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Sintomatologia  II   Professora Andressa Marvila 

 

Artrite Reumatoide 

 

Sintomas 

 

A artrite reumatoide pode iniciar com apenas uma ou poucas 

articulações inchadas, quentes e dolorosas, geralmente 

acompanhada de rigidez para movimentá-las (artrite e sinovite). Isso 

ocorre principalmente pela manhã e que pode durar horas até 

melhorar. Fique atento:  

 

Dor, inchaço e aumento da temperatura nas articulações 

Rigidez matinal, que pode durar horas. 

Caroços firmes de tecido sob a pele em seus braços (nódulos 

reumatoides) 

Fadiga, febre e perda de peso. 

 

A causa da artrite reumatoide é desconhecida. É uma doença 

autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca 

os tecidos saudáveis por engano. Infecções, genes, mudanças  
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hormonais e fatores ambientais, como o cigarro, podem estar 

relacionados com a doença. 

 

 

 

 

Tratamento 

Manter o sistema imunológico fortalecido e reduzir a ocorrência de 

algumas doenças infecciosas, que podem piorar o quadro como um 

todo. A fisioterapia e prática de exercícios ajudam a corrigir e 

prevenir a perda ou a limitação do movimento articular, a atrofia e a 

fraqueza muscular e a instabilidade das articulações. É sabido que o 

sistema imunológico sofre influência do ciclo sono - e nesse sentido, 

o paciente com artrite reumatoide se beneficia muito de uma noite 

bem dormida. Evitar passar horas sentado ou com os membros 

parados em uma mesma posição durante muito tempo. Óleo de 

copaíba massagem nas articulações. Tomar óleo de copaíba, semente 

de sucupira chá ou extrato, canela de velho, erva baleeira entre 

outros. Será muito benéfico para aliviar as dores. Pode se fazer 

aplicação de argila no local afetado.  

Para regressão da doença auto imune além do tratamento com 

Naturopatia indicamos que o paciente tome altas dosagens de 

vitamina D e outras vitaminas que serão administrado a dosagem 

certa por médico que fez estudo especifico com protocolo Coimbra 

Só pode indicar uma médica que vocês devem indicar passa seu 

paciente é doutora Andrea Amaral que também atende online. 

Doutora adventista. Alimentação anti-inflamatória e magnésio p.a ou 

magnésio dimalato um ou outro tem sido excelente. 
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Artrite 

 

Sintomas 
O sintoma mais comum é a dor nas articulações das mãos, do 

pescoço, da região lombar, dos joelhos e dos quadris. 

 

 

Sintomas ou condições: 

Áreas de dor: mãos, nas articulações, no joelho, parte inferior das 

costas, pescoço ou quadril 

Dores circunstanciais: relacionada ao clima 

Tipos de dor: forte nas articulações 

Nas articulações: crepitações, inchaço, rigidez ou sensibilidade 

Nas mãos: inchaço no dedo ou saliência óssea nos dedos das mãos ou 

dos pés 

Também é comum: andar mancando ou deformidade articular. 

 

Varias causas a mais comum é a falta de magnésio . 

 

Artrose 

A artrose, ou osteoartrite, acontece quando há desgaste nas 

cartilagens, fazendo com que os ossos comecem a atritar uns com os 

outros, gerando a artrite (inflamação). Esse desgaste acontece 

naturalmente com o decorrer dos anos, mas pode ser acentuado 
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devido a traumas, esportes de alto impacto, genética, obesidade, 

diabetes e atividades que exigem muito das articulações. Com esse 

desgaste, é muito comum as articulações começarem a deformar, 

como acontece muito nas mãos. 

 

Qual é o tratamento para Artrite e Artrose? 

Em suma, a artrite é uma inflamação das articulações causada por 

diversos fatores, como, por exemplo, a artrose, que por sua vez, é um 

desgaste das cartilagens que protegem os ossos. Portanto, para 

tratar a artrite, é preciso tratar as doenças que estão causando a 

inflamação. Já a artrose não tem cura, pois não tem como recuperar 

totalmente as cartilagens que degeneraram, porém tem como 

recuperar uma porção e aliviar a dor da inflamação. 

 

Há diversas plantas que podem ajudar a aliviar a dor da artrite e da 

artrose, como Canela de Velho, Cúrcuma, Arnica, Unha de Gato, Erva 

Baleeira, Garra do Diabo, Salgueiro, Sucupira. 

 

Para o desgaste da cartilagem ocorrido na artrose, há o Osteosil, que 

ajudam a regenerar essa cartilagem perdida. 

 

O ideal é tomarmos cuidado com as nossas articulações, para que 

esse desgaste natural ocorra de forma mais lenta, fortalecendo os 

músculos, não forçando as juntas e tomando cuidado com a postura. 
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Gota 

Uma forma de artrite caracterizada por dor intensa, vermelhidão e 

sensibilidade nas articulações. 

Dor e inflamação ocorrem quando uma grande quantidade de ácido 

úrico se cristaliza e se deposita nas articulações. 

Os sintomas de gota incluem dor intensa, vermelhidão e inchaço nas 

articulações, muitas vezes no dedão do pé. Os ataques podem 

acontecer repentinamente, em geral à noite. 

Durante um ataque agudo, medicamentos anti-inflamatórios podem 

ajudar a aliviar a dor e reduzir a duração do ataque. Os pacientes com 

gota crônica podem adotar mudanças comportamentais, como dieta, 

exercícios físicos e diminuição da ingestão de álcool, para ajudar a 

diminuir a frequência dos ataques. 

Na artrite/artrose/gota o tratamento consiste o mesmo. Argila no 

local afetado – tomar cloreto de magnésio – Omega 3 – tomar óleo 

de copaíba e usar o óleo como massagem no local da dor – 

hidroterapia principalmente no momento da dor como compressas 

quentes para dores frias ou compressas frias para dores quentes. 

Alimentação anti-inflamatória, mesma ervas citadas acima que foram 

canela de velho, erva baleeira etc. temos extrato de artrite pronto 

em nossa empresa. 

 

Reumatismo 

Dores nas articulações, principalmente por mais de seis semanas. 

Vermelhidão, calor e inchaço nas articulações. 

Dificuldade para movimentar as articulações ao acordar. 
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Dores ao esticar os braços sobre a cabeça. 

Dores ao elevar os ombros até tocar o pescoço. 

 

O reumatismo nos ossos é normalmente associado ao 

envelhecimento, devido ao enrijecimento progressivo das 

articulações, no entanto pode acontecer em pessoas de qualquer 

idade e normalmente está relacionada com doenças ostearticulares 

ou auto-imunes, como por exemplo osteoartrite, lúpus e artrite 

reumatoide, por exemplo ... O magnésio previne muitos essas 

doenças artriculare, osseas etc e faz parte do tratamento . Oque 

consiste no tratamento parecido já citado acima. A realização de 

detox nesses pacientes ajudará muito a reverter esse quadro! 

 

Lupus 

Lúpus eritematoso sistêmico 

Os sintomas variam, mas podem incluir fadiga, dores 

nas articulações, manchas na pele e febre. Podem se 

agravar (crise) por alguns períodos e, posteriormente, 

melhorar. 

 

Sintomas ou condições: 

Áreas de dor: nos músculos ou peito 

Tipos de dor: artrítica 
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Corpo inteiro: anemia, fadiga, febre, mal-estar ou perda de 

apetite 

Na boca: secura ou úlceras 

Na pele: erupções escamosas ou manchas vermelhas 

Também é comum: ansiedade, depressão, dor de cabeça, 

falta de ar, fenômeno de raynaud, inchaço, irritação na pele 

do rosto, perda de peso, queda de cabelo, rigidez das 

articulações, sangue na urina, sensibilidade à luz ou síndrome 

do olho seco. 

 

 

 

 

Lúpus é uma doença inflamatória autoimune, que pode 

afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, 

rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada 

adequadamente, pode matar. O nome científico da doença é 

"Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)". 

 

O que são doenças autoimunes? 

Doenças autoimunes são aquelas em que o sistema 

imunológico da pessoa ataca tecidos saudáveis do 

próprio corpo, por engano. As causas das doenças 
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autoimunes ainda não são conhecidas. A teoria mais 

aceita é que fatores externos estejam envolvidos na 

ocorrência dessa condição, principalmente quando há 

predisposição genética e o uso de alguns 

medicamentos. 

 

A maioria das doenças autoimunes são crônicas, ou 

seja, não são transmissíveis, no entanto muitas delas 

podem ser controladas com tratamento. Além disso, os 

sintomas das doenças autoimunes podem aparecer e 

desaparecer continuamente, sem causa aparente. 

Dentre as mais de 80 doenças autoimunes conhecidas 

atualmente, o Lúpus é uma das mais graves e 

importantes. 

 

Quais são os tipos de Lúpus? 

O Lúpus pode ser manifestar de quatro formas 

diferentes, que têm causas distintas. As principais 

formas da doença são: 

 

Lúpus Discoide: esse tipo de lúpus fica limitado à pele 

da pessoa. Pode ser identificado com o surgimento de 
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lesões avermelhadas com tamanhos, formatos e 

colorações específicas na pele, especialmente no rosto, 

na nuca e/ou no coro cabeludo. 

 

Lúpus Sistêmico: esse tipo de lúpus é o mais comum e 

pode ser leve ou grave, conforme cada situação. Nessa 

forma da doença, a inflamação acontece em todo o 

organismo da pessoa, o que compremete vários órgãos 

ou sistemas, além da pele, como rins, coração, 

pulmões, sangue e articulações. Algumas pessoas que 

têm o lúpus discoide podem, eventualmente, evoluir 

para o lúpus sistêmico. 

 

Lúpus induzido por drogas: essa forma do lúpus 

também é comum e acontece porque substância de 

algumas drogas e/ou medicamentos podem provocar 

inflamação com sintomas parecidos com o lúpus 

sistêmico. No entanto, a doença, nesse caso, tende a 

desaparecer assim que o uso da substância terminar. 

 

Lúpus neonatal: esse tipo de lúpus é bastante raro e 

afeta filhos recém-nascidos de mulheres que têm 

lúpus. Normalmente, ao nascer, a criança pode ter 
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erupções na pele, problemas no fígado ou baixa 

contagem de células sanguíneas, mas esses sintomas 

tendem a desaparecer naturalmente após alguns 

meses. 

 

IMPORTANTE: Alguns bebês com lúpus neonatal 

também podem desenvolver um defeito cardíaco 

grave. No entanto, com testes e exames adequados, os 

médicos conseguem identificar as mães em risco e 

fazer o tratamento antes ou depois do nascimento. 

 

 

 

O que causa o Lúpus? 

Não se sabe ao certo que causa o Lúpus, tendo em vista 

que o sistema imunológico atacar e destruir tecidos 

saudáveis do próprio corpo é um comportamento 

anormal do organismo. No entanto, os estudos 

presentes na literatura médica e científica nacional e 

mundial apontam que as doenças autoimunes, o que 

inclui o Lúpus, podem ser uma combinação de fatores, 

como: 
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hormonais; 

infecciosos; 

genéticos; 

ambientais 

 

Os gatilhos para desencadear o Lúpus, de acordo com a 

ciência, são: 

 

Luz solar: a exposição à luz do sol, de forma 

inadequada e em horários inapropriados, pode iniciar 

ou agravar uma inflamação preexistente a desenvolver 

lúpus. Além disso, esse tipo de postura também pode 

provocar câncer de pele. 

 

Infecções: ter uma infecção pode iniciar lúpus ou 

causar uma recaída da doença em algumas pessoas, o 

que pode gerar um quadro leve ou grave, conforme 

cada situação. 

 

Medicamentos: lúpus também pode estar relacionado 

ao uso de determinados antibióticos, medicamentos 
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usados para controlar convulsões e também para 

pressão alta. Cuidado! 

 

Quais são os fatores de risco para Lúpus? 

O lúpus não é uma doença comum e que tenha fatores 

de risco pré-determinados, uma vez que pode se 

manifestar em pessoas de qualquer idade, raça e sexo. 

No entanto, existem algumas situações que podem 

facilitar, de alguma forma, a incidência de lúpus: 

 

Gênero: a doença é mais comum em mulheres do que 

em homens, mas pode se manifestar em ambos os 

sexos. 

 

Idade: a maior parte dos diagnósticos de lúpus 

acontece entre os 15 e os 40 anos, mas pode surgir em 

qualquer faixa etária. 

 

Etnia: lúpus é mais comum em pessoas afro-

americanas, hispânicas e asiáticas. Além disso, a 

incidência do lúpus chega a ser três a quatro vezes 
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maior em mulheres negras do que em mulheres 

brancas. 

 

Quais são os sintomas do Lúpus? 

Os sintomas do lúpus podem surgir de repente ou se 

desenvolver lentamente. Eles também podem ser 

moderados ou graves, temporários ou permanentes. A 

maioria dos pacientes com lúpus apresenta sintomas 

moderados, que surgem esporadicamente, em crises, 

nas quais os sintomas se agravam por um tempo e 

depois desaparecem. 

 

Os sintomas podem também variar de acordo com as 

partes do seu corpo que forem afetadas pelo lúpus. Os 

sinais mais comuns são: 

 

 

Fadiga. 

Febre. 

Dor nas articulações. 

Rigidez muscular e inchaços. 
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Rash cutâneo - vermelhidão na face em forma de 

"borboleta" sobre as bochechas e a ponta do nariz. 

Afeta cerca de metade das pessoas com lúpus. O rash 

piora com a luz do sol e também pode ser generalizado. 

 

Lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas 

ao sol. 

 

Dificuldade para respirar. 

Dor no peito ao inspirar profundamente. 

Sensibilidade à luz do sol. 

 

Dor de cabeça,confusão mental e perda de memória. 

 

Linfonodos aumentados. 

Queda de cabelo. 

Feridas na boca. 

Desconforto geral, ansiedade, mal-estar. 

 

Sintomas específicos 
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Outros sintomas do lúpus, mais específicos, dependem 

de qual é a parte do corpo afetada: 

 

Cérebro e sistema nervoso: cefaleia, dormência, 

formigamento, convulsões, problemas de visão, 

alterações de personalidade, psicose lúpica. 

 

Trato digestivo: dor abdominal, náuseas e vômito. 

Coração: ritmo cardíaco anormal (arritmia). 

Pulmão: tosse com sangue e dificuldade para respirar. 

 

Pele: coloração irregular da pele, dedos que mudam de 

cor com o frio (fenômeno de Raynaud). 

 

Alguns pacientes têm apenas sintomas de pele. Esse 

tipo é chamado de lúpus discoide. 

 

Como é feito o diagnóstico de Lúpus? 

O diagnóstico para Lúpus não é tão simples, porque os 

sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa e 
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mudam com o passar do tempo, o que em muitas vezes 

confunde com os sinais de outras doenças. 

 

Por isso, ainda não há nenhum exame ou teste 

específico para diagnosticar o lúpus, mas isso pode ser 

feito com segurança a partir de exames de sangue, 

urina e dos sintomas clínicos apresentados ao médico 

durante exame físico. 

 

Os exames para mais comuns e úteis para diagnosticar 

Lúpus são: 

 

Exame físico. 

Exames de anticorpos, incluindo teste de anticorpos 

antinucleares. 

 

Hemograma completo. 

Radiografia do tórax. 

Biópsia renal. 

Exame de urina. 
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IMPORTANTE: Os medicamentos usados na forma 

grave da doença têm, também, efeitos colaterais 

graves, exigindo monitoramento médico especialista 

frequente e constante. Cuidado! 

 

Quais são as complicações possíveis do Lúpus? 

Se não tratado corretamente, o Lúpus pode 

desenvolver complicações graves a diversos órgãos e 

tecidos do corpo humano, podendo provocar, inclusive, 

a morte da pessoa. 

 

As principais complicações do Lúpus costumam 

acontecer nos seguintes órgãos: 

 

Rins: a falência dos rins está entre as principais causas 

de morte por complicações de lúpus nos primeiros 

cinco anos do diagnóstico da doença. Alguns sintomas 

são comuns nessa fase: irritação, coceira generalizada, 

dores no peito, falta de ar, náuseas, vômito e edemas. 

 

Cérebro: se a doença tiver chegado ao cérebro, a 

pessoa pode apresentar alguns sintomas específicos, 
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como dor de cabeça, confusão, tontura, mudanças de 

comportamento, alucinações, derrames cerebrais 

(AVC) e convulsões. 

 

Vasos sanguíneos: anemia, aumento no risco de 

sangramentos e inflamação dos vasos (vasculite) estão 

entre as principais complicações possíveis decorrentes 

de lúpus. Em alguns casos, é preciso doação de sangue 

no tratamento. 

 

Pulmões: o lúpus também pode levar à pleurisia, que é 

uma inflamação dos tecidos que revestem os pulmões 

e a caixa torácica, o que pode provocar muita dor 

durante a respiração. 

 

Coração: pode ocorrer também, em alguns casos, a 

inflamação dos músculos do coração e artérias, 

aumentando significativamente as chances de um 

infarto. 
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Além disso, o lúpus pode acarretar outros problemas 

de saúde, ou desenvolver os que já existem, como, por 

exemplo: 

 

Infecção: tanto a doença quanto o tratamento do 

Lúpus atacam o sistema imunológico da pessoa, o que 

abre espaço para entrada de infecções. As mais comuns 

são no trato urinário e respiratório. 

 

Câncer: o lúpus também pode provocar o surgimento 

de tumores ou agravar os que a pessoa tiver. 

 

Necrose avascular: ocorre a morte das células que 

revestem os ossos, causando pequenas fraturas e o 

rompimento de muitas articulações, em especial as do 

quadril. 

 

Complicações na gravidez: as mulheres que sofrem de 

lúpus e engravidam geralmente são capazes de manter 

a gravidez e dar à luz um bebê saudável, desde que não  
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sofram de doença renal ou cardíaca grave e que o lúpus 

esteja sendo tratado adequadamente. No entanto, as 

chances de perda na gravidez aumentam 

consideravelmente. 

 

IMPORTANTE: Lúpus com manifestações graves 

também podem acarretar outras complicações, como 

anemia hemolítica, amplo envolvimento cardíaco ou 

pulmonar, doença renal ou envolvimento do sistema 

nervoso central, necessitando de um tratamento mais 

agressivo e específico.. 

 

 

 

Cuidados e dicas de saúde aos pacientes com Lúpus 

Existem alguns cuidados e dicas de saúde que podem 

melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem lúpus. 

É importante redobrar o cuidado com a saúde, 

especialmente no coração, pulmões e rins, para evitar 

complicações e problemas mais graves no futuro. 
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Além disso, é importante fazer uma análise frequente 

da imunização e testes para verificar também a saúde 

dos ossos e outras doenças. Como o Lúpus atinge o 

sistema imunológico, é importante fazer de tudo para 

que ele fique sempre bem. 

 

Veja algumas dicas outras que ajudam na qualidade 

de vida e no tratamento do lúpus: 

 

A psicoterapia e os grupos de apoio podem ajudar a 

aliviar a depressão e as alterações no humor que 

podem surgir em decorrência do lúpus. 

 

Descansar bastante é fundamental. 

Evitar o sol em excesso. 

Prática de atividades físicas regulares. 

Não fumar. 

Não consumir bebidas alcoólicas. 

Manter alimentação saudável, com dieta balanceada e 

rica em cálcio. 
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DOENÇAS DOS RINS 

Eis o nome de algumas doenças dos rins: pedras ou 

cálculos, nefrite, albuminúria, cirrose, hemorragia dos 

rins, rim solto, câncer (cancro) dos rins, congestão dos 

rins, tuberculose dos rins, hidronefrose, pielite, lúpus. 

Os rins são parecidos com grãos de feijão, situados na 

parte posterior da cavidade abdominal (isto é na parte 

de trás da barriga), um de cada lado da coluna 

vertebral. A função principal deles é a de eliminar do 

sangue, substâncias que formam resíduos, não 

aproveitáveis pelo organismo, através da urina. Eles 

são, portanto filtros do sangue. Daí sua grande 

importância, pois se eles não eliminarem, o acido úrico, 

ureia, creatinina, sais minerais inorgânicos e produtos 

tóxicos que entram no organismo, tudo irá para o 

sangue, envenenando-o, e se espalhará pelo corpo, 

provocando muitos males. Segundo uma observação 

muito importante do Dr. Morris Fishbein, de acordo 

com certos cálculos, mais de 600 litros de sangue 

passam pelos rins em 24 horas. E o mais curioso ainda, 

é que um só rim é capaz de fazer esse trabalho sozinho 

se o outro faltar. 

Sintomas de doenças dos rins: 
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– dor nas costas na posição dos rins. 

– febre, calafrios. 

– dor de cabeça. 

– incha a pele logo abaixo dos olhos, formando tipo 

sacos. 

– incham os pés ou também o rosto. 

– dores do lado etc. 

 

Causas: 

É fácil de concluir que os rins adoecem porque o 

sangue não está limpo, pois são filtros do mesmo. 

Quando as impurezas são muitas, os rins são 

submetidos a um trabalho forcado, se enfraquecem, 

adoecem, e com isso todo o corpo sofre as 

consequências, como já vimos. 

– Alimentação errada, impurezas do sangue. 

– também as vacinas, drogas, soros e injeções obrigam 

estes órgãos a realizar um trabalho esgotante e 

debilitante para os expulsar. 

– falta de líquidos no organismo. 

– câncer nos rins. 
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– o fato de não urinar na hora certa, ficar se segurando, 

cria complicações 

 

Tratamento: 

– a primeira coisa a fazer é tomar bastante água ou 

chás diuréticos, que ajudam os rins a funcionar e limpar 

o sangue. 

– é preciso a todo o custo limpar o sangue, com 

banhos, jejum, plantas depurativas, é muito importante 

suar para ajudar o trabalho dos rins. 

– para desinflamar é excelente o barro aplicado sobre 

os rins (nas costas), mas de preferencia quente ou 

morno, a não ser que o doente já esteja bem 

acostumado, neste caso poderá ser barro frio. Faz-se 

uma mistura de argila com o chá de cipó mil homens, 

cerca de 1 cm de espessura, uma a duas vezes ao dia, 

ou pelo menos à noite. 

– ou então usar compressa quente com chá de alfafa e 

sal sobre os rins. 

– para eliminar as dores, existem as cataplasmas de 

barro ou de linhaça, ou simplesmente compressas com 

água quente. 
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– combater a prisão de ventre. 

– evitar os alimentos que provocam muito ácido úrico, 

como: carnes, ovos, chocolates, cacau, vinhos e 

bebidas alcóolicas, café, queijo, etc., e também o sal 

refinado e os temperos fortes. 

– “também o uso prolongado de arroz integral, com 

gergelim preto, bastante cozido e aguado, melhora os 

rins...” 

– não abusar dos oleaginosos. 

– comer muita fruta e verdura crua. 

 

Plantas indicadas: 

 

Vegetais contra os males dos rins: abacateiro, agrião, 

arnica, assa-peixe, bardana, beldroega, bolsa-de-pastor 

(hemorragias), cabelo-de-milho, camomila, cara (chá da 

raiz), cavalinha, cipó-mil-homens, carqueja, dente-de-

leão, douradinha, espinheira santa, erva-de-passarinho, 

figo, feijão (vagem), hortelã, linho (semente), lagrimas 

de N. Senhora, limão, losna, malva, mil-em-rama, pega 

pinto (folhas), quebra-pedra, sabugueiro. salsa. sete-

sangrias urtiga branca, uva-do-mato. 
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FURÚNCULOS 

São tumores duros, não muito grandes, muito doídos e 

ficam situados um tanto superficiais na pele. Podem 

causar febre. 

 

Causas: 

– O consumo da carne de porco causa furúnculos. 

– sangue sujo. 

– agulha de injeção contaminada. 

– alguma batida que se leva e inflama. 

– fungos, vírus e bactérias provocam furúnculos. 

Tratamento: 

– a primeira coisa a fazer é limpar o sangue (veja o 

capitulo sobre Sangue Sujo). O tumor é justamente 

uma saída que o sangue encontra para lançar para fora 

o pus e outras impurezas. É como um vulcão que alivia 

a tensão interna. 

 

– é importante amadurecer os furúnculos colocando 

em cima deles cataplasma de barro com cebola e 

batata ralada, ou barro com linhaça moída. 
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– aplique folha fresca de repolho esmagada e aquecida, 

dá ótimos resultados. 

Plantas indicadas: 

Compressa de cebola aquecida (melhor se for junto 

com barro), copo-de-leite (o bulbo), bardana, cardo-

santo (também muito bom junto com o barro), girassol 

(óleo da semente), limão (tomar muitos ao dia), malva 

(tomar), melão-de-são-caetano, pariparoba (tomar chá 

das folhas), sabugueiro (flor em compressa), trigo 

(emplastro), mel e aipo (aplicar em compressa), folha 

da fortuna, batata inglesa (ralar e aplicar). Quanto ao 

mais, leia e aplique o capítulo “Sangue Sujo” , pois a 

causa principal é esta e deve-se limpar o sangue. Não 

aperte para espremer o furúnculo, isto pode espalhar o 

pus por outras partes do corpo. 

 

GASTRITE 

É uma inflamação da mucosa (isto é a pele que reveste 

o estômago por dentro), formando um catarro muito 

viscoso e febre. Pode ser aguda ou crônica. 
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Causas: 

– consumo de carne, açúcar branco e café o trio mais 

perigoso. 

– Fumo. 

– Comidas muito fortes, quentes demais ou geladas. 

– Drogas químicas que também podem irritar esta 

delicada pele do estômago. 

– Outras infecções da cabeça ou garganta que fazem 

descer catarro ou pus para o estômago. 

– Preocupações e angústias. 

– As bactérias Campylobacter e Helicobacter. 

– Refrigerantes. 

– Aditivos químicos nos alimentos, como salitre, soda 

cáustica, nitritos. 

– Gordura trans. 

Tratamento: 

– Evitar as causas apontadas acima, sobretudo o café, o 

açúcar branco e as carnes, temperos fortes e o cigarro. 

– O autor deste livro sofreu durante 12 anos de gastrite 

durante os tempos de estudo e depois de formado na 

Universidade em Curitiba. Percorreu diversas clínicas,  
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tomou quantidades de remédios e nada conseguiu 

curá-lo. Somente quando descobriu num livro 

estrangeiro que a aplicação de argila sobre o ventre por 

um mês, feito todas as noites elimina este mal, 

conseguiu curar-se completamente. 

– A melhor comida para quem sofre de gastrite é o 

purê de batatas, o pão torrado, a maçã assada, a 

coalhada ou o iogurte completamente natural. 

Deve-se evitar o leite a todo custo porque aumenta o 

problema. Embora alivie a dor no momento em que se 

bebe, depois fermenta e dói novamente. Estou falando 

com conhecimento de causa. 

– Pode-se usar o limão  com água, isto faz arder, mas 

também ajuda muito a curar a gastrite em pouco 

tempo. 

– Evitar a água com cloro, comida quente, gelada e 

frituras. 

– Combater a prisão de ventre. 

– O mais importante é aplicar argila misturada com o 

cipó-mil-homens sobre a barriga todas as noites por 15 

dias, colaborar com a alimentação e já estará curada a 

gastrite, tomando também algum dos chás abaixo. 
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– Hoje com o conhecimento da bioenergética a gastrite 

tornou-se um caso muito fácil de curar. 

– Evite o café, os refrigerantes e o fumo. 

– O melhor alimento é o purê de batata. 

– Também é muito bom tomar em jejum um copo de 

suco de dente de leão, ou de couve, ou de batata 

(batata inglesa). Coma mamão, melão, nozes, 

castanhas, cenoura crua bem mastigada. 

– Tomar óleo de copaíba 1 gota para cada 10 kg de 

peso corporal. 

Plantas indicadas: 

Há plantas ótimas para acelerar a cura dessa 

inflamação que atinge no mínimo metade da 

população adulta hoje. 

Espinheira santa, gervão, dente de leão, carqueja, 

bardana, camomila, tansagem, carobinha do campo, 

doradinha do campo, cavalinha. 

 

Receita para curar gastrite Meia xícara de batata doce 

crua sem casca com 300ml de agua no liquidificador 
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Bate e bebe. 

 

Potencializar sarar feridas acrescente na receita a cima 

1 colher sobremesa  de gengibre picada  

1 xícara de couve picada 

Bate, Coa e bebe 

Mínimo 2x ao dia 

 

DOENÇAS DO ESTÔMAGO 

“O estômago é a oficina onde se constrói a saúde e a 

vida” (Miguel de Cervantes). 

É de uma importância fundamental para todo o 

organismo que o estômago esteja funcionando bem. 

“A saúde depende de boas digestões e de boas 

eliminações pela pele, pulmões, rins e intestinos”. 

Uma boa digestão depende de: 

– alimento bem combinado e em quantidade 

moderada. 

– temperatura certa no tubo digestivo, 37°C. 

– boa mastigação e ensalivação. 
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– bom trabalho do fígado e pâncreas. 

– bom funcionamento do estômago que elabora o suco 

gástrico. 

– boa assimilação e eliminação dos intestinos. 

– a calma durante as refeições e o movimento 

moderado logo após a refeição. 

Realmente, do estômago parte a energia para o 

organismo, mas se ele funciona mal, todo o corpo vai 

mal, pois fica desnutrido e sem resistência às doenças. 

Há pessoas que não conseguem digerir bem uma fruta 

ou verdura crua e acham que o problema está nestes 

alimentos. Na verdade é o estômago que não está em 

ordem. 

Causas das doenças do estômago: 

– “fora a predisposição, a causa de todos os males do 

estômago dependem de uma origem comum: vida 

desordenada e especialmente os enormes erros na 

alimentação desde que se deixa o peito materno”. 

– “como é revelado pela íris (parte colorida dos olhos), 

toda a afecção estomacal é de natureza inflamatória, e 

congestiva, isto é, febril. Daqui se conclui que o 

tratamento das doenças do estômago é uniforme 
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(igual): descongestionar as vísceras”. M. Lezaeta 

Acharan. 

– Bactérias que causam gastrite e úlceras, Capylobacter 

e Helicobacter. 

– Stress, causa problemas digestivos. 

– Câncer de estômago. 

 

– para tratar os problemas estomacais, tais como: 

acidez do estômago, gastralgia, gastrite, catarro agudo 

ou crônico do estômago, azia, dispepsia ou má 

digestão, dilatação do estômago, úlceras, etc., há, 

portanto um tratamento fundamental: refrescar e 

descongestionar as vísceras. 

Como fazer? 

– para isso, nada melhor que a água, a terra e 

alimentação certa. 

– são especialmente eficientes os banhos genitais de 15 

a 20 minutos. 

– as cataplasmas de barro sobre o ventre (barriga) 

devem ser feitas diariamente sem falhar um dia, até 

ficar bom. Se não for possível fazer de dia, deve-se ao 
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menos aplicar à noite. Para melhor entender como 

aplicar veja o título Terra. 

– o jejum de 1 ou 2 dias ou mais é poderoso para 

desintoxicar o organismo e para normalizar a digestão 

(ver Jejum). 

– o alimento deve ser predominantemente cru, 

especialmente frutas, verduras, oleaginosas como 

prescreve M. Lezaeta Acharan. 

 

Plantas indicadas: 

Combatem o mal estar do estômago: angélica, 

artemísia, babosa, bardana, camomila, capim-cidreira, 

cardo-santo, carqueja, gervão, losna, louro-preto, 

macela, manjerona, poejo, salva, espinheira santa, 

carobinha-do-campo, cordão-de-frade, alcachofra. 

 

Contra afecções e dores: Alfavaca, aloé, anis, artemísia, 

bardana, batatinha (o suco), camomila, cardosanto, 

cominho, erva-cidreira, erva-macaé (rubim), esfregão, 

gengibre, gervão, funcho, broto de goiabeira, hortelã, 

jatobá, limão, macela, mamão, manjerona, milem-

rama, paineira (casca), pariparoba, picão, pita, pitanga, 

poejo, pêssego (folha), quebra-pedra, pau-amargo, 
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arnica, salva, sete-sangrias, tansagem, trevo-cheiroso, 

videira (folha). Tomar o chá 2 a 3 vezes ao dia. 

 

 

DOENÇAS DO FÍGADO 

O fígado é a maior glândula do corpo humano. Situa-se 

na parte superior direita do abdômen. 

Sua função é importantíssima no corpo humano. 

O fígado produz a bílis ou fel e através da vesícula biliar 

lança este líquido no duodeno para neutralizar os 

ácidos estomacais. 

Compõe-se principalmente de sais e pigmentos. É ao 

mesmo tempo uma espécie de veneno que precisa ser 

eliminado regularmente pelos intestinos, para não 

atingir o sangue que provocaria icterícia. O fígado serve 

para expulsar substâncias estranhas que vêm da 

digestão. O fígado purifica o sangue e os intestinos. Isso 

influi na digestão especialmente das gorduras. 

As doenças do fígado são muitas, como: cirrose, 

hepatite, icterícia, cálculos biliares, congestão do 

fígado, cólica hepática etc. 
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Causas: 

As principais causas porque o fígado adoece são: 

– más digestões. 

– toxinas que entram no corpo, inclusive 

medicamentos químicos. 

– comida à base de proteínas e gorduras animais, 

frituras, excesso de comida, bebidas alcoólicas, 

alimentos gelados, comidas picantes, temperos fortes, 

os doces. 

– muito trabalho intelectual e falta de exercícios. 

– Cirrose: “é o endurecimento ou degeneração do 

fígado como resultado de inflamações crônicas deste 

órgão. A sua causa mais comum é o alcoolismo”. M. 

Lezaeta Acharan. (Veja o título cirrose hepática) 

– Congestão do Fígado: é o excesso de sangue no 

fígado o que finalmente produz uma inflamação. 

 

– alimentação muito gordurosa, frituras e más 

digestões. 

– o fumo; 
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– ataques de parasitas, a Fasciola hepática, o HBs vírus, 

o Mumps vírus, Tripanossoma gambiense, 

Echinococcus granulosus etc; 

– desarranjos na circulação do sangue, por causa da 

pressão de faixas, espartilhos e outras cintas. 

– prolongada irritação dos tecidos do fígado por 

acumulação de substancias estranhas no sangue, 

derivados de transtornos digestivos crônicos, álcool, 

medicamentos e infecções. 

 

Tratamento: 

– para descongestionar o fígado a primeira coisa a fazer 

é deixá-lo repousar, submetendo o doente a um jejum 

por um ou dois dias se a pessoa aguentar (nunca 

recomendo jejum sem uso de água, pois precisamos de 

hidratação,, seguindo depois dieta de frutas, 

alternando com saladas e sopas espessas de verduras 

ou cereais. 

– a cataplasma de barro sobre todo o ventre durante a 

noite é o maior descongestionante do fígado, aplicado 

com perseverança. 

– durante o dia far-se-ão dois ou três banhos genitais 

de 20 a 30 minutos de cada vez. 
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_Para pessoas que não estão debilitadas poderá fazer 

limpeza do fígado se o fígado ou vesícula não está 

inflamado. Espere passar a inflamação para fazer a 

limpeza. 

 

 

Plantas indicadas: 

Plantas que ajudam no caso de inflamação, congestão, 

cólicas e outros males do fígado: açafrão, agrião, 

alfazema, ananás, angélica, anil (cálculos), artemísia, 

alcachofra, babosa, bardana (cálculos), beldroega, 

boldo (folhas), bucha-paulista ou esfregão, cardo-

santo, carqueja (cálculos), chicória, coerana, 

conduranga, corticeira, dente-de-leão (cálculos), erva-

da-mingua, erva-tostão, fedegoso, gervão, juá (raiz), 

jurubeba, losna, cordão-de-frade, pariparoba (cálculos), 

pau-amargo, pita, quebra-pedra (cálculos), salsa, sete-

sangrias (cálculos), vinagreira. 

 

Confirmamos que cada terapeuta tem seu tratamento. 

E todos eles são importantes mesmo sendo diferente. 

 


