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                              Sintomatologia  IV                 Professora Andressa Marvila 

 

Prisão de ventre  

Sintoma 

A prisão de ventre ou constipação intestinal acontece quando os 

movimentos do intestino tornam-se difíceis ou menos 

frequentes e você tem fezes muito ressecadas, que exigem um 

esforço muito grande na hora de evacuar, comumente associado 

a uma sensação de cólica e desconforto. 

A constipação não é definida necessariamente pelo número de 

vezes que você vai ao banheiro, uma vez que a duração normal 

de tempo entre as evacuações varia muito de pessoa para 

pessoa.  Algumas pessoas podem inclusive ir ao banheiro todos 

os dias, mas sofrerem de constipação justamente pela 

dificuldade ao evacuar ou pela sensação de não ter evacuado o 

suficiente. 

Esforço durante a evacuação 

Fezes duras mais do que o normal 

Evacuação incompleta 

Duas ou menos evacuações por semana 

A  principal causa do aborto involuntário, é a prisão de ventre da 

gestante. Pois com isso o sangue se carrega de impurezas e 

quando o feto se alimenta dele não suporta e morre. 

Más digestões que também intoxicam o sangue. 
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Medicamentos químicos para combater a suposta sífilis. 

A purgação ou gonorreia abafada por meio de medicamentos é 

causa de aborto, porque a matéria corrompida que o organismo 

procurava expulsar para se purificar fica retida no corpo, 

envenenando assim o sangue.  

 

Outros sintomas podem incluir: 

 

Inchaço ou dor abdominal 

Vômitos 

 

Você pode ir ao banheiro a cada dois ou três dias, por exemplo, 

mas se a evacuação não é desconfortável, você não está com 

prisão de ventre. Mais não é recomendado que uma pessoa leve 

3 dias sem evacuar uma vez que se comermos três vezes ao dia 

acumulamos esse lixo toxico dentro do intestino, o resto de cada 

refeição fica acumulado dentro do intestino, é importante cuidar 

da alimentação e da hidratação para ter uma evacuação diária.  

 

CAUSAS COMUNS 

A constipação pode não ser causada por doenças subjacentes. 

Algumas causas comuns incluem desidratação, dieta com baixa 

ingestão de fibras, sedentarismo ou efeitos colaterais de 

medicamentos. A constipação ocorre mais comumente quando 

os resíduos de fezes se movem muito lentamente através do 



 

3 
 

trato digestivo, ficando duras e ressecadas. A constipação 

crônica tem muitas causas: 

 

Bloqueios no cólon ou reto 

Bloqueios no cólon ou reto pode retardar ou parar o movimento 

das fezes.  

As causas incluem: 

Fissura anal 

Obstrução intestinal 

Câncer de cólon 

Estreitamento do cólon (estenose do intestino) 

Tumores na região abdominal que pressionam o cólon 

Câncer retal 

Retocele 

 

Problemas neurológicos 

Doenças que afetam os nervos do cólon e reto podem fazer com 

que esses órgãos não trabalhem de maneira eficiente para 

contrair e movimentar fezes através do intestino. As causas 

incluem: 

Neuropatia autonômica 

Esclerose múltipla 

Doença de Parkinson 
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Lesão medular 

AVC 

 

Problemas musculares 

Doenças que afetam os músculos pélvicos podem causar 

constipação crônica. Esses problemas incluem: 

Incapacidade para relaxar os músculos pélvicos e permitir a 

evacuação 

Músculos pélvicos não coordenam o relaxamento e contração 

corretamente 

Músculos pélvicos enfraquecidos 

 

 

Condições hormonais 

Doenças e condições que perturbam o equilíbrio dos hormônios 

podem levar à constipação, incluindo: 

Diabetes 

Hiperparatireoidismo 

Gravidez 

Hipotiroidismo. 

 

Outras condições 
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Hábitos e estilo de vida também podem dificultar os movimentos 

intestinais, causando a prisão de ventre. Veja: 

 

Ingestão de água inadequada 

Ingestão de fibra inadequada 

Interrupção da dieta regular ou de rotina 

Viajar 

Sedentarismo 

Comer grandes quantidades de produtos lácteos 

Estresse 

Resistir ao impulso de defecar, o que às vezes é o resultado da 

dor de hemorroidas 

Uso excessivo de laxantes que, ao longo do tempo, enfraquecer 

os músculos do intestino 

Medicamentos antiácidos que contêm cálcio ou alumínio 

Medicamentos sedativos e narcóticos 

Medicamentos para baixar a pressão arterial 

Depressão 

Transtornos alimentares 

Síndrome do intestino irritável. 

 

Fatores de risco 
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Fatores que podem aumentar o risco de constipação crônica 

incluem: 

 

Estar na meia idade 

Ser uma mulher 

Baixa ingestão de água 

Dieta pobre em fibras 

Sedentarismo 

Tratamento de Prisão de ventre 

Tenha uma dieta equilibrada, com muita fibra 

Beba de um litro e meio a 2 litros de água e outros líquidos por 

dia 

Pratique exercícios regularmente 

Vá ao banheiro sempre que tiver vontade 

A maioria das pessoas com prisão de ventre precisará apenas 

fazer mudanças em sua alimentação e estilo de vida para tratar a 

doença. No entanto, em alguns casos, podem ser necessários 

tratamentos mais específicos: 

 

Laxantes 

A indicação do uso de laxantes é feita para episódios isolados, 

quando o paciente está há cerca de sete dias constipado, ou caso 

queira realizar uma limpeza no intestino. 
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Em alguns casos, o paciente pode precisar fazer procedimentos 

como uma lavagem intestinal, que até pode ser precedida do uso 

de laxantes. Há também casos em que o paciente está com uma 

constipação intensa, e o médico irá receitar o laxante como 

medida paliativa para aliviar o intestino do constipado. 

 

Isto porque o medicamento é recomendado quando a prisão de 

ventre já está instalada, mas não faz parte do tratamento para 

educar o intestino. 

 

Os laxantes são divididos entre naturais e sintéticos. Os 

primeiros agem regulando o funcionamento intestinal e no geral 

são feitos de fibras, como um suplemento alimentar. Devem ser 

tomados apenas com indicação médica e se as mudanças na 

alimentação não funcionarem. 

 

Os laxantes sintéticos, por sua vez, são divididos em duas 

categorias: osmóticos e apáticos. 

 

Laxantes osmóticos 

 

Os osmóticos atuam puxando a água presente nas paredes do 

intestino para o meio do órgão, diluindo a massa fecal e 

eliminando-a. 
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Laxantes apáticos 

 

Os laxantes apáticos agem causando uma irritação na parede do 

intestino, forçando a evacuação. É como se o intestino 

identificasse um corpo estranho e precisasse expeli-lo do corpo, 

o fazendo por meio das fezes. 

 

Riscos do uso de laxante farmacêutico  para prisão de ventre 

 

O uso excessivo pode causar uma inflamação intestinal, além de 

serem necessárias cada vez doses maiores para que o laxante 

funcione. O laxante em excesso pode levar à diminuição de 

absorção de vitaminas, distúrbios hidroeletrolíticos e diminuição 

da absorção de água pelo corpo. Ou a perca do movimento 

peristáltico . 

 

As complicações da constipação crônica incluem: 

 

Hemorroidas 

Fissura anal 

Acúmulo de fezes endurecidas que fica presa em seu intestino 

Prolapso retal 
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Doença de Crohn 

 

Doença intestinal inflamatória e crônica que afeta o 

revestimento do trato digestivo. 

Às vezes, a doença de Crohn pode causar complicações com risco 

de vida. 

A doença de Crohn pode causar dor abdominal, diarreia, perda 

de peso, anemia e fadiga. Algumas pessoas podem não 

apresentar sintomas na maior parte da vida, enquanto outras 

podem ter sintomas crônicos graves que nunca desaparecem. 

A doença de Crohn não tem cura. Medicamentos como 

esteroides e imunossupressores são utilizados para retardar a 

progressão da doença. Se essas medidas não forem eficazes, 

poderá ser necessário realizar uma cirurgia. Além disso, 

pacientes com doença de Crohn podem ter que fazer exames 

regulares para verificar a presença de câncer colorretal, devido a 

um maior risco de desenvolvê-lo. 

É uma enfermidade crônica e provavelmente provocada por 

desregulação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de 

defesa do organismo. Inicia-se mais frequentemente entre os 20 

e 40 anos, mas pode afetar qualquer faixa etária. 

 

Doença de Crohn x colite ulcerativa 

Como a doença de Crohn se comporta como a colite ulcerativa 

(em geral, é difícil diferenciar uma da outra), as duas doenças são 

agrupadas na categoria de Doenças Inflamatórias Intestinais 
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Diferentemente da doença de Crohn, em que todas as camadas 

estão envolvidas e na qual pode haver segmentos de intestino 

saudável normal entre os segmentos do intestino doente, a 

colite ulcerativa afeta apenas a camada mais superficial (mucosa) 

do cólon de modo contínuo. 

 

 

Dependendo da região afetada, a Doença de Crohn pode ser 

chamada de ileite, enterite regional ou colite. 

 

Para reduzir a confusão, o termo Doença de Crohn pode ser 

usado, para identificar a doença, qualquer que seja a região do 

corpo afetada (íleo, cólon, reto, ânus, estômago, duodeno). 

 

Evolução da doença 

O curso da doença de Crohn é imprevisível. Alguns pacientes não 

têm nenhum sintoma até que ocorre um surto ou começam a 

surgir reclamações, que se modificam ao longo de um período. 

 

A reação é diferente sempre, porque a doença de Crohn não 

progride da mesma maneira em todos os pacientes, o que 

também dificulta o diagnóstico e o controle dos sintomas. 
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Porém, há uma classificação básica da doença, conforme os 

sintomas: 

Leve a moderada 

Neste estágio, o paciente tem diarreia frequente e dor 

abdominal, mas pode andar e comer normalmente. 

 

Não está desidratado, nem tem febre alta.Também não sente 

dor abdominal forte, obstrução ou perda de peso de mais de 

10%. 

 

Moderada a grave 

É o paciente que falhou no tratamento de doença leve a 

moderada ou tem sintomas mais evidentes, como febre, perda 

de peso significativa, dor abdominal ou sensibilidade, náusea e 

vômitos intermitentes ou anemia significativa. 

 

Fulminante 

Sintomas persistentes apesar de ter passado pelo tratamento 

adequado para o estágio moderado ou grave da doença. 

 

Pode apresentar febre alta e vômitos persistentes. O paciente 

tem também evidências de obstrução intestinal ou abcesso, além 

de perda de peso mais grave. 
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Sintomas de Doença de Crohn 

A doença de Crohn habitualmente causa sintomas como: 

 

Sintomas de Doença de Crohn 

A doença de Crohn habitualmente causa sintomas como: 

Diarreia 

Cólica abdominal 

Febre 

Sangramento retal 

Perda de apetite 

Perda de peso 

Dores articulares (dores nas juntas) 

Hemorroidas 

Fissuras (lesões) na região anal 

A diarreia pode se desenvolver lentamente ou começar de 

maneira súbita, podendo haver também dores articulares e 

lesões na pele. 

 

São comuns dores articulares (dores nas juntas), falta de apetite, 

perda de peso e febre. Outros sintomas precoces da doença de 

Crohn são lesões da região anal, incluindo hemorroidas, fissuras, 

fístulas e abscessos. 
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Algumas vezes a inflamação e as úlceras podem penetrar nas 

paredes do intestino, formando um abscesso (uma coleção de 

pus). Poderá também se formar uma conexão anormal com 

outras partes do intestino ou de outros órgãos, o que é chamado 

de fístula. 

 

Outros sintomas da Doença de Crohn 

Podem ocorrer sintomas que não têm nada com o trato 

digestivo. Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite 

ulcerativa podem causar problemas em outras partes do corpo. 

São eles: 

 

Artrite: as articulações (normalmente os joelhos e os tornozelos) 

podem inchar, ficar doloridas e endurecidas. A artrite afeta cerca 

de 30% das pessoas com a doença de Crohn e 5% das pessoas 

com retocolite ulcerativa. Os medicamentos podem ajudar, mas 

os problemas normalmente desaparecem quando a inflamação 

intestinal é controlada. 

 

Aftas: estas se assemelham a ferimentos ulcerativos. 

Desenvolvem-se normalmente durante os períodos de 

inflamação ativa do intestino. As feridas normalmente 

desaparecem quando a inflamação é tratada. 

 

Febre: é um indicador de inflamação, de maneira que é comum 

ter febre durante o surgimento dos sintomas. Entretanto, a febre 

pode estar presente por semanas ou até meses antes do 
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aparecimento dos sintomas da doença de Crohn. Quando a 

inflamação intestinal é tratada, a febre normalmente 

desaparece. 

 

Sintomas oculares: os olhos podem ficar inflamados - vermelhos, 

feridos e sensíveis à luz. Esses sintomas aparecem normalmente 

antes de um agravamento da enfermidade, e desaparecem 

quando os sintomas intestinais são tratados. 

 

Sintomas de pele: as pessoas podem desenvolver erupções 

cutâneas ou doenças fúngicas dolorosas e avermelhadas nas 

pernas. O tratamento dos sintomas intestinais, em geral, 

melhora os sintomas de pele. 

 

Para que o médico chegue ao diagnóstico correto, o paciente 

deve informá-lo sobre todos os sintomas, queixas e mudanças de 

comportamento, como o engano frequente de evitar refeições 

para deixar de ir ao banheiro. 

 

Os sintomas da doença de Crohn são complexos e difíceis de 

identificar. 

 

Diagnóstico de Doença de Crohn 

Dificuldade no diagnóstico 
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Para diagnosticar a Doença de Crohn, os médicos avaliam a 

história do paciente, realizam exames físicos e uma variedade de 

testes de laboratório. 

 

A doença tem sido historicamente difícil de diagnosticar, 

porque os sintomas variam em cada paciente e a maioria deles 

é também comum em outras doenças infecciosas do intestino. 

 

Não há um exame específico que pode determinar se uma 

pessoa sofre ou não de Doença de Crohn. Para chegar ao 

diagnóstico, o médico precisa ouvir todos os sintomas, 

conhecer o histórico do paciente, fazer exames físicos e solicitar 

testes clínicos. 

 

Depois de avaliar todos esses elementos, em conjunto, o médico 

poderá avaliar e chegar a uma conclusão. 

 

Neste cenário, a interação entre o médico e o paciente é muito 

importante na fase diagnóstica, estendendo-se ao período de 

tratamento, onde a união e o compartilhamento de 

responsabilidades são fundamentais. 

 

Exames para detectar a Doença de Crohn 

Hemograma para detectar anemia 

PCR (marcador de inflamação no corpo) 
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Endoscopia Digestiva Alta 

Ileocolonoscopia 

Ressonância Nuclear Magnética 

Tomografia Computadorizada 

Entero-tomografia 

Entero-ressonância 

Trânsito de Intestino Delgado – com contraste de bário 

Enema Opaco – exame de imagem, feito com contraste via retal 

Exame Histopatológico (biópsia) 

Confusão com outras doenças 

A doença de Crohn frequentemente assemelha-se a outras 

doenças e os sintomas podem variar muito; por isso, pode-se 

levar algum tempo para que o diagnóstico correto seja 

alcançado. 

 

A Síndrome do Intestino Irritável  

É, muitas vezes, confundida com os primeiros estágios da doença 

de Crohn, por tratar-se de duas situações muito parecidas, em 

que as queixas dos pacientes têm semelhanças que, mesmo nas 

mãos mais experientes, podem levar tempo até serem 

particularizadas. 
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Tratamento e Cuidados 

Tratamento de Doença de Crohn 

Classificação da doença 

O tratamento para a doença de Crohn deve ser feito em etapas. 

 

Existe um sistema de mensuração da atividade da doença 

baseado no número de evacuações, dor abdominal, indisposição 

geral, ocorrência de fístulas e de manifestações patológicas à 

distância, que permite classificar a doença em leve, moderada ou 

grave. 

 

Se a doença de Crohn é leve, o clínico acompanha a evolução do 

paciente indicando um tratamento bem mais leve do que o 

arsenal usado nos casos mais avançados. 

 

Às vezes, nenhuma medicação é necessária, mas isso varia caso a 

caso. 

 

Uso de medicamentos 

O tratamento terapêutico da doença de Crohn é direcionado 

para reprimir o processo inflamatório desregulado. 

 

Os medicamentos disponíveis atualmente reduzem a inflamação 

e controlam os sintomas, mas não curam a doença de Crohn. Isso 

porque a doença não tem cura, até o momento. Mais pode 
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paralisar a doença para que o paciente consiga viver uma vida 

melhor. Sem os sintomas terríveis da doença mas com cuidados. 

 

O tratamento clínico para a Doença de Crohn é feito com 

aminossalicilatos, corticoides, antibióticos, imunossupressores e 

terapia biológica. Porem o mais importante é tratar o paciente 

com alimentação, vitaminas e minerais e alimentação sem glúten 

e sem lactose usado todo tratamento terapêutico que cada 

profissional achar necessário como hidroterapia e argila. 

 

O objetivo é diminuir os sintomas da fase aguda, induzir o 

período de remissão e proporcionar a manutenção do mesmo. 

 

Cirurgia 

O tratamento cirúrgico para a doença de Crohn é necessário para 

tratar obstruções, complicações e falta de resposta ao 

tratamento clínico e ou natural. 

 

Dieta na Doença de Crohn 

A dieta não tem um papel definido na doença de Crohn. Embora 

alguns alimentos agravem os sintomas, não há evidências de que 

a inflamação intestinal seja alterada por qualquer alimento mais 

diminue os sintomas e não permite agravar a doença e com 

confiança no criador deixe os resultados com nosso pai eterno. 
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Por isso, as recomendações devem ser individualizadas, 

conforme a reação de cada paciente. 

 

“Há algumas regras básicas para evitar os sintomas mais 

comuns, como diarreia e cólicas intestinais”,  

 

É sempre recomendado evitar alimentos ricos em fibras, frituras, 

mas cada fase da doença e tipo de organismo responde à dieta 

de uma forma diferente. 

 

Reduza a quantidade de gordura ingerida. 

A verdade que comer uma carne de frango faz menos mal do que 

comer alimento com lactose, queijos e glúten ao paciente com 

esta doença. 

O paciente pode ingerir ovos caipiras. 

Não comer doces dietéticos e adoçantes. Em grande quantidade, 

eles podem piorar a diarreia. 

Faça 3 refeições ao dia e não coma tarde da noite 

Coma devagar e mastigue bem os alimentos. 

Prefira ingerir líquidos nos intervalos das refeições e, no mínimo, 

2 litros ao dia. 

Prefira alimentos cozidos, grelhados ou assados. 

Utilize gordura em pequena quantidade ao preparar alimentos – 

prefira óleo de milho, girassol, soja, óleo de algodão ou azeite e 

principalmente óleo de coco. 
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 verduras folhosas e cascas de frutas devem ser muito bem 

mastigadas  

Evite condimentos picantes como páprica, orégano, pimenta-do-

reino, pimentas, mostarda e ketchup. 

 

Intolerância à lactose 

Leite e seus derivados devem ser restringidos Leites especiais 

com baixos teores de lactose podem ser usados se a pessoa não 

quiser viver sem. Mas o ideal é não usar. 

 

Doença de Crohn pode matar? 

Embora seja uma enfermidade crônica, a doença de Crohn não é 

considerada uma doença fatal. 

 

Quase todas as pessoas que padecem dessa enfermidade 

mantêm uma vida útil e produtiva, apesar de algumas delas 

necessitarem de hospitalização nos períodos de maior atividade 

da doença. 

 

Durante os períodos de acalmia, chamados períodos de remissão 

da moléstia, a maioria dos pacientes sente-se bem e fica 

relativamente livre de sintomas, levando uma vida habitual. 

 

Perguntas frequentes 

O que são ileíte e a colite? 
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São doenças inflamatórias do intestino. A colite ulcerativa afeta o 

intestino grosso. Na linguagem médica ela costuma ser 

mencionada pela sigla RCUI, que significa Retocolite Ulcerativa 

Inespecífica. Retocolite porque acomete também, o reto, 

inespecífica porque sua causa é desconhecida. 

 

A ileíte era o antigo nome da doença de Crohn, descrita por 

afetar a parte final do intestino delgado (íleo). 

 

Hoje, sabe-se que a doença de Crohn, pode atingir também o 

intestino grosso e outras partes do trato digestivo, incluindo 

todo o trajeto, desde a boca até o ânus. 

 

Os termos Doença de Crohn, Ileíte e Enterite Regional têm o 

mesmo significado? 

Ileíte significa inflamação do íleo, que é a porção distal (final) do 

intestino delgado. 

 

No ano de 1932, quando o Dr. Burril B. Crohn e seus colegas 

identificaram pela primeira vez a ileíte como doença, eles a 

chamaram de Ileíte Regional. 

 

"Regional" significa simplesmente que nessa enfermidade há 

áreas doentes de intestino que se alternam com áreas sãs. 
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Saiba mais: A Doença de Crohn pode virar câncer? 

O termo Enterite Regional foi empregado posteriormente para 

descrever essa inflamação, quando ela se apresenta em outras 

áreas intestinais, não somente no íleo. Sim pode se o paciente 

não se cuidar e continuar vivendo e comendo de forma errada 

sem alimentação natural. 

 

Atualmente sabemos que essa doença pode afetar também o 

cólon (intestino grosso), dando lugar a uma condição conhecida 

como "Colite Granulomatosa" (granuloma são lesões 

microscópicas que se encontram na parede intestinal de 

pacientes de doença de Crohn). 

 

Para evitar confusão, o nome doença de Crohn pode ser usado 

para descrever a doença, qualquer que seja o lugar em que se 

apresente. 

 

Qual a incidência das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII)? 

Ainda não sabemos qual a incidência no Brasil. Mas estima-se 

que existam mais de 2 milhões de pacientes de DII nos Estados 

Unidos. 

 

Os homens e as mulheres parecem ser afetados em igual 

proporção. 
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Apesar de a doença de Crohn e a RCUI acometerem indivíduos 

de todas as idades, elas predominam em jovens, sendo quase 

todos os casos diagnosticados antes dos 30 anos. 

 

Calcula-se que nos Estados Unidos pelo menos 200 mil crianças 

com menos de 16 anos sofram dessas doenças. 

 

Quais são os sintomas iniciais da RCUI e da Doença de Crohn? 

Os primeiros sintomas da RCUI (retro colite ulcerativa) são 

evacuações diarreicas que, frequentemente, têm sangue, e 

desejo urgente de evacuar. A diarreia pode se desenvolver 

lentamente ou começar de maneira súbita, podendo haver 

também dores articulares e lesões na pele. 

 

Na doença de Crohn, a dor abdominal e a diarreia são mais 

frequentes. São comuns dores articulares (dores nas juntas), 

falta de apetite, perda de peso e febre. Outros sintomas 

precoces da doença de Crohn são lesões da região anal, incluindo 

hemorroidas, fissuras, fístulas e abcessos. 

 

Quais exames são feitos para diagnosticar essas doenças? 

Não existe exame específico para identificar a doença de Crohn e 

outras Doenças Inflamatórias Intestinais, mas os pacientes 

podem ser submetidos a radiografias, da parte alta ou da parte 

baixa do tubo digestivo, e também a endoscopias, como a 

retossigmoidoscopia (que examina a parte final do intestino 
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grosso) e a colonoscopia (que estudo o intestino grosso até o 

final do intestino delgado, na região do íleo). 

 

Quais são as causas da Doença de Crohn e da RCUI? 

Não se conhece as causas exatas da doença de Crohn e de outras 

DII. Sabe-se que não são transmissíveis e que ocorrem alterações 

das defesas do corpo nos portadores dessas doenças 

desencadeando o processo inflamatório. 

 

Essas doenças são genéticas e hereditárias? 

Cada vez mais estudos têm sido feitos para identificar os genes 

envolvidos com estas doenças, mas estas abordagens ainda são 

insuficientes e também fazem parte de uma visão multifatorial 

envolvida na origem das doenças. 

 

Sabe-se que existe a tendência da apresentação mais frequente 

em membros de uma mesma família em que já se registram 

casos dessas doenças, conferindo um caráter hereditário de 

expressão. 

 

Tensão emocional pode desencadear uma Doença Inflamatória 

do Intestino? 

Tendo em vista que o corpo e mente estão relacionados, a 

tensão emocional pode influenciar no curso da doença de Crohn, 

da colite ulcerativa ou de qualquer doença. 



 

25 
 

 

Apesar de conflitos emocionais ocasionalmente precederem o 

surgimento ou a recidiva de uma DII, isso não significa, 

necessariamente, que eles foram a causa. 

 

É provável que a angústia sentida pelas pessoas com doença de 

Crohn e outras DII seja uma reação aos sintomas dolorosos e 

limitações decorrentes da enfermidade. 

 

Quais medicamentos são utilizados para tratar estas doenças? 

Os medicamentos mais utilizados para tratar a doença de Crohn 

e outras DII são a sulfasalazina, a mesalazina e os corticoides. 

Todos reduzem a inflamação. 

 

A sulfasalazina é usada para tratar sintomas leves e moderados 

de ambas as enfermidades e para tentar impedir a recidiva deles, 

uma vez que se tenha obtido a remissão (diminuição da 

intensidade). 

 

Os corticoides são administrados quando os sintomas da doença 

de Crohn são mais severos; sua dose é diminuída lentamente até 

ser descontinuado quando da melhora dos sintomas. 

 

Outros medicamentos utilizados para tratar a doença de Crohn 

são a azatioprina e a 6-mercaptopurina - drogas 
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imunossupressoras que tentam reduzir os sintomas, fechar as 

fístulas e diminuir ou eliminar a dependência de algumas pessoas 

aos corticoides. 

 

O metronidazol tem sido útil para o tratamento das 

complicações perianais da doença de Crohn e os antibióticos 

também são usados para combater infecções locais. 

 

Os anti-TNFs, medicamentos biológicos, também vêm sendo 

utilizados em vários pacientes com indicação específica - desde 

1999 para doença de Crohn, e desde 2005 para colite ulcerativa. 

 

Estas medicações têm efeitos colaterais? 

Todas as medicações para o tratamento da doença de Crohn 

podem ter efeitos colaterais. 

 

A sulfasalazina pode causar náuseas, dor de cabeça, vômitos, 

anemia, outras alterações do sangue e erupções da pele. 

 

O corticoide pode causar acne, aumento do apetite, inchaço no 

rosto, aumento de peso e aumento de pelos no corpo dos 

pacientes de doença de Crohn. 

Mais raramente podem ocorrer problemas ósseos, diabetes, 

hipertensão, problemas digestivos e mudanças de personalidade. 

Estes efeitos secundários geralmente diminuem com a redução 
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da dose e desaparecem quando da descontinuação do 

medicamento. 

 

Os efeitos colaterais causados pelo uso prolongado de 

azatioprina, 6-mercaptopurina e metronidazol são menos 

conhecidos já que não têm sido usados por muito tempo em 

pacientes com estas enfermidades. 

 

A azatioprina e a 6-mercaptopurina podem causar náuseas, 

redução dos glóbulos brancos do sangue e inflamação do 

pâncreas (pancreatite). 

 

O metronidazol pode causar náuseas, dor de cabeça, 

desconforto abdominal, escurecimento da urina, gosto metálico, 

formigamento das mãos e pés. 

 

A tuberculose, em especial, é motivo de cuidadoso 

monitoramento e deve fazer parte dos cuidados médicos antes 

do uso de medicações como estas, sempre. 

 

A cirurgia pode curar a Doença de Crohn ou a colite ulcerativa? 

A cirurgia pode ser necessária na doença de Crohn quando o 

tratamento clínico é ineficiente no controle dos sintomas ou 

quando há uma complicação tal como obstrução intestinal. 
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Tal procedimento cirúrgico pode permitir ao paciente 

permanecer livre de sintomas, mas não objetiva a cura da 

doença de Crohn, já que a recidiva pode ocorrer. 

 

Na Colite ulcerativa a eliminação cirúrgica de todo o cólon e do 

reto (proctocolectomia total) proporciona uma melhora 

definitiva, e na maioria dos casos deve-se realizar uma abertura 

artificial do íleo na parede abdominal (ileostomia), pela qual o 

excremento sai e é coletado em uma bolsa aderida à pele. 

 

É sempre bom ter em mente que, mesmo com uma cirurgia de 

eliminação dos segmentos doentes, a doença em si não tem 

cura. 

 

Uma dieta específica é importante para controlar a Doença de 

Crohn e a colite ulcerativa? 

A boa nutrição é essencial em qualquer enfermidade crônica, 

mas especialmente no caso da doença de Crohn e de outras DII 

em que se observam redução do apetite, diarreia. 

 

Pacientes tem Má absorção de alimentos, fatores que 

prejudicam a assimilação de fluídos, nutrientes, vitaminas e 

minerais pelo corpo. Por isso a necessidade de sempre usar 

vitaminas e minerais b12 injetável.  
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Apesar da alimentação não ser a causa dessas doenças, é fato 

que as comidas suaves e brandas molestam menos que a as 

comidas condimentadas ou ricas em fibras, quando a doença de 

Crohn está na fase ativa. 

 

Com exceção da restrição ao leite em pacientes com intolerância 

a lactose, muitos gastroenterologistas tendem a ser liberais nas 

dietas de pacientes portadores dessas doenças. Mas não é o 

correto a ser feito. 

 

As pessoas com DII estão mais sujeitas a desenvolverem câncer? 

Em primeiro lugar deve-se saber que o câncer do cólon e reto é 

frequente na população geral. 

 

Estudos mostram que pessoas que tenham tido Colite ulcerativa 

que atinja todo o cólon e por períodos não menores que 8 a 10 

anos correm um risco significativo de desenvolver câncer. 

 

As pessoas com Proctite Ulcerativa não parecem ter risco 

aumentado de câncer. 

 

Apesar de estudos em pessoas com doença de Crohn do cólon 

não serem numerosos ou completos, muitos pesquisadores 

acreditam que o risco de câncer nesses pacientes é menor que 

na Colite ulcerativa, embora maior que na população em geral. 
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Em ambos os casos (colite ulcerativa e doença de Crohn), o risco 

de câncer parece estar associado à doença de longa duração que 

acometa o cólon em sua totalidade. 

 

O câncer do intestino delgado é extremamente raro na 

população em geral. Apesar do risco de seu aparecimento nos 

casos de longa duração da doença de Crohn, o número de casos 

é muito pequeno. 

 

 

Referências 

Ministério da Saúde 

Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn 

 

Proibido realizar limpeza de intestino e figado nesses pacientes 

 

Tratamento  

Use de argila na barriga toda, sucos verdes, alimentação 0 gluten 

e 0 lactose , 0 carnes vermelhas etc, 0 refrigerantes. 

Enfim alimentação saudável  

Hidroterapia 

Banhos de assento para fissura anal, hemorroidas 
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Uso de probioticos kefir e lactobacilos (probioticos manipulados) 

Ômega 3 - 2 capsulas ao dia 12/12hs ou tomar duas colheres de 

oleo de girassol ou oleo de linhaça ao dia. 

Tomar altas doses de vitamina D3 e k2 

Polivitaminico de A a Z 

Evitar alimentos com muito cálcio quando tomar essas doses 

altas de D3. 

8 remédios naturais 

Beber 3 litros de agua quando usando alta dose de d3 

Ervas medicinais 

Temos na empresa princípios da natureza extrato que eu fiz que 

é composto cavalinha para doenças intestinais inflamatórias. 

Cada terapeuta fará a consulta e tratamento do seu jeito. 

 

Associe sua consulta a um médico que seja formado no 

protocolo coimbra. 

Indico uma amiga medica adventista dr Andrea Amaral tel para 

seu paciente marcar uma consulta online com ela tel  21 98542-

1487 

 

Ela irá ministrar exames e a quantidade de alta dose de D3 para 

manipular junto com lactobacilos. 
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Diverticulite 

 

Inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do 

trato digestivo. 

A diverticulite é mais comum após os 40 anos. 

Os sintomas incluem dor abdominal, febre, náuseas e uma 

mudança nos hábitos intestinais. 

O tratamento pode incluir repouso, uma dieta líquida ou com 

poucas fibras e antibióticos. Os casos graves podem precisar de 

cuidados hospitalares e cirurgia. O médico pode recomendar 

uma dieta rica em fibras após a recuperação para evitar futuros 

episódios. 

 

Diverticulite é uma inflamação caracterizada principalmente por 

bolsas e quistos pequenos e salientes da parede interna do 

intestino (divertículos) que ficam inflamados ou infectados. 

 

Os divertículos, apesar de poderem ser formados em qualquer 

parte do trato digestivo, como o esôfago, o estômago e o 

intestino delgado, são mais comumente encontrados no 

intestino grosso. 

A presença de divertículos no trato digestivo é chamada de 

diverticulose. Eles são inofensivos, a não ser que desencadeiem 

algum problema de saúde, como é o caso da diverticulite. Do 

contrário, uma pessoa pode apresentar diverticulose e nunca 

saber disso. 
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Tipos 

A diverticulite é uma das complicações da doença diverticular 

dos cólons e corresponde à inflamação e infecção do divertículo. 

Desta forma pode ser dividida em dois tipos: (2) 

 

Diverticulite hipotônica 

Chamada na literatura médica de ‘doença diverticular de forma 

de óstios largos’, a forma hipotônica corresponde a uma 

condição na qual os orifícios diverticulares (divertículos) são 

grandes e presentes em praticamente todos os segmentos do 

cólon (ceco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon 

descendente e cólon sigmóide). 

 

Essa condição normalmente ocorre ou é diagnosticada em 

pacientes idosos. A complicação mais frequente é a hemorragia. 

 

Diverticulite hipertônica 

Nessa condição – conhecida como ‘doença diverticular de forma 

de óstios estreitos’ –, os orifícios diverticulares são muito 

pequenos. 

 

A faixa etária de maior acometimento está em torno de 40 a 60 

anos, e os divertículos se fazem mais presentes no lado esquerdo 

do cólon (cólon descendente e cólon sigmóide). As diverticulites 

agudas ocorrem especificamente nessa forma. 
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Causas 

Não se sabe exatamente o que causa a formação dessas bolsas 

ou quistos na diverticulose. Sabe-se, porém, que seguir uma 

dieta pobre em fibras é uma das causas mais prováveis. Isso é 

muito comum em populações que tem uma dieta rica em 

alimentos refinados, como o arroz branco, pão branco, cereais 

matinais e bolachas. 

 

Como resultado disso, ocorre a constipação e a presença de 

fezes muito dura, que demandam esforço além do normal para 

passar pelo reto. Esse movimento aumenta a pressão no cólon 

ou nos intestinos e pode causar a formação desses quistos. 

 

A diverticulite é causada por pequenos pedaços de fezes que 

ficam presas nesses quistos, provocando infecção ou inflamação. 

A diverticulite é um dos problemas que podem ser resultado do 

surgimento desses divertículos, embora apenas uma pequena 

parte das pessoas apresente complicações decorrentes disso. 

 

Antigamente, acreditava-se que nozes, sementes, pipoca e milho 

desempenhassem um papel de importância nas causas da 

diverticulite, mas essa teoria já caiu por terra. 

 

Fatores de risco 
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Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento da 

diverticulite. Confira: 

 

Idade: pessoas acima dos 40 anos estão mais sujeitas a 

apresentar diverticulite do que pessoas mais jovens. Isso porque 

os divertículos são mais comuns em indivíduos acima dessa faixa 

etária 

Alimentar-se com uma dieta pobre em fibras também pode 

contribuir para a diverticulite. Uma dieta baseada em alimentos 

processados e carboidratos, com pouca quantidade de fibras, 

pode ser um fator desencadeador da doença 

Pouco exercício físico foi diretamente relacionado ao surgimento 

dos divertículos, o que consequentemente aumenta os riscos de 

diverticulite também 

Obesidade 

Tabagismo 

Pessoas com divertículos, sem a inflamação da diverticulite, 

geralmente não apresentam sintomas, mas podem sentir 

inchaço e cólicas na parte inferior do abdômen. Raramente, elas 

notam sangue nas fezes ou no papel higiênico. 

Os sintomas da diverticulite são mais graves e geralmente 

aparecem subitamente, mas podem piorar em poucos dias. São 

eles: 

 

Sensibilidade, geralmente na parte inferior esquerda do 

abdômen 
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Inchaço ou gases 

Febre e calafrios 

Náusea e vômito 

Falta de fome e alimentação insuficiente 

 

A doença diverticular pode ser assintomática e, nesses casos, só 

se descobre sua existência quando se realizam exames, como 

colonoscopia, enema opaco (um tipo de raio-x com contraste), 

ultrassom, tomografia ou ressonância nuclear magnética do 

abdômen por motivos diversos. 

 

Quando sintomática, pode causar desconforto ou cólicas 

abdominais e prisão de ventre. Nesses casos, o médico deve ser 

procurado, embora não configure urgência. 

 

Já quando há inflamação ou infecção diverticular, se caracteriza a 

diverticulite aguda e se considera urgência abdominal (abdômen 

agudo inflamatório) – caracterizada por um quadro de dor 

abdominal e diminuição ou cessação da eliminação de gases e 

fezes, podendo ocorrer febre, mal-estar e até mesmo vômitos. 

 

Normalmente, o paciente procura o pronto-socorro ou entra em 

contato com seu médico de confiança no início dos sintomas 

para receber orientações.  
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É comum que uma pessoa descubra que desenvolveu 

divertículos no trato digestivo durante exames de rotina, já que 

eles não manifestam sintomas. A diverticulite, no entanto, pode 

ser identificada após uma crise de dor abdominal. 

 

O problema é que dor abdominal pode ser um indicativo de 

vários outros problemas de saúde, portanto fica difícil para o 

médico afirmar exatamente qual a causa das dores sem que 

alguns exames específicos sejam realizados. Para esses casos, o 

jeito é ir pelo critério de eliminação. 

 

O médico, então, examinará o abdômen do paciente em busca 

de regiões sensíveis. Em seguida, pedirá um exame de sangue 

para fazer a contagem de glóbulos brancos. Se estiver muito alto, 

é sinal de infecção. Depois, solicitará alguns exames de imagem, 

como tomografia computadorizada, a fim de visualizar os locais 

em que há inflamação. 

 

Além do exame físico feito pelo médico, pode-se usar alguns 

exames complementares, como exames de sangue e exames de 

imagem, como ultrassom, raio X simples de abdômen 

(especialmente para os casos de perfuração), tomografia ou 

ressonância magnética. 

 

Também existem alguns achados característicos na colonoscopia 

para o diagnóstico de diverticulite, mas a colonoscopia não deve 

ser usada como exame para o diagnóstico de diverticulite. 
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O tratamento para diverticulite depende da intensidade e 

gravidade dos sintomas. Algumas pessoas podem precisar ser 

internadas no hospital, mas geralmente você pode tratar esse 

problema em casa, seguindo à risca as orientações médicas. 

 

Há casos, no entanto, em que a internação hospitalar é 

necessária. No geral acontece quando o paciente apresenta 

complicações relacionadas à diverticulite ou está sob o risco de 

mais ataques, que podem levar a outros problemas, como 

periontite e obstrução intestinal. 

 

Em último caso, em que também já houve evolução para 

problemas de saúde mais sérios além da diverticulite, a cirurgia 

talvez seja necessária. Existem dois tipos de procedimentos 

cirúrgicos para esses casos: a ressecção primária do intestino e 

ressecção intestinal via colostomia.  

Mas sempre um tratamento natural pode ajudar e muito. 

 

Dieta para diverticulite 

Na presença de diverticulite aguda, o paciente naturalmente vai 

ter alguma intolerância a alimentos mais pesados e mais 

condimentados. É recomendável ter uma dieta mais leve, mas 

assim que o paciente passa a tolerar a dieta, é liberado. 

O mais importante é ter uma alimentação saudável 

independentemente do período de diverticulite. Uma dieta rica 

em fibras para manter o bom funcionamento do intestino é 

muito eficaz para evitar a ocorrência de diverticulite. 



 

39 
 

Existem dois tipos principais de cirurgia: 

 

Ressecção intestinal primária: O cirurgião remove os segmentos 

doentes do intestino e reconecta os segmentos saudáveis 

(anastomose). Isso permite que você tenha movimentos 

intestinais normais. Dependendo da quantidade de inflamação, 

você pode ter uma cirurgia aberta ou um procedimento 

minimamente invasivo (laparoscópico) 

Ressecção intestinal com colostomia: Se você tem tanta 

inflamação que não é possível voltar ao cólon e ao reto, o 

cirurgião fará uma colostomia. Uma abertura (estoma) na parede 

abdominal está conectada à parte saudável do cólon. O 

desperdício passa pela abertura em uma bolsa. Uma vez que a 

inflamação tenha diminuído, a colostomia pode ser revertida e o 

intestino reconectado. 

 

Como o tratamento é basicamente caseiro, algumas medidas 

podem e devem ser tomadas para que a recuperação seja rápida 

e o prognóstico bem-sucedido. Confira: 

 

Repouso e o uso de bolsas de água quente na área abdominal 

Tomar analgésicos devidamente prescritos pelos médicos ou 

analgésicos naturais temos as ervas medicinais como cavalinha.. 

Beber somente líquidos por um dia ou dois e lentamente voltar a 

tomar outros líquidos espessos antes de se alimentar 

propriamente. 
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Quando você estiver melhor, o médico vai sugerir que adicione 

mais fibras à sua dieta e evite determinados alimentos. Comer 

mais fibras pode ajudar a evitar crises futuras de diverticulite. Se 

você tiver inchaço ou gases, reduza a quantidade de fibras 

ingeridas por alguns dias.  

Para gazes use chá de alecrim com orégano e hortelã. 

 

Uma vez formados, você terá esses quistos pelo resto da vida. Se 

você fizer algumas pequenas mudanças no seu estilo de vida, 

talvez não tenha diverticulite novamente. 

 

Alguns alimentos podem piorar os sintomas. Evite feijões e 

ervilhas, grãos não refinados, coco, milho ou pipoca, frutas secas, 

cascas de legumes e frutas, tomates, picles e pepinos. No caso da 

crise tudo deve ser sem casca e bem mastigado e cuidado com 

caroços. 

Não  beber café, chá mate  ou bebidas alcoólicas. Eles podem 

piorar a constipação.  

Aveia somente amolecida. 

Argila em toda barriga será benéfico. 

Alimentação antiinflamatoria 

Etc. 
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O que é Síndrome do intestino irritável? 

A síndrome do intestino irritável é uma doença funcional comum 

do trato digestório, crônica, que afeta os intestinos (grosso e 

delgado) e que exige acompanhamento médico no longo prazo. 

 

Causas 

As paredes dos intestinos são revestidas com músculos que se 

contraem e relaxam conforme o alimento ingerido vai passando 

do estômago em direção ao reto. Na síndrome do intestino 

irritável, as contrações podem ser mais fortes e podem durar 

mais tempo do que o normal, fazendo com que surjam alguns 

sintomas característicos da doença, como dor abdominal, gases, 

flatulência e diarreia. Poder ser, ainda, que aconteça justamente 

o oposto, com contrações intestinais mais fracas que o normal, o 

que retarda a passagem de alimentos e leva a fezes mais 

endurecidas. 

 

Não se sabe exatamente o que leva uma pessoa a desenvolver a 

síndrome do intestino irritável, mas uma combinação de fatores 

pode estar envolvida: 

 

Alimentos 

Ainda não se sabe como alergias ou a intolerância alimentar 

podem estar relacionadas à síndrome do intestino irritável, mas 

os sintomas costumam aparecer após uma pessoa comer 

determinados alimentos, como chocolate, especiarias, gorduras, 
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frutas, feijão, repolho, couve-flor, brócolis, leite, bebidas 

gaseificadas, álcool, entre outros. 

 

 

Estresse 

A maioria das pessoas com síndrome do intestino irritável notam 

que, durante momentos de estresse, os sintomas da doença 

costumam se agravar. No entanto, os pesquisadores defendem a 

ideia de que o estresse é um fator agravante, mas não uma 

possível causa que leva ao desenvolvimento da síndrome em 

uma pessoa. 

 

Hormônios 

As mulheres são duas vezes mais propensas a apresentar 

síndrome do intestino irritável, por essa razão os pesquisadores 

acreditam que as mudanças hormonais podem desempenhar um 

importante papel. Além disso, muitas mulheres acreditam que os 

sinais e sintomas da doença são piores durante ou em períodos 

próximos à menstruação. 

 

Outras doenças 

Às vezes, uma outra doença, como um episódio agudo de 

diarreia infecciosa (gastroenterite) ou o crescimento excessivo 

de bactérias normais do intestino podem, por exemplo, 

desencadear a síndrome do intestino irritável. 

 



 

43 
 

Fatores de risco 

Muitas pessoas têm sinais e sintomas da síndrome do intestino 

irritável ocasionalmente, mas algumas são mais propensas a 

desenvolver a doença. Essas são: 

 

Pessoas até 45 anos de idade 

Pessoas do sexo feminino. A doença atinge a aproximadamente 

o dobro de mulheres do que homens 

Ter histórico familiar da doença 

Ter algum problema de saúde mental, como ansiedade, 

depressão, transtorno de personalidade e traumas. 

 

Os sinais e sintomas da síndrome do intestino irritável podem 

variar muito de pessoa para pessoa e são, muitas vezes, 

semelhantes aos sintomas de outras doenças. Os mais comuns 

são: 

 

Dor abdominal ou cólicas 

Sensação de inchaço 

Gases 

Diarreia ou constipação - às vezes alternando crises entre os dois 

problemas 

Muco nas fezes. 
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A síndrome do intestino irritável é uma doença crônica na 

maioria dos casos, mas há momentos em que os sintomas 

manifestados são piores e momentos em que eles são melhores. 

Podendo, inclusive, ter fases completamente assintomáticas. 

 

Os sintomas da síndrome do intestino irritável pode ser 

facilmente confundidos com os sinais de outras doenças 

gastrointestinais. No entanto, se você os sentir, mesmo que 

ocasionalmente, mas ainda com certa periodicidade, procure 

ajuda médica. Sem tratamento, a síndrome pode causar 

problemas mais graves à saúde. 

 

Procure atendimento emergencial se você notar: 

 

Sangramento retal 

Dor abdominal que avança ou que ocorre durante a noite 

Perda de peso involuntária 

Desidratação grave. 

 

O médico pode, ainda, ajuda-lo a buscar alternativas para aliviar 

os sintomas enquanto o diagnóstico não é finalizado e o 

tratamento, se necessário, não é iniciado. Acompanhamento 

médico pode ajudar também a evitar futuras complicações. 
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Na maioria dos casos, o médico pode fazer o diagnóstico de 

síndrome do intestino irritável com base nos sintomas e por 

meio poucos exames ou, às vezes, até nenhum exame. Seguir 

uma dieta sem lactose por um período determinado de tempo 

pode ajudar o médico a avaliar se uma possível intolerância à 

lactase pode estar causando os sintomas. 

 

Não existe um exame específico para diagnosticar a síndrome, 

mas é possível fazer testes para descartar outros problemas: 

 

Exames de sangue para ver se você tem uma contagem baixa de 

glóbulos sanguíneos (anemia) 

Culturas de fezes para descartar uma infecção. 

Alguns pacientes precisarão fazer uma endoscopia, 

sigmoidoscopia ou colonoscopia. Nesses dois últimos exames, 

um tubo com uma câmera na ponta é inserido através do ânus. 

Você poderá precisar desses exames, principalmente, se os 

sintomas surgirem após os 50 anos de idade, se apresentar 

sangue nas fezes, fraqueza importante ou emagrecimento 

involuntário, ou ainda se os resultados dos exames de sangue 

estiverem alterados. 

 

Outros exames de imagem também podem ajudar o médico a 

fazer o diagnóstico, como raio-X do trato gastrointestinal e 

tomografia computadorizada. 

Como não se sabe exatamente o que leva à síndrome do 

intestino irritável, o objetivo do tratamento é aliviar os sintomas 
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e melhorar a qualidade de vida do paciente. Ele pode ser feito 

pelo uso de medicamentos específicos para a síndrome. 

 

Mudanças no estilo de vida do paciente fazem parte do 

tratamento. Incorporar suplementos de fibra e com a eliminação 

de bebidas gaseificadas, alimentos gordurosos e glúten da 

alimentação diária. 

 

Mudanças de estilo de vida e na alimentação precisam vir 

acompanhadas do tratamento médico. Adote algumas medidas e 

acelere a recuperação. Veja dicas: 

 

Pratique exercícios físicos regulares e melhore seus hábitos de 

sono. Essas medidas ajudam a reduzir a ansiedade e aliviam os 

sintomas 

Mudanças na dieta são necessárias. No entanto, não há um 

cardápio fixo a seguir, pois a doença difere de uma pessoa para 

outra e, por isso, as alterações na dieta variam de acordo com o 

paciente. No geral, as recomendações seguem um padrão: evitar 

bebidas gaseificadas, cafeína, álcool, produtos lácteos, alimentos 

gordurosos e glúten. Beba muito líquido. Manter-se hidratado é 

essencial para a recuperação 

Alimente-se regularmente, durante todo o dia e em pequenas 

quantidades. Evite grandes refeições. 

Lembre-se: o importante é evitar possíveis gatilhos para os 

sintomas da síndrome e adotar um estilo de vida saudável, 
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mantendo um bom peso também. Excesso de peso e obesidade 

podem provocar prejuízos à saúde e também ao tratamento. 

 

Complicações  

A diarreia e prisão de ventre, ambos sintomas da síndrome do 

intestino irritável, podem levar a um quadro de hemorroidas. 

Além disso, se você evitar certos alimentos, pode não ter o 

suficiente dos nutrientes e calorias que você precisa, o que leva à 

desnutrição. Converse com um médico sobre a possibilidade de 

tomar suplementos vitamínicos. 

 

O impacto da síndrome do intestino irritável em sua qualidade 

de vida pode ser a complicação mais significativa de todas. Os 

sintomas e o longo tratamento, juntamente com todas as 

restrições médicas, podem levar os pacientes à depressão. 

 

A síndrome do intestino irritável pode ser uma doença que 

necessita de tratamento por toda a vida. Para algumas pessoas, 

os sintomas prejudicam diretamente o desempenho no trabalho 

e nos círculos sociais. No entanto, o tratamento pode contribuir 

para trazer alívio aos sintomas, que podem, eventualmente, 

diminuir e às vezes até desaparecer completamente. 

 

A síndrome do intestino irritável não causa danos permanentes 

ao intestino e não leva a uma doença grave, como o câncer, por 

exemplo. 
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A principal dica preventiva para evitar síndrome do intestino 

irritável é manter um estilo de vida saudável, longe de vícios e da 

má alimentação. Evite álcool, cigarro e drogas recreativas, bem 

como alimentos gordurosos, bebidas gaseificadas e consumo 

excessivo de cafeína. 

 

Pratique exercícios físicos regularmente e adote práticas de 

relaxamento na rotina, como meditação na palavra de Deus, a 

fim de controlar o estresse. Viva os 8 remedios naturais 

 

Tratamentos varam de terapeuta para terapeuta 

 

 

HEMORRÓIDAS 

Diz o doutor David Reuben que as hemorroidas nunca deveriam 

existir, é problema originado do alimento errado. Hemorroidas 

são varizes semelhantes a pequenos caroços ou botões no ânus 

ou reto, parte final do intestino grosso. Há dois tipos de 

hemorroidas: as internas e as externas. “Um dos efeitos 

colaterais mais comuns e menos desejáveis da prisão de ventre, 

são as hemorroidas. Quase metade dos americanos acima de 50 

anos de idade, sofrem de hemorroidas”, afirma o Dr. David 

Reuben no seu Livro Dieta para Salvar a Vida, pág. 94. 

Causas: 

– Metagonius e Paragonius, dois vermes, os mesmos que causa 

varizes. 
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– prisão de ventre. 

– más digestões. 

– sangue sujo. 

– abuso de carnes. 

– temperos. 

– bebida alcóolica. 

– problemas de gravidez, inflamações do interior do útero. 

– comida sem fibra e farelo, causa prisão de ventre. 

Tratamento: 

Sabendo quais são as causas, deve-se eliminá-las, isto é, deve-se 

cuidar de combater a prisão de ventre, manter o sangue limpo, 

ter boas digestões. 

– é preciso comer muito alimento fibroso, alimento que tem 

farelo, celulose, por exemplo: frutas e verduras cruas, cereais 

integrais (sem tirar o farelo), tubérculos, como a mandioca, a 

batata, etc. Eis alguns alimentos bastante fibrosos; abacate, 

ameixa preta seca, amendoim cru com casca, amora preta, 

banana, brócolis, castanhas, o caqui, a cebola, o coco, ervilha 

seca, feijão vermelho, gergelim, girassol, goiaba, lentilha, soja, 

pera seca, pêssego, e farelo de trigo ou arroz são excelentes. 

– Evitar as comidas fritas, pimentas, a bebida alcoólica, vinagre, 

chocolate, café, farinhas muito refinadas etc. 

Com o tratamento se consegue interromper o avanço, mas não 

desaparecem completamente essas varizes do ânus. 

Tratamento local: 
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Lavar o ânus com o chá de casca de barbatimão. 

– tomar cada dia suco de limão com alho e cebola crua, cura as 

hemorroidas e pode-se também colocar no local o suco puro de 

limão com a ajuda de um algodão. 

– Usar barro em cima do ânus e do ventre, aplicando em uma 

faixa em forma de T. A parte que fica em contato com o ânus 

deve ser de repolho ralado. 

– Se houver dor, deve-se sentar por alguns minutos (3 a 4) 

dentro de uma bacia com água fria. 

– Fazer banhos genitais ou de tronco de 20 minutos cada. 

– Tome uma colherada de farinha de mandioca bem branca, não 

torrada, com água todos os dias em jejum. Isso ajuda, mas é 

preciso cuidar da alimentação. 

– Sentar dentro de uma bacia com cozimento quente de erva-de-

bicho, um cozimento com alguns dentes de alho ou cardo-santo 

e malva, por alguns minutos, algumas vezes ao dia. Depois de 

evacuar, lavar-se bem e passar azeite de oliva com suco de 

babosa no ânus. 

– Tomar bastante líquido por dia, mas não junto com as 

refeições. 

Plantas indicadas: 

Araçá, alcachofra, alho (socado e aplicado localmente com 

algodão), artemísia-do-campo, assa-peixe, barbatimão, batata 

inglesa, carobinha-do-campo, cavalinha, folha de bergamoteira, 

caixeta (fazer banhos e tomar), cordão de frade, erva-de-bicho 

(tomar e fazer banho de assento no cozimento), erva-de-santa-

maria, hortelã, limoeiro, macela (fazer vapores), mandioca 
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(tomar chá de brotos), manjericão, maracujá, melão-de-são-

caetano, mil-em-rama, noz-moscada, parreirinha do mato, pata-

de-vaca, rainha-da-noite, sabugueiro, serralha (sementes), taiuiá, 

tansagem, trapoireba, urtiga. 

 

 

 

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 
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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: 

– 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, etc. (veja “Sangue Sujo” e aprenderá a 

limpá-lo). 

– 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. 

– 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 e os temperos fortes. 

– “também o uso prolongado de arroz integral, com gergelim 

preto, bastante cozido e aguado, melhora os rins...” 
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– não abusar dos oleaginosos. 

– comer muita fruta e verdura crua. 

-uso de argila sobre os rins 

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. 

 

DOENÇAS DOS TESTÍCULOS – ORQUITE 

Testículos são as glândulas sexuais do homem, as quais 

produzem os espermatozoides. Quando inflamam, 

incham, tornam-se doída e parecem ficar pesados. 

 

 

Causas: 

– geralmente provém de outras doenças abafadas com 

medicamentos, ou seja, não curadas. Como exemplo 

temos a sífilis, blenorragia (gonorreia), tuberculose, 

caxumba recolhida etc., sangue sujo. 
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Tratamento: 

– um dos meios mais eficientes para desinflamar, tirar a 

febre, é fazer uma ligadura de pano em forma de T e 

colocar com ela cataplasma de barro no local da 

inflamação. Aplicar com 2 cm de espessura de barro frio e 

deixar no local 2 a 4 horas. Mas, se surgirem cólicas, 

convém amornar o barro para depois aplicar. Para isso 

pode-se usar o banho-maria. 

– também aqui se deve tratar o corpo todo e não apenas 

uma parte. Por isso é preciso limpar o sangue. Ver 

“Sangue Sujo”. 

– fazer banhos derivativos com água, 2 banhos genitais 

por dia, 1 banho de tronco ao dia. 

Plantas indicadas: 

Contra inflamação: babosa, pariparoba, parreira-brava, 

pau-d’alho, pé-de-galinha, tarumã, rosas, trevo, 

vinagreira, salsa. Algumas dessas ervas. 

 

 

ENXAQUECA 

É uma forte dor de cabeça que lateja. Pode atacar só um 

lado da cabeça, é o que acontece geralmente. Pode 

provocar enjoos e vômitos, perturbações da vista, fadiga 

ou cansaço mental. A pessoa com enxaqueca não pode 
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olhar para a claridade. A dor pode durar até dias inteiros, 

porém não é perigosa. 

 

Causas: 

– emoções muito fortes (frustrações, angústias e 

preocupações). 

– mau funcionamento do fígado. 

– muito sono perdido em noitadas ou insônia. 

– alimentos picantes e de difícil digestão. 

– vírus do sarampo, encefalite japonesa e ou Trichinella 

spiralis. 

Tratamento: 

– Qualquer enxaqueca se elimina em 20 dias. 

– o limão tomado bastante ao dia, cura este mal. 

– cura-se seguramente a enxaqueca, fazendo 2 banhos 

genitais ao dia, 1 de manhã outro a tarde, de 20 a 30 

minutos cada. 

– fazer compressas com água fria na testa. 

– cura-se também aplicando cataplasma de barro na testa 

e na nuca pelo menos durante 1 hora. Fazer isto até sarar. 

– sendo causada também pelo fígado, que está 

congestionado é importante aplicar sobre ele, um 
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cataplasma de barro. A grossura do barro é de 1 a 2 cm, 

barro um pouco morno. 

– um verme que sobe na cabeça, atinge o cérebro e causa 

as enxaquecas mais fortes. Esse verme Trichinella só sai 

do cérebro aplicando argila, misturada com o chá de cipó 

mil homens, por 12 a 15 dias na cabeça. 

– e escalda-pés com água bem quente por 20 minutos ao 

deitar, por 10 dias, isto é ótimo. 

Plantas Indicadas: 

Chás de alfazema, erva-cidreira, camomila, cordão-de-

frade, espinheira-santa, erva-doce, quina mais cordão-de-

frade, ou cipó-mil-homens mais cordão-de-frade, são 

ótimas, ou tansagem mais gervão. Tanaceto (catinga de 

mulata temos na empresa esse extrato) 

Nas dores de cabeça aperta com um pano a cabeça 

estando na pele da testa batata cortada em rodelas e 

geladas. Deite por 20 min. 

 

HÉRNIAS OU QUEBRADURAS OU RUPTURAS 

É um rompimento dos músculos da barriga, por onde 

saem os intestinos (tripas), forma-se assim uma espécie 

de caroço ou bola debaixo da pele. Se arrebentar pode 

causar a morte da pessoa. Geralmente é no baixo ventre 

perto da virilha ou glândula da íngua, e aumenta quando 
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a pessoa tosse. Pode ocorrer também no umbigo, no 

testículo. 

Causas da hérnia: 

– A causa principal é porque os músculos da barriga estão 

fracos, porque a pessoa está mal nutrida (note bem, não 

se confunda pessoa gorda com bem nutrida). 

– Levantamento de muito peso. 

– Esforço demais que a pessoa faz. 

– Feridas que havia no local. 

– Muitas substâncias estranhas que estão no corpo. 

– Bactérias diversas que formam os gases, como bactéria 

fage, Aspergilus fumigatus e víbrio cólico. 

Tratamento: 

Quanto mais antiga a hérnia, mais difícil em geral será a 

sua cura. Faz-se uma ligadura que é passada entre as 

pernas e amarrada na cintura. Mas não deve ficar 

apertada para não atrapalhar a circulação do sangue. 

Coloca-se barro puro (argila), dentro dessa ligadura e 

aplica-se sobre a hérnia. A cataplasma de barro alivia as 

dores, desinflama e cicatriza como já falamos no capítulo 

sobre terra. Deixar este barro no local por diversas horas. 

Quando se retira o barro deve-se colocar no local um 

maço de algodões. Evitar movimentos fortes e esforços. 
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– quando a hérnia está muito grande, o doente deve 

deitar-se de costas, encolher as pernas para que fiquem 

mais altas do que a cabeça. Assim a hérnia volta ao seu 

lugar, isto é, diminui de tamanho. A cura pode demorar 

até meses, mas tem que haver perseverança e confiança 

no tratamento. Pode-se também fazer uma massagem 

com azeite e alho no local da hérnia, na hora em que se 

retira a aplicação de barro. 

– Deve-se também cuidar de normalizar a digestão, 

comendo muitas frutas e saladas cruas e evitar a prisão 

de ventre. 

– Para hérnia de criança coloque sobre ela uma 

cataplasma de cana-do-brejo (reduzida a pó), cipreste 

(fruto cozido, em banho), compressas com casca-de-

carvalho, passe látex da fruta-pão e em seguida uma faixa 

para segurar. 

Hérnias novas são fáceis de curar, as antigas difíceis. Se 

estiver muito grande, somente a cirurgia resolve. 

HÉRNIA DISCAL 

É o esmagamento ou deslocamento dum disco 

cartilaginoso intervertebral. Ela pode muitas vezes ser a 

causa de uma ciática. 

Tratamento: 

– Comer gergelim. 
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– aplicar argila na garganta e no local da hérnia por 20 a 

30 dias. 

– Tomar dolomita em jejum e deitar. 

Plantas indicadas: 

Tomar chá de cipó escada de macaco, cordão de frade, 

carobinha do campo, salsaparrilha, cipó suma, caroba, 

chapéu de couro, urtigão. Assim, se consegue controlar o 

avanço, porém não a restauração ou cura total. 

 

 

HERPES SIMPLES, ZOSTER E CIRCINADO 

Estes são os três tipos de herpes causados por vírus, os 

quais atacam externa e internamente o corpo, sobretudo 

a boca, o rosto, o peito, as articulações, as partes genitais, 

braços e pernas. Quando atacam os olhos são perigosos. 

Origem e causas: 

– piscinas térmicas não tratadas; pelas transfusões de 

sangue; pela relação sexual com pessoa contaminada, 

portadora do vírus do herpes; pelas seringas de uso 

comum ou não esterilizadas nas injeções. Pode passar 

pelo escarro humano, pelo beijo na boca e também de 

mãe para filho, sendo assim hereditária. 
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– Se transmite também através do pelo de cachorros e 

gatos; 

– Herpes revela a existência de sangue sujo, isto porque a 

pele é reflexo de como estão o sangue e o tubo digestivo. 

– Doenças com febre alta como a malária, a pneumonia, 

os resfriados, podem causar herpes. 

– A queda da imunidade predispõe muito para o 

surgimento do herpes. 

– As fermentações pútridas do intestino favorecem o 

surgimento do herpes. 

Efeitos do herpes: 

a) Herpes simples: é causador do câncer, erupções na 

pele, lábios, olhos, partes genitais, boca. 

b) Herpes zoster: é mais forte do que o anterior, 

causando muita coceira na pele em qualquer parte do 

corpo, causa erisipela, ataca órgãos vitais, causa a 

varicela, pode causar fogo selvagem junto com outros 

vírus, causa a psoríase e feridas horríveis. 

c) Herpes circinado: é mais forte do que os dois tipos 

anteriores. Faz parte da formação do fogo selvagem, 

causa câncer. É especialista em atacar os quadris com 

fortes dores. 
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Tratamento: 

– É preciso ter bem claro que herpes não é doença, mas 

sim uma defesa orgânica, pois o sinal está na pele, mas a 

impureza está dentro do corpo e se lança para a pele. 

Portanto, não basta tratar apenas para fora. 

– Também não basta tratar uma pessoa com herpes, que 

tenha parceiro(a) sexual, pois se trata de uma doença 

sexualmente transmissível. 

Existe um importante segredo para conseguir eliminar o 

herpes: 

a) Tratar por dentro, tomando chás; 

b) Tratar por fora, lavando com chás; 

c) Tratar o parceiro(a) sexual. 

Adotar uma alimentação natural e nutritiva; 

Aplicar argila misturada com chá de cipó mil homens 

sobre os locais afetados e deixar por 3 horas; 

– Lavar com chá da casca de barbatimão, folhas de crajiru 

diversas vezes ao dia é ótimo; 

– É preciso fazer uma desintoxicação orgânica, uma 

limpeza do sangue. 

O herpes simples é o mais fácil de eliminar, mas o zoster e 

circinado são mais resistentes. Porém, todos 
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desaparecem com a mistura de diversos chás das ervas 

ou plantas indicadas a seguir: 

Plantas indicadas: 

Em geral o herpes é eliminado em 20 a 30 dias usando a 

mistura de algumas dessas plantas: carobinha do campo, 

chá de bugre (ótima), chapéu de couro, ipê roxo (a casca), 

quina (a casca), cipó mil homens (se não tiver problemas 

cardíacos), graviola, conto de lágrimas ou lágrimas de 

Nossa Senhora, bardana, crajiru. 

Observação: se houver parceiro(a) sexual, precisa tratar 

simultaneamente. 

 

IMPOTÊNCIA SEXUAL E ESTERILIDADE 

Estes problemas afetam muitas pessoas atualmente e cria 

verdadeiros traumas psicológicos. Quantos jovens já 

sentem em seu corpo desde cedo a impotência, e 

quantos casais sofrem por falta de ajustamento sexual, 

por falta de filhos. A natureza tem solução para estes 

males como veremos 

Primeiramente é preciso ter ideias claras sobre a origem e 

as causas da impotência masculina e da esterilidade 

masculina e feminina. 

O que é impotência sexual? 
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É a incapacidade fisiológica de o homem e a mulher 

terem relações sexuais normais. Conforme diz Louis 

Kuhne, a impotência só é masculina. “A impotência das 

mulheres só existe no sentido de esterilidade, em 

consequência da obstrução ou da deformação dos órgãos 

genitais internos”. 

O que é esterilidade? 

É a impossibilidade de gerar filhos. Pode ser de nascença 

ou adquirida. Alguns homens e mulheres nascem estéreis. 

A causa disso pode ser, casamentos seguidos entre 

parentes muito próximos, por exemplo, primos irmãos. 

A esterilidade adquirida vem de matérias estranhas que 

há no corpo e se acumulam nos órgãos de reprodução, 

impedindo o seu normal funcionamento. De onde vem 

estas substâncias estranhas? Das más digestões, prisão de 

ventre, que intoxicam o sangue, drogas químicas de 

muitos tipos. 

Porque um homem é impotente? 

Algumas causas são: 

– Mau funcionamento da hipófise que fica na cabeça e 

comanda o instinto sexual do homem? 

– Caxumba que recolheu nos testículos. 

– Tensão nervosa e stress. 

– Abusos sexuais, masturbações. 
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– Medo em presença de mulher. 

– Substâncias estranhas no organismo. Gostaria de trazer 

aqui a importante opinião do célebre alemão Louis 

Kuhne: “Quem sabe quantos suicídios a impotência 

provoca todos os anos? Quase todos estes doentes estão 

descontentes e podem chegar mesmo a desgostar da 

vida. A ciência atual jamais pôde curar uma sequer destas 

afecções; acha-se totalmente desarmada contra a 

impotência, porque ignora a verdadeira causa da doença. 

Desconhece, que toda a impotência não é senão um 

estado morboso, crônico do indivíduo, estado este 

produzido unicamente pelo acúmulo de substâncias 

estranhas ou morbosas no corpo, e que toda impotência 

é curável a partir do momento em que conseguirmos 

libertar o corpo do seu acúmulo de substâncias 

estranhas”. 

Daí se conclui que Não adianta tomar “remédio” de todo 

tipo, hormônios, nem fazer simpatias ou outras coisas 

para curar impotência, porque isto não tira a causa do 

problema. 

Causas da esterilidade adquirida 

– Doenças venéreas como gonorreia, sífilis. 

– Caxumba que recolheu nos testículos do homem. 

– Anemia profunda. 

– Alcoolismo. 
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– A tuberculose. 

– Esgotamento nervoso e demais preocupações. 

– Prisão de ventre que intoxica a sobrecarrega o corpo de 

substâncias estranhas. 

– Drogas químicas e entorpecentes. 

– Problema no ovário, útero e trompas da mulher 

causados por substâncias estranhas ali acumuladas. 

– Gordura demais no corpo. 

– Idade crítica 40 a 50 anos na mulher, 50 a 60 no 

homem. 

 

Tratamento: 

– Eliminar principalmente a tensão nervosa, o excesso de 

preocupação. 

– Não conheço nada mais eficaz e rápido para resolver 

isso do que a aplicação de argila misturada com o chá 

forte do cipó mil homens por 3 horas ou a noite toda, por 

20 dias no mínimo. O homem aplicará no púbis (entre o 

umbigo e o pênis), a mulher deve aplicar sobre o útero e 

os ovários, porque desmancha miomas, e cistos com 

segurança. Somente se for muito antigo pode levar mais 

de 20 dias, do contrário não. 
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– Mas aconselho também a aplicar esta mesma argila 

assim preparada na Hipófise (na testa), porque esta 

glândula comanda todas as glândulas do corpo e muitas 

vezes está paralisada com vírus ou germes como a 

perigosa fascíola hepática. E fazendo a aplicação de argila 

com o cipó em 20 dias resolve. 

– Alimentar-se principalmente com soja, feijão preto, 

Geleia real, arroz integral, oleaginosas: castanha do Pará, 

nozes, amendoim, muita fruta e verdura crua. 

Uma coisa importante a observar é que a impotência 

sexual enfraquece, se nos alimentarmos muito de 

proteínas de origem animal como a carne, queijo, leite, 

ovo. 

Devemos então usar a proteína vegetal de soja, gérmen 

de trigo, levedo de cerveja, oleaginosas, feijões. 

– Usar o alho com mel de abelha e limão cura também a 

impotência e esterilidade, pois limpam o sangue e 

fortalecem o corpo, são bactericidas. 

Plantas indicadas: 

Existem diversos tipos de plantas chamadas afrodisíacas, 

isto é, recuperam as forças geradoras, combatem a 

impotência sexual. São: abacate (o fruto todo e os 

brotos), agrião, amendoim, algodoeiro, cajueiro, canela, 

catuaba, capim-barba-de-bode. 
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INSÔNIA (FALTA DE SONO) 

Uma noite não dormida ou mal dormida estraga o dia 

seguinte, até afeta nosso humor. Milhões de pessoas tem 

este problema. 

Aqui nossa pesquisa funciona brilhantemente e descobre 

as causas, que podem ser: 

– mau funcionamento dos rins ou suprarrenais; 

– stress e excesso de preocupações, de atividades 

intelectuais; 

– doenças cardíacas; 

– entamoeba histolítica, verme no cérebro que agita 

muito o sono; 

– PRÍON também pode afetar seriamente, porque 

degenera o cérebro; 

– uma solitária na cabeça; 

– alimentos ou bebidas excitantes com cafeína, 

consumidos ao se deitar; 

– radiações telúricas, e de aparelhos eletrônicos; 

– barulho demais; 

– consumo de certas drogas; 

– prisão de ventre. 

Tratamento: 
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– Manter os nervos e a digestão em ordem; 

– Tratar qualquer problema renal ou das suprarrenais; 

– Aplicar argila sobre os intestinos, ou também na cabeça 

é muito bom; 

– Comer regularmente alho, alface e limão; 

– Efetuar caminhadas, preferencialmente à tarde; 

– Fazer escalda-pés com água quente ao deitar, por 20 

minutos (se não tiver pressão alta); 

– Evitar radiações telúricas (que vem da terra). Colocar 

debaixo do travesseiro 50 gramas de cobre, para anular a 

radiação; 

– Tirar do quarto de dormir qualquer aparelho eletrônico 

ou desliga-lo da tomada; 

– Passar toalha molhada em água fria cada vez que 

perder o sono, por todo o corpo; 

– Em casos de solitária na cabeça, veja o capítulo sobre 

vermes. 

Plantas indicadas: 

Alfafa, cordão de frade, corticeira, maracujá (tomar o 

suco), poejo, mil em rama, folhas de macieira, malva, 

macela (fazer travesseiro das flores), camomila, mulungu. 

Temos o composto mulungu na empresa princípios da 

natureza para insônia , ansiedade, depressão... 
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LEUCEMIA (CÂNCER DO SANGUE) 

É uma doença grave em que vão desaparecendo os 

glóbulos vermelhos do sangue e aumentam demais os 

glóbulos brancos. É uma forma de câncer e o povo chama 

de “Câncer no Sangue”. 

Causas: 

– Sangue muito envenenado por antibióticos e 

medicamentos químicos. 

– Alimentação antinatural que intoxica. 

– Vacinas. 

– O vírus HTLV I é o vírus leucêmico. 

– Falta de imunidade orgânica. 

Sintomas: 

– Anemia e abatimento geral do corpo. 

– Hemorragia. 

– Muita febre interna. 

Tratamento: 

– Se trata como qualquer câncer. 

– É preciso a todo custo desintoxicar o sangue, para isso 

seguir o que diz em “Sangue Sujo”. 
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– Devem-se promover as eliminações de impurezas do 

corpo pela pele, rins e intestinos, para isso é preciso 

colocar o corpo em equilíbrio de temperatura, 

produzindo febre (calor) na sua pele e refrescando os 

órgãos internos. 

– Fazer clister ou lavagem intestinal. 

– Se houver pouca reação na pele antes de cada aplicação 

esfregar-se-á com urtigas todo o corpo seco. 

– Durante a noite dormir-se-á com cataplasma de barro 

em volta de todo o ventre e rins tendo o cuidado de fazer 

boa reação. 

– Como alimentação, o regime será exclusivamente de 

frutas cruas ou saladas sem sal até que volte a saúde. 

– Aplicar argila com chá de cipó mil homens no fígado (10 

dias). 

– Comer cenouras e beterrabas cruas. 

Plantas indicadas: 

Abóbora d´anta, casca-de-anta, quina do mato, mel de 

abelha, limão, pervinca (chá das flores), cordão de frade, 

carobinha do campo, carqueja, gervão, dente-de-leão, 

cipó suma, cipó açougue, graviola, ipê roxo (casca), conto 

de lágrimas (lágrimas de N. Senhora), espinheira santa, 

nogueira pecã, urtigão, hibisco. Temos o extrato ipe roxo 
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e graviola quando avisam que é para leucemia 

acrescentamos o hibisco a formula. 

Dê suco de beterraba com 1 colher de melado de cana 

Os resultados são animadores . 

 

MENOPAUSA 

Inicia geralmente aos 40 anos e consiste na falta de 

fabricação de hormônios para o corpo feminino ou na sua 

diminuição, causando um calor interno, ansiedade, 

desconforto geral. 

Sintomas: 

– Problemas de circulação do sangue, cabeça quente. 

– Nervosismo e irritabilidade. 

– Dores de cabeça e dores lombares. 

– Ansiedade, angústia, tristeza. 

– Dores pelo corpo. 

– Insônia. 

– Cansaço, tonturas, falta de apetite etc. 

Causas: 
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– Como já dissemos acima, é a falta de fabricação dos 

hormônios necessários à mulher, devido a hipófise que 

não funciona bem. 

– Sangue sujo carregado de toxina devido a 

medicamentos e à mortífera prisão de ventre. 

– Enfraquecimento do fígado e dos rins. 

Tratamento: 

– Existem plantas maravilhosas para isso, as quais repõem 

os hormônios necessários. São a amora (árvore), 

pariparoba, erva baleeira, folhas de parreira (que produz 

uvas), nogueira-pecã, e uma mistura ótima é raspar um 

pouco de noz moscada e misturar com um pouco de 

capim cidreira e tomar um pouco 3 vezes ao dia. Cada 

mulher deve testar com que se sente melhor. 

– Aplicar argila no ventre com o chá de cipó-mil-homens 

por 20 dias dá ótimos resultados. Às vezes precisa fazer o 

mesmo na testa, onde está a hipófise, esta glândula que 

comanda todas as outras do corpo e também os ovários. 

Existe um verme perigoso que ataca a hipófise a fascíola 

hepática e ela sai aplicando argila com o chá forte de 

cipó-mil-homens por 3 horas diariamente, ou pode deixar 

a noite toda, por 12 dias. 

– Os banhos genitais também são muito importantes. 

– Usar regularmente o suco de limão. 
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– Combater a mortífera prisão de ventre com espinheira 

santa, gervão, sene, carobinha do campo, amora, 

carqueja, etc. 

Linhaça dourada. 

 

 

OBESIDADE 

É o estado de desorganização em que se engorda demais 

e não se sabe o que fazer. É uma doença e precisa ser 

tratada. 

Obesidade é disfunção glandular. 

Causas: 

– Desequilíbrio da tireoide que não funciona porque está 

atacada de parasitas sobretudo a fascíola hepática. A 

tireoide é responsável pelo controle do colesterol, e do 

peso orgânico. 

– A falta de iodo no organismo também faz com que a 

tireoide perca o controle do funcionamento. 

– Hipófise atacada e inativa, pois é ela que controla todas 

as glândulas do corpo. 

– Falta de alimentos vivos, naturais e fibrosos. 

– Excesso de alimentos refinados. 
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– Muitos líquidos tomados na hora da refeição, sobretudo 

gelados. 

– Vida sedentária e falta de exercícios físicos. 

– A tireoide não funcionando bem e havendo falta de 

iodo nela, cria-se uma grande ansiedade a qual leva a 

pessoa a comer muito e frequentemente, como se fosse 

uma compensação psicológica. 

Tratamento: 

– A primeira coisa é curar a tireoide e hipófise se não 

estiverem funcionando bem. Isso se consegue aplicando 

argila com o chá de cipó-mil-homens por 12 a 15 dias na 

garganta (paratireoide) e na testa (hipófise) se o 

problema for lá. 

– Aplicar argila também no Hipotálamo com o chá de 

cipó-mil-homens por 15 a 20 dias (atrás da cabeça). 

– Comer alimentos vivos, naturais, integrais. 

– Evitar as comidas refinadas, e mortas e tudo o que é 

gelado. 

– Não comer mais que 3 vezes ao dia. 

– Fazer saunas e exercícios físicos. 

Plantas indicadas: 

Chá de bugre, chapéu de couro, alcachofra, tarumã, 

sabugueiro, sete sangrias, nogueira pecã, carqueja, 
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berinjela com laranja em jejum, fazer bastante uso do 

limão e graviola 

 

OSTEOPOROSE E OSTEOMIELITE 

Osteoporose é a porosidade anormal dos ossos devido à 

falta de cálcio, magnésio e vitamina D e outros. É uma 

desmineralização. O osso por natureza é poroso, mas não 

pode ser além do normal, porque enfraquece e quebra 

fácil. 

Osteomielite é uma inflamação gerada por uma infecção 

nos ossos, ocorre nas pernas e braços, mas pode atingir o 

corpo todo, porque o problema está no sangue. 

Causas de Osteoporose: 

– O mau funcionamento da glândula paratireoide, situada 

na parte anterior do pescoço, logo acima do gogó, ela 

regula o cálcio no organismo. No mínimo 50% das 

pessoas com mais de 50 anos de idade tem mau 

funcionamento dessa glândula, conforme tenho 

verificado em meu trabalho com bioenergética. 

– Alimentação defeituosa, muito açúcar, poucas 

proteínas, muito alimento industrializado e refinado. 

– Açúcar e gás nos refrigerantes, uma combinação 

perfeita para descalcificar. 

Tratamento: 
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– Aplicar argila na garganta, pelo menos por 3 horas 

diariamente, numa espessura de 1 cm, por 20 a 25 dias, e 

estará resolvido o problema. É incrível o resultado obtido 

com essa simples aplicação. 

– Alimentar-se com alimentos ricos em cálcio, ferro, 

magnésio, vitamina D e alimentos ricos em proteínas. 

– Apanhar sol regularmente, pois isso fortifica os ossos, 

fixando a vitamina D através da pele. No caso da 

osteomielite, tomar própolis, 15 gotas, 3 a 4 vezes por 

dia, com um pouco de água. 

Plantas Indicadas: 

Tansagem, quina, doradinha-do-campo, carobinha-do-

campo, cavalinha, caroba, cipó escada, cordão de frade, 

dente de leão, gergelim, conto de lágrimas (lágrimas de 

N. Senhora), urtigão. 

 

PARALISIA INFANTIL (POLIOMIELITE) 

É uma inflamação da medula espinhal transmitida por um 

vírus extremamente pequeno e causa a paralisação do 

músculo de preferência da perna ou braço. As vezes a 

pessoa tem poliomielite e nem sabe, porque os sintomas 

são suaves, como: diarreias, resfriado, um mal-estar no 

estômago, e dores no músculo, mas sem causar paralisia 

e depois de alguns dias desaparece. Mas aqui estamos 

falando da paralisia perigosa que geralmente ataca 
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crianças com menos de 2 anos de idade, mas pode atacar 

também pessoas adultas. 

Sintomas: 

– Febre e dor de cabeça. 

– Contrações dos braços, do pescoço e coxa da perna. 

– Às vezes há vômitos. 

– Com o tempo uma perna ou um braço ficam paralíticos 

ou mesmo os dois braços e as duas pernas, e além disso 

ficam depois mais finos do que os membros não 

atingidos. 

Causas: 

“Esta doença tem sempre uma única causa: sangue mau, 

herdado dos pais, intoxicados com injeções, ou adquirido 

com graves transtornos digestivos, devido a falta de leite 

materno e também por intoxicações com soros e vacinas 

de toda espécie que são obrigados na primeira infância”. 

M. Lezaeta Acharan. 

Vírus da pólio. 

Parasitas que atingem os músculos e nervos como: 

fascíolas e bactérias. 

Tratamento: 

Se uma criança já nasce paralítica não tem cura, mas se 

for paralisia adquirida, em geral tem cura com terapias 
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naturais desde que não se demore muito para começar o 

tratamento. 

– Para combater as dores usa-se esfregar um pano com 

água fria ou compressas quentes com linhaça, fazendo 

duas por dia. 

– Fazer massagens sobre os músculos atrofiados que 

muitas vezes se recuperam. 

– Eliminar a febre interna com compressas de barro e 

água. 

– São importantes as urticações (esfregar urtigas) 

recomendadas por M. Lezaeta Acharan. Faz-se assim: 

esfrega-se ou bate-se a pele de todo o corpo, ou pelo 

menos os membros afetados com folhas frescas de urtiga. 

Em seguida passa-se um pano molhado com água fria. 

Faz-se isto na cama. Isto produz um efeito importante 

para os nervos reagirem e o sangue circular bem. 

– Aplicar argila com chá de cipó mil homens, atrás da 

cabeça, por 30 dias 

 

PNEUMONIA 

É uma inflamação aguda nos pulmões e bastante perigosa 

se não for tratada certo e rapidamente. 

Causas: 
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– Febre causada por outras doenças como: asma, 

bronquite, coqueluche, gripe, sarampo, tifo etc. 

– As bactérias Pneumococo, Bordetella pertussis, 

Klepsiella pneumoniae e a Streptococcus pneumoniae. 

Sintomas: 

– A respiração é curta e rápida. 

– Há calafrios e febre alta. 

– Muita tosse. 

– Escarros escuros cor de sangue que vêm dos pulmões. 

– Dor de cabeça, às vezes provoca dor no peito, falta de 

apetite. 

– Pele fica inativa, muito fria. 

Tratamento: 

– A primeira coisa a fazer é combater a febre interna. 

(veja Febre) 

– Fazer 3 inalações diária com eucalipto, sal e cebola, em 

seguida passar água fria no rosto. 

– Tomar de hora em hora um gole de suco de limão 

(algumas gotas de água com alho, deixa-se o alho de 

molho com água fria durante horas, depois toma-se dessa 

água). 
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– Três banhos genitais de 15 minutos por dia. (veja pág. 

28) 

– Tomar suco de cebola com mel, três vezes por dia. 

– Preparar um xarope da seguinte forma: corta-se em 

vários pedaços uma semente grande de abacate e põe-se 

a ferver em 1 litro de água; quando o volume se reduzir à 

metade (meio litro) coa-se, voltando a ferver por mais 15 

minutos agora com 200 gramas de mel ou açúcar 

mascavo; toma-se 1 colher das de sopa a cada duas 

horas. 

– Tomar em jejum duas colheres, das de sopa de tronco 

de bananeira em mistura com uma colher de mel e meia 

xícara de leite quente”. 

Alimentos muito recomendados são a castanha-do-Pará, 

e a cenoura crua. 

Plantas indicadas: 

São boas para os pulmões: agrião, alho, alfavaca, alfafa 

(compressas quentes tiram a dor), avenca, assa-peixe, 

cará, cambará, cavalinha, cambuí, angico, açoita-cavalo, 

cravo-de-defunto, erva-mate, erva-de-Santa-Maria, erva-

de-passarinho, eucalipto (fazer inalação), gengibre, 

hortelã, jatobá, mastruço, jaborandi, limão, mamão (a 

flor) malva, melão-de-são-caetano, maracujá (calmante), 

mulungu (calmante), manjericão, salsa, tansagem, 



 

82 
 

sempre-viva, verbasco. Fazer inalação com muitas plantas 

dessas. Tomar própolis verde é ótimo. 

 

PRESSÃO ALTA 

Existem pelo menos 18 causas da pressão alta, eis 

algumas: 

Causas: 

– prisão de ventre e más digestões que intoxicam o 

sangue fazendo-o ficar mais espesso. 

– Colesterol e triglicerídios. 

– Stress. 

– Distúrbios hepáticos (cirrose, hepatite, paralisia do 

fígado). 

– Distúrbios da tireoide. 

– Rins que funcionam mal, desequilibram muito a 

pressão. 

– Distúrbios do pâncreas, diabetes. 

– Arteriosclerose, isto é, entupimento das artérias. 

– Alcoolismo e tabagismo. 

– Alimentação errada, com excessos de carnes, ovos e sal. 

– Excesso de café. 
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– Fator emocional e hereditário. 

Sintomas de Pressão alta: 

– O coração acelera e a respiração é curta quando a 

pessoa se cansa um pouco. 

– Sente-se fraqueza, a pessoa entontece. 

– Dor de cabeça. 

– Pés frios e calor na cabeça. 

Tratamento: 

Combater as causas mencionadas anteriormente. 

– O mais importante é limpar o sangue e curar a prisão de 

ventre. Para isso veja o capítulo onde trata desses 

assuntos: “Sangue Sujo” e “PRISÃO DE VENTRE”. 

– Usar bastante suco de limão e alho. 

– “posso afirmar que normalizando a digestão por meio 

de dieta crua de frutas ou saladas sem sal e Lavagem do 

Sangue (banho de vapor) feito diariamente, ao fim de 

poucos dias desaparece a alta pressão arterial” - M. 

Lezaeta Acharan. 

– Tomar banhos genitais, dois por dia de 15 a 20 minutos. 

– Tomar banhos de tronco demorados em água morna. 

– Pessoas gordas devem procurar emagrecer. (ver a 

palavra Obesidade) 



 

84 
 

– Fazer a receita da cebola, alho e mel é ótimo. 

Plantas indicadas: 

Seguir um regime de verduras e frutas. Plantas que 

ajudam baixar a pressão e na arteriosclerose diminuem a 

gordura nas artérias: amora fresca, arnica (chá ou 

tintura), alecrim, alho (puro ou em gotas), cana-de-milho, 

cauda-de-cavalo, chapéu-de-couro, (depurativo), chuchu 

(chá), dente-de-leão (depurativo), erva-de-bugre (baixa a 

pressão e emagrece), feijão (vagens), folhas de cana-de-

açúcar, limão, maracujá (na insônia), mil-em-rama, 

oliveira (tintura das folhas) paineira ou algodão-do-

campo, pitanga, Santos-Filhos ou erva-de-raposa, 

sabugueiro, sete-sangrias (depurativo e emagrece), sete-

capote, tarumã, urtiga-branca, sementes de bergamota 

(esmagar e deixar de molho e tomar um copo pela 

manhã). Banhos: de tronco, com fricções, banhos de calor 

crescente, compressas (quente e frias), duchas (da cintura 

para baixo). Banhos de vapor são sudoríficos. 

 

 

PRESSÃO BAIXA (HIPOTENSÃO) 

Falta pressão do sangue nas artérias (veias grossas, veias 

mestras) e a pessoa fica sem animo, sonolenta, tonta e 

pode em casos mais graves provocar desmaio. 

Causas: 
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– intoxicação do sistema nervoso. 

– más digestões. 

– problemas renais. 

– infecções internas do corpo. 

– glândulas que não funcionam bem como as 

suprarrenais (que estão acima dos rins). 

Tratamento: 

É preciso limpar o sangue e normalizar a digestão (veja os 

títulos “Sangue Sujo” e “Má Digestão”). 

– fazer a pele, os rins e os intestinos funcionarem bem, 

aplicando argila sobre eles. 

– tomar banhos frios rápidos. 

– “ usar malte (açúcar de cereais) com as frutas no jejum 

e jantar” 

 

– alimentação crua de frutas e verduras, principalmente 

cenoura, pepino, beterraba, suco de uva natural e aveia, 

trigo tostado e moído, centeio. 

– comer diariamente azeitonas. 

– combater infecções internas e externas. 

– colocar sal debaixo da língua. 
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– tomar suco puro de uva. 

Plantas indicadas: 

Agrião, alfafa, aveia (preparada do modo que mais 

gostar), canela, bolsa-de-pastor (chá), lima da pérsia (a 

casca da fruta), salsa (chá das folhas e raízes), cardo- 

santo (chá das sementes), vinho natural. Comer 

espinafre. 

 

PRÓSTATA E PROSTATITE 

Quando a próstata (espécie de glândula genital existente 

no homem) inflama surge a prostatite. Acontece muito 

em homens acima dos 50 anos de idade. 

Sintomas: 

Dificuldade de urinar porque o canal da urina ficou 

apertado pelo caroço da próstata que cresceu, isso torna-

se perigoso. A micção é dolorida, aos poucos e pode até 

sangrar ou escorrer pus com a urina. 

– Também pode causar febre por causa da infecção. 

– Desejo de urinar frequentemente durante o sono. 

– Facilmente se transforma num tumor maligno. 

– Mau cheiro na urina. 

 



 

87 
 

Tratamento: 

elimine a prostatite entre 20 a 40 dias por completo. Para 

isso usaram o chá da folha de pitanga. Também a receita 

da cebola, alho e mel é excelente para isso. 

– A aplicação da argila com chá de cipó-mil-homens por 3 

horas ou mais durante 20 a 30 dias é ótimo. 

– Para desinflamar tome gotas de óleo de copaíba com 

açúcar ou no miolo de pão (1 gota para cada 10kg de 

peso corporal). 

Plantas indicadas: 

Cavalinha, cipreste, dente-de-leão, jatobá, hortelã, 

carobinha-do-campo, quebra-pedra, quina (por 12 a 15 

dias) e tansagem. 

Observação: com esses procedimentos descritos se evita 

a cirurgia e se obtém a cura completa. 

 

SANGUE SUJO 

A qualidade do nosso sangue depende da qualidade do 

alimento, do ar que respiramos, e do nosso estado 

mental/nervoso. O sangue é para o nosso corpo o que o 

combustível é para o automóvel. 

“Ninguém morre do coração, morre-se por mau sangue” - 

dizia o Pe. Tadeu de Wizent. Manoel Lezaeta Acharan em 
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seu livro Medicina Natural ao Alcance de Todos diz: “o 

sangue se impurifica respirando ar corrompido, com más 

digestões, e deficiente atividade eliminadora da pele e 

dos rins. Além disso, drogas e, pior, vacinas e soros são 

agentes de impurificações do fluído vital, obrigando as 

defesas naturais a um trabalho esgotante para se libertar 

da sua nojenta presença no corpo”. 

O sangue se estiver sujo, intoxicado, levará para todas as 

partes do corpo estas sujeiras e tenderá a se purificar. Por 

isso já Hipócrates, o Pai da Medicina dizia: “não existem 

doenças, mas sim doentes”. 

Por isso tratar apenas a parte do corpo onde se apresenta 

uma ferida, furúnculo, alergia, etc. não basta. É preciso ir 

até a raiz do problema que está no sangue e purificá-lo. 

Isto muita gente não sabe como fazer. 

“ Vivemos intoxicando-nos e morremos envenenados” . 

Em outra parte ele diz “Sem se purificar a qualidade do 

sangue mediante normalidade digestiva e ativa 

eliminação da pele, jamais desaparecerá 

verdadeiramente alguma enfermidade, qualquer que seja 

o seu nome”. 

Todo órgão é um campo de atividades, cuja eficácia, em 

princípio, atinge todo o ser humano, em maior ou menor 

grau. Não é o estômago que tem fome, ou a garganta que 

tem sede, nem o cérebro que esta alegre ou triste, nem o 

coração ou os rins que estão doentes: é o homem que 
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esta esfomeado ou com sede, triste ou alegre, doente ou 

são” . 

Tratamento para Limpar o Sangue: 

– limpa-se o sangue pelo bom funcionamento da pele, 

pelo suor. Ela sempre deve estar quente. O suor tira do 

corpo muita sujeira. 

– respirando ar puro sempre. 

– com boas digestões, principalmente de frutas e 

verduras cruas. 

– com bom funcionamento dos rins, pois eles são filtros 

do sangue. 

– com o banho de vapor 

– 2 ou mais banhos genitais por dia. 

– com as seguintes plantas que são purificantes do 

sangue: agrião, amor-perfeito, angélica, bardana, batata-

de-purga, raiz-de-caruru-bravo, chapéu-de-couro, cipó-

mil-homens, dente-de-leão, chá-de-bugre, limão, 

maracujá, mata-pasto, pau-ferro, pita, sabugueiro, 

salsaparrilha, sassafrás, serralha-brava, sete-sangrias, 

taiuiá, tansagem, tarumã, urtiga vermelha, velame-do-

campo. 

– manter o intestino livre, se for preciso faça-se lavagem 

intestinal. 
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– manter equilíbrio de temperatura no corpo, caso 

contrário não há boas digestões. 

 

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.– 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; 

– 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. 
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– 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, 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. 

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, 
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quebra-pedra (cálculos), salsa, sete-sangrias (cálculos), 

vinagreira. 

Temos na empresa o extrato composto do fígado é 

carquejo. Muito bom. 

Não esquecer de fazer a limpeza do fígado em casos de 

indicação. 

 

DOENÇAS DO CORAÇÃO 

“Ninguém morre do coração: morre-se por mau sangue”. 

Esta afirmação deste grande vulto da Medicina Natural, é 

muito importante para entender melhor os problemas 

cardíacos. 

Há realmente muitas ideias sobre doenças do coração e 

também tratamentos errados. 

O coração por si não adoece, é muito forte e também não 

sente dor, o músculo cardíaco. Portanto expressões como 

esta: “senti uma dor no coração” é apenas figurativa, pois 

se ele doesse já morreríamos. 

As doenças mais comuns do coração são: Miocardite, 

Taquicardia, Infarto Cardíaco, Endocardite, Palpitações, 

Pericardite, Angina do Peito, Apoplexia (derrame 

cerebral) etc. 

Sinais de doenças do coração: 



 

94 
 

– dormência na ponta dos dedos. 

– o rosto e as mãos ficam vermelhos e inchados. 

– pulso irregular. 

– falta de ar e dificuldade em respirar. 

– frio nos pés e pernas inchadas. 

– pele fria. 

– dor forte no peito. 

– pupila dilatada. 

Causas: 

– Stress. 

– febre interna que enfraquece. 

– impurezas no sangue que estragam. 

– prisão de ventre é uma das causas importantes. 

– emoções fortes e demoradas. 

– excesso de comida. 

– abusos sexuais. 

– gordura demais (obesidade) que enfraquece o coração. 

– sobrecarga de matérias estranhas do lado esquerdo do 

corpo, principalmente drogas químicas. 

– parasitas que afetam. 
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– colesterol e triglicerídeos. 

Tratamento: 

– “Todas as doenças do coração desaparecem purificando 

o sangue por meio de boas digestões e ativa eliminação 

da pele do doente 

– é preciso, portanto, limpar o sangue, (ver Sangue Sujo). 

– evitar o sal na comida o mais possível. 

– respirar ar puro, profundamente, alivia o coração. 

– repousar bastante. 

– fazer a receita da cebola, alho e mel (veja em Receitas 

Importantes). 

– combater a prisão de ventre (veja o capítulo 

correspondente). 

– fazer banhos derivativos, isto é, os que eliminam do 

corpo matérias estranhas, especialmente a lavagem do 

sangue diariamente. 

– passar um pano umedecido em água fria em todo o 

corpo. 

– evitar as seguintes comidas prejudiciais: açúcar branco, 

as proteínas animais, as gorduras saturadas de origem 

animal, o café, o chocolate, bebida alcoólica, fumos e 

outros excitantes. 
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– fazer cataplasma de coalhada de leite no peito é 

descongestionante. 

– fazer cataplasma de argila com cebola ralada sobre o 

peito, mas começar com uma camada finíssima e ir 

acostumando aos poucos. Deixar no início só uma meia 

hora. Depois que acostumar bem, pode-se deixar 1 a 2 

horas e fazer cataplasma mais grossa, 1 cm. 

– tomar suco de limão (sem açúcar), isto acalma e 

fortifica o coração. 

– fazer banhos quentes de assento. 

– tomar ômega 3, uma capsula após o almoço e outra 

após a janta. 

– cebola, alho e mel por 20 dias ou mais. (Veja receitas 

importantes) 

Plantas indicadas: 

Alecrim, bardana, carobinha-do-campo, cavalinha, 

chapéu-de-couro, chá-de-bugre, guaco, girassol, hortelã, 

espinheira-santa, quina, sete-sangrias, sempre-viva, 

nogueira-pecã, alcachofra, tarumã, carqueja, graviola, 

urtigão. 
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DOENÇAS DOS NERVOS 

Muitas pessoas sofrem de stress (esgotamento nervoso). 

São inúmeras as doenças nervosas no mundo atual. 

Sofrer dos nervos é algo quase generalizado entre o povo. 

Nada resolve querer dar nomes cada vez mais 

complicados às novas doenças dos nervos, que surgem, 

nem analisar e comparar os sintomas. 

O importante mesmo é descobrir as causas verdadeiras e 

eliminá-las. Eu diria: assim como as cordas de um violão, 

quando devidamente esticadas produzem toda a vibração 

agradável, da mesma forma os nervos quando em ordem 

transmitem a vibração, a disposição para todo o 

organismo. De nada servem os fios elétricos sem a 

energia elétrica. Da mesma forma os nervos precisam ter 

energia, que se chama energia vital. Os nervos são como 

o motor de arranque do nosso organismo. Os nervos na 

verdade são muito fortes, e custam a se estragar. Mas 

depois de estragados leva tempo para serem 

recuperados. 

Causas: 

Há muitas e muitas causas 

– a principal porem é a apontada por M. Lezaeta Acharan, 

“Qualquer doença dos nervos revela impurificação do 

fluido vital (sangue) em consequência de graves 

transtornos digestivos e inatividade da pele do doente 
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(pele fria)... Qualquer doente dos nervos é vitima de 

sangue estragado por efeito de putrefações intestinais 

devidas a febre interna” 

– o hipotálamo atacado por parasitas e funcionando mal. 

– “os medicamentos ministrados em doses fortes, 

paralisam o corpo de tal modo que acaba morrendo: 

tomados em pequenas doses, os medicamentos 

prejudicam o organismo inteiro e pode- se afirmar que 

muitas afecções nervosas tem sido e são produzidas pela 

aplicação de medicamentos que deviam curar um mal 

maior” – Louis Kuhne, 145, Cura pela Água. 

– a falta de sol, pois ele é que traz energia para os nervos. 

– a prisão de ventre, pois suja o sangue, e este regando os 

nervos de manhã à noite com sujeira, acaba por estragá-

los. 

– calçados de sola de borracha nos pés. Isto isola 

completamente da terra, falta o “fio terra” para 

descarregar as energias, que o corpo recebe do sol, do ar 

e da água. 

Há muitas outras causas menores como: 

– muito sono perdido. 

– excesso nas relações sexuais. 

– angustia e medo prolongados. 
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– excesso de trabalho e preocupação (causa stress). 

Tratamento: 

Já sabemos quais são as causas principais, agora o 

tratamento consiste em combater estas causas. Portanto 

é preciso: 

– limpar o sangue, para isso veja o titulo “Sangue Sujo” . 

– respirar sempre ar puro. 

– eliminar a mortífera prisão de ventre. 

 

– tomar banhos frios. 

– usar a terra que é sem duvida o maior calmante dos 

nervos e de dores que existe no nosso mundo. Pode-se 

usar de diversas maneiras: 

a. simplesmente caminhar na grama molhada de orvalho 

de manhã cedo, durante 10 a 20 minutos. 

b. caminhar com os pés descalços, um pouco cada dia, no 

jardim ou na horta, melhor se for em terra lavrada e 

úmida. 

c. “ enterrar-se o corpo ou pelo menos os pés em terreno 

úmido e soleado (que apanha sol), durante 15 a 60 

minutos, é de efeito purificador e calmante; também o 

banho de tronco em lama, de igual duração, depois de 

fazer transpirar copiosamente ao sol, é purificador do 
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sangue e calmante da excitação nervosa” . M. Lezaeta 

Acharan, pág. 316. 

– dormir com cataplasma de argila (barro) sobre a barriga 

à noite, elimina também a febre, acalma os nervos e 

ajuda a normalizar a digestão. 

– dormir com cataplasma de argila atrás da cabeça, para 

fortificar o hipotálamo, nosso sistema nervoso. 

– fazer todo dia 2 a 3 vezes banho de assento ou de 

tronco, para acalmar a excitação nervosa. 

– comer certo e cuidar da digestão (veja “Má Digestão” ). 

– o suco de limão tomado puro ou com água, 1 a 2 vezes 

por dia acalma os nervos. 

– viver uma vida moderada. 

Plantas indicadas: 

Maçã (comer diariamente e tomar chá da casca), alecrim-

do-jardim (fazer banhos quentes com o cozimento, é um 

grande calmante para as crises agudas). 

Fortalecem os nervos: alfafa, anis (chá), cajueiro, catuaba, 

dente-de-leão (o suco em jejum), figo (folhas frutos), 

macieira, serralha comer ou tomar. 
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DOENÇAS DOS OUVIDOS 

As principais doenças dos ouvidos são: 

Otite: é uma inflamação do ouvido. Pode ser externa, 

média e interna, conforme a parte do ouvido atacada. A 

otite interna é a mais perigosa, porque pode causar 

facilmente outras complicações. 

Otorréia: é o corrimento do ouvido. 

Otosclerose: é causada por crescimento de ossos 

internos, provoca a perda da audição. 

Dor de ouvidos: causada por alguma inflamação. 

Inflamação do tímpano: tímpano, é a membrana que 

vibra com as ondas sonoras. Pode causar surdez. 

Zumbidos: correspondem geralmente a inflamações do 

ouvido médio. 

Surdez: perda total ou quase total da audição. Pode ser 

de nascença ou adquirida depois. 

Todas estas doenças citadas tem causa comum e 

indicaremos tratamento semelhante, a seguir. 

Causas: 

– É no baixo ventre, nas putrefações intestinais, que está 

a causa mais profunda desses males. Pois com a febre ha 

fermentações destas substâncias prejudiciais, as quais 

sobem até a cabeça e atacam também o ouvido. 
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– Certas doenças, como difteria, tifo, coqueluche, 

sarampo, etc., quando foram abafadas (recolhidas) com 

medicamentos, podem ser causa séria de complicações 

nos ouvidos. 

Tratamento: 

Já que estas doenças não existem isoladamente é preciso 

tratar o corpo todo. 

– “ normalizar a digestão do doente. Além disso é preciso 

expulsar as substâncias estranhas, fazendo a pele e os 

rins funcionarem bem. Isto se conseguirá refrescando os 

órgãos internos e aquecendo as superfícies e 

extremidades do corpo. 

– como desinflamante local recomendar banhos de vapor 

com folhas de eucalipto”. 

 

– fazer banhos derivativos de tronco, de pés, banhos 

genitais, para puxar da cabeça, para as saídas naturais do 

baixo ventre, as substâncias estranhas acumuladas na 

cabeça. 

– caminhar de manhã cedo descalço na grama molhada 

durante 10 a 20 minutos é importante. 

– fazer aplicação de cataplasma de barro, na nuca, de 

uma orelha a outra. Mesmo sobre as orelhas pode-se 

também aplicar o barro, mas coloque antes um algodão 
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dentro do ouvido, para proteger. Em caso de inflamação, 

supuração, é necessário aplicar cataplasmas frios, 

diretamente sobre a orelha, com larga expansão a toda a 

volta (sobretudo atrás) e renovar a cada duas horas mais 

ou menos (dá ótimo resultado). Isto recomenda Raymond 

Dextreit no livro Argila que Cura, pág. 37. 

– para eliminar a febre e normalizar a digestão, veja as 

palavras “Febre” e “Má Digestão”. 

Plantas indicadas: 

Para dor de ouvido, colocar no ouvido, algodão embebido 

de suco de uma das seguintes ervas; anis, alho, bolsa-de-

pastor, hera-terrestre, arruda, manjerona, maravilha ou 

bonina, tansagem. Colocar uma bolsa de água quente. 

Tomar chá de camomila, macela; erva-de-santa-maria, 

cipó insulina, cordão-de-frade, carobinha-do-campo. Não 

se esquecer de limpar o ouvido com cuidado. 

 

DOENÇAS DA COLUNA VERTEBRAL 

Problemas de coluna afetam hoje milhões de brasileiros 

em qualquer idade ou posição social. Nossa coluna 

vertebral é formada por 33 vértebras e se divide em 5 

regiões: cervical, dorsal, lombar, sacra ou sagrada e 

coccígea. 

Existem três tipos sérios de desvios ou deformações da 

coluna: Lordose, Escoliose e Cifose. 
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Existem também diversos tipos de dores características 

relacionadas com a coluna, por exemplo: Ciática, é da 

família do reumatismo, ocorre quando o nervo ciático, o 

mais longo e volumoso do corpo humano, que se origina 

na região lombar, é espremido pelo disco da coluna 

vertebral. A dor então se alastra da região lombar, por 

detrás da coxa e perna, e às vezes até o pé, abrangendo 

toda a extensão do nervo ciático. 

Lumbago; é uma dor causada por um bloqueio de disco 

intervertebral da região lombar. É ocasionado geralmente 

por movimentos e esforços bruscos. Importante nesses 

casos é procurar permanecer imóvel, não forçar. 

Torcicolo: é uma contração muscular ao lado do pescoço. 

Essa dor em geral não dura mais que dois dias. A pessoa 

com torcicolo não consegue mover o pescoço para os 

lados porque dói muito. 

Cruralgia: é uma dor parecida com a ciática, mas a 

diferença está no fato de que neste caso a dor também 

inicia na região lombar, mas se estende pela perna na 

parte dianteira, seguindo o nervo crural, isto é, pela parte 

da frente da coxa e perna, ao contrário da ciática. 

Lombalgia: é uma sensação de peso nas costas, “dor de 

cadeiras” bem na base das costas. A pessoa sente 

dificuldade de caminhar. 
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Dorsalgia: é a dor localizada nas costas, em sentido 

contrário ao peito. 

Causas de todos esses problemas: 

– Falta de exercícios físicos, vida sedentária; 

– Má nutrição, pois o estômago é a oficina onde se 

constrói a saúde e a vida; 

– O citomegalo virus é a principal causa de dores na 

coluna e nos quadris. Para eliminar usa-se a salsaparrilha, 

o cipó escada, o cordão de frade, a pitanga, a carqueja, 

conto de lágrimas e urtigão. 

– Também as Rickettsias atacam e travam; 

– Postura errada ao viajar, andar ou sentar; 

– Camas e colchões que afundam muito. As camas duras 

são melhores; 

– Levantamento incorreto de pesos; 

– Sapatos de salto alto ou muito apertados, que 

deformam a coluna; 

– Também certas doenças podem influenciar, por 

exemplo, problemas prolongados nos rins, o peso da 

gravidez, artrite, doenças da mulher, como útero caído, 

problemas de ovário etc.; 

– Calcificações, como o bico-de-papagaio, motivadas 

principalmente por falta de magnésio na alimentação e 
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mau funcionamento da glândula paratireoide, 

controladora do cálcio no organismo; 

– Excesso de ácido úrico no corpo; 

– Mau funcionamento da glândula paratireoide, a qual 

deve distribuir o cálcio no organismo. 

Tratamento: 

É preciso ter muito mais cuidado com a alimentação, pois 

do contrário as cartilagens e músculos da coluna não 

serão suficientemente fortes para enfrentar pesos e 

movimentos bruscos (veja capítulo sobre Alimentação 

Certa). 

Outro sucesso muito grande para curar as dores de 

coluna é o uso correto e prolongado do Cloreto de 

Magnésio PA. É um mineral importante para desmanchar 

qualquer calcificação, eliminar ácido úrico e dores pelo 

corpo, dando muita flexibilidade aos músculos, 

cartilagens e artérias. Cura facilmente bico-de-papagaio 

(use Cloreto de Magnésio). 

 

Massagens são importantes, quando bem feitas, mas não 

bastam se não houver uma boa nutrição, porque os 

problemas voltam em forma de deslocamentos, 

contrações dolorosas e bloqueios na coluna. 
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É preciso a todo custo exercitar os músculos e juntas da 

coluna. Essa é uma das grandes soluções. Para facilitar, 

descrevo agora alguns tipos de exercícios importantes 

para a coluna: 

Outras recomendações: 

Em viagens, a cada duas ou três horas, para relaxar, 

esticar os músculos, caminhar um pouco; 

Dormir em cama dura cujo colchão não se dobre para 

deformar a coluna; 

Use calçado folgado e evite o salto alto, que é muito 

prejudicial; 

Para aliviar as dores indicamos: as massagens, as 

aplicações com bolsa de água quente e outros. 

Aplique cataplasma de barro (argila) amornado na 

posição dolorida, e deixe pelo menos duas horas. Dá bons 

resultados; 

Faça massagens com folhas de funcho e alecrim-do-

jardim; 

Faça fricções ou massagens com álcool canforado ou com 

tintura de iodo. 
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Plantas indicadas: 

Canela de velho 

A mais importante é o cordão-de-frade associado ao óleo 

de copaíba, por 20 a 30 dias, porque mata tanto a 

bactéria do tétano como os vírus do sarampo. Cipó 

escada de macaco, contas de rosário, pitanga, chá de 

bugre, salsaparrilha, urtigão e nogueira pecã. 

 

Além dessas, outras plantas boas são: carobinha-do-

campo, cipó-insulina, cipó-suma, cipó-mil-homens (se não 

tiver problemas cardíacos), quina (excelente) e tarumã. 

Observação: pode misturar alguns deles entre si, e 

sempre usar óleo de copaíba, por 20 a 30 dias, dá ótimos 

resultados. 

 

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: 
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– alimento bem combinado e em quantidade moderada. 

– temperatura certa no tubo digestivo, 37°C. 

– boa mastigação e ensalivação. 

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

tratamento das doenças do estômago é uniforme (igual): 

descongestionar as vísceras”. M. Lezaeta Acharan. 

– Bactérias que causam gastrite e úlceras, Capylobacter e 

Helicobacter. 

– Stress, causa problemas digestivos. 

– Câncer de estômago. 

Tratamento: 

– 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 menos aplicar 

à noite. Para melhor entender como aplicar veja o título 

Terra. 
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– 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  

 

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, arnica, salva, 

sete-sangrias, tansagem, trevo-cheiroso, videira (folha). 

Tomar o chá 2 a 3 vezes ao dia. 

Fim da aula de sintomatologia 
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Obs: se você encontrou o nome aqui de bioenergética eu 

não uso dessa prática mais não a condeno por não 

conhecer. Mais se estava aqui escrito bioenergética por 

favor ignore. 

 

Conheça os extratos que eu Andressa marvila 

Fitoterapeuta fiz para facilitar o tratamento de seus 

pacientes com os extratos naturais peça o catalogo e 

enviaremos para você no whatsapp ou entre no site e 

baixe seu catalogo. 

 

Forte abraço! Sucesso em cristo! 

 

 

 

 

 


