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6 MATERIA MEDICA

Minhas raízes herbalistas
Sempre amei as ervas, desde criança. Eu ficava intrigada com
os deliciosos perfumes – todos tão singulares – e a aparência
e formas lindas. Fui criada no interior e gostava de estar cer-
cada da beleza natural; nunca consegui viver na cidade – pe-
quena ou grande. Quando eu era bem pequena, minha mãe
reservou uma parte de seu jardim para que eu pudesse plan-
tar minhas próprias ervas e flores. Era a minha ocupação fa-
vorita.

O estudo das ervas

Quando tinha pouco mais de 20 anos eu morava num chalé, nu-
ma ilhota na costa leste da Inglaterra, e plantava os meus ali-
mentos, colhendo tudo que pudesse da natureza. Naquela
época, comecei a aprender sobre as ervas silvestres que cres-
ciam à minha volta. Compreendi que a terra oferece todos os in-
gredientes naturais para a nossa saúde e bem-estar, e que as
ervas têm a capacidade de nos manter em equilíbrio – físico,
mental, emocional e espiritual – se conseguirmos compreender
os dons que nos oferecem em sua total extensão. Depois de via-
jar por muitos lugares do mundo, à procura de um significado
para a existência, que iria me guiar na direção correta em mi-
nha vida, resolvi encontrar um local para estudar medicina her-
balista. Depois de quatro anos de estudos, eu me tornei membro
do National Institute of Medical Herbalists, um corpo de herba-
listas profissionais que existe desde 1864.

Já no exercício da profissão, continuei a estudar, buscando
constantemente mais indicações, no sentido de compreender
o organismo humano e as chaves da saúde e da harmonia, de
maneira que eu pudesse servir melhor aos meus pacientes e
também à minha família e a mim mesma. Nos anos seguintes,
estudei homeopatia, aromaterapia, massagem terapêutica e
aconselhamento, até, finalmente, encontrar o Ayurveda, o sis-
tema de cura que encontrou ressonância em mim, mais do que
qualquer outro até hoje. O Ayurveda é um conjunto de conhe-
cimentos e de sabedoria da Índia, que incorpora um complexo
sistema de medicina, bem como de diretrizes para um modo de
viver, cujo objetivo é não somente libertar as pessoas do sofri-
mento mental e corporal, mas também levá-las à iluminação.
Desde então continuei a estudar a medicina herbalista e ayur-
védica, e a incorporar a sabedoria de tudo que aprendo em mi-
nha prática profissional e em meus trabalhos escritos.

Uma abordagem holística
A elaboração do Guia Completo de Fitoterapia foi motivada pe-
lo crescente interesse pelo uso da medicina herbalista, de uma
forma prática, porém baseada em conhecimentos sólidos, de-
monstrado tanto por terapeutas quanto por leigos. Há uma
grande necessidade de informações atualizadas, que englo-

Introdução

INTRODUÇÃO6

As ervas são plantas extraordinárias. Sua incrível capacidade de curar
em todos os níveis do nosso ser nunca deixa de me surpreender e de me
inspirar. Já me perguntaram inúmeras vezes, ao longo dos meus anos de
prática como herbalista, como aconteceu de eu me envolver com essa
profissão. A história, na verdade, começa em minha infância.

Esta gravura alemã do século XVIII retrata uma 

herbalista em seu trabalho.
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THE NERVOUS SYSTEM 7

bem uma visão holística e reconheçam a ligação íntima entre
mente e corpo, promovendo a saúde e a educação em saúde,
sem se dedicarem somente às doenças e ao tratamento dos
sintomas que resultam delas. O livro oferece um guia de refe-
rência, prático e acessível, para o uso das 150 ervas mais co-
muns na prática moderna da medicina herbalista ocidental.
Ao fazê-lo, destaca a grande contribuição que as ervas podem
proporcionar à prática médica atual. Enfatizo como as ervas
podem ser usadas de forma efetiva, ao serem prescritas após
a anotação da história completa do caso em análise, visando
dar apoio aos mecanismos homeostáticos inatos, enquanto se
aborda os problemas subjacentes, que resultam nos distúrbios
de saúde, incluindo alimentação e estilo de vida.

Recomendações quanto ao tratamento
Ao descrever o tratamento fitoterápico para mais de cem doen-
ças comuns, este livro não tem como objetivo substituir cuida-
dos médicos, que podem exigir conhecimentos e um domínio
maior da área médica por parte de profissionais médicos, her-
balistas ou pertencentes à corrente principal da medicina. A se-
ção dos problemas de saúde segue uma abordagem baseada
nos sistemas corporais, incluindo os principais sistemas afeta-
dos pelas doenças mais comuns; os problemas de saúde incluí-
dos foram os encontrados com frequência em minha
experiência de quase trinta anos e aqueles que considero se-
rem os mais suscetíveis de resposta ao tratamento com ervas.

A nossa herança de conhecimento das
ervas medicinais
Uma visão médica convencional poderia se deixar afetar nega-
tivamente por aspectos da filosofia e da abordagem herbalista
para tratamentos que seguem algumas linhas claramente não
ortodoxas. Talvez não haja muita justificativa científica para o
uso de ervas “alternativas” ou purificadoras, para limpar o or-
ganismo de toxinas, ou de ervas refrescantes, que eliminam
“calor acumulado”, mas esse emprego é parte integrante das fi-
losofias de sistemas antigos e respeitados, como a medicina
chinesa, tibetana e ayurvédica, as quais sobreviveram, quase
intactas, durante pelo menos 5 mil anos e proporcionaram uma
estrutura para o tratamento de milhões de pessoas. Nos bene-
ficiamos muito de sua profunda sabedoria e discernimento, os
quais nos oferecem o fundamento e o contexto para compreen-
der como as ervas são usadas; por essa razão, incluí um capítu-
lo sobre “Tradições herbalistas no mundo” (ver pp. 8-35).

Orientação prática
As cercas-vivas, nossos jardins e as prateleiras das casas de
produtos naturais, bem como as farmácias especializadas,
apresentam uma fascinante coleção de ervas, uma situação
inquietante para muitas pessoas que percebem não dispor
do conhecimento necessário para escolher com confiança as

apropriadas às suas necessidades. A abordagem dos meios
de comunicação a respeito das ervas mudou, passando da
exaltação de suas virtudes e das “curas milagrosas” – e da de-
claração de que remédios naturais teriam que ser seguros e
livres dos efeitos colaterais próprios aos fármacos modernos
– para o oposto. Este representa uma leitura mais estimulan-
te porque alarma o público, afirmando que as ervas têm efei-
tos colaterais potenciais e podem ser até perigosas. Sem
suficientes provas reais, é fácil para pessoas leigas, e para
profissionais, se mostrarem vulneráveis a tal publicidade,
contudo, com base em informações detalhadas, é possível de-
senvolver uma concepção mais realista do assunto. Espero
que este livro sirva a todos que usam ervas – para si mesmos,
seus amigos e família, ou para os seus pacientes – e que dese-
jam se aprofundar no uso efetivo e seguro de plantas medici-
nais, navegando por questões referentes à dosagem,
interações e contraindicações. Dessa maneira, poderão usar
ervas com a confiança que merecem ter.

INTRODUÇÃO 7

As plantas e ervas cujo perfil está no livro de Nicholas

Culpeper, Complete Herbal, de 1652, ainda são usadas.
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Tradições
herbalistas 
no mundo
Os herbalistas de hoje utilizam informações e conhecimentos

de várias tradições de cura, desde rituais xamânicos até

remédios aprovados por pesquisas científicas. Muitos dos

sistemas tradicionais de cura no planeta têm uma tese em

comum: a de que todas as coisas do universo, incluindo

plantas e seres humanos, são compostas de energia e matéria,

manifestada como os cinco elementos; o equilíbrio desses

elementos ajuda a garantir a saúde e o bem-estar. Esta é a base

da medicina humoral dos médicos da antiga Grécia, dos

sistemas de tratamento da Índia, ayurvédico, da medicina

tradicional chinesa, tibetana e da unani tibb islâmica. As ervas

desempenham o papel central em todos esses sistemas,

prevenindo doenças e tratando delas.

As raízes da nossa
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Medicina tibetana 20

Medicina ayurvédica 22

Medicina tradicional chinesa 26

A tradição de cura da América

do Norte 30

Aromaterapia 32

Remédios florais 34

008-035:guia completo de fitoterapia  03.10.11  17:01  Page 9    (text black plate)



10 AS RAÍZES DA NOSSA MEDICINA

As raízes da nossa medicina
O uso de ervas como medicamentos, em nível físico e nos níveis 
mais sutis, é comum a todas as culturas, até onde podemos saber.
Conseguimos descobrir um elo de ligação entre a vida humana e as
ervas medicinais que remonta ao homem de Neandertal, de 60 mil anos
atrás, quando eram usadas ervas como cavalinha, milefólio e éfedra.

O tratamento tradicional chinês com ervas mostrou ser eficaz
na cura do eczema, de acordo com um ensaio clínico randomizado e
controlado.

Medicina antiga e medicina moderna
Com a vasta rede de comunicações que se desenvolveu nas úl-
timas décadas, tivemos acesso a uma profusão de informações
e conhecimentos de todas as partes do mundo, o que deu ori-
gem a um considerável amálgama entre tradições herbalistas.
Isto significa que os herbalistas de hoje têm a vantagem de co-
nhecer vários sistemas e filosofias terapêuticas, assim como de
obter as próprias ervas em quase todos os cantos do globo.

Algumas tradições terapêuticas – como a chinesa, a ayur-
védica, unani tibb e medicina tibetana – são baseadas em sis-
temas de cura que permaneceram quase intactos durante
milhares de anos e continuam, atualmente, a constituir a for-
ma principal de assistência médica para uma proporção signi-
ficativa da população dos países onde são adotadas. Muitos
herbalistas ocidentais estudam agora essas tradições, incor-
porando as antigas práticas aos seus próprios diagnósticos e
tratamentos.

Outros antigos sistemas de cura pelas ervas, particular-
mente no mundo ocidental, deixaram de existir, tendo sido
substituídos pelas drogas modernas e pela alopatia, isto é, pe-
la medicina convencional. No presente, a popularidade da me-
dicina herbalista inspirou uma reavaliação das raízes médicas
globais, com suas ricas fontes de remédios eficazes, os quais
certamente encontram lugar na prática médica moderna. Er-
vas como alho, ginkgo, ginseng, equinácea e erva-de-são-joão
já provaram sua eficácia ao mundo e se tornaram nomes qua-
se domésticos nesse processo, sendo até mesmo recomenda-
das por alguns médicos.

Nas últimas décadas, o mundo científico identificou com-
ponentes específicos de ervas, além de suas propriedades e in-
terações. Estudos atuais sobre a eficácia de ervas e ensaios
randomizados e controlados comprovaram que as ervas po-
dem ser medicamentos eficazes. Essas pesquisas justificam o
uso antigo dessas plantas, que remonta a milhares de anos.
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CURA XAMÂNICA 11

Origens
Considera-se que as práticas xamânicas são anteriores a todas as

religiões organizadas, remontando aos períodos paleolítico e

neolítico. Muitas tradições xamânicas, incluindo a europeia, tibe-

tana, mongólica, coreana, japonesa e nativa, tanto da América do

Norte quanto da América do Sul são originárias da Sibéria e fo-

ram se metamorfoseando à medida que se deslocavam para ou-

tras partes do mundo. Escravos africanos levaram suas tradições

xamânicas para as Américas, onde combinaram as artes divina-

tórias e diferentes rituais com práticas cristãs para produzir, por

exemplo, o vodu (vodou) haitiano, a santeria cubana e o candom-

blé brasileiro. Em outros lugares, o xamanismo foi absorvido pe-

la religião local, como claramente ocorreu no budismo tibetano.

Em algumas culturas os primeiros xamãs eram conhecidos co-

mo sacerdotes médicos. Eles atuavam, ao mesmo tempo, como

feiticeiros, mágicos, adivinhos e intermediários entre o mundo

dos mortais e o mundo espiritual.

Xamanismo contemporâneo
Atualmente, o xamanismo continua vivo e saudável, sob moldes

diferentes, principalmente entre povos nativos de áreas rurais,

em especial da Sibéria, onde ele é a forma mais importante de

tratamento médico disponível. Mesmo em cidades, nos conjun-

tos habitacionais populares, com poucos recursos, e em áreas

com acesso à medicina mais moderna, o xamanismo representa

uma parte importante da cultura, particularmente na África e nas

Américas Central e do Sul, onde ele é usado paralelamente à me-

dicina moderna ou como alternativa a ela.

A crença em feitiçaria e magia, conhecida na América do Sul

como bruxaria, prevalece em muitas culturas xamânicas. Algu-

mas sociedades, incluindo várias da África, distinguem xamãs

que curam dos feiticeiros que causam danos, outras acreditam

que todos os xamãs têm o poder de curar e de matar. O xamanis-

mo é praticado na Coreia do Sul, no Japão, no Vietnã, nas cultu-

ras inuit e esquimó, em Papua Nova Guiné, na Austrália e no

Tibete; em cada uma das regiões o xamã irá se comunicar com a

flora local, com o objetivo de ser guiado para a cura.

A jornada xamânica
Algumas culturas acreditam que os poderes do xamã são herda-

dos, enquanto para outras o xamã obedece a um “chamado”, al-

gumas vezes em sonhos, e tem que passar por um rigoroso

treinamento. A iniciação em geral ocorre por meio de uma expe-

riência de transformação, que poderia ser uma doença séria ou

ser atingido por um raio. Na América do Norte, os nativos pode-

rão buscar a comunhão com o mundo, dedicando-se à “busca da

visão”, enquanto os aspirantes na América do Sul poderão se tor-

nar aprendizes de um xamã respeitado. 

Os xamãs entram em estados alterados de consciência, com

frequência estados de transe extático, e realizam uma viagem in-

terior ao som de um tambor ou chocalho, ou usando cânticos,

música, cabanas de purificação, a busca da visão e jejum para se

comunicarem com outros planos da realidade: um instrutor, um

espírito-guia do mundo animal ou vegetal, ou um totem, com o

propósito de pedir sabedoria e orientação. É dessa forma que

eles obtêm seu conhecimento e poder. O voo da alma do xamã

tem por objetivo ajudar o paciente ou a comunidade a redesco-

brir sua ligação com a natureza e com o espírito. Nas florestas

tropicais do Equador e do Peru os xamãs são conhecidos como

Cura xamânica
Os mais antigos herbalistas conhecidos de todas as culturas eram
xamãs – homens ou mulheres importantes, cujos instintos eram
elevados a um nível profundamente intuitivo, através de anos de
treinamento para desenvolverem sua visão interior. Essa percepção
mais profunda os tornava aptos a se comunicarem diretamente com
as plantas e com o mundo espiritual, além de visitarem outras
realidades com o auxílio de seus aliados espirituais.

Um xamã Tonga de Zâmbia senta-se entre seus remédios, que
incluem cabaças e chifres de animais.
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12 AS RAÍZES DA NOSSA MEDICINA

curandeiros.  Alguns baseiam seu trabalho de cura no uso da

ayahuasca, uma planta alucinógena que pode induzir a revelação

divina e evocar a cura mental e emocional, assim como a física.

Visitas a um ayahuasquero tornaram-se populares entre ociden-

tais que buscam pelo espiritual, participando de excursões na

selva apenas com esse propósito.

Outros xamãs nativos norte-americanos modificam sua cons-

ciência pelo uso de plantas que alteram a mente, como cogume-

los psicodélicos, maconha, cacto São Pedro, peiote, datura,

agário-das-moscas e Salvia divinorum. Ao fazê-lo, eles podem se

colocar em perigo e, por isso, se protegem, por meio de rituais,

de inimigos e rivais do mundo espiritual e humano. Muitas das

plantas empregadas são venenosas em grandes doses; deixar de

voltar de experiências fora do corpo pode ser fatal. Essas plan-

tas são utilizadas mais efetivamente sob a orientação de um xa-

mã autêntico.

Abordagens de cura
Houve um aumento de interesse pela cura xamânica nos últimos

anos; um grande número de terapeutas contemporâneos tem in-

corporado essas práticas tradicionais ao seu trabalho. Alguns

são atraídos pelas práticas de cura do Oriente ou das tradições

dos nativos norte-americanos, enquanto outros acessam as raí-

zes do xamanismo europeu, suas crenças e práticas místicas, que

foram suprimidas pela Igreja cristã.

A doença no xamanismo é geralmente atribuída a causas es-

pirituais, que poderiam ser os maus sentimentos de outras pes-

soas em relação ao paciente, a ação de espíritos maus, feitiçaria

ou intervenção divina. Tanto métodos espirituais quanto físicos

são usados para curar, dependendo do que for recomendado pe-

lo mundo espiritual. Nos rituais de cura o xamã irá “entrar no

corpo” do paciente para confrontar e banir o espírito responsá-

vel. Incenso e plantas aromáticas são com frequência queima-

dos, como ferramentas de transformação, para ajudar a

transportar as mentes dos participantes para outra dimensão –

as origens da moderna aromaterapia (ver pp. 32-3). Feitiços, en-

cantamentos, amuletos são usados ou danças rituais são execu-

tadas para dispersar ou aplacar os espíritos que se considera

serem responsáveis pela doença do paciente.

Em seu trabalho de cura, o xamã, homem ou mulher, pode

efetuar a transformação da energia e da experiência do pacien-

te. A perda de energia vital causada pelo stress, por traumas,

doenças ou acidentes pode dar origem ao que é conhecido como

“perda da alma”; isto é remediado pela “recuperação da alma”,

processo pelo qual a energia e a parte da vida do paciente que

foi traumatizada lhe são devolvidas e curadas. A perda de poder

resultante do stress, da opressão, de relacionamentos abusivos e

da falta de amor e apoio, e a consequente baixa autoestima, po-

dem ser curadas através da conexão do xamã como o animal de

poder do paciente, reabilitando o poder do paciente pelo relacio-

namento deste com seu animal de poder, permitindo-lhe fazer

mudanças em sua vida. A medicina voltada para o espírito das

plantas, na qual o xamã invoca o espírito de cura de uma planta

para ajudar o paciente, geralmente faz parte da abordagem de

cura. Os espíritos das plantas podem ser convocados por meio

de cânticos. Objetos de totens, como rochas com poderes espe-

ciais, também são utilizados.

O cacto São Pedro é usado pelos xamãs nativos norte-americanos
para libertar sua mente da consciência comum.

O agário-das-moscas, um fungo psicotrópico, é consumido em
rituais xamânicos na Sibéria para provocar um estado de transe.
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A TEORIA HUMORAL NA MEDICINA 13

Os centros de comércio densamente povoados que se desenvol-

veram passaram a incubar epidemias de doenças, incluindo ma-

lária, tuberculose, sarampo e infecções do aparelho digestivo e

respiratório, causadas por condições de vida insalubres. Isso re-

presentava um desafio para os xamãs, em sua abordagem ritua-

lística da cura. Gradualmente, as práticas e o controle xamânico

deram lugar a sistemas filosóficos mais complexos de teoria e

prática médica, o que foi possibilitado pelo aumento do comér-

cio e das viagens, pela educação e pelo intercâmbio de ideias en-

tre as culturas do Egito, da Síria, da Pérsia, da China e da Índia. 

O pai da medicina
A clientela dos médicos, cada vez mais sofisticada e educada, es-

perava bons resultados e uma base lógica por trás de suas pres-

crições, o que estimulou o início da medicina racional, na qual

foram desenvolvidas teorias para explicar padrões de doenças.

Os médicos passaram a estudar anatomia, fisiologia e cirurgia

nas grandes escolas de medicina, como as de Alexandria, no Egi-

to. Um dos maiores legados desse período de aprendizado foi o

desenvolvimento da medicina holística, fundamentalmente ins-

pirada por Hipócrates, o grande filósofo e médico do século V

a.C. Ele observou que o corpo estava sujeito a leis naturais e que

a suscetibilidade às doenças dependia da constituição de uma

pessoa, de tendências hereditárias, e também da influência de fa-

tores ambientais, como alimentação, água, higiene, clima e so-

ciedade.

Hipócrates foi chamado de “o pai da medicina”. Ele formulou

muitos dos princípios médicos usados até hoje e seu trabalho

formou a base da teoria e prática médica, que se desenvolveu a

partir daquela época. Hipócrates enfatizou o valor da medicina

ética, do trabalho em benefício dos enfermos e não somente do

bolso do médico; isto foi incorporado ao Juramento de Hipócra-

tes, ainda adotado, atualmente, nas faculdades de medicina mo-

dernas. Ele ensinou a cuidadosa observação dos pacientes

através dos sentidos – do tato, do olfato, do paladar e da audição;

além disso, o médico deveria conservar a história do caso por es-

crito, baseando o tratamento nos resultados. Também defendeu

a ideia de tratar as pessoas como um todo, e não a supressão de

sintomas, procurando estimular a capacidade que o corpo pos-

sui de curar a si mesmo, por meio de ervas, ar fresco, exercícios,

banhos e alimentação. Segundo registros, ele utilizou cerca de

quatrocentas ervas.

Os cinco elementos
O sistema humoral da medicina, de Hipócrates, com sua teoria

dos cinco elementos, se assemelhava a outros grandes sistemas

tradicionais que existiam na Índia e na China naquela época. Ele

acreditava que toda a matéria poderia ser explicada pelos cinco

elementos básicos – éter, ar, fogo, água e terra – e a individuali-

dade das pessoas, pelos quatro humores, que se originavam des-

A teoria humoral na medicina
Aproximadamente na época do estabelecimento do Império Grego
antigo, houve uma transição, durante a qual caçadores-coletores
passaram a integrar tribos nômades e depois comunidades; estas
se fixaram na terra, o que significou a emergência do comércio e da
agricultura. Durante esse período, ocorreram enormes avanços no
desenvolvimento da medicina.

Hipócrates, o antigo médico e filósofo grego, é considerado em
muitas partes do mundo como o pai da medicina.
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ses elementos – sangue, fleuma, cólera ou bile amarela e melan-

colia. As proporções desses humores em cada pessoa iriam de-

terminar sua personalidade e tipo de organismo, além da

suscetibilidade a desequilíbrios em particular e a doenças. Hipó-

crates percebeu, assim, que a doença não era uma punição dos

deuses, como seus ancestrais acreditavam, mas uma consequên-

cia de desequilíbrios dos quatro elementos que compunham to-

das as coisas na natureza.

O elemento terra correspondia ao humor ou temperamento

melancólico, à bile negra e ao outono. Ele possuía uma natureza

fria e seca, dando origem a sintomas como constipação, artrite,

depressão ou ansiedade. Ervas como gengibre e sene seriam

usadas para eliminar a bile negra e restaurar o equilíbrio. A água

correspondia à fleuma e ao temperamento fleumático. A fleuma

tinha uma natureza fria e úmida, exemplificada pelo inverno e

gerava doenças como catarro, infecções respiratórias, excesso

de peso e retenção de líquido. Ervas quentes e que secam a água,

como tomilho, hissopo e gengibre, eram usadas para eliminar os

sintomas do frio e da umidade, restabelecendo, assim, o equilí-

brio dos humores. O fogo correspondia à cólera ou bile amarela

e se relacionava com o verão. Um tipo colérico seria facilmente

irritável e sujeito a problemas hepáticos e digestivos. Ervas que

esfriam e umedecem, por exemplo, dente-de-leão, violeta e alfa-

ce, iriam ajudar a equilibrar o excesso de calor e de secura do

temperamento colérico. O ar correspondia ao sangue e ao tem-

peramento sanguíneo, caracterizado pela primavera. Um tipo

sanguíneo seria tranquilo e bem-humorado, mas com tendência

para os excessos e para a autoindulgência, o que ocasionaria

problemas como gota e diarreia. Ervas frias e secas, como bar-

dana ou escrofulária eram usadas para equilibrar esse humor.

Grandes herbários gregos
Outro famoso médico grego foi Teofrasto (372-286 a.C.); amigo e

discípulo de Aristóteles, ele herdou seu jardim e biblioteca, ten-

do escrito o primeiro herbário importante, intitulado Investiga-
ções sobre as Plantas, que sobrevive até hoje. Teofrasto

relacionou quinhentas plantas medicinais e descreveu as pro-

priedades de óleos e especiarias, baseando grande parte de seu

trabalho nos escritos de Aristóteles a respeito de botânica, os

quais expandiram uma parte significativa do trabalho de Hipó-

crates. A escola alexandrina também foi uma grande fonte de co-

nhecimento sobre as plantas naquela época, que permitiu à

medicina grega florescer, inspirando-se nas tradições de cura

egípcias, sumérias e assírias, assim como nas gregas, além de in-

cluir conhecimentos trazidos de campanhas na Ásia. Essas for-

tes tradições sobreviveram até a Europa medieval, através de

escritores e sábios do mundo árabe.

Galeno (c. 131-200 d.C.), outro notável médico grego, estudou

na escola de Alexandria e mais tarde se tornou conhecido como

cirurgião de gladiadores em Roma e, também, como médico pes-

soal do imperador Marco Aurélio (121-180 d.C.). Em seu herbá-

rio De Simplicibus, ele desenvolveu a filosofia de Hipócrates e

sua classificação das ervas, de acordo com os quatro humores;

seus trabalhos se transformaram nos textos médicos-padrão de

Roma e, mais tarde, dos médicos árabes e monges medievais.

Suas teorias aparecem ainda hoje bem nítidas na medicina tradi-

cional árabe ou unani tibb (ver pp. 16-9).

Pedanius Dioscorides foi um médico grego que serviu no

exército romano durante o reinado do imperador Nero, o que lhe

permitiu percorrer a Ásia Menor. Por volta de 60 d.C. ele assu-

miu a enorme tarefa de reunir e organizar o conhecimento da

época, em relação a plantas medicinais e substâncias curativas,

num único trabalho: De Materia Medica. Esta incluía uma discus-

são sobre os componentes de perfumes e suas propriedades me-

dicinais; entre as ervas aromáticas usadas para a preparação

desses perfumes constavam melissa, manjericão, coentro, fun-

cho, alho, hissopo, manjerona, menta, murta, alecrim e violeta.

Seu famoso herbário forneceu a fonte mais importante de co-

nhecimento das ervas para todos os herbários que se seguiram,

durante um período de 1.500 anos, e ele tem sido copiado e cita-

do nos dia de hoje.

O sene é famoso como laxante, com o objetivo de eliminar toxinas;
seu uso medicinal foi documentado pela primeira vez por médicos
árabes do século IX.
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A continuação do legado
Sob o domínio do Império Romano, o papado católico adquiriu

mais poder, e os cristãos primitivos, por considerarem que a

Igreja, e não os médicos, é que deveria ser responsável pela saú-

de da mente e da alma, começaram a reprimir o uso de muitas

das ervas “pagãs”. Em 529 d.C. o papa Gregório, o Grande, proi-

biu o estudo do que não estivesse de acordo com as ambições

políticas do papado. Assim, durante a Idade das Trevas (c. 200-

800 d.C.) o conhecimento das ervas e a utilização dos grandes

herbários tornou-se ilegal e as pesquisas científicas, além da

elaboração de textos escritos, foram interrompidas em toda a

Europa.

Entretanto, a sofisticadíssima cultura árabe da época conser-

vou e desenvolveu o legado de cura dos gregos; combinou-o

com sua medicina tradicional, sobrevivendo à tradição egípcia.

Por volta de 900 d.C. todos os textos gregos sobre ervas e botâ-

nica sobreviventes tinham sido traduzidos para o árabe nos cen-

tros culturais do Cairo, de Damasco e de Bagdá. Quando os

exércitos árabes invadiram o Norte da África e a Espanha, leva-

vam consigo seu conhecimento de plantas medicinais e de me-

dicina. Na Espanha, particularmente em Córdoba, foram

fundadas escolas médicas, que mantiveram vivas as tradições

médicas gregas e árabes durante o período medieval, dissemi-

nando os ensinamentos pelo continente europeu. Na verdade,

mais recentemente, até o século XVIII, o livro-texto padrão em

uso nas escolas médicas na Europa — Avicenna Canon Medici-
nae, ou O Cânon da Medicina – era uma fusão dos sistemas anti-

gos grego, árabe e indiano de medicina e de cura por meio das

ervas.

O conhecimento preservado pelas escolas árabes continua

presente até hoje na prática da cura. Pode-se observar a influên-

cia da teoria dos humores, por exemplo, em várias filosofias mo-

dernas. O filósofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) obteve

muitas de suas ideias sobre medicina antroposófica das tradi-

ções de cura greco-árabes. Ele introduziu a concepção da exis-

tência de quatro temperamentos, relacionados com a

dominância de um ou outro dos quatro níveis do ser: colérico

com o ego; sanguíneo com o corpo astral; fleumático com o cor-

po etérico e melancólico com o corpo físico. Os tipos de perso-

nalidade descritos pelo psicólogo Hans Eysenck (1916-1997) –

basicamente o extrovertido e o introvertido – também estão di-

vididos em quatro diferentes tipos, que se assemelham com os

influenciados pelos humores. De acordo com a teoria de Ey-

senck, os tipos introvertidos tendem a ser melancólicos e fleu-

máticos; os extrovertidos, coléricos e sanguíneos. Os modernos

herbalistas profissionais podem recorrer aos quatro tempera-

mentos ou à análise de um tipo de personalidade quando ava-

liam um paciente e optam por uma conduta terapêutica.

Rudolf Steiner se inspirou no conceito dos humores ao
desenvolver sua filosofia, conhecida como Antroposofia.

A teoria dos temperamentos de Steiner divide as personalidades
em quatro tipos e explica como cada um se relaciona com os outros.

Emocionalmente
instável (neurótico)

Taciturno   Irascível
Ansioso Inquieto

Rígido          Agressivo
Sóbrio         Excitável

Pessimista      Volúvel
Reservado    Impulsivo

Não sociável Otimista
Inerte Ativo

Passivo                Sociável
Cauteloso         Expansivo
Ponderado Falante
Pacato             Responsivo

Controlado            Natural
Confiável             Vivaz

Tranquilo Despreocupado
Calmo           Voltado para a liderança

Emocionalmente estável

Introvertido Extrovertido

Melancólico Colérico

Fleumático Sanguíneo

008-035:guia completo de fitoterapia  03.10.11  17:01  Page 15    (text black plate)




