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Introdução
Se os elefantes lutam, a palha irá sofrer
Este provérbio africano descreve a situação dos doentes infectados com SIDA nos países
em desenvolvimento.
Nem a OMS, nem a OMC, nem os governos dos países ricos ou pobres, nem mesmo toda
a tecnologia moderna do mundo conseguiram até agora descobrir a cura certa dos milhões
de doentes que sofrem da SIDA nos países ao sul do Sahara, apesar que os medicamentos
utilizados, as vezes custosos, conseguem travar ou conter esta grave doença. Infelizmente a
saúde dos pacientes pobres tem um interesse secundário no nosso mundo de lucros.
Por isso, a epidemia da SIDA continua a espalhar-se por
toda a África causando sofrimento a milhões de pessoas.
Milhões de crianças ficaram orfãos, pessoas activas e
portanto de grande valor para o desenvolvimento da
economia morreram e até alguns dos países mais pobres do
mundo encontram-se numa espiral para baixo, que não
pode parar.
A palha sofre quando os elefantes lutam. Talvez, a única
possibilidade de recuperar a palha é se os elefantes
procurassem outro lugar para lutar.
A organização “anamed” pretende animar o povo para
ficar menos dependente da economia global e para
estabelecer uma ecónomia que tenha raízes locais1. No
domínio de saúde, a anamed quer animar as comunidades
locais de continuar com os conhecimentos já existentes.
“Medicina natural” conforme a
Anamed ensina, atravez de cursos, um método eficaz para
definição de anamed, é mais do
o melhoramento da nutrição e da produção local de
que usar remédios proveniente
medicamentos com o objectivo de tornar a comunidade
de plantas:
local mais independente com respeito ao tratamento das
• tem como base a bíblia.
doenças locais existentes.
• herbalistas trabalham
Este livro mostra, como a “medicina natural”, isto é o uso
juntos com médicos e
de plantas que crescem ou que podem ser cultivadas em
enfermeiros.
países tropicais, auxilia o tratamento de doentes infectados
• as relevants
com a SIDA.
recommendacoes da OMS
Não afirmamos que a Medicina natural possa curar a
sao postos em prática,
SIDA!
finalmente.
Com o uso de plantas locais e com a fabricação de
medicamentos de pouco custo, muitos doentes afectados com SIDA já melhoraram as suas
vidas (é importante referir bibliografia a suporte). Além disso, eles não estão mais
dependentes da generosidade de outros organismos. Certamente que a melhor arma contra
a SIDA é a prevenção! Isso deve ter sempre a primeira prioridade. Neste livro
coleccionámos as experiências relatadas por muita gente. Apresentamos muitas ideias,
como o sistema imunológico pode ser fortificado e como doenças relacionadas com a
SIDA podem ser tratadas com meios locais.
Pensamos que esse livrinho é único a respeito ao seu fornecimento de receitas e dosagens
de medicamentos naturais. Um apelo: o vosso “feedback” tem um grande valor para
continuarmos com as pesquisas!
1

www.neweconomics.org/
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Capítulo 1: SIDA, esperança no desespero
A extensão do problema
A estimativa de doentes afectados com SIDA, elaborado pela UNAIDS e
Organizacao Mundial de Saude tornaram-se mais baixos devido a metodologia
melhorada e a disponibilidade de dados. Mesmo assim, os numeros ainda sao
horriveis2.
• O número das pessoas vivendo com VIH/SIDA em todo o mundo subiu de 29
milhões em 2001 para 33.2 milhões em 2007 devido a novas infecçoes, a
prolongação da vida dos afectados de VIH e o crescimento da população em
geral.
• A mortalidade anual aumentou de 1.7 milhões em 2001 para 2,0 milhões em
2007, mas baixou nos últimos anos a partir do ano 2005 devido ao uso de
ARVs (é onde a anamed está envolvida com a Medicina natural).
• As novas infecções com VIH tiveram o ponto culminante no fim dos anos
1990, e diminuiram entre 2001 e 2007 de 3.0
para 2.7 milhões. Mesmo assim, em 2007
manifestaram-se diáriamente mais do que
7
400 novas infecções com VIH das quais 1.000
em crianças com menos de 15 anos.
• A maioria da gente infectada com VIH não está
consciente da própria infecção.
Ao sul do Sahara:
• VIH é uma das primeiras causas de morte.
• dois terços da população com VIH/SIDA, quer
dizer 22.5 milhões de seres humanos, vive na
região ao sul da Sahara que cubre sò 11% da
S
população mundial.
ophia, que está com VIH
• Estes países téem a percentagem mais alta de
positivo, é membro de um dos
crianças infectadas com VIH/SIDA (88%).
vários organismos em África
• Sempre em Africa ao sul do Sahara em 2007
que ensinam a viver-se com
contaram-se uma média de 11.4 milhões de
SIDA de uma maneira
orfãos com menos de 18 anos.
positiva.
A esperança de ter uma vida saudável e longa é muito
pequena nestes países. Em Botswana, por exemplo,
que é um país muito afectado pela SIDA temos a situação seguinte: a esperança de
vida, que foi até 65 anos entre 1990 e 1995 reduziu-se nos anos 2000-2005 para os
40 anos - isto são 28 anos menos de vida que normalmente se teria, se não existisse a
SIDA3.
HIV/AIDS Policy Fact Sheet, November 2007, produced by the Henry Kaiser Family
Foundation, See http://www.kff.org/hivaids/upload/3030-103.pdf
3
“The Impact of AIDS”, United Nations, 2004
2
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Mesmo que a região ao sul do Sahara seja a mais afectada, a situação mantem-se
séria tanto no leste da Europa quanto na Àsia, onde as taxas de nascimentos são
muito elevadas.
Como em África, existem poucos institutos patólogicos, muitas vezes a causa
exacta da morte não é investigada e fica desconhecida. Por isso, muitas vítimas
suspeitadas de estarem infectadas com SIDA, na realidade são vítimas da pobreza ou
de outras doenças derivadas como a malnutrição ou a tuberculose (lembrar que a
tuberculose é uma infecçao oportunista da SIDA, a primeira causa de morte entre os
doentes com SIDA a causa da imunidade fraca e que a actual situaçao de emergencia
da epidemia da TB està estreitamente relacionada à epidemia de VIH. As duas
doenças sao estreitamente ligadas). Por causa da malnutrição que provoca perda de
peso e um sistema imunológico fraco, estes doentes podem mostrar os mesmos
sintomas como os doentes com SIDA. Estes casos também são graves e a Medicina
natural recomendada neste livrinho poderia ser uma ajuda importante para eles.

Os efeitos nas famílias e comunidades
•

Os membros activos da família morrem. Estes são os adultos que
normalmente trazem o salário e/ou cuidam da família e das crianças. A
mulher, que já faz a maior parte do trabalho, recebe ainda mais carga.
•
Muitas famílias acolhem os orfãos, pois um aspecto tradicional da família
africana é de estar sempre disponível a hospedar outros membros da família,
sempre que for necessário.
•
Como há menos gente para trabalhar e mais gente que precisa de comida, o
risco de malnutrição aumenta bastante, sobretudo no caso das crianças.
•
Se uma pessoa precisa de pagar um tratamento ou os remédios, às vezes a
família é obrigada forçada a vender um animal doméstico, reduzindo ainda
mais os seus recursos.
•
Como a mortalidade da população instruída ou duma idade muito avançada
é muito alta, os conhecimentos tradicionais e as capacidades na agricultura
como também na medicina não são mais transmitidos de geração para geração
e correm o risco de desaparecerem completamente.
•
O aumento da pobreza e a necessidade de pôr as crianças orfãs a trabalhar
em vez de irem à escola significa, que a próxima geração não terá nenhuma
educação.
Um círculo fatídico. VIH provoca pobreza, insegurança na nutrição, redução nas
capacidades de trabalho e o desaparecimento de conhecimentos. Por outro lado
resulta que os sobreviventes fiquem mais sensíveis para uma infecção de VIH/SIDA.

Os efeitos nos países
O crescimento económico nas regiões rurais e urbanas, i.e. nos países inteiros, fica
comprometido quando os empregados estão enfraquecidos pela SIDA. A agricultura,
a indústria e os serviços sofrem porque os infectados jamais podem fazer um
trabalho fatigante ou faltam muitas vezes devido ao agravamento da infecção ou por
terem de cuidar dos membros doentes da família.O orçamento nacional e os serviços
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de saúde estão sobrecarregados até ao limite, pois tentam tudo para combater a
epidemia e tomar medidas preventivas.
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Respostas à SIDA
a) Comunidades no campo e ONGs. Muitos téem uma resposta excepcional com
poucos recursos.
b) Igrejas. Durante anos,várias igrejas ignoraram o problema ou ligaram a SIDA a
um pecado. Para curandeiros tradicionais, a SIDA foi o resultado da violação de
um tabu. Ignorando a política oficial da igreja católica, muitos agentes de saúde
distribuiram preservativos. Felizmente que muitas igrejas, que reconhecem que o
amor de Deus é para todos e que Jesus se preocupa sobretudo com os rejeitados
da sociedade, trabalham agora ao lado dos doentes com SIDA. Muitos cursos
sobre SIDA, dados pela “anamed”, são organizados pelas igrejas e missões.
c) Organizações internacionais. Action Aid, uma organização para o
desenvolvimento da Inglaterra, faz um bom trabalho com comunidades pobres
em muitos países. Com sua ajuda, a população consegue resolver os seus
próprios problemas. Por exemplo: Em 1987 "The AIDS Support Organisation
(TASO)" foi fundada em Uganda para dar assistência prática aos doentes com
VIH/SIDA e às famílias deles. No fim da década dos 90s, TASO já tinha centros
de informação, de educação e de ajuda sanitária em todo o país.
d) Os governos. O exemplo da Uganda neste domínio é extraordinário. Mesmo nos
primeiros dias de SIDA, o governo de Uganda reconhecou a extensão do
problema, pediu ajuda internacional e organisou um amplo programa de
educação sanitária, chamou a atenção pública pela rádio e televisão, envolveu os
“grandes” das aldeias e mobilizou a assitência médica. Colaboraram com
organismos internacionais como Action Aid. Infelizmente a maioria de outros
governos ignorou este problema. (o desempenho da Uganda foi muito grande na
area educacional dos jovens – dois resultados: aumento da idade da primeira
relaçao sexual, reduçao do numero de parceiros)
e) Disponibilidade de remédios. Das informações publicadas em 2008 (UNAIDS
Global Control Report) , sabemos que nos países com um rendimento baixo ou
médio, sómente 30% da população com necessidade de tratamento ARV tinha
acesso a medicamentos antiretrovirais mesmo que o número fosse o quadruplo
dos doentes em tratamento no ano e 20034. Em Julho 2007, “Médicos sem
Fronteiras (MSF)” informaram que existem certas combinações de genéricas de
medicamentos antiretrovirais, também para crianças, com um custo anual de
menos de $100US. Mesmo que muitos destes remédios sejam gratuitos, na
realidade nunca chegam ao doente, devido a problemas logísticos (transporte e
conservaçao adequada) ou porque ficam nas farmácias até que a data de validade
ultrapasse.
f) A Organisação mundial de Saùde (OMS). O objectivo de fornecer
medicamentos antiretrovirais para 3 milhões de doentes até ao final de 2005 não
foi realizado mas esta iniciativa puxou muito para catalizar o interese sobre a
possibilidade de fornecer o TARV mesmo em paises com condiçoes dificeis.
g) uso de preservativos. Uma boa ideia, se houver uma quantidade suficiente e em
vários tamanhos a um preço razoável, uma armazenagem fora do sol e se for
possível de convencer os homens a usá-los.
Veja: www.globalhealthreporting.org/article.asp?DR_ID=39096

4
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h) Protecção para as mulheres. Em muitos países do terceiro mundo, onde a taxa
de infecções novas é muito elevada, as mulheres não podem recusar a relaçao
sexual . Há investigações sobre a produção de um gel antimicróbio, que uma
mulher pode utilizar antes ou depois do contato sexual para matar o virus, mas
certamente que ainda durarão alguns anos, antes do produto sair para o mercado.
Uma outra possibilidade efectiva e já disponível são os preservativos para
mulheres, que impedem que o virus chegue até ao cervix do útero.
i) Recursos internationais. Os donativos globais para combater a SIDA
aumentaram de 1.2 bilhões USD em 2000 para ca. de 6 bilhões USD em 2004.
Os Estados Unidos libertam mais fundos acessíveis para a SIDA do que os
outros países, mas também querem usá-los
duma maneira autónoma e sobretudo para
apoiar a indústria farmacêutica própria.
j) Campanhas internacionais. A campanha
internacional, de fazer os medicamentos antiretrovirais acessíveis para a população da
África e Ásia, tem bastante sucesso, sobretudo
na África do Sul . Mas infelizmente mesmo se
os preços sejam reduzidos a 90%, os
medicamentos mantéem-se fora do alcance da
maioria da população das regiões rurais.
Sarife Awiti é HIV positiva. Ela
Considerando todos estes factores em conjunto com
toma medicamentos Anti
o risco continuo de resistencia do virus aos
Retrovirais e cuida da sua dieta.
medicamentos e com a realidade de que a maioria
Ela come pó de folhas de
das vítimas da SIDA sofre também de pobreza e de moringa todos os dias e quando
outras doenças relacionadas com a SIDA, a
tiver disponível toma chá de
Medicina natural é um recurso vital sem esquecer a
Artemisia todos os dias. Ela
importancia da prevençao. A população pode
estava muito doente com SIDA
reganhar forças e criar mais confiança no uso dos
mas hoje ela esta muito
resursos locais e até poupar dinheiro.
saudavel e forte.
Plantas medicinais e SIDA: A anamed não age isoladamente na valorização das
plantas medicinais. Muitas universidades espalhadas por todo o mundo fazem
investigações sobre o uso de plantas medicinais para o tratamento de VIH/SIDA .5,6,7
O Cornell Medical College, New York, diz “Plantas e ervas oferecem uma boa
perspectiva para um tratamento eficaz de VIH”8 Em África, existem organisações
mundiais como p.e. PROMETRA e THETA na Uganda, que ensinam curandeiros
tradicionais a tratar pessoas seropositivas pelo VIH.
Awuor et al (1993), “Traditional medicines and herbs for treatment of VIH related ailments in
Kenya” Int. Conf. SIDA, June 6-11.
6
Burford et al (2000), “Traditional medicine and VIH/SIDA in Africa”, Journal of Alternative and
Complementary Medicine, vol. 6 (5) pp 457-471.
7
Martin and Edzard (2003), “Antiviral agents from plants and herbs: a systematic review”,
Antiviral therapy, vol. 8 (2) pp 77-90.
8
Chang and Kong (1996), “Meta-survey of plant and herb material as a treatment for VIH” Int.
Conf. on SIDA, Canada, July7-12, vol. 11 (1), p 22.
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Capítulo 2: O que é SIDA?
SIDA é a abreviação de “Sindroma de Imuno Deficiência Adquirida ”. É causada
por um virus chamado VIH ou “Virus de imunodeficiência humana”. É capaz de
matar ou danificar um tipo de glóbulos brancos (=linfocitóides) ou de enfraquecer o
sistema imunológico. Como consequencia, o corpo nao tem mais resistência contra
infecções ou contra alguns tipos de cancro.
Geralmente pessoas desenvolvem a SIDA, se:
a) o seu sistema imunológico enfraqueceu bastante devido ao VIH ou
b) o defeito imunológico está tão grave que infecções muito graves, infecções
oportunistas e/ou cancro podem se desenvolver (chamam-se " infecções
oportunistas" porque tomam a oportunidade quando o sistema imunológico
está fraco).
Quando alguém está infectado com o VIH, pode demorar ca. de 5-8 anos para que a
doença da SIDA desenvolva-se no corpo. Com uma infecção, uma pessoa pode
mostrar nenhum sintoma durante alguns anos, porque o sistemo imunológico
continua a lutar contra o virus. Mesmo nesta fase, quando uma pessoa se sente bem
e tem um aspecto saudável, ela pode mesmo assim espalhar o virus para outras
pessoas. Só mais tarde, isto é quando o sistema imunológico enfraquece, já não está
mais capaz de defender o corpo, os sintomas de SIDA aparecerão.

Reconhecimento geral do SIDA
Os sintomas da SIDA aparecem de maneiras diferentes. Durante muito tempo, podese duvidar se uma
pessoa tem SIDA ou
não. Os sintomas são
idênticos aos das
doenças comuns, mas
geralmente são mais
graves e demoram mais
tempo.
Alguns sintomas
comuns:
• perca de peso
gradual
• diarreia durante
muito tempo

Doentes com Sida sentem-se cansados

• febre durante muito tempo,que pode aparecer e desaparacer
• tosse durante muito tempo e outras infecções dos pulmões
• desordem de pele
• infecções dos olhos
• cansaco
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Diagnostico de SIDA sem laboratório
Muitos médicos temo seu próprio critério para um diagnóstico de SIDA. Eles
incluem a presença de numerosas infeccoes oportunisticas. Na ausencia de
instalaçoes labóratoriais adequadas para o teste de SIDA a OMS porpoe o seguinte
guia:
Definiçao clinica da OMS do caso de SIDA no adulto
Onde nao há disponibilidade de teste de HIV/SIDA a pessoa e diagnosticada
como tendo SIDA se ela/ele mostrarem pelo menos dois dos principais
criterios dos seguintes em combinaçao com pelo menos um critério menor.
O paciente nao deve ter nenhuma outro causa conhecida de immunodepressao tais como cancro ou malnutriçao severa.
A presenca de Kaposi sarcoma generalizada ou meningites cryptococcal
somente sao sufficientes para o diagnóstico de SIDA.
Critério principal
Perca de peso > 10%
Diarreia crónica > 1 mes
Febre crónica > 1 mes (intermitente ou constante)
Critério menor
Tosse persistente > 1 mes
Dermatite generaizada com comichao
Repetido casos de herpes zoster
Infecçao orofaringeal de Candida albicans
Infecçao viral crónica progressiva e disseminada de herpes simplex
Limfadenopatia generalizad

Diagnóstico de SIDA com as possibilidades de um laboratório
Só um teste de laboratório pode confirmar se uma pessoa tem SIDA ou não. O
critério para diagnosticar uma infecção de VIH é a positividade ao teste rapido para
detecçao dos anticorpos, enquanto a contagem ou percentagem (nas crianças) dos
CD4 è indicador do dano do sistema immunitario: o valor patologico é abaixo de
500 por mm3. Abaixo de 200 è indicado sempre o tratamento com antiretrovirais e
muitas vezes tambèm com valor abaixo de 350). Pessoas com mais de 5 anos ou
com um sistema imunológico intacto normalmente téem entre 500 – 1500 CD4 per
mm3 (ou microlitro).
O que são “Células CD4+”?
O virus VIH ataca os linfocitos, um tipo dos glóbulos brancos, que tem uma proteina
receptora, chamada CD4, na membrana exterior. As células com os receptores CD4
são chamadas CD4+ células. Os linfocitos téem um papel importante no sistema
imunológico, pois ajudam na protecção do corpo contra infecções virais e na
descoberta e destruição de algumas células cancerosas.
Quando o VIH está presente, o virus entra nos linfocitos e o material genético do
virus junta-se com o material genético deles. O virus irá reproduzir-se dentro da
célula e eventualmente destrui-la. Ela poderá libertar particulas novas do virus, que
podem atacar outros linfocitos.
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O que é um retrovirus?
VIH é um retrovirus.Um retrovirus é um tipo de virus, que tem a informação
genética em forma de RNA. Quando entra numa célula, liberta a sua RNA e um
enzima e comeca a produzir DNA usando a RNA do virus como modelo. Depois, a
DNA do virus é incorporada na DNA da mesma célula. Durante cada divisão da
célula ela faz também uma cópia nova da DNA integrada viral junto com os genes
próprios. A DNA viral pode assumir as funções da célula provocando a célula a
produzir novas partículas do virus. Estes novos virus são libertados da célula
infectada para atacar outras células.
A cronologia das doenças relacionadas à SIDA
Phase 1: O corpo é infectado com VIH e o virus reproduz-se rápidamente até que os
anticorpos sejam produzidos – um processo chamado “seroconversão”. Neste
estádio muitas pessoas ficam doentes com sintomas como febre, mal-estar, enjôo,
exantema (eczema) e úlceras à volta da boca, do ânus e dos orgãos genitais. Lembrar
que o teste por VIH é negativo nos primeiros 2 – 3 meses depois da infecçao.
Durante este período a pessoa doente é altamente infeccioso e também pode infectar
outra pessoa, mesmo que o teste-VIH só se torne positivo depois da seroconversão.
Phase 2: A maioria da gente sente-se bem durante alguns anos mesmo com um nivel
baixo do virus no sangue.
Phase 3: Depois de mais ou menos 5 anos a maioria das pessoas infectadas
desenvolve problemas como resultado da sua imunidade enfraquecida por causa do
nível baixo de células CD4+, com menos de 500 por microlitro. Uma perda de mais
de 10% de peso vai-se notar. O nível da doença é intermédio e infecções graves
como p.e. períodos inexplicáveis de diarreia vão acontecer.
Phase 4: SIDA. Quando o número de células CD4+ está a menos de 200, infecções
mais graves aparecerão. Quando os doentes não recebem um tratamento eficaz tanto
para o seu sistema imunológico como para as suas infecções, eles vão morrer dentro
mais ou menos dois anos.
Cronologia das doenças relacionadas à SIDA
Deficiência imunológica:

temporária
CD4+ > 500

intermédia
500 < CD4+ > 200

avançada
CD4+<200

1,000
Infecções ligeiras
febre, mau-estar,

Seroconversão
doença

Período sem sintomas

Infecções
graves
oportunistas

transpiração à noite
malignidadescon
fusão
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CD4+
Número de células por 1 microlitro
200
0
ca.10 anos

0 ca. 10 semanas

ca. 5 anos

Qual é o tratamento médico convencional?
Os medicamentos usados pela Medicina convencional são chamados anti-retrovirais
(ARV). O efeito é de destruir o VIH, de prevenir a reprodução e assim de retardar a
progressão da doença.
Existem 3 classes de medicamentos ARV:
a) Inibidores nucleosidicos da transcriptase inversa (NRTI) como AZT
(zidovudine), ddl (didanosine), ddc (zalcitabine), d4T (stavudine), 3TC
(lamivudine) e abacavir.
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b) Inibidores nao nucleosidicos da transcriptase inversa (NNRTI) como
nevirapine, delavirdine e efavirenz.
c) Protease inibidores
(PI) como saquinavir,
ritonavir, indinavir e
nelfinavir.
“Highly Active
Antiretroviral Therapy”
(HAART) -Terapia
Antiretroviral Altamente
Activa é o nome dado ao
regime de tratamento
recomendado por peritos na
area de HIV para
agressivamante suprimir a
replica viral e o progresso da
doença de HIV.
O tratamento de HAART
normalmente combina 3 ou
mais drogas diferentes. Estas
combinações reduzem a
quantidade do virus no
sangue do doente, até tornarse dificil a pesquisa do virus
no sangue. A desvantagem é
que a maioria destas
combinações provocam
efeitos secundários,
sobretudo enjôo, vómitos,
diarreia e dores de cabeça.

Muitas pessoas téem medo de estar perto de doentes
com SIDA. Nao há nenhum perigo de ficar infectado
com SIDA se usar a mesma casa de banho do
doente. Mas mantenha a casa de banho limpa e
sempre lave as suas mãos depois, para evitar
apanhar qualquer outro tipo de infecção.

Se tiveres sorte suficiente de obter as drogas antiretrovirais toma- as regularmente. Nao
faze-lo dará ao virus a oportunidade de mudar e entao as drogas nao serao eficazes
novamente.Não se deve esquecer nenhuma dose e tenha a certeza que entende as
instruçoes! Se os medicamentos fazem lhe ficar doente ou tiveres outros efeitos
secundários NAO pare de tomá-los.Primeiro chama o seu médico. Talvez haja outra
possibilidade da combinação com outros medicamentos ou tratamentos.
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Capítulo 3: Transmissão e Prevenção da SIDA
Idemia de VIH/SIDA são numerosas e complexas. Os factores principais são a
pobreza, a falta de educação, a migração e a mobilidade. Ter vários parceiros
sexuais ou ter elaçoes sexuais precozes, sao outros factores importante para
favorecer as doenças transmitidas sexualmente, incluido a infecçao por VIH. Em
África, ao sul da Sahara, a transmissão heterosexual é responsável por 90% das
infecções com VIH, seguido pela transmissão da mãe à criança.

Como posso infectar-me?
VIH vive não sómente no sangue das pessoas infectadas mas também na secreção
vaginal, no esperma, no leite materno e pode ser transmitido pelo intercâmbio destes
liquidos corporais.
Pode-se apanhar a infecção de qualquer pessoa infectada. Como às vezes o
aparecimento dos primeiros sintomas da doença pode demorar alguns meses ou
mesmo anos, a pessoa responsável pela transmissão pode até ter um aspecto
totalmente são.
VIH é transmitido da maneira seguinte:
A. Actividade sexual
• Ter relações sexuais com uma pessoa que tem VIH. Em Africa a maioria das
infecções novas de VIH foram o resultado de se ter relações sexuais não
protegidas.
• Ter contacto sexual oro genital com uma pessoa infectada, sobretudo quando
esta tenha úlceras na boca ou gingivas, que sangram. Há regiões em África
onde os jovens praticam a coabitação oral
para preservar a virgindade.
B. Da mãe à criança
• durante a gravidez.
• na altura do parto.
• pelo leite materno.
S
C. Sangue
IDA não é provocada pela picada
• Pelo uso de uma agulha ou seringa não
de insecto. Pode-se dormir
esterilizada depois da última utilização ou
sossegado ao lado dum doente com
pela transfusão com sangue infectado.
SIDA
• Pelo uso de instrumentos não esterilizados,
p.e. para perfurar as orelhas ou no caso da circumcisão.
A SIDA não é transmitida pelo contacto físico com gente infectada. Não pode ser
transmitida pelos insectos como o paludismo nem pela inalação de ar infectado.
Por isso é absolutamente seguro de
• viver no mesmo quarto ou na mesma casa como uma pessoa com SIDA.
• mostrar respeito em dar a mão a um doente de SIDA, em abraçá-lo ou beijálo.
• usar a mesma casa de banho como o doente.

• comer conjunto, onde cada pessoa tem um prato para si próprio.
É mais provável de se infectar com SIDA se:
• tiver relações sexuais com mais de um parceiro.
• começar a ficar sexualmente activo numa idade muito nova.
• tiver relações não protegidas.
• ignorar as informações sobre esta doença.
• não tratar logo de qualquer doença transmitida sexualmente .
• assistir em práticas culturais/tradicionais como p.e. circumcisão usando
sómente uma faca.
• sofrer da pobreza e como resultado:
-

comer uma dieta inadequada e desequilibrada,
não ter acesso ao diagnóstico ou tratamento,
não ter até dinheiro para comprar preservativos quando precisa deles,
migraçao para outros lugares em busca de trabalho e tem outras relações
sexuais la ou usar trabalhadoras de sexo.

Sem comida, o sistema imunológico fica fraco e infecções oportunistas tem livre
acceso. Boa comida é muito mais importante que qualquer droga anti-retroviral. Há
uma escada encaracolada para baixo- a fome provoca HIV e HIV provoca fome.
Mozambique por exemplo perdeu 2.3% dos seus camponeses em 2000 e espera –se
que perca 20% até 20209, claramente, reduzindo drasticamente a produçao de
alimentos mesmo nos anos de boas chuvas.
Como prevenir a SIDA
1) Actividade sexual
a) Abstinência (de nunca ter
relações sexuais).
b) Estar fiel e ter relações
sómente com um parceiro
fiel.
c) Preservativos. Se tiver
relações com outra pessoa
deve usar sempre um
preservativo, e de uma
maneira correcta.
d) Nunca se deve ter relações
com alguem que tenha
vários parceireiros.
“Mozambique subsistence agriculture faces long-term decline from HIV/AIDS epidemic”
www.fao.org/newsroom/en/news/2004/49917/index.html
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2) Sangue
a) Sempre usar instrumentos limpos e bem esterilizados.
b) Evitar a necessidade de transfusoes de sangue nao necessarias e nos casos de
emergência exigir uma prova de teste.
c) Depois de um contacto por accaso com sangue ou liquidos sexuais, depois de
uma violação ou picada com uma agulha usada, deve-se buscar conselho
professional.
d) Usar luvas se tiver contacto com sangue, p.e. no caso de um accidente. O
sangue pode ter VIH e entrar
no seu corpo atravez de
feridas.
3) Tratamento de infecções
a) Tratar as infecções
rápidamente e de uma
maneira efectiva.
b) Averiguar a existência de
doenças transmitidas
sexualmente como úlceras
genitais e segregações do
penis ou vagina e tratá-los
imediatamente. Estas
doenças aumentam o risco de
uma infecção com VIH mas
podem ser tratadas muito
depressa e efectivamente.
4) Transmissão da mãe à criança

A Sida pode ser transmitida por sangue. Tome
cuidado se alguém teve accidentes.

Transmissão mãe à criança
significa que uma mulher com VIH
positivo transmite o virus ao seu bébé. Isso pode acontecer durante a gravidez, o
parto ou aleitamento materno. Sem tratamento 15-30% dos bébés nascidos por
mulheres com VIH positivo serão infectados durante a gravidez ou parto. Mais 520% serão infectados durante a amamentação para um total de 20 – 45%.10
Há 3 possibilidades de reduzir a incidência da transmissão da mãe à criança:
• Prevenir a infecção com VIH entre os pais futuros.
• Evitar uma gravidez não desejada entre mulheres com VIH positivo.
• Prevenir a transmissão do VIH da mãe à criança atravez duma cesariana,
usando um tratamento antiretroviral para a mãe e a criança e depois dos
primeiros 6 meses de amamentaçao exclusiva com leite materno.
10

AVERT, What is mother-to-child transmission? www.avert.org/motherchild.htm
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Capítulo 4: O acesso de anamed
Porquê “Medicina natural”?
Durante séculos, os curandeiros tradicionais tomaram cuidado da saúde básica da
maioria dos africanos. Mesmo hoje a OMS calcula que 80% da população no sul
usa sempre primeiro os cuidados da medicina tradicional. No sector industrial a
OMS calcula que 25% dos medicamentos comercialmente disponíveis descendem
de plantas primeiro usadas tradicionalmente.11.
Plantas sempre tiveram um papel importante nos cuidados da saúde, e para a maioria
da gente no campo ainda continua a ser um factor crédulo.
Em todo o mundo, muitas pessoas estão muito dependentes da disponibilidade de
médicos, enfermeiras e produtos farmacêuticos sintéticos. Muita gente acredita
mesmo que o sistema moderno de saúde seja o responsável pela sua saúde.
Na Europa e Ámerica do Norte, existe um nova tendência de que cada vez mais
pessoas recorrem aos remédios naturais, para evitar efeitos secundários negativos
das drogas comerciais.
Em África muita gente recorre aos remédios naturais por outras razões. Primeiro
porque não podem pagar as taxas altas dos hospitais ou dos medicamentos
modernos. Além disso descobriram que muitos remédios naturais são muito
efectivos e também estão em concordancia com a sua religião.
Com a Medicina natural anamed quer que a gente:
a) Apreda o melhoramento da nutrição, a importancia dd água limpa, a higiéne
das casas de banho limpas e todos os outros factores que afectam a saúde.
b) Pode descobrir de novo as plantas que podem curar, cultivar plantas
medicinais, produzir medicamentos e tratar as doenças.
c) Proteja a fertilidade do solo, plante árvores apropriadas e respeite todos as
espécies de plantas e animais.
d) Trabalhe cooperativamente com outros para construir estruturas locais, para
melhorar a saúde física e económica das suas comunidades. Por exemplo de
fazer jardins com plantas medicinais à volta de escolas e hospitais, produzindo
e usando medicamentos naturais e arranjar programas de treino.
e) Desenvolva uma consciência de tomar uma influência politica para criar
estruturas apropriadas.
Anamed é um grupo de pessoas espalhadas por todo o mundo sobretudo em África
que trabalham, para que a população fique mais consciente, considerando a saúde e
o bem-estar social, espiritual e económico. Os grupos de anamed gostam de manter
boas relações com outras organisações para coleccionar o melhor conhecimento
tradicional e integrá-lo nos programas dos cuidados da saúde.
A base cristã de anamed
WHO Factsheet no. 271.

Deus Pai criou o mundo, com toda sua beleza e uma variedade extraordinária de
seres vivos incluindo plantas e animais. Ele nos colocou num mundo cheio de
recursos que incluem “frutos para alimento e as folhas para cura”. Ele criou os
homens para apreciar esses recursos e usá-los
criativamente.
Deus Filho veio como Jesus o Messias para
nos salvar do nosso egoísmo natural e culpa
pelas nossas más acções. Ele ensinou-nos que
devemos mostrar compaixão pelos pobres e
marginalizados da sociedade e para curar os
enfermos.
Deus Espirito Santo nos dá força e coragem
para seguir nos passos de Jesus, indo ao
encontro das pessoas no seu ponto mais
profundo de necessidade. Oramos para que
fiquemos abertos a direcção do Seu Espirito
enquanto aprendemos a praticamos Medicina
Natural.
Como podemos saber se os tratamentos que
recomendamos são seguros?

O apoio fisico e espiritual sao a
fundaçao do nosso cuidado.

Muita gente perguntou como anamed
desenvolveu todas as receitas em nossos
livros. Durante os ultimos 20 anos fizemos o seguinte:

1) Nós coleccionámos informações sobre uma planta ou doença especial. Usámos
livrarias, o internet ou perguntámos aos médicos de medicina natural.
2) Verificámos a qualidade e a autenticidade das informações que recebemos. Há
muitas receitas que ajudaram as populações a melhorarem de geração a
geração. Se notamos que a mesma planta foi usada de uma maneira similar para
tratar a mesma doença noutros países, podemos ter mais confiança nesta
receita, pois isto é um procedimento empírico científico.
3) Avaliámos cada receita ao respeito da sua eficácia e dos efeitos secundários –
avaliámos os proveitos contra os riscos.
4) Comunicámos cada receita aos nossos parceiros em todo o mundo como receita
de conhecimento tradicional, que se deve usar com cuidado.
5) Utilizamos esta “experiência tradicional” como uma recomendação da
Medicina natural se:
- esta receita já faz parte da medicina moderna (p.e. tinctura de eucalipto),
- estudos clinicos confirmam a sua eficácia (p.e. chá de artemisia),
- os nossos parceiros nos paises tropicais mandam um feedback positivo, (p.e.
chá de citronella para doentes de SIDA).
6) Continuámos a procurar uma base cientifica para as nossas recomendações

a) Examinando os constituentes das plantas que usámos.
O fitoquimico e etnobotanico James A Duke identificou 231 componentes
activos na Artemisia annua. Descreve artemisinina, limonenas e ácido
oleanólico como imuno-modulatórios, e astragolina, coumarina e eupatorina
que tem uma actividade imuno-estimulante12.
b) Estudando a literatura científica para que possamos ter conhecimento de
novas pesquisas.
Por exemplo Kaposi sarcoma. Dell´Eva e collegas (2004)13 implantaram ratos
com celulas de Kaposi sarcoma e trataram os com Artesunato. O Artesunato
inhibiu o crescimento de cellulas de cancro, que conduzio ao apoptosis
( exemplo: a morte de cellulas de cancro) e teve um efeito anti-angiogenesis
(exemplo: o cancro nao era nutrido pelos vasos sangrinios. Este estudo sugere
que a Artemisinina e seus derivados podem proteger a pessoa HIV positiva de
Kaposi sarcoma.
c)

Por conhecer os relevantes patentes. Por exemplo: Qinghaosu (por exemplo
artemisinina) derivativos contra SIDA: O patente dos Estados Unidos
572620314 cita que “os componentes desta invençao sao usados para preparar
agentes para prevencao e tratamento de SIDA....”
O patente diz que Artemisinina é um medicimanto antiretroviral(ARV)! Ele
diz tambem que Artemisinina eé o melhor antiretroviral que as
convencionalmente usadas drogas sintéticas (AZT). Para citar “ O objecto
desta presente intervençao é de providenciar um agente anti SIDA com baixa
conteudo toxico e baixo preço....” Ainda diz que em comparaçao com drogas
antiretrovirais convencionais, extratos de artemisia annua” tem a mais alta
efeito na inhibiçao e matança do HIV com baixa toxicidade ”15 ......!

d) Compreendendo as relações entre a SIDA e outras doenças,
Por exemplo: a malaria e a SIDA mostraram-se interagir e a aumentaram
significamente o incidente de ambos16. Pesquisas realizidas em Kisumu,
Kenya, mostraram “ a malaria aumenta o número do virus VIH no sangue
das pessoas infectadas. Ao mesmo tempo o HIV/SIDA influencia a
propagaçao da malaria por que as pessoas infectadas HIV sao mais
susceptiveis a malaria como resultado da devastaçao do sistema immunopelo
HIV, a defesa natural do corpo”. Tai descobertas confirma a nossa crenca que
o chá de Artemisia protege os doentes de SIDA, da malaria emquanto pelo
menos ao mesmo tempo fortalecendo o seu sistema immuno.

Veja: http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/plantdisp.xsql?taxon=120 and
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/pl_act.xsql?taxon=120
13
Dell’Eva et al.(2004). Inhibition of Angiogenesis in Vivo anad Growth of Kaposi’s Sarcoma
Xenograft Tumours by the Anti-Malarial Artesunate. Biochemical Pharmacology. Vol: 68, pp:
2359-2366.
14
www.freepatentsonline.com/5726203.html
15
http://www.patentstorm.us/patents/5726203-description.html
16
Veja: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N07316294.htm
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Capítulo 5: Viver com VIH/SIDA
Os doentes com Sida precisam de cuidados especiais! Por isso devem ser
tratados com afeição e instigação!
Quando uma pessoa vem a saber que está com VIH positivo, ocurre um choque
enorme. Pode-se fechar dentro de si e ficar depressiva. Ás vezes as pessoas morrem
desvido a este pesadelo antes de morrem da SIDA. Por isso elas precisam de
cuidados fisicos e emocionais. Paracelsus, um médico do século XVI disse: "O
fundamento mais importante da medicina é o amor ". Na Biblia está escrito sobre o
doente " Um coração cheio de alegria é um remédio forte, mas um espirito aflito irá
secar os ossos." (Provérbios 17:22)
Tratar de um doente com afeição significa na pratica:
a) Deixe o doente no meio da familia. Precisa de abraços e de muitos contactos
físicos. Deve-se falar muito com ele. Se está de cama, ponha a cama no quarto
mais activo da casa. Arranje divertimento. Dê esperança, pois com isto muitas
pessoas sobreviveram doenças terríveis, mesmo SIDA!
b) Ajude o doente a sentir-se estimado e útil. Os doentes podem ajudar na casa
ou no quintal e até tomar cuidado de outros ainda mais doentes. O hospital deve
ser o último lugar!
c) Facilite uma dieta saudável. Doentes com SIDA, como toda a gente, devem
comer uma dieta balançada com proteinas,
vitaminas e minerais e também fruta e
legumes. Fruta e vegetais sao de extrema
imortáncia no que diz respeito a menter
alguem saudável. Sumos de frutas naturais e
chás herbais devem ser tomados (veja o
capitulo seguinte). As bebidas comerciais
com açucar devem ser completamente
evitadas. Agua fresca de um poço protegido
é melhor.
Siga o giao apresentado no Capítulo 1 de
livro “Medicina natural nos Trópicos: Livro
de seminário”. Se posível faça e use pó de
folhas de moringa. Com estas vitaminas,
minerais e proteinas esta é uma forma muita
rica de nutriçao.

Se es HIV+ e estás gravida, uma
dieta saudável é extremamante
importante.

Pessoas com VIH + precisam mais
vitaminas e minerais do que pessoas com VIH -. Os minerais importantes como
zinco, magnésio e ferro encontram-se em legumes verdes, nozes, moringa,
alho,cogumelos, semente de amaranto, ovos, etc.É geralmente melho que os
doentes comam um pouco constantamente do que depender grandes refeiçoes
ocasionais. Pessoas muito doentes devem ser dados comida faceis de digerir,
exemplo: sopas do que sólidos. Desta maneira a perca do peso é evitada e o
corpo fica mais forte - e portanto mais capazes de lutar contra infecções.

d) Reduza o risco de infecções. Arrange água limpa para beber, limpe a casa de
banho, evite o fumo de cigarro ou similar e evite apanhar uma infecção de
outras pessoas.
e) Faça a casa o mais agradável possível. Arrange um mosquiteiro e meta ervas
contra insectos na casa (p.e. chá de citronella, artemisia, eucalipto)
f) Uma massagem com ólio e uma mistura de eucalipto e limão pode aliviar
dores dos músculos (veja capítulo 7).
g) Trate logo as infecções oportunistas. A maioria das pessoas infectadas com
VIH nao morrem directamente do virus mas dos efeitos cumulativos de
infecções oportunistas ou de cancro. Doenças que não são perigosas para
pessoas sãs, podem matar alguém com SIDA, sobretudo quando o nivel dos
linfocitos CD4+ diminuir a baixo de 50 cellulas por micro-litro de sangue.
Por isso é necessário de tratar todas as doenças de doentes como SIDA
rápidamente e efectivamente (veja o capítulo 7).

Trabalhe junto com os outros!
- Compartilhe os teus problemas com os outros
- Estudem este livro juntos
- Estabeleçam e cuidem das hortas de plantas medicinais,
legumes e árvores de fruta juntos
- Pratiquem a Medicina Natural juntos.
Se tiver SIDA:
• Fique pelo menos meia hora cada dia ao sol , para beneficiar da energia
radiante do sol, que fornece a vitamina D.
• Faça exercícios físicos todos os dias. É importante ficar/manter-se forte. Por
isso um passeio ou um trabalho leve na horta é aconselhável.
• Tenha um pensamento positivo! Agradeça a Deus tudo o que é positivo na
sua vida. A SIDA é uma provocação que não te vai vencer.

• Sempre usa o preservativo durante as relações sexuais, mesmo com a tua
esposa ou marido
Resumo: Com estes cuidados o começo de doenças graves relacionadas com a
SIDA pode ser adiantado.
Um voluntário, que trabalha com o organismo FACT neste tema em
Zimbabwe17escreveu o seguinte:
‘Construíram uma pequena cabana para ele, onde foi deitado dia e noite para
esperar a morte.Ninguém veio visitá-lo, sómente para pôr a comida no chão e
ir-se logo embora. Queria visitá-lo, mas eles não me deram a licença de
entrar. Insisti. Quando abri a porta o fedor foi incrível. Sai para arranjar água
para ferver. Lavámos o doente com a ajuda de dois jovens e sua familia.
Depois ele sentou-se no sol, o que já há meses que não o fazia. Limpámos o
quarto e lavámos a roupa e os lençóis. Entretanto cozinhámos uma pápa.
Depois sentámo-nos, dei-lhe de comer e conversámos. Todos os dias vim
para lhe dar banho e comida e para conversar. Pouco a pouco os parentes
começaram também a aproximar-se. 3 semanas mais tarde ele morreu, mas
não como um rejeitado mas como uma pessoa estimada e amada.’

Que tragédia nesta história! Se a familia soubesse qualquer coisa sobre medicina
natural, o doente proválmente teria tido uma vida mais cómoda e prolongada.
Deixe o doente no ambiente familiar! O doente deve passar os seus últimos dias
como antes!

Continue trabalhando! Quer o seu
trabalho seja no campo, na oficina ou
no escritório – continue! Siga o
conselho do Capitolo seguinte para
estimular o seu sistema imunológico
com Medicina Natural.

17

Taken from “VIH/SIDA Study Pack for Community Development Workers”, Tearfund, 1999.

Capítulo 6: Como estimular o sistema imunológico
Os medicamentos contra a SIDA, sejam naturais ou sintécticos, téem um ou mais
dos efeitos positivos seguintes:
1. limitam a multiplicação do virus VIH
2. destroiem o virus VIH
3. fortificam o sistema imunológico (aumentam o número de linfocitos)
4. curam os sintomas da SIDA, por exemplo a diarreia pára, o peso volta a
aumentar, a menstruação começa a ficcar regular, problemas da pele
desaparecem e a condição psíquica melhora

Os efeitos diferentes das plantas medicinais
Os medicamentos antiretrovirais sintécticos e também alguns produtos naturais
baixam primeiramente o número do virus e com isto ajudam ao corpo a recuperar-se.
Mas muitas plantas medicinais no primeiro lugar estimulam o sistema imunológico e
ajudam assim o corpo a reduzir o número do virus. Algumas plantas, como por
exemplo a Artemisia, age com ambas os efeitos.
Interacções entre a Medicina Natural (MN) e os medicamentos sintécticos
antiretrovirais (ARV)
É importante sublinhar, que certos componentes antiretrovirais não são únicamente
produzidos em laboratórios da indústria farmacêutica, mas também existem na
natureza. Um exemplo é o alho. Um outro exemplo que tem cada vez mais
importância é o artemisinina, encontrado na Artemisia annua, e que foi patentado
para este objectivo (ver capitulo 4).
Há avisos para não se tomar MN em conjunto com ARV sintécticos. Mais de 50%
de doentes com SIDA tomam medicamentos ARV em combinação com ervas.
Há 8 possibilidades de uma interacção:
1. MN melhora a acção dos sintécticos ARVs.
2. MN reduz os efeitos secundários negativos dos sintécticos ARVs.
3. MN impede a acção dos sintécticos ARVs.
4. MN piora os efeitos dos sintécticos ARVs .
5. Os sintécticos ARVs melhoram o efeito da MN.
6. Os sintécticos ARVs reduzem os efeitos secundários negativos da MN.
7. Os sintécticos ARVs impedem a acção da MN.
8. Os sintécticos ARVs pioram os efeitos secundários da MN.
É um assunto muito complicado. Há muito poucasinvestigações e algumas mesmo
contraditórias18. Por isso recomendamos o seguinte:
1. Cada Centro de saúde deveria examinar e documentar interacções observadas
entre os medicamentos que o doente está a tomar.
2. O ministério de saúde de cada país deveria examinar as interacções entre os
medicamentos herbais mais usados e osARVs sintécticos mais usados (veja
capítulo 8).
Lawrence S. et al (2006), Interactions between Natural Health Products and Antiretroviral
drugs“, Clinical Infectious Diseases, Oct. 15, 43:pp1052-1059.
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Fortificar o sistema imunologico com Medicina natural
Como descrito no capítulo 5, uma boa alimentação e exercícios físicos diários são
muito importantes.
Há muitas plantas usadas para fortificar o sistema imunológico como p.ex., Hypoxis
hemerocallidea, Vernonia amygdalina e Sutherlandia frutescens. As plantas que
nós recomendamos são plantas com que os parceiros de anamed téem uma muito
boa experiência e que se podem cultivar fácilmente.
Aconselhamos que se usem pelo menos 2 até 4 das plantas seguintes.
1) Allium sativum (alho)
O alho tem uma qualidade antiséptica, antibiótica, antiviral, antifungoide e
antidiabética. Muito importante, no caso da SIDA, é a capacidade do alho impedir a
replicaçao do Herpes simplex 1, um virus que estimula a replicação do VIH.
Dosagem: Deve-se tomar diáriamente a quantidade mais alta que for possivel de
alho cru. Pode-se tomar cortado em pedaços na comida, na alface ou mesmo pode
ser bebido com água.
2) Aloe vera
O Aloe contém o acemannona, um componente que pode
neutralizar o VIH transformando a sua cobertura de proteina
para que não possa entrar nas células humanas. Aloe pode
também facilitar a absorver vitaminas e nutrientes.
Dosagem: Devem-se tomar 1a 2 colheres de sopa do gel de
Aloe diáriamente.
3) Artemisia annua anamed
Recomendamos o seguinte:
Na fase aguda (um periodo de semanas ou meses): Deite 1 litro de água a ferver a 5
gr. (4 colheres de chá) de folhas secas de Artemisia. Deixe descansar 15 min. Depois
filtre e beba em 4 doses durante o dia.
Depois na fase crónica: deite 1 copo (250ml) de água a ferver a 1 colher de chá de
folhas secas de Artemisia (mais ou menos 1,5g) ou 7,5g de folhas frescas, deixe
descansar 15 min. Filtre e beba o chá de manhã. Deve- se beber este chá todos os
dias e se necessario durante anos.
4) Azadirachta indica (neem)
O projecto de permacultura de Malawi e o hospital Kuluva de Uganda dão
semanalmente 1 a 2 colheres de chá de folhas secas em pó de Neem aos doentes com
SIDA.
5) Citrus limon (limão)
O limão contém muita vitamina C.
Deve-se beber diáriamente o sumo de um limão ám agua ou espremido na comida.
6) Cymbopogon citratus (Citronella, chá de belgate)
No Moretele Sunrise Hospice da África do Sul, Mpho Sebanyoni e suas collegas
notaram que os doentes com SIDA que bebiam este chá regularmente
desenvolveram bom apetite, aumentaram de peso e ganharam mais força.
Dosagem: Ferva uma mão de palha fresca de citronella em 1 litro de água, deixe
descansar durante 15 min, filtre. Beba 2 litros durante o dia.

7) Moringa oleifera
As folhas de Moringa oleifera e também as de Moringa stenopetala contéem
grandes quantidades de vitaminas, proteinas e minerais. Por isso, as folhas de
Moringa moídas são um bom nutriente para crianças malnutridas, mulheres grávidas
e durante o aleitamento. Os efeitos secundários positivos são por exemplo a
eliminação da diarreia e das doenças da pele.
Preparação: Devem-se colher as folhas de Moringa, e secar durante 3 dias, se
possível à sombra, porque ao sol correm o risco de perder a vitamina A. As folhas
secas devem ser piladas, e depois de se tirarem os talos, guardadas num recipiente
hermético.
Dosagem: Deve-se acrescentar uma colher de chá cheia de Moringa moída à
comida, 3 vezes por dia. Os doentes com SIDA terão de continuar com esta
dosagem durante toda a vida.
8) Amaranthus cruentus
Muito parecido com a Moringa, são as sementes de amaranthus que contéem um
nutriente muito rico. Contéem mais ou menos 16% de proteina de uma alta
qualidade e uma boa mistura de amino-ácidos essenciais.
As sementes de Amaranthus téem uma grande quantidade de cálcio, fósforo, ferro,
potássio, zinco, vitamina E, vitamina B-complexo e Lysina. Sobretudo Lysina ajuda
o corpo a inhibir o crescimento e a multiplicação do Herpes virus. O Herpes virus
enfraquece o sistema imunológico dos doentes com VIH/SIDA.
Dosagem: O Amaranthus pode-se comer diáriamente como uma papa. Também se
pode acrescentar um colher de chá de Moringa moída.
9) Produtos de abelhas
O grupo de anamed Bukavu na República democrata do Congo aconselha o
tratamento seguinte:
chá de artemisia e uma mistura de mel e aloe durante 1 mês, e alho todos os dias.
Para o chá de Artemisia deve-se seguir a mesma dosagem como para o tratamento
contra o paludismo. Todos os dias mistura-se uma colher de sopa de gel fresco de
Aloe com 2 colheres de sopa de mel, e come-se durante o dia. Cortam-se 3 dentes de
alho e beber com água três vezes ao dia.
Alguns colaborantes do anamed têm tido bons resultados com o Propolis em casos
de SIDA, porque este tem efeitos antibióticos, fungicidos, antisépticos e antivirais.
Devem-se misturar 20g de Propolis com 100ml de álcool medicinal puro (98%),
depois agitar uma vez por dia e durante 30 dias. Ao fim deste período filtrar.
Dosagem: 20 gotas, 1 a 3 vezes por dia.
10) Tintura contra a SIDA
Um médico famoso, o padre Oscar Goapper, do Neisu hospital, República
democrática do Congo, desenvolveu a receita seguinte, em vigor desde 1994:
Devem-se secar e moer quantidades iguais das plantas seguintes: Azadirachta
indica, Artemisia annua, Ocimum basilicum e Aloe vera. Misture 100 gr deste pó
com 700 ml de álcool (a 95%) e 300 ml de água fervida. Filtre.
Dosagem: tomam-se 30 gotas, 3 vezes ao dia.

Capítulo 7: Como tratar de doenças relacionadas com a
SIDA usando plantas medicinais
Nota 1: Nas receitas seguintes “uma mão” corresponde à quantidade que um doente
pode tomar ou guardar na sua mão.
Nota 2: Em todo este Capitulo faz se referencias a outras publicaçoes anamed, como
os seguintes:
MN I `Medicina Natural nos Trópicos I: Texto Fundamental`
MN II `Medicinal Natural nos Trópicos II: Livro de Seminário`
NM III `Natural Medicine in the Tropics III: Teachers´Resource Kit`(Ingles)
Nota 3: Nem todas as receitas podem ser feitas facilmente em casa. Nos sugerimos
que se junte ou forme um grupo local de auto – ajuda. Procure ajuda de um
enfermiero/enfermeira ou farmaceútica no seu grupo para fazer os Medicamentos
Naturais mais complicados ou os medicamentos ´químicos` que sao mencionados no
MN III para desordem da pele.
Nota 4: Neste capítulo mencionamos alguns sintomas ou doenças, que por vezes
(mas nem sempre) estão relacionados com a infecção do virus VIH . Cuidado:
algumas destas doenças podem ser muito graves e precisam de ajuda médica
imediata, sobretudo se as nossas recomendações não mostram um resultado rápido.

Anemia
Normalmente, a falta de sangue afecta as pessoas que não seguem uma dieta
regrada ou pode ser a consequencia de outra doença, como p.e. o paludismo,
uma doença hereditária, vermes.... Nas crianças até pode ser uma infecção de
lombrigas intestinais.
Uma anemia pode causar canseira, falta de apetite, uma pele branca e o desejo de
comer lama ou cinza, o que é a maneira do corpo assinalar a falta de minerais.
Para aumentar os glóbulos vermelhos e o ferro no sangue é necessário comer
alimentos ricos em ferro, como carne (sobretudo figado), peixe, legumes verdes
escuros (folhas de batata doce, folhas de Baobab), feijão e lentilhas. Se uma
pessoa come frutos frescos e legumes que contéem muita vitamina C, isso ajuda
o corpo a absorvar o ferro. Para receber mais ferro é aconselhável cozinhar mais
em panelas de ferro do que de alumínio. Se não houver ferro, meta alguns pregos
limpos dentro de um limão fresco e beba o sumo depois de 1 ou 2 dias. Na
mesma altura faz-se o tratamento contra vermes como descrito mais em baixo.

Asma
A respiração é muito dificil, porque os bronquios mais pequenos dos pulmões
ficam apertados e cheios de muco. Durante a expiração ouve-se um ruído.
Muitas vezes é pior durante a noite. Pode ser uma doença heridatária, uma
reacção alérgica ou provocada por uma constipação. É uma doença séria porque
afecta o abastecimento do corpo com oxigénio.

1) Euphorbia hirta (Erva andorinha): Podem-se fumar as folhas roladas como
um cigarro, ou ferva 15-30 g (uma mão) da erva fresca ou 5g da erva seca
com um litro de água durante 2min. Deixe resfriar durante 20 min, depois
filtre e beba durante o dia. O tratamento deve ser repetido durante 8 dias.
2) Eucalyptus globulus (Eucalipto) : Deve-se pilar uma mão de folhas frescas
ou secas e depois deitar em 250ml de água a ferver. O vapor deve ser inalado
durante 15min com a cabeça encima duma panela, com a cabeza e a panela
cobertoas dum pano como uma tenda.
3) Carica papaya (Papaia): Devem-se fumar as folhas novas e secas num
cachimbo ou em forma de cigarros. Uma outra possibilidade seria de por as
folhas secas encima do carvão quente. Deve-se inalar o fumo.
4) Datura stramonium
Cigarros fortes contra a asma também se podem fazer com a mistura
seguinte:
Folhas secas de Datura stramonium
150mg
Folhas secas de Eucalyptus globulus
150mg
Folhas secas de Carica papaya
700mg
Fumar em forma de cigarros ou num cachimbo.

Bronquite, Tosse, Constipação
1) Cymbopogon citratus (Citronella): Prepare um chá com 2 mãos de
citronella e 2 litros de água e beba durante o dia. Para crianças fazer uma
quantia menor, dependendo do peso. Conforme a OMS, este é um método
mais eficaz para crianças do que os xaropes das farmácias.
O vapor do chá de citronella também se pode inalar.
Também se pode beber em combinação com qualquer outro tratamento
2) Artemisia annua (Artemisia)
a) Chá de Artemisia: prepare e beba como já descrito acima.
b) Inalação: misture uma colher de folhas secas ou uma mão de ervas
frescas com uma chávena de água, ferva e inale o vapor.
3) Allium sativum (Alho): Todos os tratamentos com o alho podem ser
acompanhados com o sumo de limão. O limão oferece vitaminas adicionais e
ajuda o corpo a digerir o alho.
a) Alho cru: um dente 3 vezes ao dia. Em casos sérios tratar o doente com o
dobro da dosagem.
b) Mel de alho: encha um frasco com alho cortado e com mel. O frasco
deve ficar num lugar quente (cerca de 20°). Dentro de 2 a 4 semanas o
mel irá absorver o sumo do alho e o alho tornar-se-á escuro. Não se
deve filtra-lo. A mistura deve-se usar dentro de 3 meses.
Dosagem: 1 colher de chá 5 a 6 vezes por dia.
c) Mistura de alho com açucar: é um tratamento sobretudo contra a tosse.
Devem-se pilar dentes de alho cortados e misturar com a mesma
quantia de acuçar ou mel. A mistura deve ser usada no mesmo dia.
Dosagem: 1 colher de chá 5 a 6 vezes por dia.

4) Allium cepa (Cebola): A cebola tem as mesmas propriedades como o alho
mas é mais suave.
a) Mistura de cebola e açucar: Cobre-se uma cebola cortada com açucar e
tapa-se com um prato pesado. Dentro de poucas horas a mistura cria um
sumo que é um remédio eficaz contra a tosse para doentes de qualquer
idade.
b) Bebida de cebola. Mistura-se um meio copo de cebola cortada com um
meio copo de água, mexe-se e bebe-se tudo durante o dia.
5) Eucalyptus globulus (Eucalipto): (não se deve administrar às crianças com
menos de um ano, pode piorar ainda a constricção dos bronquios)!!!!
a) Chá de Eucalipto: Pilar uma mão de folhas secas ou frescas e ferve-las
com um litro de água durante 5 min. Filtrar e beber durante um dia.
b) Óleo de Eucalypto: Aquecer uma mão de folhas secas piladas com um
meio copo de óleo vegetal durante uma hora, em banho-maria. Esfregar o
peito com esta mistura 2 vezes por dia (proibido para crianças de menos
1 ano).
c) Xarope de Eucalipto: Meta 80g de folhas secas e moídas num litro de
água e ferva durante 5min. Deixar ferver ligeiramente mais 1 hora,
depois filtrar. Encher um copo com este chá, acrescente um copo de
açucar, ferva esta mistura durante pouco tempo e filtrar.
Dosagem: para crianças com menos de 7 anos: 1 colher de chá 3 vezes
por dia e para crianças mais jovens uma quantia menor, conforme o seu
peso, crianças mais velhas e adultos deveriam tomar de preferência o chá
de Eucalipto
d) Gotas de Eucalipto contra a tosse: Faz-se uma mistura de 700ml de
alcoól puro (95%, da qualidade bebível) com 300ml de água fervida e
filtrada, que se deita sobre 100g de folhas secas de eucalipto. Mete-se
tudo dentro dum recipiente fechado. Depois de uma semana filtrar e
espremer as folhas. A tintura está pronta para o uso.
Dosagem para adultos: 30 gotas desta tintura 3 vezes por dia.
e) Elixir de Eucalipto contra a tosse: Acrescente 250g de folhas secas e
piladas de eucalipto a 5 litros de vinho de mel e mexa bem. A mistura
deve ficar num lugar quente, tapada mas não bem fechada durante 5 dias.
Filtrar e guardar em frascos herméticos num lugar fresco e escuro.
Dosagem: adultos: 1 colher de chá 3 vezes por dia, crianças (1 ano e
mais) 20-40 gotas 3 vezes por dia.
f) Inalação de Eucalipto: Pila-se 1 mão de folhas frescas ou secas e fervelas em 250 ml de água. Inale o vapor quente durante 15 minutos com a
cabeça e a panela debaixo de uma toalha.
6) Citrus limon (Limão)
a) Chá de folhas de limão: Fervem-se 2 mãos de folhas novas (secas ou
frescas) com 1 litro de água. Filtrar e beber durante o dia.
b) Chá de casca de limão: Corta-se uma mão de casca de limão (não
tratados com pesticidas), acrescente 1 litro de água a ferver e deixa a

mistura resfriar durante 15 min. Depois filtrar.
Dosagem: Adultos devem beber esta quantidade durante um dia.
Para crianças usar menos, conforme o peso.
7) Zingiber officinale (Gengibra)
a) Tintura de Gengibra: Acrescente 25g de raizes de gengibra bem
limpada e cortada ao alcoól de 80%, deixe extrair o suco durante 1
semana e espreme-la.
Dosagem: 10-20 gotas 3 a 4 vezes por dia.
b) Chá de gengibra: Faz-se uma fervura com um pedaço da raiz fresca ou
seca de gengibra e acrescenta-se um colher de chá de mel.
8)

Persea americana (Abacate): Faz-se uma decocção de uma mão de folhas
frescas com um litro de água e beber durante o dia.

9)

Citrus sinensis (Laranja): Ferve-se uma mão das folhas com um litro de
água durante 2 min. Beber durante o dia.

10) Sal: Dissolvem-se 2 colheres de chá de sal num litro de água. Aplicar a
mistura no nariz e inalar profundamente.

Decúbito
Para a prevenção, usa-se uma pomada de mel. Para o tratamento veja “feridas
infectadas”.

Dores abdominais
As causas podem ser varias: gastrite, infecções com vermes, paludismo, febre
tifoide, indigestão, obstrução intestinal, problemas menstruais ou genitais,
apendicite....
Se não houver um microscópio para examinar as fezes, trata-se o doente
primeiramente contra vermes intestinais. Se o dôr continuar e não houver
médico, tentar o seguinte:
1) Zingiber officinale (Gengibra): Cortar uma mão de gengibra e ferver num
litro de água durante 10 min. Beber esta mistura durante o dia.
2) Psidium guajava (Goiaba): Se o dor abdominal é acompanhado de diarreia,
ferva uma mão cheia de folhas de goiaba num litro de água durante 2 min.
Deixa-se repousar mais de 20 min., antes de se filtrar. Deve ser bebido
durante o dia.
3) Aloe vera (Aloe): Misturar 2 colheres de sopa cheias de Aloe-gel com um
bocado de água e mel. Tomar todas as manhãs em jejúm.

Cancro da pele
Se não houver outros medicamentos, aplica-se óleo de neem ou gel de aloe 2
vezes ao dia na área infectada. Adicionalmente deve-se beber chá de artemisia.

Candida (Micose) na boca
É uma infecção de fungo Candida albicans. É um fungo que se encontra na boca
de muita gente. Quando a resistência do corpo está baixa, pode provocar

inflamações. Por tal, estes sintomas aparecem não só como por vezes em casos
de uma desordem imunológica como p.e. SIDA, mas também depois de um
tratamento antibiótico.
Manchas brancas ou vermelhas aparecem na boca, que causam dores e falta de
apetite. A língua fica branca e as glândulas limfáticas inchadas.
O tratamento seguinte ajuda a limpar a boca, a curar a inflamação, a estimular a
salivação e a manter a boca húmida.
1) Chá de folhas de manga (veja acima)
2) chupar um pedaço de tomate bastante maduro ou de um ananás maduro, 2
vezes por dia
3) Chá de citronella (veja acima)
4) Alho e mel – uma colher de chá de vez em quando.
5) Mastigar folhas frescas de Artemisia annua entre as refeições. Para
crianças, faz-se uma mistura de 1 colher de chá de mel com uma colher de
chá de folhas secas moídas de Artemisia.
6) Gargarejar com água e sal. Lavar a boca com um copo de água, que contem
um colher de chá cheio de sal. Na alimentação evitar citrinos porque ardem.
Aconselha-se a comer a comida fria e em forma de papa.
Infecção grave de Candida: A infecção pode estender-se até ao esófago.
Médicos de pediatria da Africa do Sul aconselham o tratamento seguinte, que
mostrou sucesso mesmo no caso da falha do tratamento farmacêutico.
Moer muito bem 50g de alho e misturar com 100ml de água fervida e fresca.
Mexer bem, filtrar e guardar num lugar frio.
Dosagem:
criança de 1 ano: 1ml de 4 em 4 horas
adultos:
5 ml (1 colher de chá )de 4 em 4 horas.
Para melhorar o sabor, podem-se juntar 50ml de sumo de lanranja.

Candida na vagina (infecçao vaginal)
Os sintomas da tal infecçao são uma comichão enorme com inchaço e
inflamação na região genital. A mulher pode sentir aquecimento ao urinar. Lavar
a região infectada com: uma mistura de água e vinagre (6 colheres de chá de
vinagre com 1 litro de água fervida e arrefecida). Se não houver vinagre, pode-se
usar também sumo de limão na água. Internamente deve-se beber chá de
citronella (chabalacate) ou chá de folhas de manga e inclua alho na dieta diária e
externamente aplique um dos seguintes tratamentos:
1) uma mistura de alho moido e óleo numa proporção 1:1
2) uma mistura de alho moído e iogurte numa proporção 1:10
3) Pomada ou óleo de artemisia

Canseira /letargia
1) Aconselhamos a comer muita fruta (vitaminas), beber chá de ervas (como chá
de belgate, chá de folhas de manga ou chá de Artemisia) e manter uma dieta
equilibrada, sobretudo rica em ferro (p.e. moringa e folhas verdes).

2) Também é aconselhável que se repouse, tome ar fresco e fazer muitos
exercicios.

Cuidados da pele e higiene
Nunca usar sabão ou cremes que tenham mercúrio como componente, porque o
mercúrio enfraquece a acção dos glóbulos brancos (tambám as células CD4) e
debilita a imunidade ainda mais. Para a higiéne usar um bom sabão, idealmente
feito de uma maneira tradicional caseira. O risco de uma infecção da pele pode
ser reduzida com um sabão de neem ou com um banho com folhas de neem
postas ensopadas.

Diarreia
Uma diarreia pode ser provocada por uma infecção com o virus VIH, mas
também por uma infecção com amoebas, paludismo, salmonela, febre tifoide,
cólera etc.
A alimentação deve ser leve, sem gordura, em quantidades pequenas. Para alivia,
tomar uma papa feita com uma banana meia verde e esmagada. É muito
importante de se substituir a água perdida e beber muito.
Deve-se preparar um soro rehidratante: dissolver 8 colheres de chá rasa de
açucar com uma colher de chá de sal rasa a um litro de água fervida (informaçao
do livro “Primary Child Care” ).
Deve-se beber este soro e um dos chás seguintes:
1) chá de goiaba: Ferver uma mão de folhas frescas e bem lavadas num litro de
água durante 2 min. Deixar resfriar durante 20min, filtrar e beber durante o
dia. Este tratamento deve ser repetido durante os 8 dias seguintes.
2) chá de Euphorbia hirta (Erva andorinha): Ferva uma mão da erva fresca e
bem lavada (a planta inteira sem as raizes, que devem ficar no solo) com 1
litro de água durante 2 min. Deixe repousar durante 20min, filtre e beba
durante o dia. Este tratamento deve ser repetido durante 8 dias.
3) chá de folhas de Manga: Use as folhas fresca, de um verde claro, e prepare
como o chá de goiaba.
4) Chá de Artemisia: Este chá tem uma ação desinfectante para o intestino e
fortificante para o sistema imunológico.
5) Oryza sativa (Arroz): Beba a água em que o arroz foi cozido ou prepare um
carvão medicinal de arroz ou de cascas de amendoim.
6) Azadirachta indica (Neem): Ferva 40 folhas com uma chávena grande de
água durante 5 min. Filtre e beba-lo durante o dia
7) Cenouras: Podem-se comer cruas ou cozidas.

Dores
1) Beber chá de flores de Hibiscus sabdariffa. As flores contéem vitamina B, o
que ajuda muito no caso de dores neurologicos (inflamaçao dos nervos).
Também evita que as bactérias da tuberculose se alastrem.
2) Dores de cabeça ou enxaqueca podem ser aliviadas bebendo-se café. Para
dores intestinais veja o tratamento de gastrite e espasmos intestinais.

3) Se o doente està perto a morrer e sofre de dores fortes, podem-se usar as
folhas de Cannabis sativum para aliviar a dor. Dependendo das autoridades
medicinais e as oficiais, deve-se respeitar a legalidade de seu uso.

Dor de Cabeça
Há muitas razões: stress, enxaqueca, tensão alta, meningite, doenças dos olhos,
constipação, gripe….
Tratamentos das causas primeiro. Beber diáriamente 3 litros de água limpa. No caso
de enxaqueca experimente café, chá de Artemisia, chá das folhas de amendoim ou
de Passiflora incarnata (Maracujá).

Dores de ouvidos
1) Allium cepa (Cebola): Cortar uma mão de cebolas, meter os pedacinhos
num pano limpo e colocar esta compressa sobre a orelha. Manter-la quente e
mudar-la de manhã e à noite. Durante a noite deve-se dormir com a orelha
afectada sobre a compressa.
2) Azadirachta indica (Neem): Deitar algumas gotas de óleo de Neem dentro
do ouvido. (Este método é proibido se houver uma secreção neste ouvido).

Dores musculares
Dar uma massagem com o óleo seguinte:
Moer as folhas bem secas de uma ou todas as 3 plantas seguintes: Eucalipto,
limão e laranja. Numa chávena pequena (100ml) coloque quantias iguais de cada
planta e acrescente um litro de óleo vegetal. Aquecer esta mistura em banhamaria, filtrar e deixar arrefecer. Guardar o óleo num recipiente hermético num
lugar escuro.

Enjôo e vómitos
Leia também os tratamentos contra a gastrite!
Tome uma colher de chá de gengibra em pó, 3 vezes ao dia.
Beba um chá de gengibra antes ou durante as refeições. Para cada chávena de
água adicione uma ou duas fatias de uma raiz bem limpa de gengibra e deixe
ferver ligeiramente durante 10 min.
Reduza a quantidade de gordura e coma limão, porque este facilita a absorção
dos lipidos. Coma sobretudo alimentos como arroz ou pão, batata, yams, papa..
Em casos graves de vómito dá-se Cannabis sativum.

Espasmo intestinal
Tintura de Datura : A Datura contem atropina e é muito tóxica. Deve ser
usada com muito cuidado!!!
Sementes de Datura stramonium secas e piladas
8g
Alcóol a 95% e da qualidade bebível
45ml
Água filtrada
55ml
Em vez de diluir o alcóol puro pode-se também utilizar alcóol à volta de 45%
(p.e. whiskey ou gin).

Deixar esta mistura repousar durante uma semana, depois espremer e filtrar. Este
medicamento é equivalente à tintura de belladonna, relativo à percentagem de
atropina. Possíveis efeitos secundários: boca seca, tensão alta e problemas da
digestão.
Dosagem:
Adultos: não se deve ultrapassar o máximo de 30 gotas, 3 vezes
por dia.
Crianças : 1 gota por kg de peso, 3 vezes por dia.

Febre
A infecção com o virus de VIH pode provocar febre como também muitas
infecções relacionadas com VIH, como p.e. paludismo, pneumonia, febre
tifoide, meningite, sarampo:
1) Chá de Cymbopogon citratus (Citronella). Beber diáriamente 2-3 litros
deste chá.
2) Chá de Mangifera indica (Mango)
ou Tamarindus indica (Tambarina).
Ferver 3 mãos de folhas em 2 litros de
água durante 5min. Quando arrefece,
usa-se este chá para lavar o doente ou
fazer uma compressa sobre a cabeça, o
peito ou as pernas.

Feridas, feridas infectadas, úlcera
Tratar as feridas imediatamente, pois a
cura demora mais tempo perante uma
imunidade reduzida.
Primeiro deve-se lavar a ferida: acrescente
uma colher de sopa cheia de sal a um litro
de agua fervida ou ainda melhor a um litro
de chá de folhas de goiaba (decoccao).
Para uma ferida infectada acrescente 3
gotas de seiva de uma papaia verde.
- Para ligar as feridas usam-se açucar e
mistura de mel.
Esperança para o future. Uma mae
- Para feridas com secreção, misture 1gr cuidadosa em Sudao permite seu filho
de açucar com uma gota de seiva
experimentar as maravilhas da
branca de uma papaia verde. Cobrir a
natureza, sabendo que o seu filho esta
ferida com esta mistura. Cobrir a
tocando a fruta verde de uma planta
ferida com uma ligadura e repetir este
(Carica papaya) que tem inúmeras
processo uma vez por dia.
propriedades medicinais.
- Usar fatias de Carica papaya (Papaia)
verde para tirar o pus.
- Ligue feridas fechadas sépticas (e furunculos) com fatias de Allium sativum
(alho). O alho provoca que o pus desapareça sem abrir a pele.

- Carvão medicinal pode ser espalhado numa ferida superando
superficialmente.

Gastrite
É uma inflamação das paredes do estômago. Em casos mais graves até pode
causar uma úlcera, provocada por demasiada acidez.
Os sintomas são dores agudas, uma sensação de vazio e fome constante. Os
sintomas são piores se o estômago estiver vazio. Para acalmar as dores deve-se
beber leite, muita água ou comer alguma coisa leve. Geralmente é aconselhável
comerem-se frequentamente porções pequenas em vez de uma refeição grande.
1) Repouso. se a causa da gastrite é devida ao stress.
2) Moringa oleifera (Moringa) e Brassica oleracea (repolho). Deve-se incluir
moringa moída e/ou repolho cru na dieta diária.
3) Psidium guajava (Goiaba)
4) Deve-se comer alguns frutos verdes
5) Chá de goiaba (veja mais acima)
6) Aloe vera ou barbadensis, Aloe ferox e Aloe arborescens (Aloe). Corte uma
folha da planta, lave-a bem. Com uma faca limpa, corte as pontas e depois ao
comprido, para receber uma grande superficie do interior da folha. Tome um
colher de chá deste gel, 3 vezes ao dia.
7) Ipomoea batatas (Batata doce). Coza batatas doces, corte-as, seque-as e pileas para fazer uma farinha. Tome uma colher de chá desta farinha com um
bocado de água, 3 vezes ao dia.
8) Datura stramonium (Datura). Pode ser usada em casos graves de espasmos
do estômago (veja espasmos intestinais).

Herpes
Herpes zoster: Todas as crianças do mundo apanham esta doença em forma de
varicela. Esta doença acusa-se na pele em forma de pustulas com muita corseira
espalhada sobre toda a superficie do corpo.
No caso de adultos que tiveram varicela na juventude e que mais tarde téem um
sistema imunológico fraco, a doença pode aparecer em forma de pustulas,
normalamente afectando um só lado do corpo e acompanhada de grandes dores.
Herpes simplex. As pustulas encontram-se à volta da boca. Na região genital
estas pustulas podem espalharem-se atravez do contacto sexual.
Ambas são infecções virais e podem ser tratadas da maneira seguinte:
1) Aloe vera (Aloe): preparar o gel como descrito acima e cobrir a pele
infectada com o gel, várias vezes ao dia.
2) Allium sativum (Alho). Preparar o óleo de alho : põe-se alho cortado em
pedacinhos no óleo vegetal durante alguns dias. Espalhar o óleo na pele
infectada, 2 ou 3 vezes ao dia.
3) Plumeria rubra (Frangipani). Espremer o sumo branco da base da flor
sobre a pele afectada. Tem um efeito antiséptico e anaestético.
4) Azadirachta indica (Neem):

i. Pinga-se o óleo de Neem na área afectada 2 vezes ao dia, até as pustulas
secarem completamente.
ii. Beber uma decocção feita com 2,5g de folhas secas em 1 litro de água a
ferver, peranta um dia, durante 7 dias. Prepare-la todos dias fresca. Esta
bebida ajuda a aumentar o apetite.

Inflamação dos olhos
Fazer um chá de flores de Matricaria chamomilla (Camomilla) ou chá de
Artemisia annua (Artemisia). Filtre um destes chás atravez de um filtro de
papel e banhe os olhos com um pano molhado com o chá fresco.
Uma outra possibilidade seria a aplicação do gel de Aloe sobre o olho afectado.

Kaposi's Sarcoma
É uma forma de cancro, que aparece frequentemente nos casos de doentes com
SIDA. Primeiro aparece uma mancha rosa ou vermelha, normalmente de forma
rodonda ou oval. Estas manchas podem aparecer em qualquer lugar do corpo,
frequentemente no rosto, mas também dentro da boca, dos orgãos internos e das
glândulas linfáticas que podem provocar um sangramento interno.
A literatura cientifica recente informa que a Artemisia annua pode ser usada
para tratar algumas formas de cancro, sobretudo leucemia e cancro da mama. Se
não houver outro tratamento contra o cancro, tente a receita seguinte:
O doente deve tomar comprimidos de ferro de manhã e 1 litro de chá de
artemisia (feito com 5g de folhas secas) à tarde. Continuar este tratamento
durante uma semana e repetir-lo durante uma semana em cada mês.

Mau cheiro
Pode ser causado pela secreção de feridas, por diarreia ou incontinência. Tomar
muito cuidado com a higiéne, lavar o doente regularmente e arejar bem o quarto.

Mau hálito
Limpar os dentes regularmente com um ramo de eucalipto ou neem. Se o
problema continuar então este problema deriva do estômago. Neste caso é
preferível tomar carvão medicinal.

Paludismo
Na medicina natural, existem várias possibilidades para tratar o paludismo,
começando com remédios para as formas mais ligeiras e terminando para as
formas mais graves do paludismo.
Cymbopogon citratus (chá de Belgate)
Allium sativum (dentes de alho)
Zingiber officinale (gengibra)
Psidium guajava (chá de folhas de goiaba)
Carica papaya (chá de folhas de papaia)
Cassia occidentalis (coffee senna)
Azadirachta indica (chá de folhas de neem)
Vernonia amygdalina (chá de folhas ou raizes)

Cinchona officinalis (chá de casca de quinina)
Artemisia annua (chá de folhas de artemisia )

Paresthesìa
Muitos doentes com SIDA queixam-se de dores queimantes nas pernas. Veja as
recomendações para o tratamento de problemas da pele.

Perda de peso
Tente comer uma grande variedade de géneros locais.

Pneumonia
É uma doença séria e aguda dos pulmões e geralmente originada de doenças
menos graves como tosse ou bronquite. Os sintomas podem ser: calafrios e mais
tarde febre alta, respiração superficial e rápida, tosse com ou sem mucos.
O doente deve procurar a ajuda de um médico. Se não fôr possivel, use os
remédios para o tratamento de bronquite, especialmente a inalação do vapor de
eucalipto e artemisia.

Problemas da pele
Comece sempre com a maneira mais suave, que pode nutrir a pele e avance com
os tratamentos mais desinfectantes
mas também mais agressivos.
1) Persea americana (Abacate).
Seria o tratamento mais suave.
Misture a polpa da fruta com
algumas gotas de limão e
aplique na área afectada durante
12 horas, p.e. durante a noite.
2) Óleos vegetais, p.e. óleo de
palma, óleo de amendoim.
Misture 1 colher de chá de óleo
com a mesma quantidade de água
na mão e massage a área afectada.
3) Brassica oleracea (repolho). Use
uma folha como bandagem.
4) Pomadas: de óleo vegetal e
plantas como goiaba, camomila ou
artemisia, misturadas com 10%
Pa
cera de abelhas.
rticipantes fazem massagem um ao
5) Óleo de Ricinus communis
outro com oleo de reumatismo
6) Cassia alata (Livra fogo):
durante um seminário de anamed em
Prepare uma pomada das folhas
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piladas com óleo vegetal.
7) Azadirachta indica (Neem):
Banhar a área afetada com chá de neem, cobri-la com uma bandagem sempre
húmida de chá de neem ou sentar-se dentro da água misturada com chá de

neem. Tratamentos mais fortes seriam as folhas piladas, misturadas com óleo
ou água de neem, ou uma pomada das folhas ou óleo de neem.
8) Allium cepa (Cebola): como óleo ou pomada
9) Capsicum frutescens (Piripiri). Massajar o óleo de piripiri ou a pomada na
área afectada. O piripiri tem também propriedades desinfectantes a às vezes
alivia a coxeira.
10) Allium sativum (Alho) ou óleo de alho. O óleo de alho prepara-se na
maneira seguinte:
Prepare uma porção de alho triturado e misture com duas porções de óleo
vegetal. Deixe bem misturado. Se não tiveres uma geladeira confiável, use
o preparado no mesmo dia. Se possuires uma boa geladeira, use o
preparado dentro de uma semana. Não recomendamos mais guardar o azeite
de alho por três meses, por causa do perigo de bactérias produzierem
toxinas de botulismo. O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar
que pode causar paralisias.

Tuberculose
É uma infecção contagiosa muito séria. E provocada pelas bactérias
Mycobacterium tuberculosis, M. bovis ou M. africanum. Normalmente se estas
bacterias são inaladas, o sistema imunológico elimina-las logo. Ás vezes as
bactérias ficam a “dormir” no corpo e começam a ficar activas quando o sistema
imunológico enfraquece como p.e. no caso da SIDA.
A doença é transmitida quando um doente com a tuberculose tosse as bactérias
para o ar, onde elas se mantéem vivas durante algumas horas. Normalmente a
doença começa nos pulmões, mas também pode começar em outras partes do
corpo.
Os sintomas são: tosse crónica, sobretudo ao acordar, febre ligeira à tarde, suor
durante a noite, dores no peito, perda de peso. Quando a doença piora, o muco
bronchial é acompanhado de sangue.
A melhor prevenção contra esta doença é o fortalecimento do sistema
imunológico, como descrito encima. Um doente com tuberculose precisa de
antibióticos e assistência médica. Adicionalmente devem-se seguir as
recomendações descritas para o tratamento da bronquite.

Vermes
Hà muitos tipos diferentes de vermes e parasitas, que podem viver no intestino
de uma pessoa. Os grandes vermes, lombrigas de diferentes tipos podem ser
vistas nas feses. Alguns tipos podem-se verificar nas feses, outros são evacuados
muito raramente.
Prevenção
1) Devem-se sempre usar latrinas.
2) Devem-se sempre calçar sapatos quando se lavra a terra.
3) Diáriamente mastigar um pedaço (a volta de 5x5 cm) de uma folha de papaia
(Carica papaya) ou de vez em quando tomar um colher de chá cheia de
sementes de papaia. Os vermes não “gostam” deste sabor!

Tratamento
1) Carica papaya (Papaia)
Os frutos verdes da papaia contéem a enzima papaina, que é muito eficaz na
eliminação da maioria de tipos diferentes de vermes.
Consegue-se uma seiva fazendo cisuras num fruto verde pendurando ao
tronco.
Toma-se a seiva de manhã em jejúm e com uma grande quantidade de água e
pulgante. Um laxante eficaz é a Cassia alata (Livra fogo): deite uma
chávena de água a ferver sobre um colher de chá cheia de folhas secas ou de
casca. Filtre depois de 10 min e beba esta mistura antes do deitar. Também é
necessário beber muita água.
Dosagem d seiva de papaia para o tratamento de vermes
Idade (anos idade)
número de colheres de chá
6 meses - 1 ano
½
1 - 3 anos
1
4 - 6 anos
2
7 - 13 anos
3
14 anos e mais
4
Este tratamento também se pode administrar em casos de diarreia. Como a
papaina nao pode eliminar todos os vermes de uma vez, é necessário repetir
este tratamento depois de uma semana com precaução.
Uma alternativa seria de comer uma colher de sopa de sementes de uma
papaia madura 3 vezes ao dia e durante 3 dias. Para crianças administrar uma
quantia menor, conforme o peso. Beber muita água para eliminar todos os
vermes mortos.
2) Euphorbia hirta (Erva andorinha)
Mistura: Euphorbia hirta (planta sem raizes) 1 mão
folhas de papaia
1 mão
Ferve-se esta mistura com um litro de água durante 2 min. Deixar repousar e
depois filtrar. Bebe-se durante o dia. Se uma criança não quer beber esta
mistura, faz-se a preparação só com a Erva andorinha.
3) Leucaena glauca (Leucena): contra lombrigas intestinais e ascáridas.
Secar 30 sementes maduras, pilar e tomar este pó misturado com 1 copo de
água quente, 2 horas depois do pequeno almoço. Crianças devem tomar uma
quantia menor, conforme o seu peso. Não é aconselhável para crianças com
menos de 7 anos. Efeitos secundários: problemas do estómago e/ou diarreia.
4) Cucurbita maxima (Abóbora): contra a lombriga solitária (Taenia solium).
Misture 100g (ou 20 colheres de sopa) sementes piladas com um bocado de
água. Tomar esta mistura com um laxativo, em jejúm. O laxativo é muito
importante, porque os vermes não morrem mas somente ficam paralizados.
Como laxativo natural pode-se comer uma grande quantidade de papaia ou
manga madura.

Capitulo 8: Dez recomendacoes para os governos do sul
A luz de toda a informação contida dentro deste livro, anamed acredita que se os
governos fossem a tomar os seguintes passos, a sua provisão de saúde estaria
imensamente melhorada.
1. Dar apoio positivo a pratica de Medicina Natural, e ter um relacionamento de
trabalho próximo entre os curandeiros e médicos. A Organização Mundial de
Saude (OMS) já promoveu tal colaboração desde a declaração de Alma Ata de
1978, e elaborou a “Estratégia da Medicina Tradicional 2002-2005”19
2. Apoiar associações de curandeiros não de acordo com as suas reivindicações mas
de acordo com a dimensão que seguem o “Código de Conduta para Curandeiros
Naturais”20
3. Apoiar especialmente os hospitais que usam recursos localmente disponíveis, em
particular, plantas que curam. Encorajar hospitais a estabelecer uma horta de
plantas medicinais.
4. Por causa da necessidade urgente, abrir escolas ou colégios de Medicina Natural
para que cada enfermeiro, médico e curandeiro possa desenvolver um maior
conhecimento de plantas medicinais. Reconhecer e apoiar esses centros pela
excelência em Medicina Natural que já existe.
5. Pedir a OMS para dar apoio cientifico para investigação de plantas medicinais
indígenas.
6. Insistir que apoio financeiro do estrangeiro tenha a prioridade de apoiar cuidados
preventivos e a produção local de Medicamentos Naturais, ao invés de importar
medicamentos.
7. Resistir de todas maneiras possiveis a patenteação do conhecimento tradicional
do vosso povo, e de qualquer propriedade de planta, animal e humanos,
incluindo espécies genéticas do vosso país.
8. Retirar da membrasia da Organização Mundial do Comercio (OMC) agora, e
enquanto a OMC
a)

mantém a sua decisão de estender a protecção de medicamentos fabricados
concedidos pelos patentes de 5 a 20 anos 21. Insistir ao direito de obter
medicamentos que salvam vidas mais baratos possíveis sem encarar ameaças
de desafios legais ou sanções de negócios.

b) Impede, portanto os países em via de desenvolvimento de desenvolverem sua
própria industria farmacêutica. Alemanha teve 85 anos para desenvolver sua

Veja: WHO Policy Perspectives on Medicines, No 2, May 2002, "Traditional Medicine –
Growing Needs and Potential".
20
Veja Hirt and Lindsey, ”Medicina Natural nos Trópicos: II Tratamentos” Seminar handbook,
anamed 2002
21
The World Trade Organisation's Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
has set a worldwide standard for protecting patents: i.e. 20 years patent protection on all forms of
products and processes.
19

própria industria farmacêutica sem as regras de patentes (ex. de 1883 a
1968)22. Como resultado, Alemanha se tornou o exportador principal de
drogas medicinais do mundo. Insistam portanto ao mesmo privilegio para o
desenvolvimento da vossa própria industria farmacêutica!
c) Recusa penalizar países e firmas que, em nome da venda livre, produza e
permita a produção de bens perigosos no Norte enquanto o seu uso ou venda
sejam lá são proibidos, ex. certas pesticidas, sabão que contem mercúrio.
9. Trabalhar junto com instituiçõe cientificas e igrejas para desenvolver
medicamentos biológicos e químicos, e criar ou desenvolver “seedbanks” para
plantas medicas. É um imperativo ético que toda informação disponível sobre a
produção de medicamentos deve estar disponível para o benefício das pessoas
mais pobres.
10.Apoiar iniciativas que produzem produtos saudáveis localmente. Produzir e
vender produtos de alta qualidade no vosso próprio país, ex. medicina natural,
sabão de saúde e cosméticos, alimentos produzidos organicamente sem
pesticidas, carnes produzidas com humanidade, etc.
Recuse importar bens de valor baixo ou baixa qualidade, e especialmente
produtos perigosos, ex. carnes contendo hormonais para crescimento, sabão e
cosméticos que contém mercúrio, pesticidas e químicos agrícolas que são
banidos no Norte.

É absolutamente seguro saudar doentes de SIDA por aperto de mãos.
Semelhantemente, faz sentido completamente que todos os indivíduos e
grupos numa aldeia, um distrito ou mesmo um país, apertar as mãos e sentarse juntos. Por escutarmos uns aos outros, novas possibilidades emergem pelo
que o problema de SIDA pode ser resolvido juntos.
1883, the Convention of Paris for the protection of individual property rights. Until 1968 this
rule was not applied to medicines in Germany! Thus for 85 years Germany was able to develop its
own pharmaceutical industry.
22

Appendix 1: Pasagens Bíblicas úteis23
2 Coríntios 1:3-4 nos encoraja para
consolar os outros com o consolo que
recebemos de Deus.
Mateus 22:39 registra a resposta de Jesus
nos dizendo para amar o nosso
próximo, quando foi perguntado qual
era o maior mandamento de todos.
Mateus 25: 31-46 relata a parabola das
ovelhas e bodes na qual o julgamento
eterno é ligado a como demonstramos
a nossa fé através da acção prática
para o necessitado.
Marcos 1:40-45 nos mostra Jesus tendo
compaixão pelo homem com lepra, A Igreja Cristã esteve constantemente
em conflito com o ponto de vista
uma doença que nos tempos do Novo
Africano em relação ao casamento,
Testamento
era
associada
a
considerável estigma e discriminação. porque insistia que os homens tivessem
somente uma esposa.
João 8: 2-11 mostra Jesus recusando
Hoje, por causa da propagação do
condenar a mulher apanhada em SIDA, algumas praticas tradicionais,
adultério e convidando “alguém sem sociais e culturais estão crescentemente
pecado” na multidão para atirar a sendo questionadas, ex. poligamia e a
primeira perda.
tradição de tomar a esposa do falecido
irmão como uma esposa.
Lucas 10:25-37 encoraja-nos a servir
praticamente
e
sacrificialmente
através da história do Bom
Samaritano, que cuidou de alguém,
apesar do ódio étnico que existia
entre os Judeus e Samaritanos. Ele uso a comida (vinho e vinagre) que estava
levando para tratar feridas, um bom exemplo do uso de alimentos como
medicamento.
Provérbios 3:5-8 nos encoraja a seguir os caminhos de Deus e não os nosso
próprios. Podemos portanto perguntar, Qual é o caminho de Deus em relação
ao nossos relacionamentos sexuais?

Thanks for some of these notes to Pastor Sam Mugote, The AIDS Intervention Programme
(TAIP), Uganda, recorded in “HIV/AIDS Study Pack for Community Development Workers”,
Tearfund, 1999.
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Appendix 2: A fita da SIDA
Transforme o vermelho em verde!
A seguinte discussão é a soma de várias conversas gravadas em Musoma, Tanzânia.
Os participantes foram Maike Ettling, chefe alemão da divisão de saúde da Diocese
de Mara, da Igreja da África Interior da Tanzânia; o dr. Peter Feleshi, médico e
conselheiro (oficialmente registrado) de SIDA; Philip Mateja, evangelista e oficial
de ligação da entitade anamed-Tanzânia; vários indivíduos portadores do vírus HIV
(denominados A, B, C, etc. – Possuímos os nomes completos deles); e o dr. HansMartin Hirt, farmacêutico de Winnenden, Alemanha.
Martin: Peter, nenhuma outra doença, e nenhum sermão, tem resultado em tantos
debates e mudanças de vida, como a SIDA. Seria, portanto, perigoso descobrir um
tratamento para a SIDA? Milhares de conselheiros ganham a vida aconselhando
portadores dessa doença, sem pensar na indústria farmacêutica . . .
Peter: E não se esqueça de que os curandeiros e feiticeiros tradicionais também
ganham muito dinheiro por causa da SIDA.
Pessoa A: Já tomei as ervas receitadas pelo curandeiro tradicional John durante os
últimos 18 meses, mas não surtiram nenhum efeito para mim.
Pessoa B: Acho necessário contradizer essa afirmação. Meu pai foi curandeiro
tradicional e compartilhou muitos conhecimentos comigo. Em 2002 eu andava
sempre doente, e tinha abcessos por todo o corpo. A clínica me examinou e, e os
médicos me declararam portador do vírus HIV. Segui a receita do meu pai para
doenças venéreas; misturei a casca de 10 árvores diferentes, bebi com regularidade o
chá feito dessa casca, e agora – três anos depois – sou forte novamente. Já não tenho
abcessos, mesmo sem tomar chá de artemísia nem pó de moringa – Mesmo assim,
sou bem forte (ri).
Martin: Não quero ser inquisitivo demais, mas por acaso você estaria disposto a
compartilhar essa receita conosco?
Pessoa B: De jeito nenhum! Nem por todo o dinheiro do mundo! É um segredo que
Deus me deu por meio do meu pai. Só posso passá-lo para meus próprios filhos.
Martin: Nosso colega Innocente Balagizi nos falou dos sidáticos de Bukavu/Congo,
que estavam literalmente no fundo. Com a ajuda das receitas secretas dos
curandeiros os pacientes engordaram novamente, criaram bom apetite, perderam a
náuseu, e as pacientes do sexo feminino voltaram a menstruar. Mas mesmo assim,
essas receitas permanecem secretas. Por essa razão, nós vamos divulgar
publicamente os resultados de nossas pesquisas com a artemísia.
Paciente E: Como foi que a anamed descobriu essa planta por primeira vez?
Martin: Em 1996, ouvimos que o ingrediente artemisinina tinha sido patenteado
para tratamento da malária. Nós fizemos um teste com o chá, e descobrimos logo
que o chá era tão eficaz quanto os comprimidos. Algum tempo depois, ouvimos que
a artemísia era também patenteada para o tratamento de câncer. Fizemos um teste
com o chá, e novamente descobrimos que se prolongava a vida de alguns dos
pacientes. Em 1998 o sr. Xuande Luo patenteou a artemisinina para o tratamento da
SIDA. Ele alegou que a artemisinina era uma droga antiretroviral, com baixíssimo
índice de toxicidade. Portanto, pareceu-nos óbvia a necessidade de testar novamente
o chá, desta vez com sidáticos. Acho que você, Maike, fez isso, não é?

Maike: Sim, com uns 100 pacientes, e com grande sucesso.
Pessoa C: É bem unido nosso grupo Kaza Roho aqui.
Martin: Que grupo é esse?
Peter: “Kaza Roho” significa “Sejam fortes e corajosos”.
É um grupo de ajuda mútua, composto de portadores do vírus HIV – uns 35 em
Musoma e outros 15 em Bunda. Eles se reúnem duas vezes por semana, ou até mais
freqüentemente.
Martin: Onze de vocês vieram aqui hoje para apresentar um relatório no seminário.
Qual de vocês estará disposto a falar de si mesmo?
Pessoa F: Tenho 20 anos. Casei-me aos 16. Após a morte do meu segundo filho,
minha vida entrou em declínio. Sofri tuberculose, malária, dores de barriga . . . Não
queria comer nada. Minha mãe me carregava ao hospital, pois eu não podia mais
andar. Deram-me um remédio para a tuberculose, mas nada para a SIDA, pois eu
estava fraca demais para ingeri-lo. Claro que meu marido (um motorista) me deixou
e se casou com uma nova
esposa. Então alguém me falou do grupo Kaza Roho, e me tornei membro dele há
um ano. Agora consigo andar sem ajuda da bengala, e me sinto forte novamente.
Tomo chá de artemísia, como pó de folha de moringa, uso ungüento de artemísia,
etc. Não preciso mais dos comprimidos ARV (antiretrovirais). Sei que posso obtêlos de graça, mas não preciso deles.
Martin: Vocês parecem um grupo bem misto. Têm alguma coisa em comum?
Pessoa C: Somos todos portadores do vírus HIV. Ao tornar-nos membro deste
grupo, estávamos todos gravemente doentes. Mas hoje se nota pouca ou nenhuma
diferença entre nós e o resto da população. Alguns de nós voltaram a trabalhar em
casa, e outros ganharam emprego fora do lar. O que mais nos une? Já não estamos
zangados nem ressentidos. Pelo contrário, vivemos na esperança, e com gratidão ao
nosso Criador, que nos deu tantas boas plantas e possibilidades de vida. E que mais?
Ah sim, em vez de sermos sidáticos, somos agora tutores e oferecemos seminárioa
para pessoas doentes e sadias!
Pessoa A: E às vezes ganhamos alguma remuneração por nosso ensino (ri).
Martin: E o que vocês recomendam nas suas aulas?
Pessoa D: Dizemos, “Vá logo fazer um teste do HIV. Se ele sair positivo, indicando
que você é portador(a) do vírus HIV, comece já a terapia com chá de artemísia e pó
de moringa. Quanto mais cedo você der início ao curso de tratamento, maior a
chance de você não precisar das drogas ARV.”
Martin: E o que há de mau nas drogas ARV?
Pessoa E: No ano 2002, sofri uma diarréia e vômitos, mais um febre alto e a SIDA.
Tomei drogas ARV e antibióticos, e como resultado fiquei bem fraco. Comecei a
emagrecer, e cheguei a pesar só 37 kilos. Agora, em 2006, tomo chá de artemísia e
pó de moringa em conjunto com as drogas ARV. Já não tenho febre, os vômitos
chegaram ao fim e peso agora 56 kilos!
Martin: Como é seu programa no grupo?
Pessoa C: Nós ministramos coragem uns aos outros. Oramos e tomamos juntos as
refeições, e compartilhamos dicas sobre como viver melhor. E, claro, preparamos
juntos os medicamentos: chá de artemísia, pó de folhas de moringa, ungüento com
pimenta malagueta para reumatismo, ungüento para hemorróidas, etc.

Martin: E conseguem vender os medicamentos também às pessoas não-portadoras
do vírus HIV?
Pessoa: C: Por que não? Sempre nos rende um pouco de dinheiro. E ainda mais
importante, podemos preparar nossos próprios remédios e isso nos anima sempre.
Quando os pacientes gravemente doentes nos vêem sadios e contentes, eles ganham
esperança e coragem também. A maioria de nós chegou aqui literalmente de joelhos.
Pessoa D: Hoje faço limpeza e outras coisas em casa e assim ajudo minha família,
mas antes eu era um peso para os parentes.
Martin: As autoridades locais devem estar a dar os parabéns a vocês. Maike e Peter,
vocês devem ganhar o Prêmio Nobel!
Maike: Mas a realidade é outra. O hospital local tenta desacreditar-nos. O pessoal
do hospital aconselha os pacientes que é mentira afirmar que se pode prolongar a
vida com artemísia e moringa.
Philip: As clínicas são orgulhosos demais dos comprimidos ARV para colaborar
conosco. Mesmo assim, um médico do hospital me mandou recentemente um dos
seus pacientes . . . , mas só de noite, entenderam? (ri)
Martin: Nos nossos projetos de anamed bem no interior da República do Congo,
100% dos sidáticos bebem chá de artemísia, pois não dispõem das drogas ARV. Mas
o caso de vocês é bem diferente.
Os pacientes daqui têm escolha, pois ao seu grupo se oferecem de graça tanto os
remédios “químicos” como os “naturais”.
Maike: Neste momento temos 35 sidáticos no grupo. Cada um deles determina seu
próprio tratamento. As escolhas são assim:
7 pessoas: artemísia e moringa
2 pessoas: artemísia, moringa e aloé
2 pessoas: artemísia, moringa e Cotrimoxazol (um antibiótico)
15 pessoas: artemísia, moringa e ARV
3 pessoas: artemísia, moringa, aloé e ARV
5 pessoas: artemísia, moringa, mamão (papaia) e ARV
Uma outra pessoa costumava tomar somente ARV, mas hoje mesmo passou a tomar
chá de artemísia após vencer a dúvida criada na mente dele pelo pessoal do hospital.
Em outras palavras, um terço dos pacientes passa muito bem com o tratamento da
anamed, mais nada, ao passo que dois terços dos pacientes preferem tomar também
as drogas ARV.
Martin: No ano passado, bem menos pacientes tomavam as drogas ARV.
Peter: Certo. Mas mais recentemente as drogas ARV, pelo menos aqui na Tanzânia,
passaram a ser oferecidas de graça, e as pessoas não querem perder esta
oportunidade.
Paciente D: Mas em muitas regiões que não estão disponíveis as drogas ARV. E
em outros países africanos nem existem drogas ARV autênticos, senão apenas as
falsificadas; e se existem, custam um dinheirão.
Paciente C: Mas conseguimos as drogas ARV somente quando nosso índice de
CD4 é inferior a 200. Se um paciente vem à clínica com indice de CD4 de 201, por
exemplo, tanto pior para ele. Essa é a vantagem da artemísia. Sempre conseguimos
artemísia, seja qual for nosso indice de CD4.

Paciente E: Durante muitos anos passei muito bem, tomando apenas artemísia e
moringa. Mas recente minha saúde piorou, e agora tomo também drogas ARV.
Martin: Há na Alemanha uma organização que critica a anamed, alegando que, se
receitarmos a artemísia “não-científica” e também as drogas ARV “científicas”, o
tratamento vai levar mais tempo para surtir efeito, portanto estamos a colocar em
perigo a vida dos pacientes.
Peter: Bobagem! Muitos pacientes estão tão doentes, tão subnutridos, tão
emagrecidos, que se fossem tomar apenas as drogas ARV, iriam morrer logo dos
efeitos secundários. Por isso, nós os alimentamos com moringa e fortalecemos o
sistema imunológico deles com artemísia; depois resolvemos juntos – nós e eles – se
eles vão precisar, ou não, das drogas ARV.
Martin: É muito importante que vocês registrem todos estes tratamentos – sejam
bem ou mal sucedidos – com exatidão.
Peter: Para dizer a verdade, estamos num apuro financeiro, e não há jeito de
empregar um perito em estatística. Se tivéssemos mais uns 50-100 euros por mês,
seria viável.
Martin: Eu gostaria de procurar um doador. Temos o seguinte problema: A
indústria da “medicina moderna” nos acusa sempre de não termos realizados estudos
clínicos apurados – mas não há ninguém disposto a custear tais estudos. A indústria
médica não sai lucrando das plantas que cultivamos em nossas próprias hortas, e o
governo mesmo não recebe impostos de importação nem valorização do produto!
Portanto, somos obrigados a ter sonhos um pouco mais modestos, visando “estudos
observacionais”. Mas mesmo assim, graças à Internet, podemos divulgar nossos
achados ao mundo inteiro. Peter, eu gostaria que você descrevesse os remédios que a
anamed emprega.
Peter: Chá de artemísia, durante a fase aguda – um litro de água fervente a 5
gramas de folhas secas por dia, e depois 250 ml de água em 1.5g de folhas durante a
fase crônica.
Aloé: Uma colherada (chá) de gel de aloé 1-3 vezes ao dia. Mamão/Papaia: Uma
vez ao dia, 1-3 colheradas (chá) de semente (fresca ou seca) moída. Moringa: 3
vezes ao dia, 1 colherada (chá) de pó de folha de moringa, misturada na comida.
Todos os pacientes também recebem tratamento adicional da anamed de acordo com
seus sintomas particulares, como se descreve no livro sobre a SIDA publicado por
essa organização.
Maike: Na semana passada, uma sidática veio me consultar. Tinha feridas abertas e
uma bronquite medonha. Recomendei que ela passasse “açúcar de mamão anamed”
na ferida e tomasse chá de eucalipto para a bronquite. Hoje me encontrei novamente
com ela; pude verificar que a ferida estava quase totalmente sarada e que não havia
quase nenhum vestígio da bronquite. Confesso que fiquei profundamente
impressionado!
Martin: Sempre divulgamos suas experiências aos demais interessados. Acabamos
de receber respostas entusiastas da Etiópia, Malawi, Congo e outros lugares também.
Um grupo da anamed na África do Sul já estabeleceu uma Clínica Artemísia para
SIDA com 20 leitos, e deseja aumentar o tamanho da clínica para mil leitos! A horta
da clínica consiste em 3 hectares da planta artemísia annua!

Philip: Nós também poderíamos tratar um número igual de pacientes com malária e
SIDA, mas como, se nós mesmos não recebemos ordenado e somos obrigados a
lutar constantemente para alimentar nossas familias?
Peter: Acho que devemos conversar com Bill Gates.
Martin: Isso já fizemos, mas Bill Gates não costuma distribuir dinheiro a indivíduos
nem a entidades pequenas, mas somente através de grandes empresas. O “Fundo
Global” não pode sustentar-nos, pois não funcionamos como entidade
governamental, e o “Avanço Remédios para Malária” não está disposto a apoiarnos porque não colaboramos com a indústria. Já que nem a indústria européia nem
os governos africanos têm interesse nos mais probres da terra, nem desejam
realmente ver o fim da SIDA pandêmica, enfrentamos uma luta bem árdua. Em
outras palavras, ao colaborar apenas com tais organizações, Bill Gates está limitando
suas próprias perspectivas de sucesso.
Philip: Se fosse sustentar o trabalho ao nível local, essa organização poderia
economizar bastante dinheiro.
Martin: Eu também não entendo. Milhares de organizações estão levantando fundos
para comprar remédios para a SIDA, mas raramente examinam nossos achados – por
exemplo, o fato de um terço dos pacientes nem pedir as drogas ARV mesmo quando
estas são distribuídas de graça. Em outras palavras, em vez de gastar 6 bilhões de
dólares por ano, como atualmente fazem, poderiam poupar 2 bilhões por ano se
tomassem a sério esta nossa conversa. Se assim fizessem, a importância
economizada poderia ser empregada para plantar hortas de plantas medicinais e
implementar medidas preventivas. Será que alguém se interessa em tal aproximação
ao problema? Vamos ver . . . .
Maike: Obviamente, não temos segredos. Qualquer médico pode visitar-nos e
acompanhar nosso trabalho, e qualquer pessoa pode participar dos seminários da
anamed em Musoma. Esteve aqui há pouco uma equipe de televisão da Alemanha,
seguida de um grupo de médicos dos Estados Unidos. Damos as boas-vindas a
grupos que não desejam somente observar nosso trabalho como também dar apoio a
ele. Os interessados podem contactar o telefone 00255-784-637611 ou
maike@juasun.net.
Peter: Mas também estamos preparados para tratar pacientes da Europa ou dos
Estados Unidos. Eles poderiam morar aqui, custeando as próprias despesas num
hotal de Musoma e recebendo nosso tratamento por apenas uma fração do que
teriam que gastar nos seus países de origem. Meu número de contacto é 00255-784454778 ou feleshipeter @yahoo.com.
Martin: Com muito prazer vou divulgar essa informação a outras pessoas.
Agradeço a todos vocês a boa disposição de compartilhar conosco seu sofrimento e
sua felicidade.
Direitos: anamed Winnenden. Sintam-se à vontade para divulgar esta informação,
contanto que mencionem a fonte dela. É proibido utilizar esta informação para
promover a venda de produtos comerciais.

Appendix 3:Organizações, publicações e Web-sites
UNSIDA é um programa de colaboração das Nações Unidas sobre a SIDA e que envolve oito
Organizações de sistemas mundiais ligadas às Naçõ es Unidas viz. UNICEF, UNDP, UNFPA,
UNDCP, ILO, UNESCO, the World Health Organisation and the World Bank: www.unSIDA.org
Várias publicações e boletins informativos podem ser descarregadas(downloaded) dos sites da Web.
AVERT (Averting VIH and SIDA) é uma sociedade caritativa internacional contra a SIDA com base
na Gran-Bretanha e que oferece fundos informativos no seu Site da Web: www.avert.org/contact.htm
For information on the medical aspects of VIH/SIDA:
TALC – Teaching SIDA At Low Cost. TALC produces very informative publications, slide sets,
videos and DVDs on the medical aspects of SIDA: www.talcuk.org.
US Department of Health and Human Services. Federal resources on clinical research, VIH
treatment and prevention, and medical practice guidelines. www.SIDAinfo.nih.gov/guidelines/
The South African National SIDA Treatment Advocacy Project: http://www.natap.org/
For information on Natural Medicine treatments for SIDA patients:
Much has been written on nutrition, e.g. see the Abha Light Foundation in Kenya www.abhalight.org
There is less reliable information on treatments, but see “Home-based care herbal treatment guideline”,
National SIDA Control Programme, Ministry of Health, Lilongwe, Malawi, May 1998.
For campaigning and networking organisations:
SIDA Portal. Lively global network. News and discussion forums. www.SIDAportal.org
Médecins sans Frontières. "Campaign for access to essential medicines": www.accessmed-msf.org/
The Buko Pharma-Kampagne, based in Germany, monitors the marketing practices of the
pharmaceutical industry in developing countries and in Europe. www.bukopharma.de/ - site in
German.
SIDA Consortium based in South Africa: www.SIDAconsortium.org.za/
For NGOs actively working with VIH/SIDA in sub-Saharan Africa:
PROMETRA International. Conducts scientific research into the efficacy of African herbal
preparations in VIH/SIDA. Active in 22 countries. www.prometra.org
“Traditional and Modern Health Practitioners together against SIDA” - THETA, Ugandan NGO
working with traditional healers in VIH/SIDA education, counselling, patient care. www.thetaug.org
Action Aid works in more than 30 countries in the Tropics. www.actionaid.org.uk
Afro-Nets: African Networks for Health Research and Development: www.afronets.org/index.php
Red ribbon, an SIDA portal in South Africa: www.redribbon.co.za/home/default.asp
For VIH/SIDA resource organisations:
VIH Medicine 2007 is the 15th edition of a medical textbook that provides a comprehensive and upto-date overview of the treatment of VIH Infection. www.VIHmedicine.com/
The International SIDA / VIH Alliance a resource network for community groups undertaking VIH
prevention, SIDA care and orphan projects in developing countries: www.SIDAalliance.org
Community work resources for small groups:
Tearfund in the UK have produced a number of publications, including a recent pack: “Bring
childhood back to life”: www.tearfund.org/
Many countries have their own SIDA coordinating bodies. In Kenya, for example, is the Kenya SIDA
NGOs Consortium (KANCO – “a premier national membership network of NGOs, CBOs and Faith
Based Organizations involved or have interest in VIH & SIDA activities in Kenya”: www.kanco.org/).
Most countries have a range of organisations that have been formed to care for SIDA patients. Please
find out what organisations are active in your district, and introduce them to “Natural Medicine”.
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Appendix 4
Boletim dum doente com VIH / SIDA

Apelido ………………………………………… Primeiro nome ……………………………………………. data de nascimento ………………………….
sexo …………………… endereço……………………………………………………………………........... data do início do tratamento…………………..
No

Sintomas

1
2
3
4

Diareia (vezes por dia
Febre ersistente (grao)
Peso (kg)
Tosse crónica (tuberculose ou
pneumonia) *
Candida albicans *
Kaposi’s Sarcoma *
Herpes zoster *
Problemas da pele *
Número de células CD4+
Outros sintomas?
p.e.gastrite, problemas psíquicos

5
6
7
8
9

inicio

1

2

3

Mês do tratamento
4
5

*escreva da maneira seguinte:: - não há problemas, + problema leve, ++ problema moderado, +++ problema sério
Pormenores do tratamento e da condição do doente
Mês 1

ano 1

Mês 2

ano 2

Mês 3

ano 3

Mês 4

ano 4

Mês 5

ano 5

Mês 6

ano 6

6

12

24
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veja o web-site para os preços e pormenores das publicações: www.anamed.net
INGLÈS
105
Hirt/M’Pia, ”Natural Medicine in the Tropics I: Foundation text”,
106
This book together with colour posters (403)
109
Hirt/Lindsey, “Natural Medicine: II Seminar handbook”
113
“Natural Medicine: III Seminar Leader's Resource Kit”
114
Lindsey, "Making peace: Biblical principles"
115
Natural Medicine IV "AIDS and Natural Medicine"
116
Document: “Four ULOG solar ovens and one drier: Construction plans and uses”
117
Document: “Neem in medicine and agriculture”
403
Colour poster of 60 tropical med. plants (folded or as roll?)
419
anamed Moringa Reader
421
Seeds of Moringa oleifera + stenopetala with anamed Moringa Reader
107
Lindsey/Hirt ”Use Water Hyacinth!” (inc. instructions for solar oven constr.)
201
Report ”Mercury Soaps: A Modern Day Scandal”
204
Document 1”Artemisia annua anamed: Cultivation, harvest, and uses of A-3”
220
Document 2 ”Malaria: Artemisia annua: From research to experience”
ALEMAO
101
Hirt/M’pia ”Natürliche Medizin in den Tropen I”
102
This book together with colour poster (401)
401
Colour Poster, 70x100cm, ”Heilpflanzen in den Tropen" (folded or as roll)
303
Information re seeds of healing plants: purchase, preservation
202
Document "Malaria: Artemisia annua" with an illustrated cultivation guide
FRANCÈS
103
Hirt/M’Pia ”La Medecine Naturelle Tropicale I”
104
This book with colour poster (402)
112
“La Medecine Naturelle Tropicale: II Traitements" Seminar handbook, 40pp
118
“La Medecine Naturelle Tropicale: III Guide du Formateur”
122
“La Medecine Naturelle Tropicale: IV Le SIDA et la Médecine Naturelle"
402
Colour poster, 70x100cm, ”Plantes médicinales tropicales"(folded or as roll)
420
Brochure informative anamed: le moringa..........
422
Seeds of Moringa oleifera + stenopetala with Brochure informative anamed: le moringa
206
Report ”Mercury Soaps: A Modern Day Scandal” (French)
203
Document ”Malaria: Artemisia annua” with an illustrated cultivation guide
PORTUGUÈS
120
Hirt/M’Pia “Medicina Natural nos Trópicos I”
111
”Medicina Natural nos Trópicos: II Tratamentos” Seminar handbook
205
Information ”Malaria: Artemisia annua” with an illustrated cultivation guide
405
Colour poster of 60 tropical med. plants (folded or as roll?)
ESPANHOL
110
Hirt/M’Pia ”Medicina Natural en los países tropicales - Part A” 160pp
121
“Medicina Natural” – Part B includes extracts from NMII, III & IV. 40 pp A4
207
Information: "Malaria: Artemisia annua" with an illustrated cultivation guide
SWAHILI
123
Hirt/M’Pia, “Madawa ya asili: I”
119
Hirt/Lindsey, “Dawa za asili katika nchi za joto: II Uzoefu” Seminar handbook
AMHARIC (Ethiopia and Eritrea)
125
Hirt/Lindsey, “Natural Medicine: II Treatments” Seminar handbook
126
Natural Medicine IV "AIDS and Natural Medicine"
OUTROS MATERIAIS
411
Dried Artemisia annua anamed leaves – as raw material, 50g.
437
Dried Artemisia annua anamed leaves – as raw material 1000g.
501
Moringa oleifera leaf powder 100g
400
White sheet, 70 x 100cm, laminated on both sides for teaching with markers
404
Colour poster of 60 medicinal plants, no text, laminated for use with markers
408
Seeds of 10 different tropical plants (ready for germination)
409
Anamed Artemisia Programme Starter-kit with 5000
412
Artemisia, refill pack of 5000 seeds, only for people who have already purchased 409...

435

Hygrometer (to determine the expiry date for dried leaves, foodstuffs etc.) .

Este desenho muito velho da Ucraine mostra, como uma criança africana quer
ajudar com um antidote apropriado uma criança europeia, que caiu dentro dum
cacto
É ainda certo, que a população africana tem muito a ensinar sobre as plantas
medicinais.
Com a doença de SIDA mais e mais conhecimento desaparece e a geração mais
velha morre antes de passar os seus conhecimentos tradicionais para a geração
seguinte.
Por isso, a tarefa de compartilhar os conhecimentos sobre a SIDA e a medicina
natural fica mais urgente cada dia.

