muitas vezes na 
parte funcional o que dificulta a comparação com a medicina científica 
tradicional, que actua só no corpo físico e cuja eficácia é medida através 
de indicadores mensuráveis como p.ex. através de uma análise 
sanguínea.  
A Medicina Antroposófica engloba também terapias não-
medicamentosas e a utilização da cirurgia para os casos em que a 
repercussão física de um processo 
funcional se tornou independente e 
irreversível e neste caso é necessário 
a remoção do "corpo estranho" que se 
formou.  
 
Jonas Weber 
 
 
2004-2010 Mestrado Integrado em Medicina 
da Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra 
2007/2008 participação em vários cursos do 
IBAM - Integriertes Begleitstudium 
Anthroposophische Medizin da Universidade 
de Witten/Herdecke, Alemanha 
 



Medicamentos antroposóficos 
 
A Medicina Antroposófica nasce na Suíça nos anos 20 do século passado, 
como uma “ampliação da arte de curar” com a colaboração do Dr. Rudolf 
Steiner (pai da Antroposofia) e da Dr.ª Ita Wegman. 
Esta medicina considera o homem constituído por quatro corpos:  
 
O corpo físico, relacionado com o reino mineral, pode-se medir e pesar; é o 
que aparece também nas análises, por exemplo de sangue ou urina. 
O corpo etérico ou vital, relacionado com o vegetal, tem a seu cargo o 
metabolismo, o crescimento e a reprodução. 
O corpo anímico ou astral, relacionado com o animal, é onde se expressam os 
sentimentos e o movimento. 
O Eu, relacionado com o humano, é onde está alojada a reflexão, o pensar e 
graças a ele se continua a avançar a nível científico, da arte e da religião. 
 
Estes quatro corpos estão relacionados entre si através do ponto de vista da  
tripartição: 
 
Pólo neuro-sensorial – cérebro, sistema nervoso, órgãos dos sentidos. Rege-
se pelos princípios da solidificação e catabolismo. 
Sistema rítmico, onde se localizam os órgãos cárdio-respiratórios, rege-se 
pelos princípios da regulação e de intercâmbio: mantém o equilíbrio entre os 
dois pólos. 
Pólo metabólico-motor, no qual se alojam os órgãos da digestão e do 
movimento, rege-se pelos princípios da dissolução, da eliminação e anabolismo. 
 
Quando aparece um desequilíbrio nestes sistemas, aparece a doença e para 
isso, a medicina antroposófica estabelece uma terapêutica que tem vários 
caminhos para curar, entre os quais estão a euritmia curativa, a arteterapia e os 
medicamentos, cuja composição e elaboração está perfeitamente estabelecida 
e experimentada na farmacopeia da comissão C dos registos de fármacos 
alemã.. 
 
Ainda que muitos dos seus remédios sejam dinamizados como os 
homeopáticos, possuem um conhecimento muito mais profundo a nível da 
matéria. Os homeopáticos foram concebidos por Hahneman de maneira 
empírica, experimentando substâncias, anotando os seus efeitos e foram 
posteriormente diluídos e potencializados para obter o efeito contrário. 
 
Os medicamentos antroposóficos baseiam-se no estudo da vida. Quando existe 
uma enfermidade é porque um processo está alterado. Para o curar procura-se 
na natureza uma substância que materialize de algum modo um modelo são 
desse processo. Assim, o medicamento apela à capacidade de cura do próprio 
organismo.  



Para facilitar a sua compreensão, dá-se um exemplo – uma pessoa que sofre 
de uma depressão é uma pessoa que vive na obscuridade, que lhe falta luz na 
sua vida. Por isso para a tratar empregar-se-á a planta que melhor vive na luz, 
quer dizer, aquela que floresce no dia da maior luminosidade do ano, no seu 
dia mais longo em que a noite é a mais pequena do ano – a erva de S. João, o 
hipericão. De hoje em dia este remédio é conhecido e sabe-se que as 
hipericinas presentes na planta actuam como inibidores selectivos da 
recaptação da serotonina; mas, quase um século antes, Steiner tinha 
descoberto este tratamento anti-depressivo com base na sua ciência. 
 
 
Outra das contribuições fundamentais da medicina antroposófica é o emprego 
dos metais (Plumbum, Stannum, Ferrum, Aurum, Cuprum, Mercurius e 
Argentum), como já se tinha tentado com a alquimia. Cada um deles está 
relacionado com um planeta, um sistema orgânico e uma predisposição 
psicológica e de carácter de cada pessoa. Por isso podem actuar e curar as 
enfermidades que estão relacionadas com o Eu de cada pessoa, ligando-os a 
uma esfera muito mais íntima que o resto de todos os outros medicamentos. 
 
 
Além do mais a antroposofia dinamiza os metais dos chamados 
“vegetabilizados” e que se baseia na relação de cada um daqueles metais com 
uma determinada planta, a que o representa no mundo vegetal. Assim se 
obtêm, por exemplo, o Bryophyllum mercurim cultum, Hypericum auro cultum, 
Urtica ferro culta, etc. Deste modo consegue-se aumentar os efeitos 
terapêuticos e favorecer a actuação profunda dos metais. 
 
 
Cabe ainda destacar que a Medicina 
Antroposófica não se deve enquadrar nas 
medicinas alternativas, dado que não 
pretende ultrapassar a medicina 
convencional, mas que se acrescenta 
uma outra fonte de conhecimento para 
assim a ampliar, tanto no seu diagnóstico 
como no seu tratamento. 
 
 
 
José Manuel Fernández Alfonso  
NaturalSensia.com 
 
Tradução: Maria Everilde Silva (Vica) 



O ABC da Homeopatia 
 
A palavra homeopatia vem do grego do grego ὅµοιος + πάθος, ou seja, 
hómoios + páthos = "semelhante" + "doença"). 
É um método de tratamento criado por Christian Friedrich Samuel 
Hahnemann (1755-1843), médico alemão e que tem como base 2 
princípios: 
 
O princípio da similitude (igual trata igual) 
   A doença é tratada com medicamentos que induzem no doente os mesmo 
sintomas 
O princípio da infinitesimalidade (princípios ativos diluidos e potenciados) 
   Os princípios ativos podem ser de origem vegetal, animal ou mineral, são 
diluidos e energizados. Quanto mais diluidos e energizados mais potente é 
o medicamento. 
 
Diluições decimais (1:10) terminam em DH, D ou X (Echinacea angustifolia 
12DH, D12 ou 12X, p.ex.) 
Diluições centesimais (1:100) acabam em CH ou C (Ignatia amara 30CH ou 
C30, p. ex.) 
Existem ainda as diluições L.M. (cinquenta diluições milesimais) e K
(Karsakovianas) menos usuais. 
Os medicamentos homeopáticos em virtude das suas altas diluições, são 
medicamentos seguros quanto à sua toxicidade. 
A homeopatia pertence ao grupo das medicinas não convencionais e tem 
um campo de acção extremamente alargado com aplicação em todas as 
patologias conhecidas. 
A sua aplicação é transversal e extende-se não só ao uso humano, como 
também, à medicina veterinária e à agricultura biológica. 
Quando falamos de homeopatia temos que nos abster da matéria e falar em 
termos de energia que a matéria pode transmitir. 
É um conceito vago, de difícil percepção e ainda pouco acreditato pela 
comunidade ciêntífica uma vez que não estão definidos os seus 
mecanismos de acção farmacológica. 
A accção farmacológica dos medicamentos homeopáticos demonstra-se 
pela sua evidência clínica, ou seja, pelos resultados obtidos. 
A prática homeopática encontra-se em grande desenvolvimento a nível 
mundial. 
 
Emilio Moura 
(Farmacêutico) 
 



Limoeiro – Citrus Limonum L 

 
Os citrinos são originários da Ásia Meridional, crescem 
espontaneamente nas florestas quentes do sopé dos Himalaias indiano 
e montanhas do norte da península Indochinesa. 

 
Cultivado há milhares de anos eram conhecidos 
na Europa como árvores míticas que davam 
flores e frutos o ano todo. 
 
Outros parentes do Limoeiro – a cidreira e a 
laranja amarga foram introduzidas na Europa 
após as conquistas de Alexandre o Grande, 
difundindo-se rapidamente para oeste, pelas 
costas do Mediterrâneo. 
 
O Limoeiro por sua vez foi introduzido pelos 
Árabes no Egipto e Palestina, é uma 
consequência das cruzadas. 
 

O tronco é lenhoso e raramente vai além dos 5 metros de altura, as 
folhas são coriáceas.  
 
Com as flores prepara-se um 
excelente chá calmante.  
 
O fruto é ovóide e amarelo.  
 
O suco do limão contém ácido cítrico 
e málico, citratos de potássio e cálcio, 
mucilagem, sais minerais, 
oligoelementos e vitaminas 
nomeadamente vit. C, B (B1, B2, B3) 
A e PP.  
Do pericarpo extrai-se uma essência 
perfumada, com grande poder anti-
séptico utilizada em perfumaria e 
como aromatizante. 
 
 



Pelas suas propriedades, o consumo do limão está indicado para 
combater as doenças infecciosas, a anemia, as dores ósseas, a 
obesidade, os cálculos biliares e renais, a asma e a bronquite. 
 

Como cosmético, amacia a 
pele das mãos, fortifica as 
unhas, tonifica peles oleosas, 
torna a pele radiante e encobre 
sardas. 
 
Misturado com a água de 
enxaguar o cabelo torna-o 
brilhante. 
 
Além do uso externo 
cosmético, o limão é o grande 
amigo das mamãs e pápas 

quando a criança tem febre.  
Aplica-se sob a forma de fatias, nas solas dos pés da criança ou do 
bebé, enfaixa-se os pézinhos com um pano de algodão em tira e deixa-
se actuar de 15 a 20 minutos, trocando-se as fatias a seguir. Repete-se 
o procedimento quantas vezes forem necessárias para mantermos a 
temperatura em torno de 38 graus Celsius, ideal para o sistema 
imunitário actuar. 
 
O Limão é pois um fruto medicinal por 
excelência com um uso amplo quer 
sob forma externa ou interna, tendo 
acção tonificante, refrescante, 
febrífuga, anti-hemorrágica e anti-
séptica.   
 
 
 
Dra. Manuela Tavares 



Notícias 
 
 
Reunião sobre o Futuro da Euritmia em Portugal 
Ainda no dia 26 de Março, houve um encontro entre as iniciativas antroposóficas para o 
debate de ideias e propostas para que a Euritmia possa ser uma realidade entre nós. 
Ficou claro entre todos a firme decisão e empenho em desenvolver meios que permitam 
apoiar financeira, anímica e espiritualmente um/a Euritmista que queira continuar a 
desenvolver esta prática em Portugal. De momento contamos já com o interesse e 
disponibilidade da euritmista Karla Prates, mas num futuro outras pessoas poderão 
surgir e para que de facto possamos tornar esta nossa vontade numa realidade temos 
que de imediato começar a criar bases reais. Foi com este objectivo que ficou acordado 
entre os presentes abrir desde já um Fundo para a Euritmia. Para que este fundo possa 
ser gerido o mais livre possível pedimos à Sociedade Antroposófica e em particular ao 
Fabrice Genot que nos ajude na criação e gestão do mesmo, pelo que a partir de agora 
quem queira ser solidário com esta causa o pode fazer entrando em contacto pelo 
email: sociedadeantroposofica@gmail.com.   
 
 
 
Assembleia Geral da AMA 
No passado dia 26 de Março reunimos em assembleia para eleger os novos órgãos, 
avaliar as actividades de 2010 e projectar novas ideias para 2011. Foi um encontro 
bastante participativo por parte dos sócios e pensamos que estamos no bom caminho 
para alargar cada vez a mais pessoas mensagens e propostas concretas que nos 
ajudem a todos a encontrar respostas construtivas aos desafios da nossa época. O 
impulso de uma escola de pais vai ganhando forma e acreditamos que muito em breve 
surgirá uma iniciativa à qual a AMA dará todo o seu apoio. A importância dos primeiros 
cuidados no desenvolvimento saudável das 
nossas crianças será muito possivelmente um 
tema a tratar numa próxima palestra.  
No final da reunião tivemos a possibilidade de 
fazer uma sessão de Euritmia com a Karla 
Prates. 
 
Novos Órgãos 
Presidência: Dra. Manuela Tavares 
Secretaria: Maria do Rosário G. R. Simões 
Tesouraria: Hina Kanabar 
Vogais: Dr. Mauro Menuzzi, Telma Páscoa  
 

Mesa da Assembleia 
Presidência: Maria Cristina R. G. Coimbra 
Vice-Presidência: Maria José Diniz 
Secretaria: Encarnação Cruz 
Vogal: Dr. Emílio Moura 
  
Conselho Fiscal 
Presidência: Marcos Ribeiro 
Vogais: Brandão Pedro e Luís Barata  



Eventos / Palestras / Cursos 
Informações em www.a-ama.com.pt 
 
 
1ºAno do Curso de Massagem Pressel 
As inscrições estão abertas, temos uma limitação no nº de vagas pelo que pedimos a todos os 
interessados que nos contactem o mais breve possível. Toda a informação respeitante a esta 
formação está para consulta online em www.a-ama.com.pt  
 
Curso de Quirofonética  a decorrer  
Em breve faremos um workshop de divulgação da quirofonética com o propósito de angariarmos 
novos alunos para uma segunda formação a iniciar em Novembro. 
 
Fundação da Escola de Quirofonética 
12 de Junho às 15:30h - todos estão convidados  
no Consultório Rafael na Av. Almirante Reis nº82, 1º esq. (Metro Anjos) Lisboa 
 
Curso de Iniciação Biográfico vai terminar em 10/04/2011. 
 
“Artesanato de Pascoa” 
Workshop para Famílias – filhos (a partir de 5 anos), pais e avos 
Sábado, 16 de Abril, 14h – 17h com Alexa Rosenbaum 
 
“A Semente germina… “ 
Quarta-feira 20, 27 de Abril e 04, 11, 18, 25 de Maio das 19h-21h 
Um curso de técnica de aguarela onde iremos pintar as fases de crescimento das plantas.  
Com Alexa Rosenbaum 
 
Dia Aberto Consultório Rafael 
Sábado 07 de Maio das 10h – 18h 
Um dia para conhecer e experimentar algumas das terapias no consultório Rafael - entrada livre 
 
Encontro Cultural e Artístico 
Sábado 28 de Maio das 15h- 20h 
Pintura, Joalharia, fotografia, música, arte têxtil… e muito convívio.  
 
 
Brevemente a AMA organizará uma conversa para pais sobre os desafios que o crescimento e 
desenvolvimento dos filhos nos colocam, possibilidades de actuação.  
Assine a newsletter da AMA para se manter informado www.a-ama.com.pt.  

A AMA       
Presidência:   Dra. Manuela Tavares    
Secretaria:   Maria do Rosário G. R. Simões     
Tesouraria:   Hina Kanabar    
Vogais:    Dr. Mauro Menuzzi, Telma Páscoa     
 

Contactos:   Av. Almirante Reis 82, 1º esq, 1150-021 Lisboa  

    tel: +351-217971719    fax: +351-217971721  
    http://www.a-ama.com.pt     e-mail: info@a-ama.com.pt  
 

Redacção Lúcia-Lima: Maria Everilde Silva (Vica), Andreas Schwarzer, Mauro Menuzzi 
 

Para ser sócio da AMA envie-nos por E-Mail o seu pedido !! 


