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Prefácio à 19a edição alemã

Este Consultório Pediátrico pretende ajudar principalmente jovens pais 
a obter segurança ao lidar com seu filho, estando este sadio ou doente. 

O livro é estruturado de forma que, com o auxílio do índice remissivo 
detalhado, seja possível obter rapidamente a informação necessária no 
caso de uma ocorrência aguda. Contudo, também foi escrito para se ler 
e refletir sobre o que as crianças necessitam para seu desenvolvimento, 
e o que pais, educadores, médicos e terapeutas que cuidam delas podem 
oferecer-lhes.

Na primeira parte estão descritos o reconhecimento, a problemática 
e os procedimentos terapêuticos em situações patológicas. Nosso objetivo 
é dar um apoio aos pais, para que, ao observar e acompanhar seus filhos 
doentes, eles aprendam a avaliar quando uma visita ao médico é im-
prescindível ou deve ser feita por precaução, e o que eles mesmos podem 
fazer em casa. Portanto, limitamos os conselhos terapêuticos principal-
mente a medidas de caráter geral provenientes da farmácia caseira e aos 
cuidados que podem ser dispensados no lar.

Na segunda parte apresentamos as fases do desenvolvimento infan-
til e como acompanhá-las com os melhores meios pedagógicos e médicos 
possíveis. Devemos a visão holística da síntese de processos corpóreos, 
anímicos e espirituais ao estudo e ao trabalho prático com a imagem 
do ser humano da Antroposofia de Rudolf Steiner. Preocupamo-nos es-
pecialmente com o que pode ser feito para prevenir distúrbios do de-
senvolvimento e de adaptação, tendo em vista as atuais condições de 
vida, tantas vezes tão inadequadas para as crianças. Portanto, não 
apenas damos sugestões para brincadeiras apropriadas à idade, cul-
tivo dos sentidos, alimentação, vestuário e um sono sadio; tratamos 
igualmente, em detalhes, de questões centrais do estilo de vida: como 
lidar conscientemente com o tempo, ritmos que propiciam a saúde, o 
cultivo de valores religiosos e espirituais, bem como atividade artística.

A terceira parte é dedicada à pedagogia e suas possibilidades tera-
pêuticas. Nossa época necessita de uma nova cultura familiar e educa-
cional, que não negligencie o fomento do desenvolvimento individual, 
atualmente sob a pressão de adequação às condições sociais e econômi-
cas. Questões relativas ao sentido da vida — igualmente em situação 
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de enfermidade e deficiência — deveriam ser tão consideradas quanto 
importantes relações no desenvolvimento histórico da humanidade 

A criança procura pessoas que a aceitem, que possam oferecer-lhe 
segurança, proteção e encorajamento. Inicialmente ela nada mais quer 
senão ‘tornar-se humana’, poder ser como é, e então efetuar os passos 
seguintes. O que fortalece a criança nisso e a ‘conduz a si mesma’ é jus-
tamente essa qualidade da relação e do encontro pessoais. Ela libera 
forças ou, em caso negativo, constitui um motivo de retração e enfra-
quecimento da personalidade infantil. Pode-se notar de imediato quan-
do uma criança se sente ‘em casa’ também do ponto de vista anímico, 
do mesmo modo como se percebe quando ela mesma se sente impor-
tuna, ou quando não tem como principal referência um ser humano, e 
sim uma televisão ou computador. Valores humanos centrais como ho-
nestidade, respeito mútuo, querer compreender e estabelecer confian-
ça não são determinados somente pelo clima familiar ou pela qualida-
de do jardim de infância ou da escola. Esses valores conferem brilho 
à infância, tornando-a um manancial de forças para a vida ulterior.

Nesta 19ª edição nós fizemos novamente atualizações nos capítulos 
sobre alimentação e as vacinas, e buscamos formulações mais precisas 
em alguns trechos do texto, atendendo a perguntas ou sugestões de nos-
sos leitores e colegas de especialidade. Acrescentamos ainda outras su-
gestões terapêuticas.

No endereço da internet www.kindersprechstunde.com [na parte 
inferior dessa página] encontram-se alguns vídeos mostrando [com ex-
plicações em alemão] as mais importantes técnicas de enfaixamento e de 
aplicações externas, conforme estão descritas nas páginas 607 ss.

O Consultório Pediátrico deve sua origem a um pedido do editor 
Johannes Mayer, como também de pais que repetidamente externaram 
o desejo de poder reler em casa o que havia sido conversado durante 
as consultas. Nossos sinceros agradecimentos a eles e a todos os que 
nos acompanharam durante o trabalho e nos deram seu apoio pessoal 
e profissional. Trata-se dos colegas Reinhild Engelen, Nicola Fels, Karl- 
Reinhard Kummer; Johannes Kühl (físico — para o capítulo sobre os 
fatores de risco da poluição eletromagnética), Petra Kühne (nutricio-
nista), Bartholomeus Maris (ginecologista), bem como Petra Lange, que 
assumiu a revisão das ‘Aplicações externas’. Um agradecimento espe-
cial cabe à pediatra Karin Michael, do ambulatório infantil do Gemein-
schaftskrankenhaus [Hospital Comunitário] de Herdecke, a quem não 
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devemos apenas indicações valiosas para esta nova edição, mas também 
a colaboração engajada na inserção dos diversos complementos e altera-
ções. Aos colaboradores da editora Urachhaus [Stuttgart], agradecemos 
pela cooperação sempre prazerosa.

Esperamos encontrar leitores e leitoras engajados e aguardamos, 
ansiosos, suas perguntas e sugestões estimulantes.

Michaela Glöckler
Seção Médica do Goetheanum 

Dornach (Suíça)

Wolfgang Goebel
Gemeinschaftskrankenhaus  

(Hospital Comunitário)
Herdecke (Alemanha)

Agosto de 2012
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