
Tratamento dos principais problemas de saúde de 
uma família ou comunidade, com recursos simples, 

caseiros ou naturais 
 
 

CUIDADOS GERAIS 
 

 

• Como apontamos vários recursos, como sucos, chás, banhos, 
compressas, aplicações locais, alimentação, etc., pode-se escolher 
vários deles simultaneamente, ou apenas um, a critério ou com 
base na sensatez. 

 

• O tempo de utilização das indicações é variável, mas geralmente 
vai até que sejam obtidos os resultados desejados. Em caso de 
persistência dos sinais e sintomas, deve-se procurar ajuda médica. 

 

• Várias enfermidades e problemas ligados à má condição de saúde 
não foram relacionadas neste manual, principalmente as doenças 
infecciosas (AIDS, tuberculose, tifo, malária, difteria, pneumonia, 
nefrite, etc.), que são situações mais graves e devem ser 
acompanhadas por um médico. Pelo mesmo motivo, também não 
incluímos doenças degenerativas como câncer, lupus, mieloma 
múltiplo, miastenia gravis, etc.,  

 

• Os problemas de saúde abordados em seguida são aqueles para os 
quais as indicações fornecidas apresentam resultados palpáveis, 
com base na experiência médica atual. Certamente que com o 
tempo, novas doenças e indicações serão acrescentadas ao acervo 
geral da medicina natural científica e estaremos publicando em 
edições posteriores deste manual. 

 
 
 
 

Ácido úrico 
 
O excesso de ácido úrico no organismo produz diversos problemas, como 
coceiras, descamação da pela dos pés, bolhinhas nos dedos que coçam, 
inflamações de articulações, gota, reumatismo e outros. É preciso evitar os 
alimentos produtores de ácido úrico: carne vermelha, fígado, rins, moela, 
coração, lingüiças, salsichas, salame, mortadela, etc. Também evitar os feijões 
em excesso, as frituras com óleos carregados e as bebidas alcoólicas, 
(infelizmente, principalmente a cerveja...).  
 
Suco medicinal: 
 



Bater no liquidificador 10 xícaras grandes de melancia sem caroço, com dois 
copos de suco de tangerina espremida, um maço pequeno de agrião e uma 
colher das de sopa de sumo puro de limão. Coar, adoçar com um pouco de mel 
e beber 1 copo (200ml) do suco, de manhã, outro à tarde e outro à noite, pelo 
menos uma hora antes ou depois das refeições. Preparar novamente se não 
sobrar. 
  
Outras recomendações: 
 
Amassar 2 dentes grandes de alho e deixar de molho em 2 copos de água, 
durante 6 horas. Coar e tomar ½ copo 3 vezes ao dia. 
 
 

Aftas 
 
As aftas são causadas por alimentação inadequada com aumento da acidez 
estomacal ou perturbações da condição química da saliva. Devem ser evitados 
os condimentos, os alimentos ácidos e irritantes, enlatados e de origem animal. 
Utilize alimentos como frutas não ácidas, de sabor doce. 
 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 3 xícaras grandes de aipo (salsão) picado, com dois 
copos de suco de lima-da-pérsia espremida, 6 jabuticabas grandes (se não for 
época, usar 4 pêssegos médios sem o caroço ou 2 peras). Coar, adoçar com 
um pouco de mel e beber 1 copo (200ml) do suco, de manhã, outro à tarde e 
outro à noite, pelo menos uma hora antes ou depois das refeições. Preparar 
novamente se não sobrar. 
 
Outras recomendações: 
 

• Mastigar 1 folha fresca de abacateiro. 
 
• Suco das folhas frescas de saião = Socar folhas da planta até formar 

sumo e aplicar nas aftas algumas vezes ao dia. 
 
• Mel de abelhas (cristalizado) - Aplicar sobre as aftas. 
 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
 
 

Alergia 
 
Existem muitos tipos de alergias, que são reações do corpo a determinados 
agentes externos. Entre os tipos de alergia estão os eczemas , urticárias, asma 



bronquite, rinite alérgica e outros. É importante a orientação médica para 
identificar, evitar e tratar a causa da alergia. Quando a causa é alimentar, é 
necessário suspender a ingestão do alimento durante alguns dias e observar a 
resposta do organismo.  
É importante a participação médica, pois há tratamentos com vacinas 
específicas dissensibilizantes com excelentes efeitos. A Homeopatia é uma 
opção muito eficaz para qualquer caso de alergia. Procurar um médico 
homeopata para os casos mais difíceis e complicados. 
Alergias são problemas geralmente herdados que não podem ser curados mas 
podem ser controlados. Para isso, além das indicações abaixo, as seguintes 
medidas são necessárias: 
 

• Banhos muito quentes devem ser evitados, preferir os frios ou mornos. 
• Cortinas, carpetes, tapetes são habitados por ácaros e devem ser 

evitados. 
• Evitar animais que soltam pêlos. 
• Evitar inseticidas em spray ou espiral. 
• Evitar permanecer muito tempo em locais com mofo ou umidade. 
• Evitar plantas e objetos que possam juntar poeira. 
• Evitar que fumem dentro de casa e evitar os ambientes em que fumem. 
• Lavar com freqüência as roupas de cama e colocar no sol roupas 

guardadas há muito tempo no armário 
• O chão e os móveis devem ser limpos com pano úmido. 
• Os ambientes devem ser bem arejados. 
• Praticar esportes e caminhar ao ar livre. 
• Travesseiros e colchões devem ser forrados com capas plásticas ou 

impermeáveis para evitar o contato com ácaros, responsáveis por 
alergias. 

 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 4 folhas tenras de alface comum fresco, com dois copos 
de suco de lima-da-pérsia espremida, 2 xícaras de folhas frescas de espinafre 
picado ou 1 xícara de tanchagem fresca picada, ½ xícara de sumo puro de 
limão. Coar, adoçar com um pouco de mel e beber 1 copo (200ml) do suco, de 
manhã, outro à tarde e outro à noite, pelo menos uma hora antes ou depois das 
refeições. Preparar novamente se não sobrar. 
 
Outras recomendações: 
 

• Comer com bastante freqüência mamão, melancia e melão.   
• Evitar o leite e seus derivados durante algumas semanas. 

 
 

Amidalite 
 
As amídalas são órgãos de defesa do organismo contra micróbios externos. 
Quando inflamam ou se infeccionam surge a amidalite, que pode ser causada 
por vírus, bactérias ou por uma combinação deles. Os sintomas são muito 



conhecidos como dor de garganta com dificuldade de engolir, mau hálito, febre, 
falta de apetite e, às vezes inchaço dos gânglios do pescoço e da mandíbula.  
É preciso atenção pois podem surgir complicações como febre reumática e 
nefrite. O tratamento comum é feito à base de antibióticos. Também bons 
resultados são obtidos com tratamentos conduzidos por médicos homeopatas. 
A cirurgia de retirada das amídalas está cada vez menos indicada e somente 
em casos crônicos e muito repetidos, quando não há resposta ao tratamento. 
Evitar os produtos gelados (sorvetes e refrigerantes), gordurosos, frituras e 
industrializados em geral. Adotar a alimentação natural, com frutas frescas e 
vegetais crus, fibras, etc..Evitar o ar-condicionado. Deve-se evitar o uso de 
remédios de farmácia sem orientação médica, pois isso pode produzir maus 
resultados e complicações. 
 
Indicações: 
 

• Bater no liquidificador 1 pepino médio (com casca) com dois copos de 
água e uma colher das de sopa de mel puro, e coar. Fazer gargarejos 
com o suco 3 vezes ao dia. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. Para crianças, colocar em sucos ou 
sopas. 

 
• Extrato de própolis a 30% - 10 a 20 gotas, em ½ água (ou na 

mamadeira), adoçado com mel ou melado, 2 a 3 vezes ao dia. 
 

 
Anemia 

 
O diagnóstico de anemia deve ser feito por médico, pois existem muitos tipos e 
classificações. A anemia mais comum acontece por redução da quantidade de 
ferro no sangue, que pode acontecer por falta do mineral na alimentação, por 
perda de sangue (inclusive na menstruação), em verminoses, etc. Há outros 
tipos de anemia produzidos por carências de vitamina B12 e/ou de ácido fólico 
(anemia perniciosa). Geralmente a anemia produz fraqueza progressiva ou 
constante. A alimentação deve ser composta de vegetais verde-escuros 
(agrião, brócolis, chicória, couve, espinafre, pimentão etc.), cereais integrais 
(aveia, germe de trigo, farinha integral, arroz integral etc.) e frutas frescas da 
época. O melado de cana e a rapadura são muito ricos em ferro e excelentes 
para combater os diversos tipos de anemia. Use também ovos (caipira), mel e 
lêvedo de cerveja. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador ½ maço de espinafre fresco, 1 xícara de salsinha fresca 
picada e 3 fatias grossas de abacaxi maduro, descascado, ½ beterraba média 
e uma cenoura pequena, 1 colher das de sopa de melado, em 1 litro de água. 
Coar e tomar 1 copo (200ml) 4 vezes ao dia, incluindo uma vez em jejum. 



 
Outras indicações: 
 
Chá de raiz de salsa. Ferver em 1 litro de água 1 xícara de raízes de salsa 
fresca picadas, por 12 minutos. Peneirar e guardar. Tomar 1 xícara, morna, 3 
vezes ao dia, 12 minutos antes das refeições. Preparar mais quando acabar. 
Para crianças pode-se acrescentar mel. 
 
Alimentos recomendados: 
 
Acerola. Caqui, Damasco. Jenipapo. Maçã. Melado. 
 
 

Arrotos 
 
Também chamado de aerofagia ou meteorismo. É a expulsão de ar e gases 
estomacais pela boca. Acontece o acúmulo de ar no estômago quando a 
pessoa come demasiadamente ou muito depressa, engole grande quantidade 
de ar, um fato muito comum em crianças novas e bebês recém-nascidos. 
Também podem acontecer devido à má mastigação e as más combinações 
alimentares. Deve-se diminuir a ingestão de feijão, ervilhas, lentilhas, repolho, 
cebola, batata, rabanete, acelga, guisados, couve-flor, arroz e sopas. Não 
tomar mais que um copo de leite por dia. 
É preciso mastigar bem os alimentos e evitar os líquidos às refeições,incluindo 
os sucos de frutas.  
Para o caso dos bebês, deve-se seguir a orientação específica para esses 
casos. 
 
Indicações:  
 
 
Ferver por 2 minutos ½ xícara de sementes frescas de mamão com 1 xícara de 
poejo ou manjericão ou hortelã picados (frescos), para 1 litro de água. Pode-se 
usar uma, duas ou três das plantas, mas elas devem sempre perfazer uma 
xícara ao todo, sempre picadas. Coar. Tomar 1 xícara após as refeições. 
 
 
 
        

Artrite 
 
É a conhecida inflamação dolorida das juntas dos dedos ou dos joelhos, 
punhos, tornozelos, cotovelo ou da coluna vertebral (aqui chamada de “bico de 
papagaio”). Suas causas são desconhecidas, mas atribui-se a acúmulo de 
ácido úrico (ver Ácido úrico), contusões, exposição prolongada ao frio, 
problemas nervosos, excesso de proteínas na alimentação, e vida estressante, 
alcoolismo, e outras.  Quando a doença está em sua fase aguda, percebe-se 
vermelhidão e inchaço nas articulações afetadas, além de fortes dores e perda 
de movimentos.  Na fase crônica ocorre sensação de fraqueza e surgem 
deformidades, por causa da atrofia dos músculos em torno da junta. É 



necessário evitar alimentos como: carne, fígado, rins, pescados, ovos, feijões, 
bebidas alcoólicas, café, chá-preto, frituras e chocolate. Acompanhamento 
médico é necessário. As indicações a seguir podem ser utilizadas juntamente 
com qualquer tratamento, pois só favorecem o organismo doente e não podem 
produzir danos.  
 
Alimentos indicados: Melão, melancia, laranja, agrião, arroz integral, nabo, 
rabanete. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 1 pepino médio com casca, 1 macinho de salsa fresca, ½ 
maçã comum, 3 colheres das de sopa de sumo de limão, com 3 copos de água 
e 1 colher das de sopa de mel. Coar. Tomar 1 copo (200ml) 1 hora antes do 
café da manhã, do almoço e do jantar.  Pode-se guardar o suco que restar na 
geladeira, mas preparar um novo se necessário e nunca deixar para o dia 
seguinte o que sobrar. 
 
Outras indicações: 
 

• Para aliviar a dor, massagear as partes afetadas com suco de 1 cebola 
média (ralada) levemente aquecida por alguns minutos. Não lavar 
depois. Fazer isso 3 a 4 vezes ao dia. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
 
 
 

Asma 
 

É uma doença do aparelho respiratório, de fundo alérgico, que ocorre em 
pessoas com tendência herdada, que ocorre em por crises de falta de ar, tosse 
e secreções de catarro ou muco, com chiado no peito e prostração. Exige tanto 
o diagnóstico quanto tratamento médico.   Recomenda-se a prática de 
exercícios aquáticos moderados e banhos de sauna a vapor.  
As indicações a seguir pertencem à medicina natural tradicional para os casos 
menos graves e com crises leves e não substituem os tratamentos médicos, 
principalmente nas crises fortes. Podem, contudo, ser utilizadas juntamente 
com qualquer tratamento, pois só favorecem o organismo. 
Recomenda-se também um tratamento homeopático, que oferece resultados 
muito satisfatórios. Procurar esse tratamento em postos de saúde que 
oferecem esse serviço ou médicos particulares. 
 
 
Indicações: 
 



• Processar tudo no liquidificador 1 xícara de sementes de abóbora 
frescas, descascadas, ½ xícara comum de mel e 2 xícaras de água. 
Adicionar 25 gotas de própolis. Tomar 1 colher das de chá 5 vezes ao 
dia. 

 
• Fazer um talho numa bananeira de modo deixar escorrer o sumo e obter 

1 copo (200ml) de nódoa. Ferver com 1 colhes das de sopa de mel de 
abelhas. Tomar frio, 3 colheres (sopa) 4 vezes ao dia. 

 
 

• Chá da raiz ralada de gengibre: ferver ½ xícara de gengibre fresco 
picado para 1 litro de água, durante 5 minutos. Tomar 4 xícaras ao dia. 

 
• Comer pelo menos 6 maçãs por dia. 

 
• Ferver várias batatas cortadas em pedaços (sem descascar) e aspirar o 

vapor. 
 

 
 

Azia 
 
É a sensação de queimação no estômago ou esôfago. As causas são variadas, 
mas geralmente se deve a hábitos alimentares errados, tensão, ansiedade, uso 
de bebidas alcoólicas, excesso de café, mastigação insuficiente, temperos 
picantes, alimentos gordurosos, frituras, etc.. É muito comum também durante 
a gestação. Evitar as frituras, os condimentos fortes, o café e as bebidas 
alcoólicas. Evitar deitar logo em seguida às refeições. Se constante ou intensa, 
a azia indica a necessidade de orientação médica. 
 
Indicações: 
 

• Chá dos talos de alface - 2 xícaras de talos picados para 1 litro de água. 
(Ferver por 2 minutos). Tomar quente, 1 xícara, 30 minutos antes do 
almoço e do jantar. 

 
• Comer dente-de-leão em saladas cruas com azeite de oliva extra-

virgem. 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 

 
• Alimentos recomendados para serem comidos com freqüência: mamão, 

maçã e melão. 
 

• Ver mais indicações adiante em Gastrite. 
 

 
Bexiga, Inflamação da 



 
O mesmo que Cistite. Os sintomas são: dor ao urinar, micção freqüente, 
sensação de queimação ao urinar e é possível presença de pus na urina, que 
fica turva e apresenta resíduos . É também comum após os trabalhos de parto. 
Grande parte das doenças venéreas, principalmente a gonorréia pode produzir 
cistite . É necessário beber bastante água, além de 1 litro/dia, evitar as bebidas 
alcoólicas, os condimentos irritantes e excesso de sal refinado. A orientação 
médica é importante para casos constantes ou intensos. Existem muitas 
doenças relacionadas com a bexiga e a uretra (e nos homens a próstata)  que 
apresentam sintomas semelhantes e exigem o diagnóstico médico correto. As 
indicações a seguir são apenas auxiliares. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador uma berinjela média (com casca), 2 folhas médias e 
tenras de acelga, 4 xícaras de melão ou melancia picados (com casca) e 1 litro 
de água. Coar e tomar 1 xícara 3 vezes ao dia, adoçado com mel, se quiser..  
 
Outras indicações: 
 

      Dica especial:  
• Colocar 1 litro e meio de água de coco verde para ferver com 100g de 

gengibre fresco, durante 10 minutos. Acrescentar 1 xícara de cavalinha 
seca e deixar ferver por mais 10 minutos, acrescentando antes mais um 
copo (250ml) de água comum pura. Coar e colocar de volta na panela, 
acrescentando 2 colheres de sopa de sementes de linhaça, deixando 
ferver em fogo brando por mais 5 minutos, com mais 1 copo de água 
comum pura. Desligar o fogo e deixar descansar até que a mistura fique 
morna. Coar e tomar 2 xícaras (grandes) em jejum. Guardar e tomar 
(morno) o restante ao longo do dia, em duas vezes. 

 
• Chá das folhas secas de cavalinha com sementes de girassol - 1 xícara 

da erva picada e 1 xícara de sementes de girassol (sem descascar) para 
1 litro de água. Ferver a água primeiro e depois acrescentar os 
ingredientes; depois ferver por mais 2 minutos e coar. Tomar 3 xícaras 
ao dia, quente e sem adoçar. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Cozinhar 150g de sementes de abóbora (inteiras, sem descascar) em 

um litro de água, em fogo lento, durante 20 minutos. Deixar que esfrie, 
coar e colocar a água em um garrafa. Tomar um pequeno copo desta 
água três vezes ao dia ou quando as dores ou vontade freqüente de 
urinar se apresentarem.  

 
• Óleo de copaíba – Preferir em cápsulas de 250mg (à venda no 

comércio). Tomar de 3 a 6 cápsulas ao dia, sempre com as refeições até 
os sintomas melhorarem bem. 



 
Bronquite 

 
É a conhecida inflamação dos brônquios, com tosse, que ocorre geralmente 
após resfriados , gripes , sarampo ou coqueluche , ou devido a alergias e/ou a 
ação de germes. Além da tosse intensa e constante, há expectoração 
abundante, dificuldade respiratória, dores no peito. Geralmente é necessário o 
acompanhamento médico para o conhecimento real do problema, suas causas 
e tratamento adequado. Para casos simples, deve-se buscar ambiente arejado 
e limpo, onde não haja correntes de ar. 
Evitar laticínios (leite e derivados), chocolate, alimentos gordurosos (frituras, 
margarina e ovos) e gelados.  Para adultos, recomenda-se a sauna com 
essência de eucalipto, caminhadas matinais ao ar livre, exercícios físicos 
moderados, banhos de sol. Beber bastante água pura . 
 

Para os casos simples: 
 
Xarope combinado:  
 
Juntar 1 maço grande de agrião, 2 fatias grossas de abacaxi, 1 xícara de guaco 
fresco picado, 2 xícaras de mel e 1 litro de água. Levar ao fogo e mexer 
enquanto ferve. Depois de formar um líquido grosso, coar e deixar esfriar. 
Tomar 1 colher das de sopa, 4 vezes ao dia. 
 
Outras indicações: 
 

• Cortar 2 beterrabas médias e 2 nabos redondos médios em rodelas 
finas. Arrumar tudo num utensílio de boca larga, cobrir com açúcar 
mascavo e deixar em repouso da noite para o dia, ou até que se forme 
um líquido. Tomar 3 colheres (sopa) desse líquido 6 vezes ao dia. 

 
• Tomar chá de folhas frescas de eucalipto – ½ xícara de folhas picadas 

para 1 litro de água). Ferver por 2 minutos. Tomar 3 xícaras ao dia. 
 
 
 

Calos 
 

São formações comuns nos pés, geralmente em pontos de muito atrito com 
calçados. Quando muito pronunciados, é necessário fazer a sua retirada em 
calistas. As indicações para os casos de calos comuns, segundo a medicina 
popular são as seguintes: 
  

• Cortar uma fatia fina de alho cru e aplicar sobre o calo, presa por 
esparadrapo por um período mínimo de 3 horas, uma vez ao dia, de 
preferência ao deitar.  

 
• Aplicar finas rodelas de tomate durante o dia. 

 



• Fricções locais com leite de brotos ou folhas de mamão. 
 

• Fricções locais com saião fresco. 
 
 

Caspa 
 

É a conhecida descamação do couro cabeludo, com a produção de escamas 
de cor esbranquiçada, normalmente secas; se gordurosas o caso tem o nome 
de seborréia. A caspa e a seborréia podem ter diversas causas, incluindo 
reações alérgicas ao leite e seus derivados, alterações no metabolismo das 
gorduras, etc. Crianças pequenas também podem apresentar descamações, 
chamadas crostas lácteas. É necessário evitar os laticínios e os alimentos 
gordurosos em geral, substituindo-os por frutas frescas, saladas cruas, 
verduras e legumes crus, cereais integrais e água pura e fresca em 
abundância. Nos casos insistentes, procurar um dermatologista. 
 
 
Indicações: 
 

• Fazer lavagens com chá concentrado de alecrim - ½ xícara das folhas 
secas para 1 litro de água. Ferver por 5 minutos e lavar a cabeça à 
noite, ao deitar, sem enxaguar. 

 
• Aplicar vinagre de maçã de boa qualidade em fricções leves no couro 

cabeludo e só lavar após 2 horas. Fazer uma vez ao dia. 
 

• Picar 2 folhas carnudas de babosa, passar no liquidificador com ½ copo 
de água, peneirar. Fazer fricções no couro cabeludo 1 vez ao dia. 

 
Observação: As três indicações podem ser feitas simultaneamente, nos 
horários recomendados. 

 
• Para tratar a crosta láctea dos bebês, misture uma colher de sopa de 

flores de camomila a uma xícara de café de azeite de oliva e leve ao 
fogo, em banho-maria, por três horas. Coe num pano e esprema a 
massa de flores. Massageie gentilmente a cabeça da criança com o 
produto morno.  

 

Catapora 
 

É uma das viroses comuns da infância, , contagiosa, também chamada de 
varicela. Manifesta-se por meio de pequenas feridas na pele, no corpo inteiro. 
A criança apresenta febre moderada a elevada, falta de apetite, tosse forte e 
dificuldade para ingerir alimentos sólidos, devido a freqüentes feridas na 
garganta. Regride em aproximadamente 15 dias, restando afinal apenas 
pequenas manchas escuras no local das feridas. 
É necessário repouso. Na alimentação evitar os itens gordurosos (frituras, 
laticínios, margarina e ovos). Adotar uma alimentação rica em frutas, saladas e 



fibras. As viroses da infância tendem a desaparecer sem deixar seqüelas, mas 
é sempre recomendável o acompanhamento médico. As indicações a seguir 
são apenas auxiliares. 
 
As indicações a seguir podem não ser toleráveis para crianças pequenas, 
portanto, deve-se adaptar o que for possível. Geralmente as crianças aceitam 
bem os sucos medicinais. 
 
Suco medicinal:  
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, com dois copos 
de água, coar, adoçar com mel e dar a tomar 1 copo comum (1 copo (200ml)) 
pela manhã, em jejum. 
 
Outras indicações:  
 

• Chá das folhas/flores secas e picadas de sabugueiro - ½ xícara para um 
litro de água. Ferver por 2 minutos. Dar 1 xícara 3 vezes ao dia, entre as 
refeições. Se não for tolerável, deixar esfriar e disfarçar misturando em 
sucos de frutas. 

 
• Incluir inhame na alimentação, em purê, cozido em vapor e temperado 

com azeite de oliva e sal. 
 

• Oferecer limonadas concentradas, adoçadas com mel, na temperatura 
ambiente. 

 
Para reduzir o risco de contágio de viroses, usar uma pedra de cânfora 
(comprar em farmácias) dentro de um saquinho de pano fino, pendurado no 
pescoço (pode ser por dentro da roupa comum),  
 

Catarro 
 
É o nome popular para as secreções produzidas pelo aparelho respiratório em 
conseqüência de alguma inflamação, como ocorre nos resfriados, na gripe, na 
bronquite , em várias doenças da garganta , pneumonia , tuberculose etc. Os 
ambientes úmidos, mofados e sem ventilação natural favorecem a reação das 
mucosas em predispostas ou sensíveis. 
Alimentos, tais como leite, queijos e seus derivados, farinhas em excesso, 
massas, chocolates, açúcar branco, etc. podem favorecera produção de 
catarro.  Os banhos de vapor, inalações, mel de abelhas e própolis facilitam a 
expectoração do catarro. As indicações a seguir são auxiliares para eliminar o 
catarro, em qualquer circunstância, e ajudam a prevenir a sua formação. No 
entanto, servem apenas para casos simples e corriqueiros; ao persistirem os 
sintomas, procure um médico. 
 
Suco medicinal: 
 
Suco n. 1 (melhor para crianças) 
 



Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, 1 xícara de 
malva fresca picada (se não tiver, coloque a mesma quantidade de hortelã 
fresca ou poejo) e 1 xícara de aipo (salsão) fresco picado, com 3 copos de 
água. Coar e tomar 1 copo comum (1 copo (200ml)) pela manhã, em jejum. 
Pode-se adoçar com mel de abelhas. 
 
Suco n.2 (melhore para adultos) 
 
Bater no liquidificador 2 cebolas médias, suco de 3 limões e uma pitada de sal 
marinho. Coar acrescentar 10 gotas de própolis. Tomar 3 colheres (sopa), 4 
vezes ao dia. Não guardar o excedente para o dia seguinte, preparando 
sempre outro suco fresco. 
 
Outras indicações: 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem 

 
• Comer exclusivamente uva ou abacaxi, à vontade, substituindo uma das 

refeições do dia, até a melhora da produção de catarro. 
 

• Tomar chá de gengibre - 1 colher das de sobremesa de gengibre 
raspado para cada xícara de água. Ferver por 2 minutos. Tomas 1 
xícara 3 vezes ao dia. 

 
 

Caxumba 
 
Uma doença comum na infância, produzida por um vírus contagiante, também 
conhecida como parotidite, de evolução benigna. Caracteriza-se por inchaço no 
pescoço, próximo às amídalas, com dor local e febre geral. O repouso é 
importante , pois a virose pode degenerar-se em inflamação das mamas 
(mastite), do pâncreas (pancreatite) dos ovários (ovarite) e inflamação dos 
testículos (orquite)., com risco de esterilidade. Se não cuidada a caxumba, 
podem surgir abscessos no pescoço. 
 
Geralmente ela desaparece sem problemas, mas é sempre recomendável o 
acompanhamento médico, pois podem haver complicações. As indicações a 
seguir são apenas auxiliares 
Enquanto durar a doença, evitar os industrializados e os gordurosos (frituras, 
laticínios, margarina, ovos, carnes vermelhas, embutidos). A criança deve 
consumir frutas frescas, vegetais e legumes (caldos e cremes) e cereais 
integrais. 
 
As indicações a seguir podem não ser toleráveis para crianças pequenas, 
portanto, deve-se adaptar o que for possível. Geralmente as crianças aceitam 
bem os sucos medicinais. 
 
Suco medicinal:  
 



Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, com dois copos 
de água, coar, adoçar com mel e dar a tomar 1 copo comum (1 copo (200ml)) 
pela manhã, em jejum. 
 
Outras indicações:  
 

• Chá das folhas/flores secas e picadas de sabugueiro - ½ xícara para um 
litro de água. Ferver por 2 minutos. Dar 1 xícara 3 vezes ao dia, entre as 
refeições. Se não for tolerável, deixar esfriar e disfarçar misturando em 
sucos de frutas. 

 
• Oferecer limonadas concentradas, adoçadas com mel, na temperatura 

ambiente. 
 

• Amassar bem as folhas frescas de erva-cidreira (não é o capim cidreira), 
adicionar um pouco de sal e fazer cataplasmas locais. Substituir a cada 
2 horas. 

 
 

Para reduzir o risco de contágio de viroses, usar uma pedra de cânfora 
(comprar em farmácias) dentro de um saquinho de pano fino, pendurado no 
pescoço (pode ser por dentro da roupa comum),  
 
 

Ciática 
 
É a conhecida dor aguda, repentina que desaparece algum tempo depois, 
espontaneamente ou com tratamento, mas com tendência a retornar depois de 
algum tempo. Ocorre na região lombar, irradiando-se para a parte posterior de 
uma ou de ambas as pernas. Tem como causa o pinçamento ou inflamação de 
nervos da coluna.  A obesidade , os erros posturais e posições arqueadas das 
costas, o sedentarismo favorecem o surgimento de inflamações na coluna 
vertebral. A orientação médica é necessária para a verificação das condições 
da coluna e diagnóstico diferencial com outros problemas semelhantes.. 
As indicações a seguir são auxiliares para as crises (mas não substituem o 
tratamento médico). 
 
Indicações: 
 

• Cozinhar 4 folhas de couve ou de repolho em vapor e aplicar cataplasma 
nas costas e na parte posterior das pernas com as folhas quentes por 20 
minutos. À medida que as folhas forem esfriando, pode-se colocar novas 
folhas vaporizadas até completar o tratamento. Fazer a aplicação 2 
vezes ao dia, uma delas ao deitar. 

 
• Torrar 4 xícaras de sementes de girassol e moer até obter a farinha.          

Adicionar água e cozinhar até formar uma papa. Espalhar num pano 
comprido de modo a fazer tiras com largura de 10 cm. Aplicar 
cataplasma quente (na temperatura segura) do meio para a base da 
coluna, por 30 minutos. 



 
• Chá das folhas e raízes frescas de salsa - (1 xícara da planta picada 

para 1 litro de água. Ferver por 5 minutos). Tomar 3 xícaras ao dia. 
 

• Comer uma laranja lima ou lima-da-pérsia (com bagaço) com freqüência, 
de preferência todos os dias. 

 
 
 

Colesterol, Excesso de 
 
 
O colesterol é um importante componente do sangue e faz parte do 
metabolismo, porém o seu excesso é prejudicial e pode produzir muitas 
doenças, como aterosclerose, pressão alta, angina, infarto, etc. A elevação dos 
níveis de colesterol (e de triglicérides) está diretamente ligada ao consumo de 
alimentos ricos como frituras carregadas, gordura animal (churrasco), ovos de 
granja (ovos caipira têm menos), laticínios (derivados de leite), vísceras, 
lingüiças e salsichas, etc. Muitos frutos do mar também possuem colesterol, 
como os crustáceos, porém em menor concentração. 
Deve-se adotar uma alimentação rica em frutas, verduras, cereais integrais, 
saladas cruas, leguminosas.  
Para ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol e triglicérides do sangue 
indica-se: 
 
Suco medicinal: 
 
Bater em liquidificador 1/2 berinjela, ½ cebola média e ½ litro de suco 
(espremido) puro de laranja. Coar e tomar 3 vezes ao dia antes das refeições.  
 

Outras indicações: 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar 

 
• Chá composto - 2 xícaras de talos de funcho (erva-doce) picado, ½ 

xícara de frutos frescos de jurubeba, 1litro de água. Ferver primeiro a 
água, acrescentar as ervas e ferver por mais 2 minutos. Tomar 1 xícara 
3 vezes ao dia. Não adoçar. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 

• Comer regularmente: maçã, mamão, pêra, alcachofra, berinjela. 



• Consumir alho cru e cebola, com regularidade.  
 

• Incluir cebola na alimentação em saladas cruas, temperadas com limão, 
alho e azeite de oliva 

 
• Usar azeite de oliva extra virgem, regularmente. 

 
• Tomar uma taça de vinho tinto seco de boa qualidade antes do almoço 

ou do jantar. 
 
 

Cólicas 
 
São dores provenientes de contraturas (espasmos) dos órgãos internos do 
abdome ou pélvis. Elas são alternadas com períodos variáveis de acalmia. 
Podem ocorrer nos rins e ureteres (cólica renal), fígado (cólica hepática), útero 
(cólica menstrual ou uterina), intestinos e estômago. Ocorrem geralmente pela 
presença de substância (como cálculos, por exemplo), infecção ou inflamação 
que provoque irritação interna do órgão, produzindo contraturas dolorosas da 
camada muscular. 
As indicações a seguir são auxiliares e só devem ser aplicadas como primeiros 
socorros ou como procedimentos de manutenção. É necessária a intervenção 
médica para conhecer as causas das cólicas, que podem acontecer devido a 
problemas graves. Portanto, na persistência dos sintomas, procure 
atendimento médico. 
 
 
Cólicas do fígado 
 
Podem ocorrer por cálculo, inflamação da vesícula ou do fígado ou tumor. Ver 
os itens específicos para maiores detalhes (Ver Pedra na vesícula, por 
exemplo) 
 
Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi maduro. 
Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e não usar 
nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 
 
Chá dos frutos e folhas da jurubeba – Colocar !/2 xícara de frutos e ½ xícara de 
folhas frescas em 1 litro de água de água fria. Ferver por 5 minutos. Tomar 2 
xícaras ao dia. 
 
 
Cólicas Intestinais 
 
Têm muitas causas, sendo a mais com a gastrenterite, diarréias, etc. 
 
Chá das folhas frescas e picadas de erva cidreira: Colocar em 1 litro de água 
fervente , 1 xícara de folhas de erva cidreira fresca picada. Ferver por 2 
minutos. Tomar 4 xícaras ao dia. 



 
Procurar se abster de alimentos condimentados, frituras, laticínios e carnes. 
 
Cólicas Menstruais e Uterinas 
 
Ocorrem por diversas causas. Ver os itens correspondentes onde acontecem 
cólicas menstruais. Para combater as cólicas: 
 
Chá de folhas secas de alecrim: 2 colheres das de sopa para cada xícara de 
água). Colocar na água fervente, desligar o fogo, tampar. Tomar quente, 3 
xícaras ao dia. 
 
Cólicas Renais 
 
Geralmente acontecem devido à presença de pedras nos rins ou nos ureteres. 
Podem aparecer também em inflamações e infecções renais.  Ver Pedras nos 
rins. Para reduzir as cólicas renais:  
 
Bater uma berinjela média no liquidificador com 1 xícara de alfavaca fresca 
picada, 3 copos de água e uma colher de sopa de sumo puro de limão. Coar. 
Coar e tomar 1 copo (250ml) em jejum e o restante ao longo do dia, em 2 ou 3 
doses. Preparar novamente no dia seguinte se for necessário. 
 
Para a presença de cálculos, beber líquidos em abundância, além de 3 
litros/dia. 
 
 
 

Conjuntivite 
 

É a conhecida inflamação ou infecção da conjuntiva, a região branca que 
circunda a córnea, localizada na parte anterior dos olhos. As causas mais 
comuns são irritação nos olhos devida à fumaça, bactérias, uso de produtos 
químicos, soluções usadas em lente de contato e do cloro da piscina. Existem 
três tipos mais comuns: inflamatória, infecciosa e alérgica. As duas primeiras 
podem ser provocadas por vírus, bactérias ou por agentes químicos ou 
poluentes nos olhos. Os olhos tornam-se lagrimejantes, com vermelhidão 
característica, inchaço, dificuldade de enxergar na claridade, sensação de areia 
nos olhos, além da irritação e dor. Para a maioria dos casos, é recomendável 
lavar os olhos com água boricada e evitar esfregar. Em caso de ocorrência de 
dor de cabeça e insônia, secreção em grande abundância e pus, grande 
redução da visão, é necessária a intervenção médica. 
 
Sugestões para casos simples: 
 
Lavar as pálpebras com sumo de maçã - Raspar 1 maçã com uma colher e 
espremer com pano bem limpo, colher o caldo num recipiente limpo e aplicar 1 
vez ao dia, lavando os olhos com ele, antes de deitar.  
   



Chá de camomila - 3 colheres de sopa da erva seca para cada ½ litro de água. 
Ferver a água, colocar a erva, desligar o fogo e tampar (infusão). Tomar quente 
(aquecer quando for tomar),  3 xícaras ao dia. 
 
  
 
 

Coqueluche 
 
Uma doença infecciosa muito comum em crianças, em que acontece a 
conhecida tosse convulsiva (chamada popularmente de tosse de cachorro, ou 
tosse comprida). A criança parece que vai “perder o ar” e sufocar-se. Os 
principais sinais são: lábios roxos, febre, vermelhidão nas faces e, nas 
manifestações mais graves, ocorrem escarros de sangue. A doença pode 
degenerar-se em bronquite ou outras doenças mais graves se não for bem 
cuidada. É necessário evitar a exposição prolongada ao frio e também os 
choques térmicos. Recomenda-se suspender o uso de carnes embutidas, 
carnes de origem suína, alimentos gordurosos (frituras, laticínios, margarina, 
chocolate). Preferir oferecer aveia em mingau, flocos de milho etc., além de 
legumes e frutas frescas. Dar a beber muita água pura e fresca.  Não existem 
remédios específicos para a coqueluche, sendo apenas realizados cuidados 
gerais, uso de analgésicos e xaropes. Na medicina oficial não existem 
remédios para a coqueluche, apenas são efetuados cuidados gerais, aplicados 
analgésicos e xaropes adequados 
As indicações a seguir são úteis nas crises.  
Embora seja uma doença de evolução benigna, é sempre importante o 
acompanhamento de um pediatra para o diagnóstico correto. 
 
As indicações a seguir podem não ser toleráveis para crianças pequenas, 
portanto, deve-se adaptar o que for possível. Geralmente as crianças aceitam 
bem os sucos medicinais. 
 
Suco medicinal:  
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, 2 fatias grossas 
de abacaxi sem casca, com dois copos de água, coar, adoçar com mel e dar a 
tomar 1 copo comum (1 copo (200ml) pela manhã, em jejum). 
 
Outras indicações:  
 

• Xarope das folhas e talos de agrião: Juntar 1 maço grande de agrião, 2 
xícaras de mel e 3 copos de água. Levar ao fogo e mexer enquanto 
ferve. Dar 3 colheres das de sopa, 4 vezes ao dia. 

 
• Chá das folhas/flores secas e picadas de sabugueiro - ½ xícara para um 

litro de água. Ferver por 2 minutos. Dar 1 xícara 3 vezes ao dia, entre as 
refeições. Se não for tolerável, deixar esfriar e disfarçar misturando em 
sucos de frutas. 

 
• Dar a comer com regularidade: abacate, maçã e manga. 



 
• Cozinhar 4 mangas médias (espada) com ½ xícara de mel de abelhas 

até formar uma calda espessa. Depois de frio, dar 2 colheres (sopa), a 
cada hora. 

 
Para reduzir o risco de contágio de viroses, usar uma pedra de cânfora 
(comprar em farmácias) dentro de um saquinho de pano fino, pendurado no 
pescoço (pode ser por dentro da roupa comum),  
 
 

Coriza 
Ver em Rinite 

 

Corrimentos vaginais 
 
Fluxos vaginais podem ser únicos ou temporários como constantes e antigos, 
às vezes com coceira e irritação. Podem acontecer por muitas causas e de 
vários tipos, mas geralmente devido a fungos como cândidas, doenças 
venéreas, inflamações dos ovários e da mucosa vaginal (vaginite), inflamação 
do útero e por alergia. Podem ocorrer devido ao câncer.  É preciso identificar a 
causa.  A medicina natural oferece alguns recursos de efeito interessante, 
graças à capacidade de restauração das funções orgânicas dos recursos 
indicados, mas é importante a orientação médica. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 4 folhas tenras de chicória, 1 xícara de sementes de 
melão em dois copos de água; coar e tomar 1 copo comum (1 copo (200ml)) 
em jejum, diariamente até se obter os resultados desejados. 
 
Outras indicações: 
 

• Cozinhar 2 batatas grandes juntamente com 2 cebolas médias e 1 xícara 
de inhame picado, sem casca, em 3 litros de água. Ferver até que os 
ingredientes estejam cozidos. Acrescentar água ao cozimento se 
necessário para que se obtenha aproximadamente 1 litro de caldo. 
Tomar 1 xícara desse caldo 3 vezes ao dia.  

 
• Colocar em uma banheira com quente as pétalas de 12 rosas brancas 

ou vermelhas; deixar de molho por 20 minutos e fazer banho de imersão 
de no mínimo 20 minutos. Depois evitar o contato com água fria ou o 
chão frio. 

 
• Ingerir limonada adoçada com mel com freqüência. 

 
• Comer melão maduro em abundância. 

 
 

Dengue 



 
É uma doença causada por um vírus, transmitida pelo mosquito aedes aegypti 
(que tem o abdome listrado), que se prolifera dentro ou nas proximidades de 
habitações em caixas d’água, cisternas, latas, pneus, cacos de vidro, vasos de 
plantas. Ainda não existem vacinas disponíveis contra o dengue. Os sintomas 
iniciais são febre alta, dor intensa no corpo, principalmente na cabeça e podem 
ocorrer vômitos. Depois de uns dias surgem manchas vermelhas na pele que 
coçam, parecidas com as do sarampo ou rubéola. Há a forma hemorrágica que 
é mais grave. Embora a pessoa acometida desenvolva imunidade contra a 
doença, pode haver a forma mais grave. Não há tratamento específico. O 
médico pode recomendar que o tratamento seja feito em casa, e neste caso, os 
recursos deste manual podem ser úteis.  Verificar nos itens específicos, 
segundo os sintomas. Na dúvida, utilize as indicações constantes no item 
Febre. 
 
Deve-se combater o mosquito segundo a orientação das autoridades e 
mostrada pela TV, eliminando focos de água parada.  
 

Cuidados a serem observados no dengue: 
 

• Evitar tomar remédios de farmácia sem recomendação do médico. 
Alguns medicamentos para dor e febre podem aumentar o risco de 
sangramento, como os que contém ácido acetil-salicílico (Melhoral, etc.) 

• Beber a maior quantidade possível de líquido. Não é necessária 
nenhuma dieta.  

• Procurar o atendimento médico aos primeiros sintomas. 
 
 
 
 

Diabetes 
 
É a doença do “açúcar no sangue” . Existem dois tipos:,tipo I, mais comum em 
crianças e jovens e o tipo II, mais comum em adultos e idosos. É uma doença 
hereditária, mas pode ser adquirida. Acredita-se que a causa deva-se ao hábito 
do consumo excessivo de açúcar branco. Ainda não existe cura para o 
problema, mas é perfeitamente possível o seu bom controle. É fundamental a 
manutenção dos níveis sanguíneos de glicose dentro da faixa segura (entre 70 
e 110mg/100ml) para evitar a evolução da doença. Que tende a produzir 
distúrbios circulatórios, baixa resistência às enfermidades, cegueira, Impotência 
sexual , cãibras, infarto e outros. Os primeiros sintomas são sede e apetite 
excessivos, urina freqüente, perda de peso, fraqueza e dificuldade de 
cicatrização de ferimentos. O diagnóstico deve ser feito por médicos através de 
exames de sangue. 
É preciso evitar alimentos à base de massas, carne animal, os doces, os 
refrigerantes e os condimentos em geral. Adote alimentação simples e natural, 
composta de legumes crus, frutas frescas da época e cereais integrais em 
pequena quantidade, sob orientação de nutricionista. Beber bastante água. As 
indicações a seguir são apenas auxiliares, para melhorar o metabolismo e o 
organismo em geral e não dispensam ou substituem o tratamento médico.  



 
Sucos medicinais: 
 
Bater uma berinjela média no liquidificador com 3 copos de água e uma colher 
de sopa de sumo puro de limão. Coar. Tomar 1 copo (200ml) 2 vezes por dia. 
 
Bater no liquidificador uma cebola média em 2 copos de água. Coar e tomar 1 
copo (200ml) 1 vez ao dia. 
 
Outras indicações: 
 

• Amassar 3 dentes de alho e deixar de molho em 1 copo (200ml) de água 
durante 5 horas. Tomar 4 xícaras da água de alho ao dia. 

 
• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 

sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Chá das folhas frescas de tanchagem ou serralha (decocção) – 1 xícara 

das folhas picadas para 1 litro de água fria. Ferver por 2 minutos.Tomar 
4 xícaras por dia . 

 
 

Diarréia 
 
Não é qualquer evacuação líquida que pode ser chamada de diarréia. 
Geralmente considera-se como diarréia a evacuação freqüente, líquida ou 
pastosa. Poder ser causada por diversos fatores, como intolerância a 
determinados alimentos, excessos alimentares, parasitas intestinais, colite , 
enterite e diversos processos inflamatórios.  Para combater a diarréia de 
causas alimentares, no adulto, é necessária a abstinência de alimentos 
gordurosos (frituras, laticínios, margarinas, ovos),. chocolate, balas, doces, 
refrigerantes, alimentos industrializados e de origem animal. Substituindo-os 
por alimentação composta de frutas frescas da época, vegetais e legumes crus, 
cereais integrais. 
Diarréias muito prolongadas ou muito freqüentes oferecem risco de 
desidratação, principalmente em crianças ou idosos. É recomendável beber 
água pura e fresca em abundância, água de coco, ou soro caseiro em 
situações necessárias. 
 
 
RECEITA DO SORO CASEIRO: 2 COLHERES DAS DE SOPA DE AÇÚCAR 
E 1 DE SAL PARA 1 LITRO DE ÁGUA. MISTURAR BEM E DAR 1 XÍCARA 
OU MAIS, 3 VEZES AO DIA. 
 
 



As indicações a seguir são somente auxiliares e para casos simples, devendo 
ser suspensas assim que houver melhora completa.  Na persistência dos 
sintomas, principalmente em bebês, deve-se procurar orientação médica.  
 
Suco medicinal: 
 
Bater num liquidificador 4 maçãs maduras, com casca e 2 copos de água. 
Peneirar. Tomar 1 copo (200ml) de manhã em jejum. 
 
Outras indicações: 
 

• Chá de folhas e talos de aipo - 2 xícaras de aipo picado para 1 litro de 
água, ferver por 5 minutos. Tomar 3 xícaras ao dia. 
Ou: 

• Chá das folhas frescas picadas de goiabeira - 1 xícara para 1 litro de 
água. Ferver por 5 minutos. Tomar 3 xícaras ao dia. 

 
• Tomar o caldo do cozimento das batatas. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas banana 

prata ou banana maçã madura. Comer a quantidade suficiente para 
aplacar completamente a fome e não usar nenhum outro tipo de 
alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 

 
• Comer goiabas ou maçãs verdes diariamente. 

 

 
Dor de barriga 

 
Dores de barriga podem ser provocadas muitas, causas, entre elas: 
 
Colite  • Inflamação do intestino grosso.  
Diarréia • Evacuação freqüente, líquida ou pastosa.   
Enterite • Inflamação do intestino delgado.   
Gases           • Produzidos por fermentação intestinal.   
Prisão de ventre• Retenção de resíduos intestinais.   
Outras causas mais remotas. 
 
Ver indicações nas seções Colite, diarréia, Gases intestinais e prisão de ventre. 
 
 

Dor de cabeça 
 
 
Geralmente as dores de cabeça se devem a causas simples, mas se forem 
muito intensas e freqüentes, deve-se procurar orientação médica. As causas 
mais comuns são: excessos alimentares, bebidas estimulantes, bebidas 
alcoólicas, cansaço, problemas visuais, estresse, resfriados, rinites, sinusites, 
enxaqueca, alergias alimentares, etc. Para prevenir, deve-se evitar os 



excessos de bebidas alcoólicas, alimentos desencadeadores (chocolate, café, 
chás estimulantes), preocupações, trabalho intelectual excessivo, telas de 
computador, etc. Para casos simples, como medidas sintomáticas.  
 
Indicações: 
 

• Aplicar rodelas de batata crua na fronte. Manter a compressa durante 1 
hora, ou até que a dor desapareça. 

 
• Aplicar um lenço branco embebido em vinagre, sobre a testa ou na parte 

da cabeça afetada. Manter até que desapareça a dor.  
 

• Juntar 1 colher das de sopa de sementes de limão, outra de sementes 
de laranja e mais uma de sementes de girassol. Moer e utilizar 1 
colherinha das de café do pó em chás.  

 
• Banhar a cabeça com água fria, durante 2 minutos. 

 
• Colocar os pés em água bem fria enquanto se mantém o resto do corpo 

agasalhado. 
 

• Dica proveniente da medicina chinesa (acupuntura): Em casos de dor de 
cabeça só de um lado, colocar um pregador de roupa (de madeira) no 
lóbulo da orelha correspondente a esse lado, deixando por alguns 
minutos, até que a dor passe. 

 
 
 
 

Eczema 
 

Chama-se de eczema o tipo de coceira da pele, de fraca a forte, que forma 
bolhinhas, crostas e descamação. Pode ter como causa reações alérgicas, 
nervosas ou devido a substâncias químicas ou agentes físicos (atrito mecânico, 
raios solares, irradiação, calor, frio, etc.). Como são muitas as doenças de pele 
com características semelhantes, em qualquer situação a intervenção médica é 
necessária para o diagnóstico adequado, pois diversas doenças graves podem 
estar relacionadas. 
 
Indicações: 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Comer 1 batata (de preferência de produção orgânica ou sem 

agrotóxicos) crua, de tamanho médio, ralada em saladas, diariamente. 
 



 
Enjôo 

 
Náuseas e enjôos podem surgir por diversas causas, e podem ou não ser 
seguidos de vômito. Podem ocorrer enjôos na gravidez ou como sintoma de 
distúrbios do fígado, vesícula ou estômago. São comuns também como 
conseqüência de movimentos externos como os em barcos, automóveis, 
aviões, elevadores etc. Para enjôos muito freqüentes e constantes, é 
necessário procurar orientação médica . Para casos simples e enjôos da 
gravidez, indica-se o seguinte: 
 
Indicações: 
 

• Socar 2 folhas médias frescas de boldo e acrescentar 1 copo de água. 
Tomar 1 colher das de sopa 2 vezes ao dia. 

 
• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 

sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 
 

• Chupar limão é um recurso eficaz da medicina doméstica.  
 

• Mastigar pequenos pedaços de raiz de gengibre fresca. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Para enjôos freqüentes: Colocar 1colher das de sopa de sementes de 

erva-doce em uma garrafa de vinho branco seco. Tampar bem e deixar 
descansando por duas semanas. Coar. Tomar um cálice antes das 
principais refeições. 

 
• Tomar água de coco em abundância, principalmente nas manifestações 

de náusea. 
 

• Dica da medicina popular - Aplicar um macinho de salsa fresca no região 
de estômago, diretamente sobre a pele aderida com a ajuda de uma 
gaze e esparadrapo, por alguns minutos -  a dor tende a passar. 

 
• Para enjôo em viagens, quinze minutos antes de embarcar, tomar ½ 

copo de água fria misturada  com uma colher das de chá de gengibre 
seco moído ou em pó. 3 a 4 cápsulas de gengibre em pó também 
produzem o mesmo efeito. 

 

 
Enxaqueca 

 



 
É o tipo de dor de cabeça crônica que geralmente ocorre num dos lados da 
cabeça, na testa ou na cabeça inteira, que se manifesta em períodos. Pode ter 
como causa problemas nervosos, circulatórios, hepáticos, ou por estresse , 
erros alimentares, uso de bebidas alcoólicas, excesso de café e outros 
excitantes e outros. A crise vem com muita freqüência acompanhada de 
náuseas, mal estar, perturbações digestivas, perturbações visuais, zumbidos, 
dormência nas extremidades e depressão. Evitar alimentos gordurosos 
(frituras, laticínios, margarina) e gelados, bebidas alcoólicas, café, chás 
excitantes (mate, chá preto, chimarrão). Pode acontecer também como 
resultado do abuso do café, quando se suspende o seu uso. 
Adotar alimentação composta de legumes e vegetais crus e frutas frescas da 
época. É importante que o diagnóstico seja feito por médico, para diferenciar a 
enxaqueca de outras doenças.  
 
As indicações a seguir são auxiliares e inofensivas, podendo ser aplicadas 
isoladamente ou com tratamentos médicos. 
 
Indicações: 
 

• Bater no liquidificador uma cebola média em 3 copos de água. Coar e 
tomar 3 xícaras ao dia. 

 
• Tomar de 30 a 40 gotas de extrato de própolis a 30 % em água com um 

pouco de mel, 3 vezes ao dia. 
• Cataplasma de repolho: Socar 4 folhas grandes frescas de repolho com 

½ copo de água, até obter uma massa pastosa. Envolver num pano fino 
e aplicar na testa ou área dolorida, por 20 minutos, ou ver orientação na  

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas melão 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Fazer escalda-pés (colocar os dois pés numa bacia com água quente, 

numa temperatura suportável) antes de deitar-se, com duração de 20 
minutos.  

 
• Mastigar um raminho de salsa diariamente, em jejum e ao longo do dia. 
 

 
 

Erisipela 
 

Esta é uma doença infecciosa causada por bactéria (estreptococo), que 
aparece principalmente na pele do rosto, do pescoço ou das pernas, às vezes 
em pequenos ferimentos, quando se forma uma placa de cor avermelhada, 
bem definida e de tamanho variável. Podem surgir febre alta,dores de cabeça, 
calafrios, náusea, vômitos e sede. É mais comum nas estações frias quando a 



pele geralmente fica mais ressecada. Acomete mais idosos e diabéticos, 
quando a doença pode ser grave. É contagiosa, o que exige cuidados. As 
roupas pessoais devem ser separadas e se possível fervidas. É uma doença 
que exige a atenção e o acompanhamento médico. 
Recomenda-se que o doente use alimentos ricos em fibras, frutas frescas e 
vegetais crus, para um bom funcionamento do sistema gastrintestinal. É 
importante que o diagnóstico seja feito por médico, para diferenciar a erisipela 
de outras doenças.  
As indicações a seguir são úteis e inofensivas, podendo ser postas em prática 
em associação com tratamentos médicos, pois não são baseadas em ação 
medicamentosa. 
 
Indicações: 
 
Extrair a polpa de folhas de babosa (na quantidade suficiente), envolver num 
pano limpo e aplicar nos locais afetados com duração de 1 hora, 1 a 2 vezes ao 
dia.  
 
Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi maduro. 
Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e não usar 
nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 
 
 

Espasmos 
 

É o nome científico da contração involuntária e repentina de um músculo, 
devido a várias causas como por deficiência circulatória, distúrbios do sistema 
nervoso ou por choque térmico. Podem ocorrer a qualquer pessoa, em 
qualquer idade. Se o estímulo ocorre na musculatura comum temos as 
câimbras, se na musculatura lisa, as cólicas (ver Cólicas); se na musculatura 
das artérias pode ocorrer enfarte.  Dependendo do caso, é necessária a 
orientação médica, mas para as situações corriqueiras, sem risco de afetação 
de órgãos importantes, indica-se: 
 
Indicações: 
 

• Chá dos talos e folhas de alface: 2 xícaras de talos e folhas picados para 
1 litro de água. Ferver por 2 minutos. Tomar quente, 3 xícaras ao dia. 

 
• Chá das folhas frescas e picadas de capim-cidreira: 1 xícara para                              

1 litro de água. Ferver por 2 minutos. Tomar 4 xícaras ao dia. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas maçã 
madura. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
 
 



                                                    Espinhas  
 
O surgimento de espinhas deve-se a fatores hormonais ainda pouco 
conhecidos, mas é comum ocorrer na adolescência. Sabe-se que as espinhas 
estão ligadas à presença de toxinas no sangue, consumo de gorduras 
saturadas (frituras, gordura de porco, chocolate, laticínios, etc.). A situação é 
piorada em caso de prisão de ventre. Deve-se adotar alimentação composta de 
alimentos ricos em fibras , desintoxicantes, saladas verdes cruas. Evitar 
terminantemente os alimentos gordurosos citados, a carne animal 
(principalmente suínos e embutidos – salames, mortadela, presunto, etc.), 
amendoim, nozes, castanhas e amêndoas, etc. Geralmente os casos mais 
intensos e contínuos ou intensos precisam de tratamento médico 
dermatológico. 
 
As indicações a seguir são auxiliares, para casos simples. 
 
Indicações: 
 

• Bater no liquidificador 1 pepino médio com casca, com 2 copos de água. 
Coar. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Aplicar máscara de abacate amassado, com duração de 1 hora, à noite, 

depois de lavar bem o rosto. Em seguida, apenas retirar o abacate com 
um pano úmido. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Comer mamão com regularidade, incluindo 1 colher das de sobremesa 

de sementes, mastigando-as com um pouco da polpa da fruta. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
 
 

Estresse 
 

É um dos problemas de saúde mais comuns. De um modo geral, os sintomas 
são: irritabilidade, insatisfação, insônia, memória fraca, dificuldade de 
concentração, baixa resistência às doenças, palpitações, ansiedade, suores 
frios, e muitos outros. Pode ocorrer também em conseqüência de doenças.  



Recomenda-se evitar as bebidas alcoólicas e excitantes, café, chá mate, etc. É 
fundamental adotar uma dieta mais natural, rica em frutas frescas, legumes e 
vegetais crus e cereais integrais. A prática de atividades físicas e/ou esportes é 
fundamental nom combate ao estresse. 
É necessário reavaliar todos os aspectos da vida pessoal, valores e sentido 
das prioridades, buscando harmonia entre a atividade profissional, familiar, etc. 
As indicações a seguir são úteis e auxiliares. Na persistência dos sintomas ou 
nos casos intensos, deve-se procurar ajuda médica. A Homeopatia e a 
Acupuntura são boas opções terapêuticas para o estresse. 
 
Indicações: 
 
 
Chá de talos de alface: 2 xícaras de talos picados para 1 litro de água. Ferver 
por 5 minutos. Tomar quente, 3 xícaras ao dia, incluindo ao deitar. Tomar 
morno, adoçado com colher de mel abelhas. 
 
Fazer caminhadas matinais descalço, em local onde haja grama; após a 
caminhada, tomar um banho frio. Esportes, musculação, massagens 
terapêuticas, do-in, relaxamento, alongamento, banhos de mar e cachoeira, 
etc., são muito eficazes. 

 
Falta de apetite 

 
A falta de apetite pode ser um problema passageiro, ou como efeito de vários 
problemas, como verminoses, anemia , etc. É preciso conhecer as suas causas 
e procurar um médico quando o problema é constante ou persistente . 
 
Para causas simples indica-se: 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, 2 folhas médias 
e novas de chicória, uma cenoura média (raspar a casca), com 3 copos de 
água. Coar e tomar 1 copo (200ml), 1 hora antes do almoço. 
 
Indicação alternativa: 
 

• Bater no liquidificador ½ xícara de sementes de melão com 2 xícaras da 
polpa da fruta, com 2 copos de água de água. Coar, adoçar com mel e 
tomar 2 horas antes das refeições. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
 
 



                                                    Faringite 
 
Inflamação da parte da boca referente ao início da garganta (faringe) causada 
por bactérias ou vírus, devido a muitos fatores, entre eles amidalite , gripe , 
sinusites. Também pode ocorrer faringite devido a alergias, a produtos 
químicos e poluição atmosférica, alimentos ou líquidos gelados, fumaça de 
cigarros e abuso de bebidas alcoólicas.  Nos casos agudos, geralmente ocorre 
febre, tosse, dor, sensação de calor aperto na garganta. Nos casos antigos 
ocorre a coceira com ardor e vermelhidão, pigarro, dificuldade para engolir e 
eventualmente zumbido nos ouvidos. Pode causar dificuldade acentuada de 
respirar O diagnóstico médico é necessário. O repouso é necessário. Para 
aliviar a dor indica-se fazer , faça gargarejos com água quente e sal marinho (1 
xícara de água para 1 colher das de sobremesa rasa). Deve-se evitar ingerir 
líquidos e alimentos gelados, a exposição a temperaturas baixas e locais onde 
pode haver mofo, pó, fumaça e umidade. O acompanhamento médico é 
necessário. As indicações a seguir são auxiliares e podem ser úteis mesmo 
com qualquer tratamento, sendo inofensivas. 
 
Indicações: 
 

• Socar as folhas e talos de um maço de agrião até obter uma pasta. 
Coar, acrescentar 1 copo de água e 10 gotas de extrato de própolis. 
Fazer gargarejos 3 vezes ao dia.  

 
• Bater nom liquidificador 1 pepino médio (com casca), duas fatias grossa 

de abacaxi (sem casca), 4 colheres de sopa de sumo puro de limão, em 
2 copos de água , acrescentando 1 colher das de sopa de mel puro. 
Coar. Fazer gargarejos 3 vezes ao dia. 

 
 
 

Febre 
 
É a elevação anormal da temperatura do corpo, acompanhada de aceleração 
do pulso, calafrios e eventualmente dores nos músculos, e frequentemente 
com delírios. Quando a febre é muito alta (acima de 40º C) podem ocorrer 
convulsões em pessoas predispostas, o que exige socorro médico. As febres 
podem ter muitas causas, mas importante é compreender que ela não é uma 
doença e sim uma importante reação do organismo, geralmente contra um 
agente externo Em qualquer caso de febre persistente, fora os casos bem de 
resfriados simples, é necessária a atuação médica, contudo, existem recursos 
da medicina natural, popular e tradicional para o controle da febre excessiva, 
que podem ser úteis.  
 
Suco medicinal 
 
Bater no liquidificador 1 cacho inteiro de uvas roxas comuns completas (não é 
a moscatel , a rubi, etc.) com 1 copo (200ml) de água. Coar e tomar 1 xícara 3 
vezes ao dia. 



 
Indicações: 
 

• Aplicar compressas de água fria na testa, repetidamente, até que a 
temperatura ceda. 

 
• Para casos mais acentuados, até uma bolsa de gelo nas axilas pode ser 

útil. 
 

• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 
água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Dar a beber água pura e fresca (jamais gelada) ou sucos naturais de 

laranja, limão, abacaxi, acerola, carambola, etc., sem adoçar.  
 

• Chá de folhas de cana - 2 xícaras de folhas frescas picadas de cana-de-
açúcar pata um litro de água. Deixar a água ferver primeiro e depois 
acrescentar a planta. Ferver por 5 minutos. Coar, deixar esfriar um 
pouco, Dar 1 xícara de 2 em 2 horas, quente e sem adoçar. 

 
 
 

Frieiras 
 

Característica infecção (micose) da região entre os dedos dos pés, com 
rachadura, coceira, inchaço, vermelhidão, escamação. São produzidas por 
fungos que se aproveitam do ambiente quente e úmido dos pés calçados, em 
pessoas predispostas.  
 
Indicações: 
 

• Usar calçados que permitam melhor ventilação, evitando principalmente 
o tênis (ou usando o mínimo possível) 

 
• Expor os dedos abertos ao sol, pelo menos durante 20 minutos, pelo 

menos uma vez ao dia. 
 

• Banhar os pés na água do mar, ou em salmoura fraca. 
 

• Cozinhar 3 a 4 batatas abertas em apenas em água, e lavar as partes 
afetadas com o caldo do cozimento, 2 vezes ao dia. 

 
• Aplicar sumo de nabo ralado, 3 vezes ao dia, antes de calçar sapatos. 

 
 

Furúnculos 
 



Furúnculos são nódulos avermelhados, que começam com dor, irritação e 
prurido, que tendem a evoluir para a forma clássica conhecida . Se não for 
abortado, o furúnculo cresce e desenvolve um nódulo (carnegão) que deve ser 
eliminado (preferencialmente por médico, evitando-se espremê-lo). Pode 
ocorrer febre elevada. O furúnculo só estará corretamente tratado se extirpado 
quando o núcleo, que geralmente é expulso ao ser espremido na base. Quando 
os furúnculos são múltiplos temos a furunculose ou antraz.  
As causas são variadas, incluindo os hábitos alimentares errados, que 
carregam o sangue de gorduras e toxinas; favorecem o aparecimento de 
furúnculos. Suspender o uso de alimentos gordurosos (frituras, queijos, 
manteiga, margarina, ovos) e carne animal, principalmente os de origem suína. 
Adotar uma alimentação composta de vegetais crus e frescos.  
 
Indicações: 
 

• Aplicar cebola crua ralada sobre o furúnculo, com duração de 1 hora, 2 
vezes ao dia.   

      Ou: 
• Aplicar inhame cru ralado sobre o furúnculo, durante 1 hora, 4 vezes ao 

dia. 
Observação - pode-se aplicar a cebola e em seguida o inhame. 

 
• Incluir na alimentação inhame cozido em vapor e temperado com azeite 

de oliva.  
 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 

sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
 

Gases Intestinais 
 
É o acúmulo excessivo de gases nos intestinos, em conseqüência de muitas 
causas, mas principalmente por fermentações alimentares causadas por 
combinações, ingestão de guloseimas no intervalo das refeições e 
sedentarismo. A formação de gases intestinais está presente também em 
muitas doenças como sintoma, por exemplo na colite , das diarréias, na prisão 
de ventre, etc. 
É necessário mastigar bem os alimentos e usar os itens ricos em fibras, frutas 
alcalinas (de sabor doce). Evitar o excesso de alimentos feculosos e amiláceos 
(batata com pão e macarrão juntos, por exemplo) e comer feijão com verduras 



na mesma refeição. Beber água pura e fresca em abundância e praticar 
exercícios físicos regularmente. 
 
Indicações: 
 

• Bater um maço médio de salsa no liquidificador com 3 copos (200ml) de 
chá frio de sementes de erva-doce (fazer previamente com 2 colheres 
de sopa de sementes secas ou frescas para 1 litro de água, fervendo por 
5 minutos, deixando esfriar depois). Coar e tomar 1 xícara 30 minutos 
antes do almoço e do jantar. 

 
• Chá de sementes de mamão. Moer 2 colheres das de sopa de sementes 

secas: moer e adicionar em ½ litro de água fervente, e ferver por 2 
minutos. Tomar morno, 1 xícara, em jejum e antes das refeições. Pode-
se guardar o excedente para o dia seguinte.  

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas mamão 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Comer erva-doce (funcho) crua regularmente em saladas.  

 
 
 

Gastrite 
 
É a inflamação da parede interna do estômago que pode provocar azia (ver 
Azia), dores no estômago, náusea e vômitos; As causas são variadas, 
relacionadas com a produção de ácido estomacal, em excesso ou em redução. 
Fatores que contribuem para a gastrite: alimentação excessiva, ansiedade, 
pouca mastigação, consumo de frituras e de temperos irritantes, café, ingestão 
de líquidos às refeições, tabagismo, alcoolismo, estresse e ansiedade. É 
importante que o diagnóstico seja realizado por um médico, pois os sintomas 
da gastrite são muito parecidos com os da úlcera e do câncer do estômago . 
fazer refeições em horários regulares, sem correrias. Mastigar bem os 
alimentos e beber bastante água pura e fresca entre as refeições.  
As indicações aqui apresentadas não substituem tratamentos médicos, mas 
são auxiliares e preventivas : 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 4 xícaras de polpa madura de melão (sem casca), 1 folha 
grande de couve fresca, com 1 copo de água (1 copo (200ml). Coar e tomar 1 
copo (200ml) antes do almoço e do jantar. 
 
 
Outras indicações: 
 



• Chá de folhas de alface - 6 folhas grandes frescas para 1 litro de água. 
Ferver por 2 minutos. Tomar quente, 1 xícaras após as refeições, 3 
vezes ao dia, sem adoçar. 
Ou 

• Chá das folhas secas de espinheira santa – ½ xícara da erva picada 
para 1 litro de água. Ferver por 5 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao 
dia, após as refeições 
 
Observação: Pode-se alternar o chá de folhas de alface com o de 
espinheira santa, cada dia um. 

 
• Comer regularmente chuchu cozido, com pouco tempero e azeite de 

oliva, uma vez ao dia. 
 
• Ferver uma cebola média (inteira) com 2 copos de leite e tomar o caldo 

resultante, quente, antes das refeições. 
 
• Comer pêra madura com regularidade, pelo menos uma vez ao dia.  

 
• Comer mamão com regularidade, pelo menos uma vez ao dia. Mastigar 

10 a 15 sementes de mamão diariamente. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacate 
maduro com um pouco de mel. Comer a quantidade suficiente para 
aplacar completamente a fome e não usar nenhum outro tipo de 
alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 

 
 
 
 
 

Gota 
 
Tipo de reumatismo onde ocorrem inflamações nas articulações, (dedos das 
mãos e dos pés, tornozelos e cotovelos). A gota acontece em crises muito 
fortes nas articulações afetadas, que geralmente apresentam incômodo forte, 
dor e inchaço. As principais causas ou agravantes são: acúmulo excessivo de 
ácido úrico (ver Ácido úrico) no organismo, pelo alcoolismo, pela vida 
sedentária e uso exagerado de café e chá preto, consumo excessivo de carne 
vermelha e produtos como vísceras, miúdos, lingüiça, bacon, salames, 
salsicharia, mortadela, frituras, etc., dentro de um padrão alimentar onde se 
consome pouca fruta, verdura legumes e cereais integrais. É necessário s 
evitar o consumo de carne animal (principalmente suínos e embutidos), 
pescados, bebidas alcoólicas (principalmente a cerveja), fumo, café, chá-preto, 
refrigerantes, ovos, cereais secos (feijão, lentilha, grão-de-bico, soja) e 
chocolate.  
O acompanhamento médico é nutricional necessário. As indicações a seguir 
são auxiliares, úteis principalmente durante as crises. 
 



Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 3 xícaras de polpa madura de melancia, 1 maçã média, 1 
beterraba média com casca, 2 colheres de sopa de sumo de limão, com 2 
copos e de água. Peneirar e tomar 1 copo comum (200 m)l, 20 minutos antes 
do almoço e do jantar. 
 
Bater no liquidificador uma cebola média em 3 copos de água. Coar e tomar 1 
copo (200ml) 2 vezes ao dia. Não guardar o excedente para o dia seguinte. 
 
 
 
Outras indicações: 
 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Incluir cebolas cruas na alimentação na forma de saladas combinadas 

 
• Aplicar folhas de couve cozidas em vapor, quentes, no local dolorido, por 

5 minutos, 3 a 4 vezes ao dia.   
 
 
 

Gripe 
 
É a doença mais comum, produzida por vírus, com os sintomas característicos 
de espirros, prostração, mal-estar, dores no corpo, tosse, febre e irritação nasal 
e depois secreção (catarro). Pode originar doenças mais graves tais como 
bronquite, pneumonia, sinusite e outras se não for bem tratada. Deve-se evitar 
alimentos e líquidos gelados, choques térmicos, poeira e ambientes úmidos. 
Beber água em abundância e adotar alimentação composta de frutas cítricas e 
vegetais crus. Nos casos mais resistentes ou quando há crises muito 
freqüentes, é necessário procurar atenção médica. 
As indicações a seguir são auxiliares: 
 
Sucos medicinais: 
 
Bater no liquidificador 1 cebola média, ½ xícara de sumo de limão puro, 6 
rabanetes pequenos o e 1 xícara de água quente. Tomar de 1 xícara desse 
combinado 3 vezes ao dia. Preparar tudo novamente a cada tomada. 
 



Bater 6 a 10 acerolas com um copo de água no liquidificador, coar e tomar 1 
copo (200ml) 3 vezes ao dia, com 10 gotas de extrato de própolis para cada 
copo. Adoçar com mel. 
 
Observação; Pode-se usar ambos os sucos, em horários diferentes. 
 
Outras indicações: 
 

• Utilizar alho cru em saladas, picado ou amassado, juntamente com 
cebola e limão. 

• Incluir rabanetes na alimentação, na forma de saladas cruas. 
 

• Espremer 3 a 4 laranjas pêra ou bahia. Aquecer levemente, adicionar 20 
gotas de própolis para cada xícara e tomar 1 xícara antes de deitar-se.  

 
• Tostar 3 limões no forno e ainda quente, espremer o suco. Adoçar com 

mel de abelhas e tomar 1 vez ao dia. 
 

• Chá de poejo – ½ xícara da planta fresca picada para 1 litro de água.  
Ferver por 2 minutos. Tomar 3 xícaras ao dia. 

 
• Fazer sauna úmida.  

 
Para reduzir o risco de contágio de viroses, usar uma pedra de cânfora 
(comprar em farmácias) dentro de um saquinho de pano fino, pendurado no 
pescoço (pode ser por dentro da roupa comum),  

 
Halitose 

 
O mau hálito é o resultado da emissão de maus odores pela boca. Pode ser o 
resultado de problemas dos dentes e das gengivas (cáries dentárias), infecção 
das amídalas e da faringe ou laringe, bem como por problemas de fermentação 
do estômago.  Deve-se conhecer a causa do problema e tratá-la. 
 
Indicação: 
 

• Comer maçãs regularmente ou tomar o suco puro da mesma, várias 
vezes ao dia. 

 
• Evitar alho e cebola na forma crua. 
 
• Escovar sempre os dentes após as refeições e várias vezes ao dia. 
 
• Fazer gargarejos com chá de hortelã fresca, várias vezes ao dia. 
 
• Mastigar um cravo-da-india sempre que puder estar com o hálito ruim. É 

muito eficaz e seguro, mas de efeito muito temporário. 
 



• Comer um pêssego (de polpa amarela) todas as manhãs, meia hora 
antes do desjejum. 

 
• Após as refeições fazer bochechos com ½ copo de água contendo 30 

gotas de água oxigenada a 10 volumes. 
 

• Tomar uma colherzinha de carvão em pó purificado (à venda nas 
farmácias) diluído em um pouco de água.  

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas maçã ou 

pêra maduras. Comer a quantidade suficiente para aplacar 
completamente a fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, 
apenas um suco natural sem açúcar. 

 
 

Hemorragias 
 
É todo sangramento derivado de rompimento de vasos sangüíneos. Para casos 
externos controláveis ou como atendimento de socorro, lavar o ferimento 
cuidadosamente com água corrente, filtrada ou fervida e secar levemente e 
comprimir para tentar estancar o sangramento. Em alguns casos é necessário 
aplicar torniquete. Nos ferimentos graves onde há hemorragia abundante, 
buscar atendimento médico.  Ver adiante Hemorragia nasal. 
As indicações a seguir servem para pequenas hemorragias. Um curativo deve 
ser feito depois do sangue estancar. Ferimentos com objetos contaminados ou 
animais exigem atenção médica sem demora.  
 
 
Indicações: 
O gelo tem poder anti-hemorrágico. Pode-se aplicar diretamente à ferida ou 
gelo picado, embrulhado num pano limpo, em forma de compressa. 
 
Aplicar suco de cebola ou cebola ralada na área de sangramento. Usar um 
pedaço de gaze embebida na cebola para comprimir o ferimento com os dedos 
durante 2 minutos. 
 
Suco das folhas frescas de saião. Socar algumas folhas num pilão pequeno até 
formar o sumo. Fazer aplicações locais com gaze e comprimir. 
 
 
 
 

Hemorragia Nasal 
 

Também conhecida por epistaxe, é o emissão de sangue pelo nariz. Tem 
diversas causas, incluindo ruptura mecânica dos vasos (pancadas, unha, 
objetos pontiagudos, etc.), devido a processos inflamatórios, alérgicos, 
carência de vitaminas (C e K, principalmente), pressão alta, hemofilia, corpos 
estranhos nas fossas nasais e outras mais raras.  



 
Conduta: 
 

• Colocar o dedo (limpo) entre o lábio superior e a gengiva, exatamente 
debaixo do nariz, e pressionar moderadamente, por 2 minutos. 

 
• A orientação médica é pressionar com o dedo a narina que sangra para 

mantê-la fechada, enquanto se mantém a cabeça ligeiramente inclinada 
para a frente. 

 
 
 

• Aplicar compressas de gelo ao redor dos lábios e do nariz. Introduzir 
com cuidado pequenos tampões de gaze esterilizada nas fossas nasais.  

 
• Casos repetitivos exigem o acompanhamento médico.  

 
 
 

Hemorróidas 
 
É a dilatação e inflamação das veias que internas do reto e no ânus, com dor 
aguda decorrente do esforço para evacuar, incômodo e eventual sangramento. 
Podem surgir em decorrência de outras doenças (coração, pulmão, fígado, 
bexiga, útero, uretra e intestino). Pessoas que sofrem prisão de ventre crônica 
e que se alimentam mal, com excesso de carnes, açúcar e condimentos, têm 
maior tendência a desenvolverem hemorróidas. O risco das hemorróidas é a 
degeneração em trombose.. 
Em qualquer situação de hemorróidas ou sangramento ao evacuar, deve-se 
procurar atendimento médico. Com muita freqüência hemorróidas constantes 
exigem cirurgia ou outros métodos similares. Para combater ou evitar as 
hemorróidas é preciso evitar a vida sedentária, a postura sentada por muitas 
horas, adotar hábitos alimentares mais saudáveis (dieta com frutas, fibras, 
verduras, etc.). As bebidas alcoólicas, os alimentos condimentados, as frituras, 
a carne animal e os embutidos devem ser evitados.  
As indicações a seguir são úteis, mas são auxiliares e não substituem o 
tratamento médico.  
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 4 xícaras de mamão maduro e ½ pepino médio cortado, 
1 folha de repolho com 3 copos (250ml) de sumo previamente espremido de 
laranja lima (doce). Coar. Tomar 1 copo 3 vezes ao dia.  
 
Outras indicações: 
 

• Supusitórios caseiros de babosa. Confeccionar 2 cilindros da espessura 
de um dedo mínimo com polpa de folhas frescas de babosa. Com os 
dedos limpos, Introduzir no reto do mesmo modo que se faz com 



supusitórios comuns, uma vez ao dia, ao deitar, até que o problema 
melhore.. 

 
• Compressa local com seiva da bananeira. Extrair seiva de bananeira 

(fazer um corte na bananeira e aparar com um vasilhame), empapar 
uma gaze esterilizada e aplicar no local, mantendo por meia hora, 
repousando.. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas mamão 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 

Hepatite 
 

Basicamente hepatite é a Inflamação do fígado que pode ocorrer por causas 
infecciosas ou por ação de substâncias tóxicas sobre o órgão. A hepatite 
infecciosa resulta da ação de vírus e as tóxicas resultam de agressões , como 
por exemplo no alcoolismo substâncias químicas, medicamentos, etc. 
Deficiências alimentares, problemas sangüíneos também podem desencadear 
a hepatite. Os sintomas , em geral, são: prostração, falta de apetite, debilidade 
geral, urina escura, cólicas abdominais, náusea e diarréia e forte cor amarela 
da pele, ou icterícia (Ver Icterícia, adiante). Via de regra o fígado aumenta 
muito de tamanho. A hepatite pode degenerar-se em cirrose.  
A pessoa deve evitar os esforços físicos, evitar carnes vermelhas, açúcar 
refinado, laticínios (exceto o iogurte natural), bebidas alcoólicas, alimentos 
gordurosos e fermentados. Optar por verduras e legumes crus e frutas frescas 
da época. Beber água em abundância.  
É sempre uma doença que exige acompanhamento médico, porém não existe 
tratamento definido. As indicações a seguir podem ser aplicadas em 
associação a outros tratamentos e visam melhorar a função do organismo e do 
fígado. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 2 xícaras de aipo (salsão) picado, 1 beterraba média, 32 
rabanetes pequenos, com 3 copos (de 200ml cada) de suco espremido de lima-
da-pérsia. Coar e tomar 1 copo comum (200ml) pela manhã, em jejum. 
 
Outras indicações: 
 
• Cozinhar 6 cebolas médias em 1 litro de água. Coar e tomar 1 xícara, 

morna, 4 a 6 vezes ao dia. 
 



• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas melão 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome 
e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem 
açúcar. 

 
• Chá das folhas secas de boldo e picão – 4 colheres das de sopa, rasas, de 

cada planta seca picada para 1 litro de água. Ferver por 5 minutos. Tomar 1 
xícara 3 vezes ao dia. 

 
 

Hérnia 
 

Hérnias são saliências produzidas pelo deslocamento dos tecidos de um órgão 
através de algum orifício natural ou por algum ponto fraco no músculo que o 
reveste. São mais comuns no abdome, umbigo e virilhas. É um problema 
geralmente herdado, mas ela pode surgir em pessoas que não tenham 
predisposição, como conseqüência de esforços físicos, como tosse muito 
constante, levantamento de peso excessivo, esforços do parto, etc. Geralmente 
basta usar uma cinta envolvendo os músculos separados para que a hérnia se 
reduza, mas idosos há tendência a piorar. A cirurgia é a opção principal quando 
a hérnia não desaparece. Somente um médico poderá avaliar se a hérnia pode 
ser tratada mecanicamente ou por cirurgia. 
 
Indicações: 
 
Obter um pouco do látex produzido pelo talo da fruta pão ao ser retirada da 
árvore. Fazer aplicação local usando uma cinta apropriada. 
  
 
 

Herpes 
 
Doença infecciosa produzida por vírus, contagiosa, por contato físico, 
caracterizada pela formação de bolhas pequenas e transparentes, contendo 
um líquido claro, reunidas em grupos sobre uma base inflamada. Dura de 4 a 
15 dias e no final resulta uma crosta amarelada, que depois se desprende sem 
deixar cicatriz. As regiões do corpo onde mais ocorrem são os lábios e a virilha 
ou os órgãos genitais, sendo muito comum o surgimento de íngua próximo à 
localização da infecção.  É a mais comum das doenças sexualmente 
transmissíveis, mas pode ocorrer por contato oral, como beijo, por exemplo, 
porém apenas na fase em que aparece a lesão. Não há cura conhecida. Pode-
se combater a lesão, mas o problema tende a voltar quando fatores que 
reduzem a resistência imunológica ocorrem, como excesso de sol, estresse, 
tensões excessivas, erros alimentares, etc.  
Tanto na crise quanto para evitar que surja o herpes, deve-se evitar o uso de 
bebidas alcoólicas e de açúcar refinado. Adota alimentação rica em, verduras e 
frutas frescas e suculentas, cereais integrais, rica em proteínas vegetais (soja), 
minerais e vitaminas. Veja também em Estresse, como evitar os fatores 
predisponentes. 



As indicações abaixo são auxiliares, podendo ser aplicadas isoladamente ou 
em associação a tratamentos. 
 
Suco medicinal: 
 
 
Bater num liquidificador 1 maçã madura (com casca e sementes), 2 xícaras de 
melancia madura picada, a polpa de 2 pêssegos (ou 1 pêra, ou 3 ameixas, ou 3 
nêsperas), 1 xícara de dente-de-leão fresco picado, em 1 litro de suco 
espremido de laranja. Coar e tomar 1 copo (200ml) 3 vezes ao dia. Não 
guardar o excedente para o dia seguinte. Fazer mais se necessário para 
completar a dose diária. 
 
Outras indicações: 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas melancia 
madura. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Aplicar polpa de babosa diretamente sobre a zona afetada, várias vezes 

ao dia, até a melhora completa.  
 

• Amassar folhas frescas de berinjela e aplicar no local afetado por 20 
minutos, 3 a 4 vezes ao dia. 

 
• Amassar sementes de pepino, adicionar um pouco de água e fazer 

compressas locais, várias vezes ao dia.  
 

• Extrato de própolis a 30% - Aplicar no local, várias vezes ao dia e tomar 
20 a 40 gotas, em ½ copo de água, 3 vezes ao dia. 

 
 
 

Icterícia 
 

É a coloração amarela excessiva anormal da pele, incluindo o globo ocular e a 
urina, às vezes acompanhada de coceiras por todo o corpo, febre e cansaço. A 
causa é o aumento de bilirrubina no sangue devido a disfunções do fígado. 
Pode aparecer em alguns recém-nascidos. Em adultos, pode ser causada por 
diversos fatores como hepatite (ver Hepatite), cirrose, verminoses, obstruções 
biliares, câncer do fígado, etc.  
É preciso suspender o consumo de alimentos gordurosos (frituras, queijos, 
manteiga, margarinas, laticínios em geral) e de origem animal.  
A icterícia, do adulto e principalmente do recém-nascido é um problema que 
obrigatoriamente deve receber orientação médica. 
As indicações a seguir são apenas auxiliares e não substituem tratamentos 
médicos e visam apenas melhorar a função do fígado. 
 



Suco medicinal:  
 
Suco diluído em água. Bater num liquidificador 6 rabanetes médios e 3 copos 
de água. Coar. Tomar 1 copo (200ml) de manhã em jejum. 
 
Outras indicações: 
 

• Comer regularmente abacaxi, maçã, melão e uva. 
 

• Chá de folhas de picão - 6 colheres de sopa da erva seca picada para 
cada litro de água. Colocar a erva com a água ainda fria e ligar o fogo 
até ferver por 2 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia. 

 
 
 

Impingem 
 
É uma doença contagiosa da pele muito comum no interior e mais rara em 
cidades.É causada por micróbios que criam pequenas bolhas contendo um 
líquido claro que adquire consistência purulenta um dia após surgirem. Depois 
que a bolha seca aparece uma crosta amarelada, que se desprende facilmente 
da pele. O contágio se dá diretamente de uma pessoa para outra ou através de 
objetos de uso comum. A pessoa evitar se coçar. Todos os objetos do doente 
devem ser separarados, principalmente toalhas, lençóis, roupas e utensílios 
pessoais. Quando se permite que a doença permaneça por longo tempo sem 
tratamento, surgem algumas complicações, tais como ataques de outros 
germes às feridas, infestação de ácaros ou piolhos. Deve-se evitar alimentos 
gordurosos (frituras, queijos, manteiga, margarina) e as carnes, principalmente 
de porco. A alimentação deve ser composta de saladas, leguminosas, 
verduras, frutas frescas e vegetais crus.  
As seguintes indicações são auxiliares. Procurar orientação médica para o 
diagnóstico correto.  
 
Indicações: 
 

• Cortar uma fatia de tomate nas dimensões da ferida e aplicar, preso com 
gaze ou esparadrapo, durante 1 hora, diariamente. 

 
• Amassar 3 dentes de alho e deixar de molho durante 4 horas. Lavar as 

feridas várias vezes ao dia. 
• Incluir inhame na alimentação, cozido em vapor e temperado com azeite 

de oliva. 
• Tomar 1 colher das de chá de levedo de cerveja há junto às refeições. 

 
• Aquecer levemente um pouco de mel puro e aplicar sobre as                                      

feridas 3 vezes ao dia, com duração de ½ hora cada. 
 

 
 



Impotência Sexual 
 
É o conhecido problema masculino da impossibilita de ereção do pênis. As 
causas são muitas e devem ser identificadas para o tratamento adequado. A 
orientação médica é necessária para os casos mais difíceis.  Pode acontecer 
em episódios eventuais ou continuamente, como resultado de algumas 
doenças como diabete , gonorréia , por inflamações uretra , como resultado do 
estresse, por perda mineral, por alterações hormonais, por causas 
psicológicas, e outras mais remotas. O alcoolismo, o tabagismo e o uso de 
drogas injetáveis pode gerar e/ou agravar o problema. As indicações a seguir 
são somente auxiliares.  
 
Indicações: 
 
Chá das sementes frescas de melancia. Ferver 1 xícara de sementes frescas 
de melancia em 1 litro de água por 12 minutos. Tomar 1 xícara 4 vezes ao dia. 
 
Fazer banho de sauna sempre que possível.  
 
Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas melão maduro. 
Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e não usar 
nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 
 
 
 

incontinência urinária infantil 
 
Um problema muito comum na população infantil e também na idade 
avançada. Também chamada de enurese, na criança é comum ter como causa 
fatores emocionais ou nervosos. Os sinais e sintomas variam muito de 
freqüência e intensidade de pessoa a pessoa. È mais comum à noite, ao 
dormir, mas pode ocorrer durante o dia. O problema geralmente exige a 
intervenção profissional, médica ou psicológica e a participação ativa dos pais.  
Recomenda-se evitar que a criança ou idoso ingira líquidos após as 18 horas. 
A homeopatia produz bons resultados nestes casos.  
 
 
 
 

Íngua 
 

Nome popular da inflamação dolorosa de um ou mais gânglios. Surge em 
conseqüência de infecção, por exemplo, uma frieira ou uma ferida no pé, ou 
herpes, podem originar uma íngua na virilha. Nos casos mais graves pode 
parecer um abscesso; nos casos crônicos, aparecem caroços duros. O 
tratamento deve ser a remoção da infecção que originou a íngua. Em alguns 
casos raros, surgem em diversas partes do corpo. É recomendável procurar 
orientação médica . Quando ocorrem com demasiada freqüência, deve-se 
evitar qualquer alimento gorduroso, inclusive chocolate 



 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, com dois copos 
de suco de tangerina (ou laranja lima), coar e tomar 1copo comum (200ml) pela 
manhã, em jejum 
 
Outras indicações: 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 

 
• Purê ou sopa de inhame, diariamente. 

 
• Aplicar compressas de folhas amassadas de repolho quentes, sobre a 

íngua, durante 5 minutos. Trocar a folha quando esfriar.. 
 

• Comer com regularidade: Abacaxi, maçã e uva. 
 

• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 
água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 

Insônia 
 
A insônia geralmente ocorre como resultado de preocupações, alterações 
emocionais, estresse, ou hábitos perniciosos, como o excesso de café, bebidas 
alcoólicas, etc. Há situações em que a pessoa acaba dependente de soníferos, 
o que pode agravar mais ainda a situação.  Frequentemente, a insônia pode 
ser resolvida apenas com mudanças nos hábitos, como a prática de esportes, 
caminhada longas, atividades físicas, etc.. Massagens e relaxamento antes de 
dormir, a prática de saunas costuma produzir bons resultados. A leitura de um 
livro sobre assunto bem desinteressante à hora de dormir costuma ser eficaz 
para os casos simples. Alguns alimentos têm propriedades excitantes, e 
prejudicam o sono, tais como café, chocolate, chá preto, refrigerantes que 
contém cafeína. 
 
Suco medicinal: 
  
Bater no liquidificador a polpa de 2 maracujás médios (com sementes) com 1 
copo de água. Peneirar. Tomar 1 copo concentrado 1 hora antes do horário 
habitual de dormir. Adoçar com mel de abelhas. 
 
 
Outras indicações: 
 

• Chá de talos e folhas de alface - 2 xícaras de talos picados, 4 folhas 
grandes tenras para 1 litro de água. Ferver por 2 minutos. Tomar quente 



½ hora antes do horário aproximado de dormir. Não guardar para o dia 
seguinte. 

 
• Chá das folhas frescas e picadas de erva-cidreira (não é o capim-

cidreira) - 1 xícara para 1 litro de água. Ferver por 2 minutos. Tomar 
1xícara 3 vezes ao dia, inclusive antes de deitar. 

 
• Observação: À noite, à hora aproximada de dormir, tomar 1 xícara de 

cada chá acima. 
 

• Imediatamente antes de ir para a cama, colocar uma bolsa de água 
quente na planta dos pés. Agasalhar depois com meias quentes.  

 
• Banho relaxante: Pétalas de rosa, folhas de hortelã. Basta acrescentar 

as folhas de 6 rosas (brancas ou vermelhas) e as folhas lavadas de 3 
magos de hortelã a uma banheira com água bem quente, aguardar que 
atinja uma temperatura segura e fazer banho de imersão por 20 minutos, 
antes de dormir. 

 
 
 

Má digestão 
 

Pode ser produzida por causas variadas, quando ocorre digestão lenta e difícil, 
sensação de peso no estômago. Geralmente é causada por erros alimentares, 
tais como alimentação excessiva. Outras causas são: alcoolismo, mastigação 
deficiente, ansiedade e outros. Deve-se evitar a ingestão de alimentos muito 
pesados, principalmente à noite.  
 
As indicações a seguir são somente auxiliares.  Na persistência dos sintomas, 
deve-se procurar orientação médica.  
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 4 jilós médios, 1 xícara de manjerona fresca (ou 
manjericão ou hortelã) com 2 copos (400ml) de suco recém espremido de lima-
da-pérsia.  Coar. Tomar 1 copo (200ml) 30 minutos antes do almoço e do jantar 
(Pode-se guardar o excedente na geladeira para o jantar). 
 
Outras indicações: 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas mamão 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 



• Cozinhar brócolis em água e beber a água do cozimento. 
• Comer manga madura com regularidade, diariamente, às refeições. 

 
• Chá das folhas frescas picadas de avenca - 2 colheres das de sopa ½ 

litro de água. Ferver por 2 minutos. Tomar 1 xícara 30 minutos antes das 
refeições. 

 
 

Mau hálito 
Ver em Halitose 

 
 

Memória, fraqueza da 
 
A fraqueza ou perda de memória pode ser causada por muitos fatores, desde 
excesso de atividade intelectual, estresse, carências alimentares, 
preocupações excessivas e intensas, desgaste físico e mental, até por doenças 
como arteriosclerose , estresse , convulsão , traumas físicos ou psicológicos 
etc. Hoje há grande preocupação com o Mal de Alzheymer, que se inicia 
justamente com perturbações da memória. 
A prática regular de atividades físicas e esportes é fundamental para uma boa 
circulação cerebral e consequentemente para uma boa memória. 
 
Para melhorar a memória, indica-se: 
 

• Comer nozes, castanha-do-pará ou amêndoas regularmente, com 
moderação. 

 
• Comer todos os dias três ameixas, três abricós secos e três amêndoas. 

 
• Tomar 1 colher de chá de lêvedo de cerveja, em sucos, 2 vezes ao dia. 

 
 

Menopausa, Distúrbios da 
 
Chama-se menopausa a fase em que desaparece o ciclo menstrual, devido ao 
declínio da produção de hormônios femininos. Geralmente ocorre por volta dos 
45 anos de idade, sem nenhum sintoma ou com transtornos como ondas de 
calor, ressecamento da pele, ressecamento ou má lubrificação vaginal 
depressão, melancolia, irritabilidade, etc. À menstruação pode desaparecer 
bruscamente ou aos poucos., etc. Acredita-se que a menopausa se deva ao 
estresse moderno ao qual a mulher é submetida, bem como a fatores 
alimentares (incluindo a presença de hormônios ativos em diversos alimentos, 
como a carne vermelha, o frango de granja, a salsicharia, embutidos em geral, 
etc.), a hábitos prejudiciais, como o excesso de café, bebidas alcoólicas, 
tabagismo, etc., O acompanhamento médico é sempre necessário. 
Deve-se evitar os alimentos gordurosos, processados, embutidos e 
condimentos irritantes. Adotar dieta baseada em frescas, vegetais, legumes 
crus e alimentos ricos em fibras e produtos derivados da soja, que são 



benéficos devido à presença de isoflavonas (fito-hormônios que favorecem o 
metabolismo endócrino humano).  
As indicações a seguir são auxiliares e podem ser muito úteis, isoladamente ou 
associadas a tratamentos médicos de reposição hormonal. A homeopatia é um 
bom sistema para o tratamento da menopausa, com bons resultados.  
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador ½ berinjela média, 2 maçãs maduras, a polpa de 2 
maracujás e 2 xícaras de melão maduro picado, com 3 copos de suco de 
laranja lima. Coar. Tomar 1 copo (200ml) 1 vez por dia. 
 
Outras indicações: 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas melão 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Incluir a soja e seus derivados na alimentação, como o leite e o queijo 

de soja (tofu), que pode ser preparado em casa. 
 

• Chá de angélica - 1 xícara de folhas secas picadas para 1 litro de água. 
Ferver por 2 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia.   

 
 

Menstruação excessiva 
 
Não deve ser confundido com metrorragia , que é hemorragia uterina. A 
menstruação excessiva, ou menorragia é causada por distúrbios hormonais, 
deficiência na coagulação do sangue ou fatores emocionais ou psicológicos. É 
um problema a ser acompanhado e tratado por médico ginecologista. O 
repouso é fundamental no período em que há excesso de emissão de sangue. 
As indicações abaixo são medidas auxiliares e inofensivas, podendo ser 
aplicadas isoladamente ou em associação com outros tratamentos.   
 
Suco medicinal: 
 
Bater bem no liquidificador 3 folhas grandes de couve frescas, com 1 copo de 
suco de laranja doce ou azeda, 1 folha média de saião (opcional, se puder 
colocar intensifica o efeito do suco). Coar e adoçar com mel se quiser. Tomar 1 
copo (200ml) em jejum. 
 
Outras indicações: 
 

• Comer regularmente: maçã, melancia, manga, arroz integral, aveia e 
couve.  

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas melão 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 



fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Aplicar compressas de pano mergulhado em água fria na região uterina 

(baixo ventre). Substituir a cada 2 minutos. Repetir 3 vezes ao dia.   
 

 

Náuseas 
 

O mesmo que para Enjôo. 
 
 

Obesidade 
 
Muitas causas podem provocar o excesso de peso, incluindo problemas 
glandulares, emocionais, nervosos, excessos alimentares combinados com 
uma vida sedentária, etc., mas sempre dentro de tendência hereditária. Os 
obesos têm constante sensação de fadiga, baixa resistência física e fôlego 
curto. Em conseqüência da obesidade, podem surgir outros problemas como 
as complicações cardíacas, pressão alta, doenças dos rins e outras.  É 
necessário que um médico endocrinologista determine a causa da doença e 
prescreva tratamento adequado. A seguir algumas medidas para auxiliar no 
controle do peso corporal. 
 
Sugestões: 
 

• Estabelecer horários regulares para a alimentação, não excedendo a 3 
refeições diárias. Entre as refeições, não comer doces, salgadinhos etc.  

 
• Comer com moderação mesmo os alimentos saudáveis. 

 
• Beber bastante água pura e sucos de frutas naturais. 

 
• Praticar caminhadas ao ar livre. 

 
• Evitar café, fumo e bebidas alcoólicas.  

 
Indicações: 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 

 
• Durante 1 semana ou mais, substituir uma refeição do dia por apenas 

abacaxi maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar 
completamente a fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, 
apenas um suco natural sem açúcar. 

 
• Chá de cavalinha - 1 xícara de folhas secas para cada litro de água. 

Ferver por 3 minutos.Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia, após as refeições. 



 
• Colocar dois elásticos no antebraço direito, a sete centímetros acima do 

pulso, comprimindo levemente, mas de modo a não prenderem a 
circulação. Usar os elásticos dia e noite e abster-se de usar qualquer 
outro tipo de pulseiras ou jóias neste braço. É um recurso eficaz da 
medicina chinesa antiga para o qual não existem explicações na 
medicina ocidental. A pessoa tende a emagrecer muito lentamente. 

 
 
 

Osteoporose 
 
É o enfraquecimento do osso que acontece com freqüência depois da 
menopausa ou na idade madura da mulher. Não se localizou ainda uma causa 
isolada para a osteoporose que parece ser um reflexo dos hábitos humanos 
modernos, principalmente com a alimentação centrada em produtos muito 
refinados, com a contribuição da vida sedentária, uso prolongado de 
anticoncepcionais e de hormônios, além de outras causas que levam à perda 
mineral dos ossos, que se se tornam progressivamente enfraquecidos, com 
tendência a fraturas. 
É um problema que exige acompanhamento médico e avaliações freqüentes e 
suplementação mineral. Aconselha-se a evitar o açúcar refinado e alimentos 
que o contenham, as bebidas alcoólicas, fumo, carne animal e comidas 
gordurosas. Deve-se adotar alimentação composta de legumes crus, frutas 
frescas da época e cereais integrais. É fundamental o banho de sol matinal e a 
atividade física. As indicações a seguir são úteis para melhor condição óssea. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador um maço médio de salsa (ou caruru ou coentro), 2 folhas 
frescas de saião, 2 xícaras de abacaxi picado (sem casca e talo), com 1 copo 
(250ml) de suco espremido de 4 laranjas. Coar e tomar 1 copo (200ml), 30 
minutos antes do almoço e do jantar (preparar mais se necessário). 
 
Outras indicações: 
 

• Substituir uma refeição do dia por apenas uva roxa comum. Comer a 
quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e não usar 
nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 

 
• Incluir na alimentação brócolis cozido em vapor e temperado com azeite 

de oliva e sal. 
 

• Incluir a soja e seus derivados na alimentação, como o leite e o queijo 
de soja (tofu), que pode ser preparado em casa. 

 
• Tomar 3 xícaras ao dia de leite de amêndoas ou castanha-do-pará.  

 
• Tomar o suco natural de jenipapo, regularmente. 

 



 

Ouvido, Doenças do 
 
O aparelho auditivo é responsável pela audição e pelo equilíbrio do corpo 
humano. As dores de ouvido podem resultar de inflamações leves, moderadas 
ou intensas (otites) e requerem cuidados imediatos para evitar complicações. 
Evitar introduzir objetos pontiagudos através do canal auditivo, mesmo com a 
finalidade de remover os excessos da cera. Também os traumatismos violentos 
podem romper os tímpanos, resultando em corrimentos, dores, odores ruins, 
sangramentos, tonturas, zumbidos. Várias doenças das vias respiratórias e 
situações podem afetar os ouvidos, como assoar fortemente o nariz, espirros 
violentos, inflamação das amídalas e inflamação de adenóides. A água do mar 
ou da piscina pode produzir otites também, por isso, é necessário secar bem os 
ouvidos com cotonetes.  
Deve-se evitar aplicar remédios no ouvido sem orientação profissional. 
Havendo problemas com a audição ou otites internas em bebês, um médico 
otorrinolaringologista deve ser consultado. 
 

•  Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 
água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
Método antigo contra os zumbidos nos ouvidos: 
 
Ferver 1 xícara de flores de sabugueiro em 2 litros de água. Depois de 
alguns minutos de fervura, tampar o recipiente com um funil (utilizar uma 
panela em que um funil de plástico se encaixe perfeitamente em volta da 
boca), de forma que o vapor saia pela parte estreita. Colocar o ouvido com 
muito cuidado (ir aproximando cautelosamente o ouvido afetado) na ponta 
do funil durante 2 minutos para que o vapor penetre e, em seguida, 
introduzir nesse mesmo ouvido uma bolinha de algodão levemente 
embebido em polpa de babosa, deixando por ½ hora. Realizar o 
procedimento diariamente, à noite, antes de dormir e não lavar a cabeça em 
seguida. 

 

Pedras nos rins (cálculos renais) 
 
 
Ocorre a formação de pedras (cálculos) nos rins devido à concentração de sais 
e outros compostos (cálcio, ácido úrico, colesterol) no sangue e na urina 
filtrada. Existe predisposição familiar e diversos fatores estão envolvidos, como 
alimentação, condições minerais da água ingerida, etc. Ocorrem fortes cólicas 
renais, principalmente enquanto o cálculo está descendo pelos ureteres em 
direção à bexiga, ou na uretra. Deve-se usar muito líquido e evitar os alimentos 
concentrados em cálcio, tais como o leite e seus derivados, verduras folhosas, 
tomate e feijões, bem como os que produzem ácido úrico, tais como: carnes, 
pescados, miúdos, fígado, rins, vísceras e leguminosas (grãos e feijões). Pelas 
dores, além do risco de obstrução da passagem da urina e afetação dos rins, 
este é um problema de âmbito médico e pode ser necessária uma cirurgia de 
extração.  



Atualmente, a tecnologia médica dispõe de recursos (litotripsia) capazes de 
destruir ou de pulverizar os cálculos através do ultra-som e outros métodos 
similares, muito práticos e rápidos 
As indicações a seguir são auxiliares e não interferem em nenhum tratamento, 
mas ajudam bastante a eliminar cálculos renais e a preveni-los. 
 
 
Indicações: 
 
Da medicina popular: 
 
Tomar 1 copo (200ml) de água-de-coco batido com 6 xícaras bem cheias de 
polpa fresca de melancia sem a casca e a parte verde da polpa e coar. Tomar 
1 xícara a cada 3 horas durante 1 dia. No dia seguinte, ingerir uma colher das 
de sopa de azeite de oliva extra virgem. puro a cada 30 minutos durante todo o 
dia (12 horas). Ao final do dia, tomar 1 xícara do chá indicado abaixo. Os 
cálculos tendem a ser eliminados juntamente com a urina.  
 
Chá composto. Em 2 litros de água fervendo, adicionar ½ xícara da planta 
quebra-pedra fresca ou seca, 1 xícara de cabelo de milho e ½ xícara de 
cavalinha seca. Deixar ferver por 5 minutos. Coar e deixar esfriar. Tomar o 
líquido restante ao longo do dia, frio ou gelado, substituindo a água. Preparar 
mais se necessário. 
 
 

Pedras na vesícula (Cálculos biliares) 
 
 
São causados por problemas no fígado ou no sangue, quando se formam 
pedras que se alojam na vesícula biliar. Há fortes dores do lado direito do 
abdome. Podem provocar infecção do fígado, obstrução e icterícia (ver 
Icterícia). Por causa das dores há necessidade de medicação, além do risco de 
obstrução da passagem da bile e afetação do fígado, o que exige a atuação 
médica.  Muitos casos exigem a retirada cirúrgica das pedras. 
Para evitar a formação de cálculos, bem como para combater os que já 
existam, deve-se evitar alimentos ricos em cálcio, gordurosos (frituras, 
laticínios, margarina e ovos) e os produtores de ácido úrico (carnes, pescados, 
miúdos, fígado, rins, vísceras, ovos e legumes secos). 
Atualmente, a tecnologia médica dispõe de recursos (litotripsia) capazes de 
reduzir ou de pulverizar os cálculos através do ultra-som e outros métodos 
similares. Procurar informações nos centros médicos. 
 
As indicações apresentadas apenas auxiliares, mas não interferem no 
tratamento convencional. 
 
Indicações: 
 

Da medicina popular para ajudar a eliminar cálculos biliares: 
 



Durante 1 dia inteiro ingerir apenas água mineral sem gás, 1 copo (200ml) a 
cada 1 ou 2 horas. À noite, tomar de 1 a 2 colheres de sopa de óleo de rícino. 
Não comer mais nada. Antes de deitar-se, tomar 1 xícara de chá de folhas de 
alface (4 folhas fervidas por 2 minutos em 1 litro de água).  Não comer mais 
nada.  
 
Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas mamão maduro. 
Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e não usar 
nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 
 
Chá das folhas secas e picadas de chapéu-de-couro e quebra-pedra, 1 xícara 
de cada planta para um litro e ½ de água. Ferver por 5 minutos. Tomar 1 xícara 
3 vezes ao dia, após as refeições. 
 
 

Piolhos 
 
Piolhos são pequenos insetos parasitas de corpo achatado que vivem no couro 
cabeludo, sendo muito comuns em crianças. Eles alimentam-se de sangue que 
sugam através de picadas. Os piolhos reproduzem-se muito rapidamente e 
depositam seus ovos (chamados lêndeas) nos fios de cabelo, envolvendo-os. A 
falta de asseio pessoal favorece a infestação dos parasitos, através do contato 
físico. Podem causar infecções no couro cabeludo, eczemas e até abscessos. 
É recomendável retirar os parasitos manualmente por meio da tradicional 
catação, retirando os piolhos e as lêndeas, que ficam presas à base dos fios de 
cabelos. Deve-se lavar as roupas de cama e as de uso pessoal em água 
quente. 
 
Indicações:  
 
Lavar a cabeça 2 vezes ao dia com o chá morno de arruda – 1 xícara da erva 
fresca picada para cada 1 litro de água. Ferver por 5 minutos. Aplicar e deixar 
secar. Enxaguar com xampu ou sabonete somente uma hora após a aplicação. 
Repetir diariamente até que os piolhos desapareçam 
 
Ou:  
 

• Lavar a cabeça com suco de limão e sal, (espremer 4 ou 5 limões 
suculentos e acrescentar 1 colher de sobremesa rasa de sal marinho 
puro) diluídos em água 1 litro de água morna. Deixar agir por 30 minutos 
e enxaguar com xampu somente 1 hora depois. Repetir diariamente até 
que os piolhos desapareçam. 

 
• Observação: pode-se fazer as duas aplicações acima, em dias 

alternados, cada dia um, para melhores resultados.. 

 

Pressão Alta 



 
Quando a pressão do sangue ultrapassa as medidas normais (entre 8 a 12) e 
se mantêm, temos a pressão alta, que só pode ser diagnosticada por médico . 
É um problema mais comum em pessoas idosas, mas ultimamente tem sido 
cada vez mais verificada em jovens, havendo já uma influência hereditária. 
Fatores que contribuem para a elevação constante da pressão sanguínea são: 
consumo de sal refinado, vida sedentária, alimentação rica em gorduras 
saturadas e colesterol, alcoolismo, tabagismo, obesidade, estresse etc. A 
persistência da pressão elevada afeta progressivamente o coração, podendo 
levar à insuficiência cardíaca. Pode ser provocada também por doenças do 
coração, doenças renais, predisposição hereditária, aterosclerose , e outras 
causas. Os sintomas mais comuns são: dor de cabeça (principalmente na nuca 
e matinal), sensação de fadiga constante, vertigens, sensação de angústia, 
formigamento nas mãos e pés e, nos casos mais graves, ocorrem hemorragias 
nasais e até cerebrais, etc.  
Deve-se evitar o consumo de sal refinado, substituindo-o pelo sal marinho puro. 
Evitar a carne animal (principalmente carnes vermelhas), embutidos, 
gordurosos (frituras, queijos, manteiga, ovos etc.), açúcar refinado, café, chá-
mate, álcool, massas brancas, laticínios gordurosos, condimentos irritantes 
Adotar alimentação composta de verduras, legumes e frutas frescas da época, 
A prática de exercícios físicos sob acompanhamento profissional é 
recomendada. 
As indicações a seguir são auxiliares ou complementares e não substituem o 
tratamento médico.  
 
Chá diurético:  
 
Chá combinado: 1 xícara de cabelo-de-milho picado, ½ xícara de chapéu-de-
couro, ½ de cavalinha e ½ de quebra-pedra, todos picados para facilitar a 
dosagem. Incluir uma colher das de sopa de sementes de alpiste. Água: 2 
litros. Deixar ferver primeiro a água e acrescentar as ervas depois. Deixar 
ferver por 5 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia, longe das refeições. 
Guardar o excedente em geladeira para o dia seguinte. Preparar mais quando 
terminar. Tomar quente e sem adoçar. 
 
Outras indicações: 
 

• Durante 1 semana ou mais, substituir uma refeição do dia por apenas 
abacaxi maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar 
completamente a fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, 
apenas um suco natural sem açúcar. 

 
• Amassar 3 dentes de alho e colocá-los de molho em ½ litro de água 

durante 12 horas. Coar e tomar 1 xícara a cada 3 horas. 
 

• Cortar a berinjela em pedaços pequenos e deixá-los de molho durante 6 
horas. Tomar 6 xícaras ao dia. 

 
• Incluir cebola e pepinos crus na alimentação, na forma de salada. 

 



• Comer regularmente melancia, pêra e pêssegos. 
 

 
Prisão de Ventre 

 
Ou intestinos presos.Constitui na dificuldade de evacuar, que pode ser causada 
por múltiplas causas,sendo as principais a alimentação inadequada, ansiedade, 
doenças nervosas, estresse , sedentarismo etc. Quando acontece a prisão de 
ventre, a retenção das fezes pode produzir sintomas como acúmulo de gases, 
irritabilidade, falta de apetite, boca amarga, dores de cabeça, sonolência e 
outros. Sabe-se que para uma boa saúde é fundamental que os intestinos 
funcionem regularmente. A alimentação moderna é constituída por produtos 
“beneficiados”, tais como arroz branco, pão branco, farinhas refinados etc., que 
não fornece fibras, que, no entanto são encontradas em abundância no arroz 
integral, na farinha de trigo integral, no açúcar mascavo, no farelo, no germe de 
trigo, na aveia, nas frutas e Hortaliças cruas etc. Deve-se evitar carne animal, a 
salsicharia, presuntos, salames, etc., bem como alimentos gordurosos, 
artificiais e muito calóricos (bolos, chocolates, refrigerantes, etc.).  
A prisão de ventre não é um problema que se resolve com laxantes, nem 
mesmo os naturais, como a cáscara sagrada, o sene, o ruibarbo, etc., mas por 
meio de mudanças no estilo de vida, entre elas:  
 
Conselhos úteis: 
 

• Fazer as refeições devem em horários regulares, evitando “beliscar” fora 
de hora. 

• Comer sem pressa, e em local tranqüilo, mastigando bastante e evitando 
líquidos durante as refeições. 

• Atender à solicitação dos intestinos quando surgir a vontade de evacuar. 
Uma das causas da preguiça intestinal é o não atendimento à esta 
necessidade. 

• Durante o dia, beba água pura e fresca em abundância 
 

• Separar algumas horas do dia, ou algum dia da semana para a prática 
de atividades físicas moderadas, de preferência em locais abertos, junto 
à natureza.  

 
 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
• Para os casos mais sérios e persistentes, buscar orientação médica. 

 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 6 xícaras de polpa de mamão maduro picado, 6 ameixas 
secas (sem caroço), 1 colher das de sopa de farelo de trigo, 1 colher de sopa 
de mel e ½ litro de água (se puder adicione alguns damascos secos ou 



tâmaras). Sem coar, tomar 1 copo (200ml) aproximadamente 30 minutos antes 
do almoço e do jantar. O excedente pode ser guardado para a outra dose. 
Preparar mais se não houver excedente. Crianças aceitam bem este suco. 
 
Indicações: 
 
Deixar 1 colher das de sopa (rasa) de sementes de linho (linhaça marrom) de 
molho da noite para o dia em 1 copo (250ml) de água pura. No dia seguinte, 
em jejum, aquecer levemente e tomar morno, de uma vez, sem mastigar as 
sementes, só se alimentando meia hora depois. Repetir diariamente, m,esmo 
depois de regularizados os intestinos. 
Alternativa: no lugar das sementes de linhaça, pode-se colocar 3 ou 4 ameixas 
secas sem caroço e ingerir do mesmo modo, mastigando as ameixas. 
 
Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas mamão maduro. 
Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e não usar 
nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem açúcar. 
 
Tomar uma colher das de sopa de azeite puro de oliva extra virgem antes do 
almoço e do jantar, diariamente (ou incluir em saladas). 
 
Incluir o quiabo na alimentação, cozido em vapor e temperado com azeite de 
oliva e sal. 
 
 
 

Próstata, Doenças da 
 
As doenças mais comuns da próstata são a dilatação (hipertrofia benigna da 
próstata), a inflamação (prostatite) e o câncer de próstata. Depois dos 45 anos, 
todo homem está sujeito ao aumento progressivo da próstata devido a fatores 
hormonais ainda não bem conhecidos. A glândula tende a aumentar de 
tamanho, o que pode gerar transtornos como: micção freqüente, micção 
dolorosa e difícil, cistite , formação de abscesso doloroso, etc. A prostatite 
também é comum e deriva de inflamações e infecções provenientes de 
contágios venéreos e outras causas, inclusive não produzida por micróbios 
(vírus ou bactérias). O câncer de próstata é hoje o tumor maligno masculino 
mais comum e tem tido a sua incidência aumentada, sendo, porém, um dos 
cânceres de mais fácil tratamento, geralmente cirúrgico.  
 
 
Em qualquer caso de doenças da próstata, é necessário evitar os alimentos 
que irritam e prejudicam o órgão, como a carne animal (especialmente 
embutidos e os de origem suína), alimentos gordurosos (frituras, laticínios, 
margarina e chocolate), condimentos irritantes,bebidas alcoólicas 
(principalmente a cerveja e os destilados), café e outras bebidas excitantes. 
Deve-se adotar uma alimentação composta de legumes crus, frutas frescas da 
época e alimentos. Aconselha-se a beber água pura e fresca em abundância. 
As indicações a seguir ajudam a melhorar o funcionamento da próstata e 



prevenir suas principais enfermidades, mas não substituem o tratamento 
médico de praxe, embora os auxiliem.  
 
Todo homem a partir dos 40 anos deve realizar o exame médico periódico da 
próstata para a prevenção do câncer. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador uma cebola média e 3 folhas tenras de repolho em 3 
copos de sumo recém espremido de lima-da-pérsia (ou suco de laranja doce). 
Coar e tomar 1 copo (200ml) 1 vez ao dia, em jejum. Só se alimentar meia hora 
depois. 
 
Outras indicações: 
 

Dica especial:  
• Colocar 1 litro e meio de água de coco verde para ferver com 100g de 

gengibre fresco, durante 10 minutos. Acrescentar 1 xícara de cavalinha 
seca e deixar ferver por mais 10 minutos, acrescentando antes mais um 
copo (250ml) de água comum pura. Coar e colocar de volta na panela, 
acrescentando 2 colheres de sopa de sementes de linhaça, deixando 
ferver em fogo brando por mais 5 minutos, com mais 1 copo de água 
comum pura. Desligar o fogo e deixar descansar até que a mistura fique 
morna. Coar e tomar 2 xícaras (grandes) em jejum. Guardar e tomar 
(morno) o restante ao longo do dia, em duas vezes. 

 
 

• Cozinhar 1 alcachofra inteira, 1 cebola, 2 cenouras, ½ xícara de sumo 
espremido de limão, em 2 litros de água. Tomar 3 xícaras do caldo do 
cozimento ao dia. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Comer com regularidade: Repolho cru ou refogado, melancia, goiaba 

vermelha, melão e molho de tomate (todos contém licopeno, um 
pigmento protetor da próstata).  

 
• Comer sementes de abóbora com regularidade, em quantidade livre. 

 
• Bater mo liquidificador um limão inteiro (com casca, sementes e tudo) e 

um ramo de salsinha, com 1 copo de água. Coar e tomar em jejum. 
 

• Cozinhar 150g de sementes de abóbora (inteiras, sem descascar) em 
um litro de água, em fogo lento, durante 20 minutos. Deixar que esfrie, 
coar e colocar a água em um garrafa. Tomar um pequeno copo desta 
água três vezes ao dia ou quando as dores se apresentarem.  

 



• Ingerir 2 colher das de chá de pólen de flores, em jejum, diariamente.  
 

• Chá composto – 1 xícara de folhas secas de cavalinha e ½ xícara de 
cascas de jatobá. Colocar 1 litro de água para ferver, acrescentar as 
ervas e ferver por mais 2 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia, após 
as refeições. 

 
 
 

Psoríase 
 
É uma doença da pele, não contagiosa, em que surgem pequenas feridas 
róseas descamativas, que formam crostas que produzem coceira , com 
tendência a sangrar. Não é produzida por micróbios e sua causa não é bem 
conhecida, acreditando-se estar relacionada com causas nervosas e 
alimentares. Costuma surgir em dobras como cotovelos, joelhos, mas é comum 
também no couro cabeludo. O diagnóstico deve ser feito por médico. Deve-se 
evitar os alimentos gordurosos, bem como a carne animal gorda, os embutidos 
(salsicha, lingüiça, presunto, etc.), os produtos industrializados os 
condimentados. As indicações a seguir são auxiliares e visam a desintoxicação 
e a recuperação do organismo; não substituem o tratamento médico, mas 
podem ser úteis junto com qualquer tratamento. 
 
Suco medicinal: 
 
Extrair o sumo de 6 cajus, adoçar com mel a gosto e tomar em jejum e ao 
deitar (preparar de novo se necessário). 
 
Outras indicações: 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem.  

 
• Comer 1 batata (de preferência de produção orgânica ou sem 

agrotóxicos) crua,  de tamanho médio, ralada em saladas, diariamente. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Beber ½ xícara de sumo de limão (pode ser em limonada), diariamente.   

 

• Chá composto – ½ xícara de folhas picadas de alfavaca fresca, 1 xícara 
de cabelo de milho, para 1 litro de água. Ferver por 5 minutos. Tomar 4 
xícaras ao dia. 

 

• Aplicar polpa da babosa sobre a zona afetada, uma vez ao dia. Tomar 
ao mesmo tempo 3 colheres ao dia da polpa da babosa com um pouco 



de mel: Para preparar a polpa, bater no liquidificador uma folha grossa 
com 1 copo (200ml) de água, coar e guardar na geladeira para tomar 
quando necessário. 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 
 

Queimaduras 
 

Existem 3 graus de queimadura, sendo que dependendo da extensão delas e 
do comprometimento do corpo, é necessária a atenção médica para qualquer 
uma. Para pequenas queimaduras leves, indica-se:  
 
Indicações: 
 

• Aplicar polpa de babosa diretamente da folha da planta imediatamente 
depois da queimadura.  

 
• Aplicar imediatamente clara de ovo sobre a queimadura. 

 
 
 

Rachadora do bico dos seios 
 

Tomar banho de sol nos seios durante 12 minutos e passar o próprio leite para 
ajudar na cicatrização. Fazer banho com um chá de sementes de erva doce: 1 
colher de sopa para cada xícara de água, fervendo até tomar cor escura. 
Também se pode amasse sementes frescas de erva-doce com um pouquinho 
de azeite de oliva ou amêndoas. Coloque a mistura entre 2 pedaços de gases e 
aplique sobre a região com rachaduras, uma vez ao dia. Procure a Unidade de 
Saúde mais próxima de sua casa para orientação se necessário 
 
. 

Raquitismo 
 
É a conhecida doença carencial que atinge bebês e crianças retardando-lhes o 
crescimento. A criança apresenta fragilidade física e aspecto típico de fraqueza 
óssea. Acreditava-se que era devido à carência de cálcio, mas hoje se sabe 
que é causada pela deficiência de vitamina D, associada à carência secundária 
de cálcio. A carência de Vitamina D, sais de cálcio, fósforo e outros minerais 
compromete a formação dos ossos e das cartilagens.  A carência de cálcio 
retarda o surgimento da dentição temporária e compromete a dentição 
permanente. Esses minerais e vitaminas são encontrados no leite, nas frutas, 
nos legumes e nos cereais integrais. Embora a adoção de dietas balanceadas 
às vezes não consiga reverter a condição de uma criança raquítica, é muito 
importante adotá-las para impedir que a doença continue progredindo e 



também para diminuir-lhe os efeitos.  Use alimentos ricos em vitamina D cálcio 
e fósforo, indicados neste manual. Alimentos e suplementos indicados: lêvedo 
de cerveja, germe de trigo, melado de cana, mel de abelhas, leite e ovos. 
 
 

Resfriado 
 

 
O que vulgarmente se chama “resfriado” é a inflamação da mucosa respiratória 
(nariz, traquéia, brônquios) causada por desequilíbrio térmico ou por outras 
causas que facilitem a ação de vírus específicos em pessoas cujo 
imunologicamente debilitadas. O sintoma principal é a produção de muco 
(catarro) que obstrui as fossas nasais, causando grande desconforto; há 
também febre, dor de cabeça, tosse, irritação na garganta, espirros, desânimo 
e mal-estar generalizado. Não é exatamente uma doença grave, mas a pessoa 
deve receber tratamento adequado de forma que não surjam outros problemas 
decorrentes. Para fortalecer as defesas do organismo, evitar os laticínios, o 
açúcar, os alimentos e bebidas geladas, alimentos gordurosos, frituras, bebidas 
alcoólicas. O repouso é fundamenta, bem como a ingestão de muita água.  

Ver indicações em Gripe. 
 

Reumatismo 
 

Reumatismo é o nome popular antigo para diversas doenças dos músculos, 
dos tendões, dos ossos e das articulações, da qual fazem parte a artrite, a 
artrose, a gota, a artrite reumatóide e outras. O diagnóstico deve ser feito por 
médico e o tratamento geralmente é à base de antiinflamatórios (que 
geralmente produzem efeitos colaterais). A medicina oficial desconhece as 
suas causas, atribuindo a doença a processos degenerativos desconhecidos, 
mas a medicina tradicional explica que ela provém de excesso de resíduos 
ácidos no sangue e nas articulações, sendo que o ácido úrico é o mais 
envolvido. No reumatismo ocorre dor articular, limitação dos movimentos e 
eventualmente deformidades, ocorrendo em episódios agudos ou em crises 
periódicas na fase crônica. Aconselha-se a evitar o consumo de alimentos 
produtores de ácidos: carnes vermelhas, pescados, frangos, vísceras, ovos, 
alimentos industrializados, açúcar refinado, feijões, lentilha, ervilha, soja, 
amendoim e castanhas em geral bebidas alcoólicas, incluindo os leite e seus 
derivados. Adotar uma dieta natural, composta de legumes crus, frutas frescas 
da época e cereais integrais. 
A prática de exercícios físicos moderados é recomendada para fora das crises. 
Beber bastante água e líquidos. 
As indicações a seguir são úteis e embora não substituam o tratamento médico 
de praxe, podem ajudar se aplicadas simultaneamente. 
 
Suco medicinal: 
 



Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, com dois copos 
(1/2 litro) de sumo de lima-da-pérsia (ou laranja doce) , coar e tomar 1 xícara 3 
vezes ao dia. 
 
Outras indicações: 
 

• Aquecer folhas de couve vapor e aplicá-las nas articulações doloridas, 
por 5 minutos, várias vezes ao dia. 

 
• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 

sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas uvas 
maduras. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Ralar o caroço de um abacate, deixar secar e diluir o pó em álcool de 

cereais. Deixe repousar por 1 semana. Fazer aplicações em fricções nas 
articulações afetadas. 

 
• Sumo de limão – Tomar ½ xícara do sumo puro em jejum de manhã.  

 
• Chá de guaco – 1 xícara da planta fresca picada para cada 1 litro de 

água. Ferver por 2 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia e fazer 
banhos nos locais afetados, ao deitar. 

 
Rinite 

 
Rinite é o fluxo ou corrimento de secreção do nariz, que pode ser de diversos 
tipos e devida a muitas causas , como alergias , resfriados, gripe , poluição, 
poeira e outras.  A aspiração do corrimento nasal pode produzir sinusite (ver 
Sinusite) . É necessário identificar a causa do problema, o que geralmente 
exige a intervenção médica.   
Deve-se evitar o leite e seus derivados, o açúcar branco, chocolates, café, 
bebidas alcoólicas e bebidas geladas. 
Procurar um médico homeopata para um tratamento individualizado do 
problema. A Homeopatia produz bons resultados, principalmente em casos de 
crianças.  
As indicações a seguir são auxiliares e visam restaurar o organismo e a função 
da mucosa nasal.  
 
 
Suco medicinal: 
 
Suco (espremido) de laranja-bahia, 1 copo (200ml); tomar morno ou quente, 
adoçado com mel de abelhas, com 10 gotas de própolis, 3 vezes ao dia (1 copo 
de 200ml de manhã, outro à tarde e outro à noite). 
 



Outras indicações: 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 
maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 
 

• Inalação sobre o vapor do chá de eucalipto (1 xícara das folhas frescas 
picadas para 1 litro de água) por 5 minutos.   

 
• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 

sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 
 

• Mastigar pedaços de favos de mel. 
 

• Da medicina popular: esfregar vigorosamente as orelhas por cerca de 2 
minutos, costuma abrir as fossas nasais obstruídas e descarregar 
melhor o fluxo nasal.  

 
 

Rouquidão 
 

É a irritação das cordas vocais causada por resfriados, gripe, laringite, 
poluição, cigarro, problemas nervosos, choques térmicos ou simplesmente, 
pelo uso excessivo da voz, devido a calos, tumores, etc. Podem ocorrer febre e 
dor na garganta. Na repetição dos sintomas ou em casos muito intensos, deve-
se procurar orientação médica. Evitar usar a voz, repousar e beba bastante 
líquidos. As seguintes indicações são auxiliares, para casos simples. 
 
Indicações: 
 

• Bater no liquidificador uma cebola média, meio pepino médio (com 
casca) em 3 copos de água. Coar, aquecer levemente, acrescentar 10 
gotas de extrato de própolis (a 30%) e fazer gargarejos 3 vezes ao dia. 

 
• Bater 2 fatias grossas de abacaxi maduro, descascado, em 1 copo e ½ 

de água no liquidificados Fazer gargarejos 3 vezes ao dia. 
 

• Chá de gengibre – ½ xícara de gengibre ralado para 1 litro de água. 
Ferver por 3 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia. 

 

Rubéola 
 
Doença semelhante ao sarampo, porém mais fraca, causada por vírus, onde 
acontecem erupções de pontinhos vermelhos pelo corpo. Geralmente ocorre 
em epidemias, com maior incidência durante a primavera. Embora a rubéola 
atinja pessoas de todas as idades, não é comum contagiar crianças com 
menos de quatro anos. Há risco para as gestantes, pois a rubéola durante a 
gravidez oferece risco de má formação congênita, catarata, má formação 



cardíaca, surdez ou retardamento mental. Depois do contágio, a doença fica 
incubada por um período que varia entre 10 e 21 dias, sendo que a fase mais 
infecciosa ocorre antes da erupção. Os sintomas mais importantes são: febre 
variável, coriza, dor de garganta, fraqueza, dor de cabeça etc. Normalmente as 
erupções são os primeiros sinais a serem notados, que são basicamente 
pintinhas vermelhas, primeiramente no rosto, no couro cabeludo e atrás das 
orelhas; em seguida propagam-se por todo o corpo.  Deve-se evitar o contato 
do doente com outras pessoas, principalmente grávidas e outras crianças da 
mesma, procurando deixa-la em repouso até que a febre cesse, as erupções 
desapareçam. Roupas, lençóis, toalhas e objetos de uso pessoal devem ser 
separados, para evitar a contaminação. Deve-se dar a beber muita água e 
líquidos. Não existe tratamento para a rubéola, mas deve-se procurar 
orientação médica para o diagnóstico certo, principalmente em relação ao 
sarampo. Na alimentação evitar os itens gordurosos (frituras, laticínios, 
margarina e ovos). Adotar uma alimentação rica em frutas, saladas e fibras. As 
viroses da infância tendem a desaparecer sem deixar seqüelas, mas é sempre 
recomendável o acompanhamento médico. As a seguir são apenas auxiliares 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, 2 fatias grossas 
de abacaxi sem casca, com dois copos de água. Coar, adoçar com mel e tomar 
(dar) 1 copo (200ml), 3 vezes ao dia. 
 
Outras indicações:  
 

• Xarope das folhas e talos de agrião: Juntar 1 maço grande de agrião, 2 
xícaras de mel e 3 copos de água. Levar ao fogo e mexer enquanto 
ferve. Dar 3 colheres das de sopa, 4 vezes ao dia. 

 
• Chá das folhas/flores secas e picadas de sabugueiro - ½ xícara para um 

litro de água. Ferver por 2 minutos. Dar 1 xícara 3 vezes ao dia, entre as 
refeições. Se não for tolerável, deixar esfriar e disfarçar misturando em 
sucos de frutas. 

 
Para reduzir o risco de contágio de viroses, usar uma pedra de cânfora 
(comprar em farmácias) dentro de um saquinho de pano fino, pendurado no 
pescoço (pode ser por dentro da roupa comum),  
 

Sapinho 
 
Sapinho é o nome popular para as manchas esbranquiçadas que surgem na 
boca e na língua, causadas pela ação de fungos (cândida), a candidíase oral.  
A infecção acontece sempre devido à redução da resistência do organismo. É 
comum em bebês devido à inicial imaturidade do sistema de defesa em relação 
a fungos desse tipo. A infecção aparecer com freqüência em pessoas com 
baixa imunidade mormente em doenças que atacam o sistema de defesa, 
como na AIDS, por exemplo. A acidez estomacal excessiva possa favorecer o 
aparecimento da candidíase oral em organismos sensíveis. As indicações a 



seguir são auxiliares. Em caso de persistência ou retorno do problema, 
consultar um médico 
 
Indicações: 
 

• Passar um tomate maduro pela peneira e aplicar na boca com um 
algodão embebido.  

 
• Própolis, extrato – 5 a 10 gotas, em água, suco de frutas ou leite, com 

um pouco de mel, 3 vezes ao dia  
 
 
 

Sarampo 
 
O sarampo é uma doença contagiosa causada por vírus e caracterizada por 
erupções na pele, semelhante à rubéola, porém mais intenso. É transmissível 
através das secreções do nariz e da garganta, sendo que o vírus propaga-se 
pelo ar, impulsionado pela tosse, por espirros da pessoa infectada. Os 
primeiros sintomas são muito parecidos com os do resfriado e da gripe, com 
espirros, febre irregular, coriza, calafrios, dores de cabeça, dores nas costas e 
lacrimejamento.Surgem depois de 1 ou 2 dias pontinhos vermelhos em todo o 
corpo, com elevação da febre. É comum em crianças, que devem repousar, 
isoladas do contado com os demais, para evitar o contágio. 
A criança acometida de sarampo desenvolve imunidade definitiva contra a 
doença, mas durante a infecção, há diminuição da resistência do organismo, o 
que pode produzir infecções secundárias, sendo a mais perigosa a 
broncopneumonia. O acompanhamento médico é fundamental.  Enquanto 
durar a doença, evitar fornecer leite e derivados, carne animal, alimentos 
gordurosos (frituras, margarina, chocolate), refrigerantes e gelados. Fornecer 
alimentação composta de legumes crus, frutas frescas da época e cereais 
integrais. Beba água pura e fresca e sucos naturais em abundância. As 
indicações a seguir são auxiliares e sintomáticas. 
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, 2 fatias grossas 
de abacaxi sem casca, com dois copos de água, coar, adoçar com mel e dar a 
tomar 1 copo comum (1 copo (200ml) pela manhã, em jejum). 
 
Outras indicações:  
 

• Xarope das folhas e talos de agrião: Juntar 1 maço grande de agrião, 2 
xícaras de mel e 3 copos de água. Levar ao fogo e mexer enquanto 
ferve. Dar 3 colheres das de sopa, 4 vezes ao dia. 

 
• Chá das folhas/flores secas e picadas de sabugueiro - ½ xícara para um 

litro de água. Ferver por 2 minutos. Dar 1 xícara 3 vezes ao dia, entre as 
refeições. Se não for tolerável, deixar esfriar e disfarçar misturando em 
sucos de frutas. 

 



• Para reduzir o risco de contágio de viroses, usar uma pedra de cânfora 
(comprar em farmácias) dentro de um saquinho de pano fino, pendurado 
no pescoço (pode ser por dentro da roupa comum). 

 
• Cozinhar 4 colheres das de sopa de sementes de linhaça em ½ litro de 

água por 2 minutos. Coar, esfriar e tomar 1 xícara da água 3 a 4 vezes 
ao dia. Preparar mais se necessário. 

 

Sarna 
 

É o nome popular para a escabiose, uma infecção da pele causada por 
parasitas que se instalam na superfície da pele. As regiões mais atingidas são 
as membranas entre os dedos das mãos e dos pés, tornozelos, joelhos, axilas 
e virilha. A pele torna-se muito sensível e formam-se pequenas bolhas 
acompanhadas de intensa coceira. O coçar pode causar mais irritação.É 
preciso separar as roupas pessoais, as roupas de cama e as toalhas de banho, 
etc. para evitar o contágio.  É necessário tomar banhos quentes várias vezes 
ao dia. Usar sabonetes e xampus neutros. O acompanhamento médico é 
necessário para diferenciar de outras doenças da pele. As indicações a seguir 
podem ser úteis e poder ser aplicadas juntamente com outros tratamentos. 
 
Indicações: 
 

• Bater no liquidificador 2 xícaras de aipo picado, com dois copos de água, 
coar e lavar as regiões atingidas 2 vezes ao dia. 

 
• Amassar 5 dentes médios de alho, misturar em 2 copos 

(aproximadamente 400ml) de água e lavar as regiões atingidas 2 vezes 
ao dia. Não lavar depois com sabonetes. 

 
• Chá de arruda – ½ xícara da planta fresca desfolhada, para 1 litro de 

água. Ferver por 2 minutos. Lavar as áreas afetadas uma vez ao dia, ao 
deitar, sem enxaguar depois.. 

 
• Massagear a região atingida pela sarna com azeite de oliva levemente 

aquecido. 
 
 
 

Sinusite 
 

Sinusite é a inflamação ou infecção das regiões do crânio localizadas por 
dentro da testa, atrás do nariz e outros pontos, causada pelo acúmulo de 
secreção e catarro, geralmente com formação de pus. Pode ser aguda ou 
crônica. A sinusite produz dores de cabeça, fluxo nasal purulento e pontos 
inchados e dolorosos na face; nos casos crônicos ocorrem dores na testa, 
próximas ao supercílio. As causas podem ser várias, mas geralmente ligadas a 
reações alérgicas a alimentos, medicamentos, etc. É necessário evitar os 
ambientes frios e úmidos. Evitar também o leite e todos os seus derivados (a 



alergia ao leite pode produzir sinusite), alimentos e líquidos gelados e os 
gordurosos. Recomenda-se beber água e líquidos em abundância e utilizar 
alimentação rica em frutas cítricas frescas, verduras e legumes.  
O diagnóstico de sinusite deve ser feito por médico. O tratamento comum é à 
base de analgésicos e antibióticos. É necessário diferenciar a sinusite de 
outras doenças similares.  
Procurar um médico homeopata para um tratamento individualizado do 
problema. A Homeopatia produz bons resultados, principalmente em casos 
antigos e de tratamento difícil. 
 
As indicações a seguir são auxiliares e podem ser utilizadas simultaneamente 
com outros tratamentos. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 1 maço pequeno de agrião com os talos, com dois copos 
de água, coar, aquecer um pouco e tomar 1 copo (200ml) à noite antes de 
dormir. Adoçar com mel de abelhas. 
 
Outras indicações: 
 

• Tomar 1 copo (200ml) de suco de laranja-bahia, morno ou levemente 
quente, 3 vezes ao dia, adoçado com mel de abelhas e acrescentado de 
20 gotas de extrato de própolis. 

 
• Incluir saladas de agrião na alimentação, na forma de salada temperada 

com azeite de oliva, limão e sal. 
 

• Comer regularmente saladas cruas de cebolas, temperadas com limão, 
sal marinho e azeite de oliva extra virgem. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Fazer saunas regulares onde se aplica essência de eucalipto. 

 
 

 

Solitária 
Ver em Verminose 

 
 

 Soluços, Para Combater 
 
Para combater os soluços a medicina popular recomenda prender a respiração 
por alguns instantes, beber água fria, fazer compressa de gelo na região do 
pescoço e massagens abdominais.  



 
• Ingerir um pouco de gelo triturado. 

 
 
 

Tabagismo 
Ver Vício do cigarro, adiante. 

 
 
 

Torcicolo 
 

O torcicolo é uma contratura involuntária dos músculos do pescoço e do ombro, 
que faz a cabeça pender para um lado.  As causas podem ser tensão 
emocional forte, ansiedade, preocupações excessivas e traumatismos 
violentos. Logo no início, fazer movimentos leves e regulares com o pescoço, 
para tentar fazer com que os músculos relaxem. O acompanhamento médico é 
importante As medidas a seguir são auxiliares. 
 
Indicações: 
 

• Aplicar no local uma papa de batatas-doce cozidas e amassadas (pode 
ser embrulhada num pano fino, como na cataplasma), 3 vezes ao dia, 
com duração 20 minutos. 

 
• Bater no liquidificador a polpa de 3 maracujás médios com 1 copo 

(200ml) de suco de laranja doce. Peneirar. Tomar 1 copo 3 vezes ao dia. 
Adoçar com mel de abelhas se necessário. 

 
• Chá de orégano – 2 colheres das de sopa da erva seca para ½ litro de 

água). Ferver por 2 minutos. Tomar 3 xícaras ao dia, adoçado com mel 
de abelhas. 

 
 

Tosse 
 

A tosse é uma reação irritativa das vias respiratórias à presença de matérias 
estranhas e pode ocorrer pela inalação de substância agressivas. É comum 
nos resfriados, gripes, asma, bronquite, pneumonia, coqueluche, tuberculose, 
Se a tosse for persistente e muito intensa, procure um médico para o 
diagnóstico adequado. É necessário saber a causa da tosse. 
Deve-se evitar a automedicação com xaropes comuns de farmácia, pois podem 
prejudicar o organismo.  
Evitar o leite e derivados, alimentos e bebidas geladas e a exposição ao frio e à 
umidade. 
As indicações a seguir devem ser usadas em casos simples. 
 
Indicações: 



 
Xarope das folhas e talos de agrião: Juntar 1 maço grande de agrião, 2 xícaras 
de mel e 4 xícaras de água. Levar ao fogo até formar um caldo concentrado 
denso. Mexer durante toda a fervura. Tomar 1 colher das de sopa, 6 vezes ao 
dia. 
 
Cortar nabo redondo em rodelas finas, arrumá-las em utensílio de boca larga, 
cobrir com açúcar mascavo ou mel e deixar em repouso durante 12 horas. 
Tomar 3 colheres das de sopa 6 vezes ao dia.  Pode ser logo após o uso do 
xarope de agrião. 
 
 
 

Úlcera do estômago 
 

Úlceras são lesões de tamanho variável que surgem na mucosa do estômago 
ou do duodeno. As causas são variadas tende a ocorrer em pessoas 
predispostas. Há teorias de que algumas úlceras e gastrites podem ser 
desencadeadas por uma bactéria (heliobacter pilorii), mas há correntes na 
medicina que não aceitam esta possibilidade, uma vez que pois tratamentos 
com antibióticos contra esse germe não produzem resultados satisfatórios e 
duradouros. O fato é que a maior parte das úlceras do estômago e do duodeno 
têm origem nervosa, quando há produção excessiva dos sucos gástricos. Os 
sintomas são de dor indefinida na região do estômago, que ocorre em 
intervalos regulares e às vezes desaparece com a ingestão de alimentos. Nas 
formas mais graves, podem ocorrer vômitos com sangue. A doença pode 
desenvolver-se por alguns anos sem provocar sintomas, mas na fase 
adiantada, a ferida pode perfurar a parede do estômago ou do duodeno, 
produzindo hemorragias internas perigosas, quando o socorro médico deve ser 
imediato. As úlceras podem ser agravadas por vários fatores, entre eles o 
tabagismo, excesso de café e bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos, 
frituras, tensão nervosa e ansiedade, estresse, etc.,  
A prática de esportes e atividades físicas e a adoção de uma alimentação mais 
natural são medidas necessárias. O diagnóstico de úlcera é feito por médico, 
que deve definir o tratamento a ser aplicado. As indicações a seguir são 
auxiliares e podem ser empregadas, tanto isoladamente, quanto em 
associação com tratamentos comuns. 
 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 3 folhas de couve grandes picadas, com 1 copo de sumo 
de lima-da-pérsia. Coar. Tomar 1 copo (200ml) 3 vezes ao dia. 
 
Outras indicações: 
 

• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas um purê 
de inhame cozido no vapor (inhame azeite de oliva e sal marinho). 
Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a fome e 



não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural sem 
açúcar. 

 
• Tomar 1 copo (200ml) de água de coco, 3 vezes ao dia, antes das 

refeições. 
 

• Chá de espinheira santa – ½ xícara da erva seca picada para 1 litro de 
água. Ferver por 5 minutos. Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia, após asa 
refeições. 

 
• Ferver uma cebola média (inteira) com 2 copos de leite e tomar o caldo 

resultante, quente, antes das refeições. 
 

• Tomar 1 colher das de chá de azeite de oliva extra virgem pela manhã, 
em jejum. Aumentar gradualmente a dose, até 1 colher das de sopa. 
Suspender se houver náusea forte. 

 
 
 

Varizes 
 
É a dilatação anormal das veias, geralmente das pernas. Pessoas com mais de 
40 anos e aquelas que trabalham muitas horas em pé, de vida sedentária, com 
tendência hereditária, são mais propensas a desenvolverem varizes. São 
comuns também durante a gravidez.  Há fatores que predispõem o 
aparecimento de varizes, como roupas apertadas, cinturões, faixas, ligas, 
sapatos apertados, sapatos com salto muito alto, uma vez que reduzem o fluxo 
sanguíneo. Algumas doenças também podem formar varizes, como a prisão de 
ventre e algumas 0doenças do fígado. Se não forem tratadas, as varizes 
podem produzir úlceras varicosas e flebite. 
Aconselha-se evitar o sedentarismo praticando esportes e exercícios físicos 
moderados e regulares. O uso de meias elásticas compressivas é útil e 
recomendado.  
 
As indicações s seguir são auxiliares. Podem ser aplicadas como recursos para 
reforçar o organismo e melhorar a circulação.  
 
Indicações: 
 
Emergência: Havendo hemorragia por ruptura de alguma veia varicosa, 
procurar atendimento médico, mas como primeiro socorro, envolver a perna 
com uma faixa de gaze limpa, embebida em água boricada e elevar a perna 
acima do nível do coração, até que a hemorragia estanque.  
 
Bater no liquidificador uma cebola média e 4 rabanetes médios em 3 copos de 
suco espremido de laranja-bahia. Coar e tomar 1 xícara 3 vezes ao dia. 
 

 
 



Vermes / Verminose 
 
Verminoses são infestações intestinais provocadas por parasitas, sendo que os 
principais são: 
 
Lombrigas (áscaris): São vermes cilíndricos, compridos, com aspecto de 
minhocas muito grandes que atacam principalmente as crianças. O contágio se 
dá por mãos contaminadas sujas de terra que são levadas ao nariz e à boca. 
Geralmente não produz conseqüências graves, gerando apenas alterações do 
apetite (muita fome ou inapetência, ou ambos alternados) volume abdominal, 
irritações da pele muito parecidas com alergias. Quando a infestação é intensa, 
surge febre elevada, aparecimento dos vermes pelo ânus ou pela boca, com 
risco de sufocação.  
 
Amarelão (ancilóstomos): Estes são vermes que podem produzir problemas 
sérios e, em casos extremos, pode levar à morte. O contágio se dá através de 
fezes humanas contaminadas e contato da pele dos pés com ovos ou larvas 
presentes nas fezes de animais, como os cachorros. Eles se reproduzem com 
muita rapidez, sendo a fêmea capaz de colocar até 15.000 ovos diariamente. 
Ele hospeda-se nas paredes do duodeno e se alimenta de sangue do 
hospedeiro, podendo levar à anemia quando a infestação é grande. 
 
Oxiúros: É o parasita intestinal mais comum nos seres humanos. Os ovos se 
introduzem no corpo até mesmo pelo ar, de tão pequenos e leves, mas o 
contágio principal é por mãos contaminadas levadas à boca. Os ovos vão para 
o intestino delgado onde iniciam um ciclo de reprodução que em média dura 2 
meses. Os sintomas principais são: coceira constante na região anal e dores 
intestinais. 
 
 
Solitária.  Á solitária, ou tênia, é o maior verme conhecido podendo atingir mais 
de 3 metros. Apresenta-se como uma fita, mas é constituída por uma colônia 
de vermes, com corpos independentes (proglotes), entrelaçados, e 
comandados por uma pequena cabeça, que se prende à parede intestinal. O 
contágio se dá através da ingestão de carnes cruas ou mal cozidas de animais 
infestados, de vaca (taenia saginata), ou de porco (taenia sollium). A pessoa 
desenvolve tem fome excessiva e insaciável, come muito mas não engorda. O 
sinal mais importante é eliminação de proglotes branco-amarelados, com 
movimento próprio, pelas fezes.  Estes proglotes possuem milhares de ovos e 
a sua ingestão (geralmente acidental ou através de alimentos contaminados 
mal cozidos) pode produzir a doença chamada cesticercose, em que o embrião 
liberto do ovo penetra na corrente sanguínea e pode se alojar em qualquer 
região do corpo, produzindo inflamação local. No cérebro pode produzir 
alterações nervosas sérias, incluindo convulsões.  É necessário cozinhar bem a 
carne, evitar ambientes possivelmente contaminados por fezes de gado ou 
porco que possam estar infestados.  
 
Amebas e giárdias – São parasitos microscópicos que penetram no organismo 
via águas contaminadas, verduras e frutas mal lavadas, em ambiente onde 
existam infestações. Geralmente produzem diarréia e dor abdominal. O 



diagnóstico é feito pelo exame de fezes e devem ser acompanhadas por 
médicos. 
 
Em todos os casos de desconfiança de verminoses, deve-se procurar 
orientação médica e o diagnóstico é feito através de exames de fezes.  
As medidas a seguir são auxiliares e podem ser aplicadas em associação com 
tratamentos convencionais.  
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificador 3 folhas tenras de chicória com dois copos (ao todo 
400ml) de suco de laranja doce (laranja lima). Coar e tomar 1 xícara 3 vezes ao 
dia. Ideal para crianças. 
 
Outras indicações: 
 

• Comer de 1 a 2 xícaras por dia de sementes tostadas de abóbora, de 
preferência em jejum.   

 
• Amassar 4 dentes médios de alho, colocar em 3 xícaras grandes de leite 

e ferver por 2 minutos. Coar e tomar o líquido restante dividido em 3 
vezes ao longo do dia, sendo a ,primeira vez em jejum. Pode ser 
ingerido frio, mas não deve ser adoçado. 

 
• Durante 1 semana, substituir uma refeição do dia por apenas abacaxi 

maduro. Comer a quantidade suficiente para aplacar completamente a 
fome e não usar nenhum outro tipo de alimento, apenas um suco natural 
sem açúcar. 

 
• Tostar no forno as cascas de 5 abacates (raspar bem a polpa) até que 

fiquem crocantes, mas não queimadas. Triturar. Fazer o chá com uma 
colher das de sopa do pó para ½ litro de água, fervendo por 5 minutos 
Tomar 1 xícara 3 vezes ao dia. 

 
• Chá de sementes de mamão comum– ½ xícara de sementes secas 

(levemente trituradas) para 1 litro de água. Ferver por 3 minutos. Tomar 
1 xícara 3 vezes ao dia.  

 
•  Em caso de amebas ou giárdias, tomar, diariamente e em jejum, 1 

xícara de cozimento de orégano: ½ xícara de orégano seco para cada 
meio litro de água. Ferver por 3 minutos, coar. 

 
 
 

Verrugas 
 
Existem três tipos básicos de verrugas: as comuns, as venéreas e as senis. Os 
dois últimos tipos exigem cuidados médicos, pois podem degenerar-se em 
verrugas malignas. Não se deve tentar removê-las instrumentos. Deve-se 



procurar um médico dermatologista que indicará o procedimento seguro para 
removê-las. 
 

• Dicas da medicina popular: Manter um esparadrapo com uma fatiazinha 
fina de alho cru sobre a verruga, diariamente, principalmente ao deitar, 
durante toda noite.  

 
 

Vesícula, Doenças da 
 
A vesícula biliar é sensível às infecções e pode sofrer obstrução nos dutos que 
conduzem a bílis, pela formação de cálculos. Veja Colecistite e Cálculos da 
vesícula. 
 

Vício do cigarro 
 
As estatísticas mostram que em 2003 (segundo a OMS), existiam 1 bilhão e 
200 milhões de fumantes no mundo, sendo que 66% dos fumantes eram do 
sexo masculino. Todos os anos cerca de 5 milhões de pessoas morrem vítimas 
do tabagismo. Nesses números, não estão incluídos dados sobre fumantes que 
adquiriram doenças provenientes do vício, que são infecções, asma, cefaléia, 
problemas cardiovasculares, bronquite, hipertensão, enfisema pulmonar, 
cânceres, dentre muitas outras doenças, cujos óbitos estão diretamente ligados 
ao fumo. Das quase 2.000 substâncias contidas nos cigarros, cachimbos, 
charutos etc., as 2 principais são: o tabaco e a nicotina. 
Nas mulheres, o cigarro pode causar distúrbios menstruais, baixa fertilidade, 
aumento da incidência de abortos espontâneos, câncer de colo do útero, 
menopausa precoce, além das numerosas doenças já citadas anteriormente.  
As pessoas que não fumam mas ficam expostas à fumaça de cigarros, os 
chamados “fumantes passivos”, também podem desenvolver doenças 
semelhantes, alergias ou irritações. 
Hoje existe um esforço mundial no combate ao tabagismo. 
O fumante deve fazer esforço para parar, sabendo que se sentirá muito bem 
em poucos dias. As indicações a seguir auxiliam no combate ao hábito e 
ajudam melhorar a condição orgânica geral do fumante. 
 
Suco medicinal: 
 
Bater no liquidificado 1 maço de agrião, 2 folhas médias de couve, 1 cenoura 
média raspada, ½ xícara de sumo puro de limão e 5 xícaras grandes de água. 
Coar. Adoçar com mel. Tomar 1 xícara deste suco 3 vezes ao dia. Guardar o 
excedente na geladeira para a próxima tomada. Preparar mais se necessário, 
mas não guardar para o dia seguinte. 
 
Outras indicações: 
 
Substituir o almoço ou o jantar por uma refeição de apenas uma fruta (abacaxi, 
melão, melancia, maçã ou uva), durante 10 dias, para purificar o organismo da 
nicotina. Não comer nada mais além da fruta escolhida, que podem ser usadas 
alternadamente, cada dia uma (e apenas uma). 



 
Dica da medicina popular para largar o cigarro: 
 
Colocar 1 cigarro inteiro num frasco de vidro com 1 litro de água e tampar bem. 
Deixar por 3 dias. A partir do quarto dia, coar e tomar uma colher de sopa 
dessa água em jejum, diariamente, sem pular nenhum dia, até que a água 
acabe. Só se alimentar meia hora depois. Não é necessário evitar o cigarro e a 
pessoa pode continuar fumando segundo o seu hábito. Pela experiência 
popular e em alguns casos que acompanhamos, o fumante desenvolve grande 
aversão pelo cigarro e abandona o vício em menos de 10 dias. No entanto, 
mesmo que pare, é necessário que prossiga tomando a água, pois o desejo de 
fumar pode retornar. É um método eficaz e inofensivo. 

 
 

Vômito 
 
O vômito pode ser provocado por diversos fatores, circunstâncias e 
enfermidades, tais como problemas dos órgãos do equilíbrio (enjôo durante 
viagens marítimas, rodoviárias e aéreas), pancadas na barriga, gravidez, 
alcoolismo, cálculos da vesícula , doenças do fígado , verminoses, gastrite, 
úlceras do estômago e outras. Ver indicações em Náuseas.  Se os vômitos 
forem muito persistentes ou apresentarem vestígio de sangue, procure um 
médico imediatamente, para identificar a causa e prescrever tratamento 
adequado. Para a tendência a vomitar em viagens evitar ingerir alimentos antes 
das mesmas, e durante usar alimentos de fácil digestão, tais como frutas e 
sucos naturais sem açúcar. 
 

Zumbidos 
 

Veja em Ouvido, Doenças do 
 


