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A medicina antroposófica é norteada por um sistema integrador de tratamento 

multimodal que visa ser baseado conforme uma compreensão holística do homem, da 

natureza, das doenças e tratamentos. Seus conceitos são baseados em quatro níveis de forças 

formativas e no modelo de uma constituição humana tríplice. Esses medicamentos são 

fabricados a partir de substâncias oriundas de plantas, animais e minerais. Sendo eles 

arquitetados, desenvolvidos, e produzidos através de processos farmacêuticos usuais, 

descritos nas farmacopeias homeopáticas e conforme uma visão antroposófica do ser humano, 

tendo em vista sempre a natureza e das substâncias com rico teor terapêutico e farmacológico 

que, muitas vezes, são dinamizadas. Este estudo teve como objetivo geral abranger o 

conhecimento, focando na importância do uso dos medicamentos antroposófico, no seu 

benefício à saúde. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, realizado através de 

busca nas diferentes bases de dados.  Este trabalho teve como base de discussão 15 

documentos dentre artigos, jornais, sites, livros, revistas e monografias. Foram selecionados 

arquivos que estavam disponíveis na integra, em português e na língua estrangeira. Os 

materiais que não se encaixavam nessas premissas foram descartados deste estudo. Conclui-se 

que atualmente a medicina antroposófica, juntamente com os seus medicamentos, possui um 

conjunto integrativo de tratamento de vários meios naturais, que se apoia em um paradigma 

holístico do organismo, doença e tratamento, e pode ser totalmente integrado à medicina 

atual, nas práticas médicas e até mesmo nos hospitais. Ao denotar, a partir da visão 

antroposófica, medicar é descobrir processos que visam a natureza como principal fonte e 

mediador da saúde, que ajudam a resgatar a funcionalidade desse ser humano que torna esse 

um indivíduo doente. 
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