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Editorial
Caros leitores, depois de um longo tempo de sono a Lúcia-Lima
acordou!
É primavera e o estímulo de renovação, de novas realizações e
conquistas preenche a nossa alma, dando-nos mais força para
continuar.
A AMA imbuída dos propósitos de cumprir com a tarefa de
consolidar a medicina antroposófica em Portugal preenche-se de
alegria por este ressurgir da Lúcia–Lima.
Quando, da vastidão dos mundos
O sol fala aos sentidos do Homem,
E a alegria dos fundos da Alma
Unifica-se à Luz no olhar,
Então fluem pensamentos do Eu
Para os espaços longínquos,
Que atam tenuemente,
O Homem à realidade do Espírito.
R.Steiner
Agradecemos a todos os sócios e amigos que estão connosco e
são o motivo da nossa existência e esperamos poder com esta
edição transmitir esta alegria e este entusiasmo que nos une para
além do nosso círculo de atuação, desejosos de que a Luz do
Espírito venha aclarar os nossos tempos.
Abraços primaveris,
Pela Direção da AMA,
Mauro Menuzzi

A Lúcia-Lima
Capa: O Fel da Terra (lat: Centaurium erythraea)
Redação e realização: Andreas Schwarzer, Marcia Ciorpa, Mizé Diniz
Revisão: Mizé Diniz, Mauro Menuzzi
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Quirofonética
Uma prática da Antroposofia no alívio da dor na
Síndrome Pós-Poliomielite - Estudo Piloto
MARIA EUGENIA CENSONI OBNISKI, MARIANGELA MOTTA, MAURO
MENUZZI, ANA CRISTINA FERREIRA (Equipa de quirofonética)
CHARLIZE KESSIN, RICARDO GHELMAN, ABRAHÃO QUADROS,
ACARY SOUZA BULLE DE OLIVEIRA
Trabalho realizado no Ambulatório de Antroposofia e Saúde do
Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP)
ABSTRACT
Since 2012, the Research Project of patients with pain in Post Polimyelitis
Syndrome takes place at the clinic of Anthroposophy and Health at the
Department of Neurology and Neurosurgery at the Federal University of
São Paulo. In May 2014 a sample of patients with diagnosis of PPS
received Chirophonetics therapy with a protocol to give patients the
images of emotional self-control by reinforcement of individuality (astral
organization and Ego) through the phonemes, aiming a better harmony
and balance between the processes of nerve and blood, together with
contrast foot baths to promote systemic warming of patients, coupled with
medication in Transdermal Gel for Pain, developed in partnership with
Weleda Pharmacy. Objective: to demonstrate that Chirophonetics is
effective in relieving pain and thus improving the quality of life in patients
diagnosed with Post Polimyelitis Syndrome (PPS).
The instruments for evaluations consisted of Anthroposophical Medical
Record, Questionnaire of Sense of Coherence, WhoQoL Numerical Visual
Scale, McGill Pain Questionnaire and Thermography. The intervention
was organized in weekly meetings with duration of 1 hour and 15 minutes
for: evaluation on contact with the doctor; contrast foot baths; followed by
the oiling of the feet up to the knees; and Chirophonetics sessions,
practice already described in other works (with application in the back and
legs by 2 weeks; followed by application in the arms and back in the
following 2 weeks); with rest at the end. Five patients were assisted,
varying from 45 to 67 years of age, receiving from 2 to 11 sessions, with
the average of 7 sessions per patient. The evaluations resulted in
decreased pain severity in all patients showing significant changes in its
frequency and positive interference in daily activities, with improvement in
the rhythm of breathing and sense of gratitude.
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There have been reports of improvement in the quality of sleep and
concentration, lower psychic agitation and a prolonged effect of analgesia,
with strong treatment adherence. Based in our evaluations, the number of
sessions to achieve more meaningful and lasting result should exceed the
number of 4 sessions, which is the period consistent with the Protocol's
modular proposal.
INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa de pacientes com Dor em Síndrome Pós
Poliomielite acontece neste Ambulatório desde 2012. A partir de maio de
2014 uma amostra de pacientes com diagnóstico de SPP foi submetida à
Terapia Quirofonética ¹, uma prática também da Antroposofia na Saúde.
O critério de participação nesta intervenção foi a não inclusão do paciente
no estudo clínico randomizado e duplo cego, com uso de medicamento
e /ou terapias da Antroposofia na Saúde, apoiado pelo Programa
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPICs). Foi criado
o protocolo de atendimentos em Quirofonética e estabelecido o processo
de escalda-pés de contraste para promoção do aquecimento sistémico
dos pacientes, aliados à medicação em Gel Transdérmico para Dor,
desenvolvido em parceria com a Farmácia Weleda.
Objetivo: demonstrar que a terapia Quirofonética é eficaz no alívio da dor
e, assim, na melhora da qualidade de vida em pacientes com diagnóstico
de síndrome pós poliomielite (SPP)².
MATERIAL e MÉTODOS
As avaliações constaram da Ficha Clínica Antroposófica³, questionário
de Senso de Coerência, WhoQoL, Escala Visual Numérica, Questionário
de Dor McGill e Termografia.
O protocolo de intervenção foi organizado em encontros semanais com
sessões que duraram em torno de 1hora e 15 minutos:
1. os primeiros 15 minutos de avaliação em contacto com um médico.
2. início do procedimento terapêutico com o escalda pés de contraste
por 20 min.
3. seguido do oleamento dos pés aos joelhos com Óleo para Massagem
com Arnica 10 min.
4. sessões de Quirofonetica, prática já descrita noutros trabalhos4
(fonemas emitidos pelo profissional ao deslizar as mãos em contato
com o paciente) por 20 min, com aplicação nas costas e pernas por 2
semanas, seguidas de aplicação nos braços e costas nas 2 semanas
seguintes (sequências fonéticas desenvolvidas pelo Dr. Mauro
Menuzzi e Mª.Eugenia Obniski)
5. ao final o paciente repousava por 10 minutos.
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RESULTADOS
Foram atendidos 5 pacientes entre 45 e 67 anos que receberam de 2 a
11 sessões, com a média de 7 sessões por paciente. As avaliações
mostraram a diminuição da intensidade da dor em todos os pacientes,
apresentando mudanças significativas em sua frequência e interferência
positiva nas atividades diárias5.
Após a quarta sessão (4 pacientes), o efeito analgésico e de bem estar
demonstrou ser mais duradouro, com melhora no ritmo respiratório e
sentimento de gratidão. Após a oitava sessão (3 pacientes), houve relato
de melhora na qualidade de sono e concentração, menos agitação
psíquica e um efeito ainda mais prolongado de analgesia6.
Os dois pacientes que receberam 10 sessões relataram ausência de dor,
ritmo respiratório mais estável e grande adesão ao tratamento.
Paciente

Idade da
Polio

F. P. C
45 anos

Diagnóstico
SPP

Data início N°
sessões

Observ. paciente

2007

16/junho

2

Alívio da dor

S. F
59 anos

1 ano
3 meses

2009

11/ago

11

Alívio da dor desde 1°
atend.
Ausência de dor ao final

A. R. S
46 anos

10 meses

2006

18/ago

10

Alívio da dor desde 1°
atend.
Presença de dor leve

V. S
60 anos

3 anos

A. U
67 anos

1 ano
4 meses

29/set
2003

10/nov

Grande melhora; presença
de dor leve
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Bom efeito dura 2/3 dias

CONCLUSÃO
A Quirofonética demonstrou neste estudo piloto ser uma terapia
assistencial efetiva no alívio da dor e melhora da qualidade de vida diária
destes pacientes.
Os resultados não se limitaram ao sintoma de dores, estendendo-se a
outros fatores como: redução de stress, melhoras nos distúrbios do sono,
depressão, ansiedade, relaxamento, fadiga, além do aumento da
temperatura corporal, favorecendo ainda mais resiliência e adesão7.
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O princípio básico do protocolo de atendimentos da Terapia Quirofonética
foi dar aos pacientes as imagens de auto controle emocional pelo
fortalecimento da Individualidade (organização astral e Eu) através dos
fonemas, visando melhor harmonia e equilíbrio entre os processos de
nervo e sangue. Pelas nossas avaliações, o número de sessões para se
obter um resultado mais significativo e duradouro deverá exceder o
número de 4 sessões que é o período condizente com a proposta
modular do protocolo.
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O Fel da Terra
O Fel da Terra é uma planta herbácea medicinal anual de toda a Europa.
Floresce na primavera e deve ser colhida no verão. Possui um caule duro
e reto e é ramificada apenas na parte superior. O seu tamanho varia de 20
a 30 cm de altura. Cada ramificação termina numa espécie de cimeira e
as suas flores são vermelhas ou de um tom rosa bem claro. O seu fruto é
uma cápsula alongada. É uma erva caracterizada por ser muito amarga,
seca e por possuir efeito digestivo.
Estimula o suco gástrico (pois contém
glicosídeos amargos como a genciopicrina e
eritrocentaurina que estimulam o fígado e a
vesícula biliar, aumentando o fluxo biliar e
melhorando assim o apetite e a digestão de
quem a consome). Também é conhecida
pelos nomes: erva-da-febre, planta-de-febre,
erva-febrífuga e quebra-febre. Todas as suas
partes são utilizadas. Além disso tem efeito
cicatrizante, calmante, vermífugo, antipirético
e anti-inflamatório.
Indicações: Diabetes, febre, doenças do fígado, doenças nervosas, dor de
barriga, tosse, dispepsias, hepatite, síndrome pós viral, icterícia, cólica,
vermes, cansaço, stress ou anorexia.
Contraindicações:
gastrite, úlceras
gastrintestinais, acidose
devido à ação de
estimulante do suco
gástrico e pacientes com
distúrbios da coagulação
sanguínea. Não existem
relatos de
contraindicações a
grávidas ou na
amamentação, mas o
uso sem a orientação
médica deve ser evitado!
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Segundo a Medicina antroposófica esta planta tem na sua constituição o
poder de produzir substâncias amargas o que irá estimular no
organismo humano as forças que nos ajudam a tomar consciência do
nosso corpo. Vemos ao observar a planta a tendência que tem em se
espalhar na Luz e no Calor, no entanto não muito, produzindo flores
acanhadas, caule duro e seco como se impedisse a planta no seu
movimento de expansão. Daí vem a produção de substâncias amargas
pela planta. O Amargo reporta-nos para dentro de nós mesmos.
Desenvolvemos uma reação para perceber a nossa própria
corporalidade. O Amargo estimula desta maneira o trabalho de
catabolismo realizado pelo corpo astral e com isto a digestão fica
estimulada. O Amargo, segundo Rudolf Steiner, estimula o corpo etérico
para uma aceitação maior da ação do corpo astral sobre ele, permitindo
o catabolismo.
O chá deverá ser consumido 3 vezes ao dia e sempre antes das
refeições: colocar ½ colher de erva seca numa chávena, adicionar água
a ferver e deixar descansar 10 minutos. Pode ser combinado com
Gentianna lutea.
Mauro Menuzzi

Andorinha dos Beirais
Delichon urbicum
A andorinha-dos-beirais Delichon urbicum, também conhecida por
‘andorinha-das-casas’ e ‘pedreiro’ é uma ave muito comum que nidifica
em todo o território continental de Portugal. É quase imposível não ter
visto esta andorinha, apesar de existir uma outra espécie ainda mais
comum: a andorinha-das-chaminés Hirundo rustica, que tem a garganta
vermelha e a cauda tão comprida e fininha.
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A andorinha-dos-beirais difere em ser mais pequena e não ter vermelho
na plumagem. Só tem um azul muito escuro, quase preto, e branco. A
sua caracteristica diagnosticante é o uropígio branco, entre a cauda e as
costas, enquanto o resto da parte de cima tem esse azul escuro. Por
baixo, é branca no corpo e cinzento-claro nas asas. É só na cauda que
se pode ver azul escuro, quando uma andorinha-dos-beirais passa
mesmo por cima da nossa cabeça.

As vezes, ao pé de uma ponte de pedra num dos grandes rios é possível
ver dezenas, até centenas, de andorinhas-dos-beirais ao mesmo tempo.
Geralmente, nidificam em colónias, quase sempre nos beirais de
edifícios, e as maiores colónias ficam juntos aos rios. Os ninhos são
feitos de pequenas bolinhas de lama, misturadas com penas e penugem.
Nas colónias, por vezes não há separação entre os ninhos. Na antiga
fábrica de Mourão, junto ao Guadiana, existe uma colónia com sete
níveis de ninhos!
O canto da andorinha-dos-beirais não é doce nem musical. É feito de
fragmentos rápidos, numa corrente continua que tem muitas mudanças
de volume. A maior parte sussurando, mas também tem faíscas
brilhantes e matracas, sons duros parecidos com os chamamentos em
vôo. Uma característica do canto é que costuma estar em movimento: em
geral o cantor está a voar. Assim, e com as mudanças de volume dentro
do canto, está sembre a aparecer e desaparecer. E logo que não se ouve
do lado esquerdo aparece outra andorinha a cantar noutra trajectória do
lado direito, ou se calhar atras de nós.
9
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No autono, a andorinha-dos-beirais desaparece. Quase toda a população
europeia desloca-se na direcção de África, para além do Sahara. A
partida acontece, principalmente, no fim de Setembro embora a espécie
possa ser relativamente comum até meados de Outubro. Em África,
curiosamente, passa quase completamente despercebida. Ainda é um
grande mistério, em que parte de África é que a andorinha-dos-beirais
passa o inverno. Dos cerca de 300,000 individuos que foram anilhados no
Reino Unido, só um foi recuperado por acaso a sul do Sahara, na Nigéria.
Foi só nos últimos cinco anos que começámos a perceber melhor a
distribuição desta espécie em África. A suspeita é que caçam insectos tão
alto no céu que torna-se imposível vê-las e ouvi-las do solo. Para nidificar
têm que voltar para terra. Voltam para a Europa em finais de Março.

O nome científico, Delichon urbica contém um anagrama da palavra
Grega ‘khelido’ (uma andorina) e urbica (da cidade). Isto pode referir-se
aos edifícios onde nidifica, mas talvez tenha mais a ver com as suas
cidades de ninhos e a sua vida social!
Magnus Robb
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NOTÍCIAS
Informações em www.a-ama.com.pt
Atividades futuras da AMA:
●

●

●

●

●

●

●

●

Workshop - Dislexia, dias 29-30-31 de julho. Dras. Mª Eugenia
Obniski e Ana Lydia Nogueira. Vagas limitadas. Reservas pelo
telefone 960216707 (Mizé). Mais informações em breve por
Newsletter.
Workshop - Quirofonética, dias 23-24 de julho. Dr. Mauro
Menuzzi, Casa da Ínsua em Caminha. Vagas Limitadas. Reservas
pelo telefone 912177978 (Vica). Mais informações em breve por
Newsletter.
Workshop - Quirofonética-data a determinar, em Lisboa.
Inscrições e reservas 960216707( Mizé)
Curso de terapia de Rotações - Programado para
setembro/outubro. Reservas pelo telefone 960216707 (Mizé).
Vagas limitadas.
Curso sobre Aplicações externas e lavagens terapêuticas. Dias
30/09-01 e 02/10 com a enfermeira Gerda Zoelle do Laboratório
Walla. Para terapeutas, professores e famílias. Reservas pelo
telefone 960216707 (Mizé). Detalhes em breve.
Grupo de estudos sobre medicina antroposófica - Para
médicos aberto a terapeutas. Programado para outubro/novembro.
Mostre seu interesse escrevendo para
grupoestudos@a-ama.com.pt
Novo curso de quirofonética – Data a determinar. Estão abertas
inscrições – telefone 960216707 (Mizé)
Curso de Iniciação ao Trabalho Biográfico - Data a determinar.
Estão abertas inscrições. 960216707 (Mizé)

Venha cantar connosco? AMAcor ?
A AMA já há tempos que tem o desejo de fundar um coro. Precisamos
de gente interessada em cantar e que não saibam cantar. Precisamos
também de alguém que se disponha ao desafio de nos reger.
Contacte-nos grupoestudos@a-ama.com.pt e dê nos ideias de como tal
realizar!
●

●

Inscrevam-se na Newsletter da AMA, assim ficarão
sempre informados de nossas atividades
Seja sócio da AMA

www.a-ama.com.pt
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