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Como Fazer enema em casa (Limpeza do 
intestino)
Um enema é, por definição, a injeção de líquido no ânus para motivar a evacuação. 
Enemas são ótimos para limpar seu cólon e eles possuem muitos efeitos positivos.  
A verdade simples é que é fácil e  seguro (enemas usando álcool não são 
recomendados). Se você quiser uma maneira rápida, simples e eficaz de limpar seu 
cólon e fígado, ou se você está cansado de ficar constipado, siga este conselho 
para se ver livre. Importante esta limpeza para curar diversos problemas de saúde.

          Preparação

     1 . Reúna os materiais. Embora incentivar a evacuação com a ajuda de um 

enema seja um passo relativamente fácil, você precisará de uns itens essenciais: 
*Duas toalhas grandes,
*Uma colher de chá de de óleo de amêndoas, azeite de oliva, ou de côco para 
lubrificação Um litro de água filtrada morna ou quentinha
*Um kit para enema limpo 

.              2.   Encontre um local confortável para fazer o enema, 

como um banheiro  Deve haver 1.Um lugar para a bolsa do kit para enema 

ou pendurar (ela deve ficar a 60cm-90cm do chão). 

. Certifique-se de que sua área de descanso seja próxima ao banheiro, 
se não dentro dele. Assim que você fizer o enema, você pode ter apenas 
alguns segundos até que seu corpo decida que precisa evacuar. Se isso 
acontecer e você não estiver próximo ao vaso sanitário, você com certeza vai ter 
problemas de sujeira.

.               3. Monte o kit para enema de acordo com as instruções 

incluídas nele



. Ou ao invés de comprar kit pronto pode montar o seu comprando 

SONDA RETAL OU URETAL, BOLSA COLETORA DE URINA JA VEM 

COM MANGUEIRA NA BOLSA. VOCË VAI CORTAR A MANGUEIRA DE 

LUGAR , A MANGUEIRA VEM EM CIMA ONDE PENDURA, CORTE E 

COLOQUE EM BAIXO. O BURACO QUE FICOU DO CORTE DA 

MANGUEIRA EM CIMA SERVIRA PARA COLOCAR A AGUA DO ENEMA 

COM UM FUNIL, CASO NAO TENHA FUNIL FAZ UM CORTE PEQUENO 

NA BOLDA PARA INTRODUZIR A AGUA COMO ESTA NA IMAGEM. 

ENCAIXA A MANGUEIRA CORTADA EM BAIXO (APERTA BEM ). SE NO 

FINAL DA MANGUEIRA VIER COM PLUG AZUL CORTA PARA 

ENCAIXAR A SONDA.

.





.

. Forre as toalhas no chão do banheiro. Deixe o mais confortável possível. 

. 5. Use o óleo recomendado acima para lubrificar seu ânus, 

bem como os primeiros centímetros do tubo para o enema. 

. ENEMA DE LIMPEZA
1 - Entenda o que um enema de limpeza é. Um enema de limpeza é o que 

a maioria das pessoas pensam quando ouvem a palavra "enema": feito para 

ser rápido e fácil, um enema supostamente deve causar a evacuação rápida 

e ajudar a limpar o cólon. Há diferentes tipos de enemas de limpeza. Este 



pode usar com  segurança em casa. 

. Escolha 1 desses para você fazer.

. Suco de limão. Ajuda a limpar o cólon e regular o pH dele.  desintoxica 
o organismo, enriquece a flora intestinal. 500 ml de agua morna e 1 limão

. Chá de erva do gato. Ajuda com a constipação e tem a habilidade de 
baixar uma febre alta.

. Raiz de bardana. Amplamente usada na sociedade asiática, é 
conhecida por ajudar a liberar os depósitos de cálcio e limpar o sangue.

. Chá de camomila. Muito aliviante e eficaz, elimina as inflamações do 
intestino grosso e o retro, assim como os gases. 1 colher de sopa de camomila e 1 
litro de agua.

. Alho e óleo - 3 alho moido e 2 colheres de azeite puro por 1 litro de 
agua. Desinfectante intestinal e contra vermes e parasitas intestinais.

                      MEL DE CANA - 4 colheres de mel de cana e 500 ml de agua. 
Favorece os movimentos peristaticos.

            Ferver a erva que for ser utilizada esfriar e coar bem (não deixe nem um 
pedaço  de erva)

         Todos esses enemas devem com quantidades menores de 500 ml a 1 litro e 
acrescentar nos próximos enemas ate chegar 2 litros.

          Devera ser feito pela manhã em jejum ou depois de 4 horas das refeições. 

          Este método hidroterápico pode ser feito em 3 dias consecutivos apenas ate a 
limpeza total.

. Deite-se de costas, com seus joelhos levantados até o peito. 

. Depois que estiver confortável, insira o bocal da mangueira cerca de 
7cm no ânus. Pare se sentir qualquer 
resistência e ajuste o ângulo levemente até poder inserir facilmente o tubo. 

  .        Lentamente solte a válvula para que a água comece a fluir. Vá devagar, já 
que ir rápido demais pode criar uma necessidade imediata de evacuar. O 
segredo para um enema bem feito é inserir o líquido e segurá-lo até que os 
movimentos peristálticos naturais do corpo comecem. Se você sentir cólicas, 
feche o tubo e respire fundo antes de continuar. Massagear levemente o 
abdômen também ajudará. 

. Depois de ter inserido o máximo de água que você conseguir suportar, 
remova o bocal gentilmente. 
Continue deitado no chão, Depois de reter o líquido por vários minutos, 



sente-se no vaso e relaxe. Espere até poder expelir o que você precisar. 

. Pronto! Limpe seu equipamento e deixe secar ao vento, antes de guardá-lo. 

. Dicas 
. Certifique-se de que tudo o que você precisa estará próximo de você 

para que não precise se esticar desconfortavelmente durante o enema. 

. Mantenha a simplicidade na primeira vez. Não tente nenhuma solução 
complicada - prefira usar apenas a água destilada. 

. Não desanime. A maioria das bolsas de enema têm capacidade para 2 
litros, o que é muito líquido. Se você não conseguir processar os 2 litros, não se 
sinta mal! Isso não é uma competição, é um enema. 

. Fique de olho na solução da temperatura. A temperatura ideal para 
uso é de 38oC. Se estiver frio demais, você pode sentir cólicas; se estiver quente 
demais, você pode sentir uma sensação de queimação 


