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Prefácio

Gostei muito de ler este livro, uma vez que ele corresponde 
à minha experiência com meus pacientes. Ele apresenta uma 
profunda compreensão da saúde, no sentido de que a raiz da 
doença está na mente. Os sintomas se originam da maneira 
como vivemos, nos alimentamos, pensamos e nos comporta-
mos.

Medicina Ayurvédica para a Mulher é adequado para princi-
piantes, como uma introdução ao pensamento e ao tratamento 
ayurvédico. Revela-se também útil como um guia para estu-
dantes mais avançados, interessados nos problemas de saúde 
específicos que afetam a mulher de hoje. Existe no livro uma 
atitude subjacente benéfica e otimista, que confia na força de 
cura da natureza e oferece uma perspectiva baseada na espe-
rança, representando um encorajamento, no que se refere à 
maioria dos problemas femininos. 

O autor não esconde o fato de que existe um desafio para 
cada mulher quanto à decisão de querer ou não assumir res-
ponsabilidade por seu próprio bem-estar. E isso nos motiva, 
enquanto mulheres, a abandonar o hábito interior de sermos 
vítimas e negligenciarmos os nossos próprios recursos. Esse 
desafio nos ajuda a encarar a vida de maneira consciente e ale-
gre — ayurvedicamente. Ele significa, ainda, enfrentar a vida 
como um indivíduo.



– 12 –

Nos catorze anos em que tenho trabalhado com e para mu-
lheres, descobri que uma melhora real ou a cura só começam a 
ocorrer quando um contato é estabelecido com elas num nível 
bastante pessoal e individual — quer ele seja físico, bioquími-
co, emocional ou mental. Os meios não são tão importantes 
quanto a compreensão do milagre de cada ser divino. Com 
empatia, alegria e respeito cada pessoa em particular vivencia 
um fluxo de energia que cura — a força vital.

As mulheres de hoje não estão acostumadas a compreen-
der a si mesmas como um milagre e, por isso, tendem a se 
tratar (ou deixar que outros as tratem) de uma maneira mar-
cadamente mecânica, em que está ausente um conhecimento 
mais profundo da vida.

Observar a maravilha que é a vida e confiar no poder de 
cura em cada mulher — foi isso que aprendi com as minhas 
pacientes e é isso que eu gostaria de transmitir a outras mu-
lheres, idosas ou jovens. Penso que o presente livro é um guia 
propício para essa visão. Desejo-lhe uma boa jornada por todo 
o mundo. 

Dra. Elisabeth Hesse
                                                              Basileia, Suíça
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Introdução

Ser Absoluto, a Única Rainha, Deusa Transcendental 

 que domina os três estados sendo, por isso, chamada de Tripura.

Embora ela não esteja dividida, mas permaneça inteira, o universo se

manifesta Nela em toda a sua variedade.

— Tripura Rahasya

Durante a minha infância, observei o comportamento de mi-
nha mãe oscilar entre o de um ser humano amoroso e o de 
uma pessoa irracional. Isso continuou pela maior parte de sua 
vida adulta, até que, com cinquenta e poucos anos, ela foi sub-
metida a uma histerectomia; desse dia em diante, ela parou de 
apresentar mudanças drásticas em suas emoções e na química 
do seu corpo. Ela sentiu que um grande peso havia sido remo-
vido. O que era aquela sobrecarga e como ela fora criada?

De acordo com o Ayurveda, qualquer perturbação, emocional ou 
física, durante seu ciclo mensal indica um desequilíbrio metabólico; 
não resulta de uma doença. Essa interpretação não é reconhecida 
no mundo ocidental pela medicina alopática moderna ou pela 
sociedade. Na verdade, o tratamento indicado para a minha mãe 
a desequilibrava ainda mais e a fazia sofrer acentuadas mudan-
ças emocionais. A medicação também criou uma dependência. 
Os valores e condicionamentos sociais moldaram a mente dela. 
Essas mesmas influências reforçavam os julgamentos negativos 
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de seus filhos e do marido. Em resumo, o que começara como 
uma natureza sensível e um desequilíbrio na composição quími-
ca do seu corpo se transformou numa doença aos olhos de seus 
médicos, de sua família e da sociedade.

A comunidade médica lhe prescreveu uma medicação hor-
monal, a qual aparentemente a ajudou sob certos aspectos du-
rante um período. Entretanto, esses mesmos hormônios, com 
o tempo, agravaram ainda mais o desequilíbrio, fazendo com 
que o problema se tornasse crônico. Os hormônios também 
criaram uma dependência metabólica. Depois de vários me-
ses, o corpo não conseguia funcionar sem os comprimidos. Ela 
continuava sendo perturbada por oscilações emocionais drás-
ticas, ganho de peso e outros problemas associados com o uso 
prolongado de hormônios sintéticos. 

A triste realidade é que a medicina moderna não compre-
ende inteiramente e não sabe como deve tratar o sistema hor-
monal de mulheres e homens. A comunidade científica vol-
tada para a pesquisa reconhece isso e o declara abertamente. 
Mais da metade das mulheres que iniciam o tratamento de 
reposição hormonal (TRH) para antes que este complete três 
meses devido a efeitos colaterais indesejáveis. Contudo, médi-
cos e os meios de comunicação continuam tentando conven-
cer as mulheres de que esses compostos químicos representam 
uma medida preventiva, evitando doenças cardiovasculares e 
osteoporose, além de melhorar sua qualidade de vida. Entre-
tanto, estudos resultantes de pesquisas não dão apoio a essa 
abordagem, assim como a experiência real de muitas mulhe-
res. Sua justificação para essas afirmações tem por base médias 
estatísticas, que mudam radicalmente, dependendo da pessoa 
que faz o estudo e de outros fatores variáveis. Infelizmente, a 
abordagem acima oferece suporte a toda uma indústria.
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Este livro não é “anti” qualquer coisa e nem eu, pessoal-
mente, me oponho a qualquer coisa. Já usei produtos farma-
cêuticos no passado e poderei optar por fazê-lo novamente 
no futuro. Contudo, é uma necessidade crucial na sociedade 
moderna que observemos as motivações de empresas e de pes-
soas ligadas à indústria médica e da saúde. Trata-se, em última 
análise, de nossa saúde. Embora seu médico possa, de boa-fé, 
suprir-lhe informações e um produto que ele ou ela acredi-
ta ser terapêutico e seguro, esse pode não ser o caso. Ainda 
que grandes indústrias farmacêuticas possam ter sua saúde em 
mente, elas com toda certeza têm seus acionistas em mente. É 
insensato aceitar cegamente uma versão unilateral de qualquer 
medicamento ou sistema de saúde. O objetivo deste livro é 
abordar outras opções e fontes de informação. Ele visa aumen-
tar o conhecimento de quem o ler. O conhecimento traz poder 
— poder pessoal. 

O sistema médico mais antigo, continuamente praticado 
no mundo, é o Ayurveda. Durante os milhares de anos de sua 
existência, o Ayurveda sempre teve um ramo especial de me-
dicina voltado apenas para as mulheres. Este livro empenha-se 
em tornar acessíveis alguns dos conhecimentos desse sistema 
e em oferecer alternativas naturais para as mulheres. Foi so-
mente bem tarde em minha vida, depois de muito estudo e 
anos tratando mulheres, que compreendi o que acontecera à 
minha mãe. Tenho esperança de que essas informações pos-
sam poupar outras mulheres das dificuldades que afetaram a 
minha mãe. Os problemas dela poderiam ter sido corrigidos 
permanentemente com o tratamento ayurvédico por seis a 
doze meses. 

É devido à minha própria vida — às dificuldade familiares 
que se originaram com o tratamento médico que a minha mãe 
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recebeu (as mulheres não dispunham de opções ou escolhas 
no início dos anos 60) — que escrevi este livro. Sinto-me um 
pouco constrangido ao escrever isso porque, na melhor das 
hipóteses o meu conhecimento só pode ser de segunda mão. 
Sou um homem. Contudo, 85% das minhas clientes são mu-
lheres; e, no correr de muitos anos de casamento e sendo pai 
de uma criança, além do meu trabalho profissional, consegui 
compreender algumas das dificuldades femininas. Porém, só 
depois de começar a usar o sistema ayurvédico foi que passei a 
ter regularmente bons resultados. Tenho clara consciência das 
limitações de um homem ao escrever sobre a saúde feminina. 
Espero que este livro inspire mulheres médicas a estudarem o Ayur-
veda mais profundamente, de modo a poder ajudar mulheres em 
todos os aspectos da vida. Entretanto, o foco principal deste livro 
é o da autoajuda para mulheres leigas. 

Nem todas as informações contidas neste livro estão tra-
dicionalmente relacionadas com o Ayurveda. Num período de 
mais de doze anos em que pratiquei a medicina natural, reu-
ni e integrei um número considerável de informações obtidas 
em outras fontes ao modelo ayurvédico. Esse conceito não é 
desconhecido ao Ayurveda. Seu próprio nome — Ayur Veda 
— justifica a abordagem escolhida.

Ayur, uma palavra do idioma sânscrito, é sinônimo de vida. 
É ainda sinônimo de força de vida ou prana. A qualidade pri-
mária do prana é ele estar sempre em movimento. A vida em 
si mesma apresenta uma qualidade básica — nunca é estática. 
Nesse estado de imobilidade, é chamada morte. Portanto, a 
palavra ayur implica um sistema vivo, em constante mudan-
ça, que compreende toda a vida e não um sistema que reduz 
a vida a uma categoria ou conceito fixo. Ayur significa uma 
abordagem inclusiva da vida, que honra e respeita o dom mais 
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fundamental de se estar vivo — a mudança. Contudo, ele pode 
abranger a mudança e o novo sem esforço, sem nada perder. 
Na verdade, essa mudança é um processo de enriquecimento 
para o sistema como um todo.

Veda, em sânscrito, é sinônimo de conhecimento, no sen-
tido de uma progressão lógica e não de uma revelação ao aca-
so de informações. Veda é com frequência traduzida como 
“ciência” devido a essa implicação de desenvolvimento lógico, 
progressivo. Conhecimento, nesse sentido, pressupõe compre-
ensão. A verdadeira compreensão não pode ser obtida intelec-
tualmente ou somente por meio do estudo. Veda implica o tipo 
de conhecimento que chega a uma pessoa quando ela entra 
existencialmente na própria vida. A compreensão só pode se 
originar da experiência pessoal real. Veda é essa forma lógi-
ca de conhecimento, conseguido ao se viver e explorar a vida 
— ayur — em suas profundezas. 

Assim, podemos ver que Ayurveda é um sistema vivo e 
progressivo e não um método antigo ou morto. O simples fato 
de que ele permaneceu em uso por mais de cinco mil anos 
atesta isso.

Algumas vezes você poderá ouvir coisas negativas a respei-
to do Ayurveda, como, por exemplo, a ideia de que as mulheres 
eram isoladas durante a menstruação porque estavam “poluí-
das”. Esses são mal-entendidos que nasceram da ascensão ge-
ral da dominação masculina no mundo e têm pouca relação 
com o sistema ayurvédico. Os antigos Rishis, que desenvolve-
ram o Ayurveda, cultuavam a natureza como sendo feminina. 
Apoiavam com ênfase a vida (que é feminina) e, por isso, não 
poderiam ter degradado a mulher ou seu corpo sem degradar 
a própria vida. Na época Védica, as mulheres permaneciam 
algum tempo sozinhas durante a menstruação, não devido a 
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“toxinas”, mas porque compreendia-se que a atenção e a ener-
gia delas precisavam de um breve período para se interiorizar. 
Isso é perfeitamente visível na natureza, em que, durante o 
inverno, a energia da Terra se volta para dentro. Como conse-
quência desse tempo de interiorização da energia, a primavera 
se manifesta. As mulheres vivenciam esse ciclo todos os meses, 
o que reflete o ciclo natural mais amplo.

A compreensão desse fenômeno deu às mulheres tempo 
para cultivar seu potencial criativo, o qual muitas vezes se ma-
nifestou como a suprema realização humana, a Autorrealiza-
ção. Os Rishis e suas esposas viviam juntos em harmonia e 
paz. Ayurveda significa viver em harmonia com sua própria 
natureza e com a vida. Às mulheres, hoje, não é permitido ti-
rarem alguns dias para focalizar seu potencial criativo no pla-
no subjetivo, dirigindo-o para a fonte que o alimenta. Esta 
é a causa de muitos problemas sociais e frustrações pessoais 
— sem mencionar dificuldades nos relacionamentos.

Este livro preocupa-se basicamente com tratamentos ime-
diatamente disponíveis no Ocidente. A maior parte dos re-
médios usados no Ayurveda (no Ocidente) tem sua origem 
em plantas. Por isso, uso espécies vegetais europeias e norte-
americanas para os tratamentos. Tenho usado, ainda, algumas 
outras plantas asiáticas, facilmente encontradas nos Estados 
Unidos. Existem livros, disponíveis no mercado que, aparente-
mente, fornecem informações semelhantes. Por que, então esta 
perspectiva ayurvédica é útil? Qual o valor prático do presente 
trabalho para as mulheres? 

O Ayurveda é, de longe, o sistema mais eficaz que já apli-
quei. Esta, por si só, é uma razão mais que suficiente para es-
tudar mais profundamente esse sistema. Contudo, o real bene-
fício para as mulheres é que o Ayurveda traz uma compreensão 
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bastante singular da anatomia do corpo feminino. Esse conhe-
cimento abrange não somente o corpo físico e energético, mas 
também as emoções, a mente e o espírito. Essa abordagem 
poderia ter salvado minha família da desarmonia e eventual 
desintegração.

O Ayurveda abrange o modelo bioquímico da alopatia 
(medicina mecânica ocidental), a homeopatia, o naturalismo, 
terapias vibracionais, trabalho corporal e outros tratamentos 
sutis. Entretanto, nenhum desses sistemas ou métodos pode 
abranger o Ayurveda. Ele é vasto demais. Compreende e, 
quando necessário, usa essas outras abordagens. Porém, elas 
são limitadas em visão, segundo a compreensão ayurvédica da 
vida.

Quando procuro um tratamento, em primeiro lugar penso 
num sistema que me tratará como um ser humano distinto dos 
outros — um sistema que me respeite como pessoa. O Ayur-
veda a respeita como pessoa, antes de tudo, e depois, como 
mulher. Não existe um tratamento único para irregularidades 
menstruais. O método apropriado depende de quem você é e 
do contexto de sua vida.

Muitos profissionais com uma visão holística estão usan-
do atualmente essa abordagem antiga do Ayurveda. Contu-
do, este é ainda mais profundo. Trata-se do único sistema que 
possui um método lógico altamente desenvolvido para apoiar 
sua compreensão da natureza individual e suas diferenças, e, 
portanto, do tratamento específico. Isso é chamado de teoria 
Tridosha e forma a base do sistema ayurvédico. Uma vez que 
você tenha usado esse sistema, suas vantagens tornam-se ób-
vias. Tridosha não apenas lhe permite escolher efetivamente os 
remédios de ervas que são corretos para você com muito maior 
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precisão, como também estruturar sua dieta num nível mais 
profundo do que o do modelo nutricional bioquímico.

Por exemplo, uma planta comum que é recomendada para 
muitas mulheres, a angélica (Angelica archangelica), tem uma 
ação que melhora a circulação sanguínea (entre outras coisas), 
sendo, por isso, conhecida por promover e regular a menstrua-
ção. Entretanto, quando usada de acordo com a farmacologia 
ayurvédica sua aplicação muda significativamente, de acordo 
com a pessoa que a está tomando. Essa é a principal razão pela 
qual diferentes mulheres obtêm diferentes resultados ao usar 
uma mesma planta. O Ayurveda pode orientar quanto à indi-
cação exata e aos diversos efeitos de um fitoterápico. 

O mesmo raciocínio também se aplica a programas ali-
mentares. Por que uma dieta funciona para sua amiga e não 
para você? Não é necessário um grande poder de observação 
para perceber que somos todos diferentes tipos de pessoas. Por 
isso, qualquer sistema médico, nutricional ou alimentar que 
não leve em consideração características individuais é, por sua 
própria natureza, limitado. A exceção a essa regra ocorre quan-
do você não deseja ser responsável por sua própria saúde, mas 
delega essa responsabilidade — e poder — a outra pessoa, li-
gada à comunidade médica. 

A abdicação leviana do seu poder pessoal e dignidade em 
favor da comunidade médica (que a incentiva a transferir sua 
responsabilidade) também ocorre em relação ao aspecto co-
mercial da sociedade. As mulheres representam uma enorme 
força econômica na sociedade. Elas, como grupo, são alvo de 
constante manipulação com o objetivo de criar novos merca-
dos. Um simples exemplo disso foi o lançamento, nos anos 60, 
de produtos para odor vaginal — um “problema” anteriormente 
desconhecido. As mulheres eram bombardeadas com anúncios 
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de publicidade que as levavam a acreditar que “precisavam” des-
ses produtos. Do ponto de vista ayurvédico, esses preparados 
rompem o equilíbrio natural que existe na vagina, causando, na 
verdade, desequilíbrios que podem dar origem a fortes odores, 
infecções vaginais ou infecções urinárias.

Esse é somente um entre numerosos projetos de marke-
ting de massa que reduzem o poder pessoal e a saúde da mu-
lher. A melhor resposta a essa realidade da sociedade moderna 
é, não as pessoas se tornarem reacionárias e sim inteligentes. 
Eduque-se quanto às muitas opções que existem na medicina 
natural e em seus tratamentos. Fique atenta às manipulações 
de mercado, e escolha produtos porque você gosta deles e não 
porque as outras mulheres os possuem ou os usam. No cuidado 
com a saúde essa tendência é assustadora. Seja muito cuidado-
sa ao optar por uma linha de tratamento e procure se informar 
com detalhes sobre os efeitos secundários conhecidos. Depois, 
você deve conjeturar a respeito dos efeitos secundários desco-
nhecidos ou não abordados pela literatura especializada, fun-
damentando suas reflexões em conversas com outras pessoas. 
Geralmente, esses efeitos são leves e subjetivos, o que os torna 
ainda mais perigosos, à medida que sua qualidade de vida de-
clina e sua felicidade desaparece.

Conhecimento é poder. O poder pessoal resulta em respon-
sabilidade por seu próprio corpo. Sem conhecimento, como 
você chegará a uma decisão inteligente quanto à sua saúde? 
Por que a histerectomia foi a cirurgia mais frequentemente 
realizada nos Estados Unidos durante uma década? Pode real-
mente ocorrer que um terço de todas as mulheres norte-ameri-
canas esteja tão doente que precise ter seus órgãos reprodutores 
removidos? Essa situação não parece ser mais indicativa de que 
essa operação em particular constituiu o procedimento mais 
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lucrativo para médicos e fornecedores de suprimentos médicos 
por uma década?

Publicações recentes no Journal of the American Medical 
Association (primavera de 1998) mostraram que mais de 100 
mil pessoas morrem nos hospitais todos os anos em decorrên-
cia dos efeitos de produtos farmacêuticos aprovados. O estudo 
também destaca que outros dois milhões de pessoas tornam-se 
seriamente doentes devido a medicamentos aprovados. Essa 
pesquisa cobriu somente o uso hospitalar de remédios e não 
aqueles prescritos por médicos em seus consultórios parti-
culares. Por contraste, não houve mortes conhecidas, resultan-
tes do uso medicinal de plantas, nos Estados Unidos nos últi-
mos trinta anos, segundo a American Association of Poison 
Control Centers (AAPCC) e a Food and Drug Administra-
tion (FDA).* 

Sem conhecimento, você não tem poder. O Ayurveda lhe 
proporciona conhecimento, responsabilidade, poder pessoal e 
um método fácil e prático de cuidado pessoal. Este livro repre-
senta um esforço para apresentar uma alternativa para sistemas 
médicos mecânicos e também para acrescentar uma dimensão 
mais profunda às formas “naturais” de medicina. Ele analisa, 
ainda, o papel social que condiciona e domina as mulheres e 
a maneira como elas cuidam do próprio corpo. O Ayurveda, 
como sistema, age primeiro na correção de desequilíbrios me-
tabólicos básicos, de modo que sintomas possam ser tratados. 
A medicina “natural” que se concentra somente nos sintomas 
é, de fato, ainda mecânica em sua abordagem. Este livro se 

* Herb Research Foundation, “Herb Safety Report”, veja Apêndice 5 para 
maiores informações.
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empenha em explicar essa informação e em aumentar seu co-
nhecimento.

A meta fundamental do Ayurveda não é a saúde, mas a 
paz — em seu sentido mais amplo; paz mental e paz em seu 
íntimo. Esse é o objetivo de toda a humanidade. A saúde se 
manifestará quando houver paz na alma e na mente, porém 
a saúde não trará necessariamente a paz. A doença é vista no 
Ayurveda como um sinal de discórdia em sua alma e sua men-
te. Problemas físicos com frequência resultam dessa discórdia. 
O Ayurveda a ajuda a encontrar a saúde em todos os níveis. 
Paz é o que Ayurveda pode trazer a mulheres de todas as ida-
des. Se a paz não estiver presente, se a felicidade não estiver 
presente pode a saúde realmente existir?

O fardo que minha mãe carregou durante grande parte de 
sua vida adulta era uma doença ou a criação da sociedade e do 
conhecimento médico da época? Tragicamente, foi uma cria-
ção que se apoiava numa completa falta de compreensão por 
parte da sociedade e da profissão médica da época. Este livro 
irá apresentar, de uma maneira clara, esse caso e lhe mostrar 
como evitar que a mesma tragédia ocorra com você e com as 
pessoas que você ama. Este livro usa o modelo ayurvédico para 
apresentar um ponto de vista diferente quanto aos cuidados 
com a saúde da mulher. Em minha experiência profissional 
essa metodologia não somente é eficaz, mas funciona perma-
nente e perfeitamente, sem efeitos colaterais. Ela se apoia em 
mais de cinco mil anos de dados e experiência clínica. O Ayur-
veda é parte da ciência da vida. 




