
 

1 
 

 

Sintomatologia III     Profº Andressa Marvila 

 

CANSAÇO, FADIGA 

são as mulheres as principais vítimas. “Levanto mais cansada do que 

quando fui deitar”. “Não tenho mais disposição para nada”. “Sinto que 

não tenho mais forças”. 

Causas: 

Diante da gravidade do problema, fizemos uma pesquisa profunda para 

identificarmos todas as causas do cansaço. Eis muitas delas: 

– A comida preparada no forno micro-ondas, porque não tem 

vitalidade alguma, é uma comida morta, desvitalizada; O mesmo vale 

para fast food, também sem valor nutritivo, a pior comida que existe; 

– O uso intensivo de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, 

smartphones, televisores, computadores etc, porque perturbam nosso 

cérebro e sugam nossa energia vital e imunidade; 

– A poluição do ar, a qual faz faltar oxigênio e sobrar gás carbônico, e 

também muitos outros gases tóxicos ao organismo; 

– O fato de comer demais, força o organismo e gera cansaço; 

– Os alimentos transgênicos, porque exigem maior esforço digestivo e 

não conseguem ser metabolizados nem assimilados; 
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– A febre interna, que impede a digestão e assimilação, porque azeda 

os alimentos no estômago, antes de serem ingeridos; 

– Daí decorre também uma das causas da desnutrição; 

– Anemia; 

– Alimentos pobres, mortos, sem valor nutritivo; 

– A quimioterapia e radioterapia, que tiram a energia vital e a 

imunidade do corpo; 

– Excesso de atividades intelectuais; 

– O stress de origem psíquica e emocional é tão grave que pode 

paralisar o sistema de defesa, baixando a imunidade; 

– A intoxicação do organismo, superior à sua capacidade de eliminação; 

– Pericardite, que é a inflamação da pele ao redor do coração; 

– Infecções no organismo; 

– Parasitas intestinais, vermes, porque roubam nutrientes dos 

alimentos; 

– A existência de câncer no organismo; 

– A falta de exercícios físicos; 

– O consumo de açúcar refinado, porque causa hiperglicemia, depois a 

hipoglicemia; 

– Radiações 

– A intoxicação química com mercúrio, chumbo, cobre, os fluoretos; 

– A pressão baixa demais; 

– O fungo Candida albincans; 

– Fatores psicológicos e emocionais negativos. 
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Tratamento: 

Como as causas são bem claras, identifique as que lhe atingiram e 

evite-as. Não adianta tomar estimulantes energéticos, porque o 

problema continua se não forem removidas as causas. 

O maior problema em geral está na alimentação como descrevemos 

nas causas. 

Coma mais frutas e verduras frescas, evite os alimentos mortos, 

processados, passados no forno micro-ondas, fast food etc. 

Corrija também a má digestão e o stress. 

Coma pouco para poder digerir. 

O exercício físico é indispensável para conseguir fazer uma boa 

digestão, a combustão do que comemos bem como para nos 

desintoxicarmos. 

Evite os alimentos transgênicos e nunca mais use nada passado pelo 

forno micro-ondas, pois suga a energia vital ao redor dele num raio de 

três metros. Faça duas experiências para se convencer: pegue água que 

passou pelo micro-ondas, deixe esfriar e coloque num aquário com 

peixinhos. Todos morrerão em pouco tempo. Outra: regue com esse 

tipo de água qualquer tipo de semente de cereal de boa qualidade, 

plantado em terra apropriada. Nenhuma semente germinará. Quer 

mais prova do que essas? Creio que já lhe convenci! 

Levedo de cerveja, ( temos em capsula na princípios da natureza)pode 

ser junto com a comida, antes ou depois, como quiser. Isso é muito 

nutritivo, rico em vitaminas e sais minerais.  

Repor as vitaminas e minerais pela suplementação é excelente e traz 

vigor de volta. 
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DOENÇAS DA MULHER 

As mulheres tem sofrido demais com cistos nos ovários e útero, 

miomas, depressão, cansaço, desânimo, menstruação irregular, 

corrimentos, cistite, isto é, inflamação da bexiga. Problemas na 

Hipófise, gerando desequilíbrio hormonal e emocional, menopausa 

com muitos calorões, osteoporose depois de certa idade e por causa da 

pouca ou nenhuma atividade da paratireoide na garganta, a 

responsável pela distribuição do cálcio no organismo. 

Além disso, ansiedade, devido à carência de iodo na tireoide. Um 

elevado índice de câncer de seios e ovários, problemas circulatórios e 

em geral, prisão de ventre. 

A maioria delas sofre de pelo menos uma dessas glândulas: tireoide, 

paratireoide, hipófise. Por isso sempre lhes recomendo aplicações de 

argila, misturada com chá de cipó mil homens nessas glândulas, 

aplicadas por 3 horas ou mais, durante 20 dias, com ótimos resultados. 

Da Hipófise decorrem controles importantes no organismo, pois regula 

a fertilidade, o emocional, se tiver iodo suficiente evita à ansiedade, 

evita calorões da menopausa, controla o funcionamento da tireoide. E 

Passo a receita do lugol tanto para gestante como para toda mulher é 

excelente. 

Quanto à paratireoide pouco ativa ou ainda inativa, resulta a 

osteoporose, muito comum nas mulheres, bem como calcificações, 

com muita dor nas articulações. 

Do mau funcionamento ou inatividade da tireoide, resulta a obesidade 

ou magreza, pois ela regula diretamente o peso, o colesterol e em parte 

o ácido úrico. 
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Causas: 

Algumas causas gerais de tudo isso são: 

a) Uso de hormônios anticoncepcionais desequilibra o organismo e são 

responsáveis por miomas, cistos e nódulos; 

b) O consumo exagerado de carnes contendo hormônios, o que é muito 

comum hoje; 

c) Consumo exagerado de medicamentos químicos que intoxicam o 

organismo; 

d) Herpes e outras doenças sexualmente transmissíveis, por parte dos 

parceiros sexuais, hoje variados, devido à liberação sexual da mulher; 

e) A falta de exercícios físicos; 

f) Uma alimentação muito errada, refinada pela indústria, causando a 

mortífera prisão de ventre, muito característica da maioria das 

mulheres. O intestino é o coveiro da humanidade, porque envenena a 

corrente sanguínea, intoxica e favorece todo tipo de proliferação de 

micróbios e parasitas prejudiciais ao organismo. 

g) Consumo exagerado de doces, chocolates, leite, queijo etc; 

h) Disfunção glandular, conforme vimos anteriormente; 

i) Fator emocional e psicológico, pois grande parte das mulheres está 

insatisfeita no casamento – por isso ocorre hoje tanto “casa e descasa”. 

Falta-lhes a alegria de viver, a realização como mulher, a valorização, o 

carinho da parte de muitos dos esposos e até dos filhos que só exigem, 

mas não retribuem em nada o que suas mães necessitam; 

j) É preciso combater a prisão de ventre com uma alimentação 

adequada, rica em fibras, muita fruta e verdura fresca. Evitar, 
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sobretudo chocolates e queijos, grandes causadores da prisão de 

ventre. Alguns chás ajudam muito a regular o intestino, são eles: 

alcachofra, dente de leão (pode-se comer como salada também), 

espinheira santa, gervão, sene, gervão e alecrim. 

 

Plantas indicadas 

Para vir a menstruação atrasada: chá de cipó mil homens, melão de são 

caetano, alecrim do jardim, abútua, angélica, agoniada, artemísia, 

camomila, gervão.  

 

Para cistos e miomas 

Miomas e cistos de ovários não devem ser confundidos. Vamos 

aproveitar este espaço para falar da diferença entre eles.  

Miomas são tumores benignos sólidos derivados da parede do útero. 

Após os 35 anos de idade, cerca de 60% das mulheres podem ter estes 

nódulos, com tamanhos e localizações variáveis, mas, menos de 20% 

deles têm sintomas e necessitarão de algum tipo de tratamento. 

 

Já os cistos são tumores com conteúdo líquido que ocorrem nos ovários 

e podem ser funcionais, quando aparecem na idade reprodutiva da 

mulher e ocorrem durante o ciclo menstrual. Acontecem, 

principalmente, antes e durante a ovulação. Nesse período, podem 

conter sangue que, ao extravasar para o abdome, pode ocasionar dor, 

porém, são absorvidos e desaparecem sozinhos. Raras vezes estes 

cistos são hemorrágicos e necessitam de algum tipo de cirurgia para 

estancar o sangramento. 
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Como os dois quadros são comuns, pode haver coincidência, mas os 

sintomas (quadro clínico), os exames laboratoriais, a avaliação médica 

associada aos exames de imagem como: ultrassonografia pélvica 

transvaginal podem facilmente diferenciar as patologias. 

 

Tratamento com ervas: barbatimão, calêndula, carobinha do campo, 

cavalinha, chá de bugre, cipó suma, cordão de frade, crajuru, ipê roxo 

(a casca), tansagem e a maravilhosa unha de gato, uxi amarelo e 

barbatimão excelente esses três últimos. 

Além de banhos de assento para aliviar dores etc 

Usar argila no baixo ventre até curar. 

 

Para repor hormônios: amoreira, alfazema, baleeira, nogueira pecã, 

pariparoba e uxi amarelo. 

 

Cistite 

A cistite (CID 10 - N30) é o termo para descrever uma inflamação na 

bexiga. Muitas vezes a cistite confundida com uma infecção urinária, no 

entanto ela não é sinônimo de infecção urinária. 

 

Quando a cistite é de causa infeciosa existe uma bactéria ou fungo na 

bexiga. Mas existem outros tipos de cistite e alguns não são causados 

por infecções como, por exemplo, a cistite actínica (provocada por 

radioterapia) e a cistite intersticial (causada por perda da camada 

protetora da parede da bexiga). 
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Podemos afirmar que por razões anatômicas (canal mais curto), 

geralmente as infecções da bexiga são mais frequentes nas mulheres, 

particularmente quando sexualmente ativas e após a menopausa. 

Algumas mulheres podem apresentar vários episódios em curto espaço 

de tempo sendo chamadas de "cistite de repetição". 

Via de regra, são os próprios germes que colonizam (que moram) na 

região perineal que causam as cistites. Geralmente as bactérias do 

intestino são as mesmas que habitam a região próxima ao ânus, vagina 

e meator uretral (canal onde sai a urina). Esses microorganismos 

podem deslocar-se para o interior da uretra (canal por onde urinamos) 

e para chegar no interior da bexiga. 

 

 

Além disso, a cistite entendida como inflamação da bexiga, pode 

acontecer depois de uma relação sexual, provavelmente porque a 

uretra sofreu traumas (normais do próprio coito) e tornou-se mais 

vulnerável à subida das bactérias. Nessa situação chamamos de 

uretrite/ cistite traumática. 

 

Cistites são menos frequentes nos homens, pois a uretra é mais longa e 

o orifício por onde sai a urina fica mais protegido dos germes que 

moram em volta do ânus. Mas existem situações específicas, onde a 

frequência de infecção masculina aumenta: nos meninos com doenças 

da uretra ou fimose e nos idosos que possuem hiperplasia (aumento) 

da próstata. 

Causas 

O sistema urinário inclui rins, ureteres, bexiga e uretra. Todos têm um 

papel na remoção de resíduos do seu corpo: os rins filtram o sangue, 
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retirando substâncias tóxicas, e também regulam as concentrações de 

muitas substâncias. 

 

Os ureteres transportam a urina dos rins para a bexiga, onde é 

armazenada até que ele sai do seu corpo através da uretra. A causa da 

cistite pode variar, veja as principais: 

 

Cistite bacteriana 

Ocorre geralmente quando as bactérias que habitam a região perineal 

conseguem penetrar pela uretra e se multiplicar na bexiga. A maioria 

dos casos de cistite bacteriana é causada por bactérias do tipo 

Escherichia coli (E. coli). A atividade sexual é considerada um fator de 

risco para a ocorrência de cistites. Outro fator que já foi comentado é a 

existência de urina residual. 

 

Infecções urinárias hospitalares 

Estas infecções ocorrem em pessoas que estão em uma clínica ou 

hospital para tratamento de alguma condição. As cistites são mais 

freqüentes em pessoas que estão acamadas, emagrecidas, com 

doenças crônicas ou que manipularam o trato urinário. 

 

Por exemplo: aquelas que precisaram utilizar um cateter vesical, uma 

prática comum antes ou após alguns procedimentos cirúrgicos ou 

exames. Os cateteres são tubos próprios para manter a bexiga vazia, 

funcionam como um meio de drenagem urinária para idosos ou 

pessoas que não podem urinar espontâneamente. 
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Outra situação que pode evoluir com cistite seria a de pessoas que 

realizaram algum procedimento cirúrgico envolvendo a introdução de 

aparelhos na uretra e bexiga. 

 

Essa mudança, associada ao trauma do coito que edemacia (incha) e 

inflama o canal, seria a causa dessa cistite. Por isso que o uso de 

preservativos lubrificados póde ajudar: eles reduzem o atrito, o trauma 

sobre o canal e evitam as trocas de germes que desequilibram a flora 

genital. 

 

A identificação de fatores de risco para cistite ainda é motivo de 

discussão mesmo entre os médicos: uma das principais razões para 

algumas mulheres serem vítimas de cistite de repetição seria o 

revestimento da uretra que permitiria uma ascensão mais rápida de 

bactérias que chegariam na bexiga e se multiplicariam. 

 

Como se em algumas mulheres o canal fosse uma escada mais simples 

de subir que em outras. 

Outra hipótese é que em algumas mulheres o líquido vaginal seria mais 

“bonzinho” com essas bactérias que chegariam mais facilmente e em 

maior número ao orifício uretral e em seguida à bexiga. Existe ainda a 

questão da quantidade de hormônio feminino circulando. 

 

O estrogênio desempenha um importante papel protetor pois ele 

alimenta as células que revestem a uretra. O canal precisa do 

estrogênio para ficar fechado enquanto não urinamos. 
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Somente durante a micção a uretra se abre como se fosse um zíper. Por 

isso mulheres na menopausa, momento em que ocorre uma queda 

drástica do estrogênio, têm mais infecções urinárias 

Mas não podemos esquecer que o principal mecanismo de defesa do 

organismo contra as cistites é natural: baseia-se no fluxo de urina. 

Portanto beber pouca água e “prender muito tempo a urina” significam 

fatores de risco para infecções urinárias. O intervalo entre as micções e 

para quem bebe líquidos deve ser de no máximo duas horas durante o 

dia. 

 

O risco de cistite aumenta em pessoas que: 

 

Bebem pouca água 

Urinam raramente (prendem a urina por mais de duas horas) 

São sexualmente ativas (e não usam preservativos) 

Usam diafragma para controle de natalidade 

Estão grávidas (pois a gravidez muda o corpo da mulher) 

Sofrem obstruções ao fluxo de urina, como aquelas que têm cálculo 

renal, estreitamento da uretra ou próstata aumentada 

Possuem sistema imunológico baixo (imunodeprimidos e diabéticos) 

Fazem uso prolongado de cateteres no trato urinário. 

 

Sintomas de Cistite 

Os sintomas da cistite geralmente incluem: 
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Um desejo forte e persistente de urinar 

Sensação de queimação (ardência) ao urinar 

Urinar em pequenas quantidades e frequentemente 

Sangue na urina (hematúria) 

Urina turva ou com cheiro forte 

Desconforto na região pélvica 

Sensação de pressão no abdômen inferior 

Febre baixa, inferior a 38 ºC (mais do que isso pode significar uma 

pielonefrite, situação grave em que as bactérias atingiram os rins) 

Em crianças pequenas, fazer xixi na calça pode ser um sinal de uma 

infecção do trato urinário (ITU). Enurese noturna por si só não é 

susceptível de ser associada a uma UTI. 

 

No entanto, muitas mulheres podem apresentar cistites com nenhum 

ou mesmo com poucos sintomas. 

Vá ao hospital imediatamente sentir esses sinais e sintomas: 

 

Febre e calafrios 

Dor nas costas ou de lado 

Náuseas e vômito 

Micção urgente, frequente ou dolorosa 

Sangue na urina 
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Se o seu filho começa a ter perdas de urina durante o dia, chorar na 

micção ou evitar urinar, ligue para o pediatra. 

 

Quando você começou a perceber seus sintomas? 

Você já foi tratado para cistite ou infecção renal no passado? 

Quão grave é o seu desconforto? 

Com que frequência você urinar? 

Os sintomas aliviam ao urinar? 

Você tem dor lombar? 

Você teve febre? 

Você já reparou em algum corrimento vaginal diferente ou sangue na 

urina? 

Você usa contracepção? Que tipo? 

Você poderia estar grávida? 

Você está em tratamento para outras condições médicas? 

Você já usou um cateter? 

Quais os medicamentos você toma, incluindo aqueles sem prescrição, 

bem como vitaminas e suplementos? 

Quanto líquido ingere? 

Qual a frequência urinária habitual? 

Como anda a vida sexual? Mudou de parceiro recentemente? 

Aumentou a frequência sexual? Percebe relação entre a relação sexual 

e a ocorrência de cistite? 
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Exame de urina 

Cistoscopia 

Raio x ou ultrassom. 

Mas saiba que quando a sintomatologia é típica e não se trata de cistite 

de repetição, o médico está autorizado a tratar o quadro com 

medicamentos apropriados. Afinal o diagnóstico das cistites é clinico, 

ou seja, baseado em sinais e sintomas. 

 

Tratamento de Cistite 

Tudo começa com a recomendação de beber líquidos e urinar com 

frequência. Seria como uma tentativa de “lavar” a bexiga. 

Para cistites hospitalares o tratamento é mais complexo, uma vez que 

as bactérias encontradas nos hospitais são mais resistentes aos tipos 

comuns de antibióticos. Por esse motivo, podem ser necessários 

diferentes tipos de antibióticos e diferentes abordagens de tratamento. 

Nesse caso não se usa esquemas de curta duração. 

 

Mulheres na pós-menopausa podem ser particularmente suscetíveis à 

cistite como já explicado. Como parte do tratamento, o médico pode 

recomendar um creme vaginal de estrogênio para melhorar a proteção 

da uretra e até a lubrificação vaginal. 

 

Cistite intersticial 

Na cistite intersticial a causa da inflamação é incerta. Essa síndrome é 

complexa e mesmo os médicos têm muitas dúvidas sobre as causas e 

sobre o tratamento ideal. Por isso, não há um tratamento único que 
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funcione sempre – a conduta irá variar conforme o caso. Terapias 

utilizadas para aliviar os sinais e sintomas da cistite intersticial incluem: 

 

Medicamentos por via oral ou inseridos diretamente em sua bexiga 

Procedimentos sob anestesia em que o urologista examinará sua bexiga 

para confirmar o diagnóstico e tentar melhorar os sintomas, tais como 

esticar a bexiga com soro fisiológico (hidrodistensão da bexiga) e em 

casos indicados cirurgia ou aplicação de toxina botulínica 

Estimulação nervosa com impulsos eléctricos suaves para aliviar a dor 

pélvica e, em alguns casos, reduzir a frequência urinária. 

 

 

Outras formas de cistite 

Se você é hipersensível a certos agentes químicos de produtos de 

banho ou de espermicidas, evitar esses produtos pode ajudar a aliviar 

os sintomas e prevenir novos episódios de uretrite e cistite. 

 

O tratamento da cistite que se desenvolve como uma complicação da 

quimioterapia ou radioterapia incide sobre o manejo da dor, 

geralmente com medicamentos e hidratação para expulsar substâncias 

irritantes da bexiga. A maioria dos casos de cistite induzida por 

quimioterapia tende a se resolver algum tempo após a conclusão da 

terapia. 
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Complicações possíveis 

Quando tratada rapidamente e corretamente, a cistite raramente leva 

a complicações. Mas se não for tratada pode se tornar algo mais sério, 

como infecção renal ou alteração na parede da bexiga. Em ambos os 

casos, deve-se ser feito tratamento médico adequado e investigação de 

outras possíveis causas. A infecção urinária pode levar a infecção 

generalizada a ponto de levar a morte. 

 

Convivendo/ Prognóstico 

Cistite pode ser dolorosa, mas você pode tomar medidas para aliviar o 

desconforto: 

 

Faça uma compressa quente para aliviar a dor 

Mantenha-se hidratado 

Urine com frequência 

Tome um banho de assento. 

Tome unha de gato puro ou use pessoas uxi amarelo e unha de gato. 

Chá de salsinha também é benéfico . 

Se você tem infecções urinárias recorrentes, avise seu médico. Juntos, 

vocês podem desenvolver uma estratégia para reduzir as recorrências e 

o desconforto que a cistite pode trazer. 
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Prevenção 

 

Ao usar o banheiro, a vagina deve ser limpada de frente para trás, para 

evitar a propagação de bactérias do ânus para o seu trato urinário 

Mulheres na pós-menopausa podem fazer uso de estrogênio vaginal 

para prevenir cistite recorrente. Consulte seu ginecologista e lembre-se 

que nem todas as mulheres podem usar esses produtos. 

Faça a higiene adequada no pênis puxando a pele do prepúcio e 

expondo a cabeça (glande) no banho e toda vez que urinar. Urine com 

calma e depois da micção cubra a glande com o prepúcio (quando não 

for circuncisado) 

Meninos que tiveram infecção urinária e irritação no prepúcio precisam 

visitar o urologista 

Homens adultos devem verificar a saúde da próstata anualmente. 

 

 

 

MENSTRUAÇÃO IRREGULAR 

Amenorréia: ausência de menstruação. 

Dismenorréia: menstruação dolorosa. 

Menorragia: menstruação em excesso. 

Menstruação é um fenômeno natural, pelo qual é eliminado a cada 28 

dias aproximadamente, certa quantidade de sangue junto com o óvulo 

que não foi fecundado. É chamado também Regra. Inicia-se nas 

meninas entre a idade de 11 a 16 anos. Menstruação é o choro do 

útero desiludido. 
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Menstruação deixa de ocorrer na menopausa, por volta dos 40 anos em 

diante. 

A menstruação é uma grande defesa orgânica para a mulher 

descarregar mensalmente do seu corpo, matérias estranhas junto com 

um pouco de sangue sujo. 

Quando isto não acontece, a mulher pode ter sérios problemas no 

organismo. Às vezes deixa de ocorrer a menstruação por alguns meses, 

outras vezes é abundante demais e muito doída, precedida ou 

acompanhada de fortes cólicas. 

 

 

Causas: 

– Se existem dores, cólicas e irregularidade na menstruação, é porque o 

corpo está sobrecarregado de substâncias estranhas. 

– As más digestões, desnutrição. 

– Falta de movimento, de exercício. 

– A intoxicação com medicamentos também pode atrapalhar a normal 

menstruação. 

– Cistos nos ovários. 

– Hipófise atacada por parasitas. 

 

Tratamento: 

– Não é normal que a menstruação seja algo doloroso, acompanhada 

de cólicas etc. Quando a mulher está com o organismo em ordem, 

principalmente com o sangue limpo isto ocorre de modo simples, 

normal e sem dores. 



 

19 
 

– Deve-se purificar o corpo especialmente o sangue com banhos 

derivativos, especialmente com banhos genitais e de tronco. 

– É importante usar a cataplasma de barro sobre o ventre para 

normalizar a digestão e eliminar o calor interno do corpo. Usar a 

cataplasma de barro pelo menos à noite sobre todo o ventre e deixar 

no mínimo uma hora. Não há nenhum problema ou contra indicação. 

Pode misturar cebola ralada no barro. É muito bom para a hemorragia. 

– Fazer banhos quentes nos pés. 

– Também, é importante alimentar-se corretamente, sobretudo de 

vegetais.(ver Alimentação Certa) 

– Fazer mais exercícios, caminhar. 

– Combater sempre a prisão de ventre, a qual é causa de intoxicação do 

sangue e de muito males. 

 

Plantas indicadas: 

Favorecem o fluxo menstrual irregular ou atrasado os chá de: abútua, 

abacateiro (folhas secas), aipo, avenca, calêndula (flor), canela, cipó-

mil-homens, cipó-São-João, erva cidreira, girassol (folhas), hortelã, 

melão-de-são-caetano, poejo, taiuiá, salsa. 

 

Restauram o fluxo menstrual, quando escasso ou ausente: 

Açafrão, alecrim-do-jardim, artemísia, babosa, beldroega, camomila, 

cardosanto, fel-da-terra, cipó-mil-homens, funcho, gervão, douradinha, 

erva-cidreira, guiné, hortelã, limão, losna, macela, maracujá, melão-de-

são-caetano, parreira brava, salsa, taiuiá, mentrasto. 

 



 

20 
 

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 (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” 
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– 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. 

– 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 

– 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. 
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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 sangue e calmante da excitação nervosa” . 

– 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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Contra Nevralgias: araticum, arnica, arruda, alface, chapéu-de-couro, 

cipó-mil-homens, cordão de frade, erva-de-Santa-Maria, guaco, 

marapuama, louro, maracujá, calêndula, margarida, tansagem, 

mulungu, malva. 

Para acalmar os nervos: açafrão, alface (comer), alcaçuz, arruda, 

beladona, cipó-mil-homens, coentro, corticeira, mulungu, malva, 

maracujá, margarida, papoula, prímula. Com o tratamento acima, 

curam-se as doenças dos nervos como: neurose, nevralgia, histeria, 

neurastenia, stress e hipocondria. 

 


