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2º Módulo I           Hidroterapia 

   

Hidroterapia e o corpo:  

O corpo é bem sensível a mudanças de temperatura. Hidroterapia 

poder ser utilizada para:  

1. Mover o sangue de uma parte do corpo para outra  

(Ex. Escalda Pés)  

2.  Alivia congestão  

3. Aumenta a circulação (geral e de áreas específicas)  

Andressa Marvila Naturóloga 
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4. Estimula o sistema imunológico (multiplicam-se as células 

brancas e tomam-se mais ativas)  

5.   Aumenta a temperatura do corpo  

6.   Auxilia na remoção de calor do organismo em caso de febre  

7.   Ajuda na remoção das toxinas do organismo (suor)  

8.   Promove relaxamento e descanso  

9.   Alivia dores  

10.  Abre as vias aéreas  

11.  Promove cura rápida dos tecidos 

 

 

Efeitos Fisiológicos:  

CALOR 

• Aumenta a circulação  

• Aumenta a reação inflamatória  

• Aumenta a produção de edemas  

• Aumenta hemorragia  

• Diminui dores musculares e espasmos 

•       Diminui rigidez arterial      
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FRIO  

• Reduz a reação inflamatória  

• Reduz produção de edemas  

• Reduz hemorragia  

• Reduz dores musculares e espasmos  

• Aumenta rigidez arterial 

 

Este é um dos mais antigos métodos de que a humanidade lança 

mão para o tratamento de seus males, dos mais simples aos mais 

sérios. Em medicina natural a hidroterapia é um tratamento 

indispensável, dada a sua importância e a sua eficácia. 

 

         A água é usada sob a forma de duchas, jatos, banhos, 

imersões, compressas, saunas e etc. Os banhos podem ser de água 

fria, quente, morna e alternados de quente e frio. Também podem 

ser de corpo inteiro ou de partes: 

Como os pedilúvios (banho apenas nos pés). 

Manilúvios (banhos apenas nas mãos). 

Semicúpios (banho de parte do corpo). 

Banhos de assento (apenas de pélvis). 

Banhos de cabeça.  

Apenas das costas etc.  
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Também os banhos podem ser feitos em duas ou mais partes 

simultaneamente. 

 

A técnica da hidroterapia é hoje conhecida não só da naturopatia, 

mas também é estudada e aplicada nos círculos mais sofisticados 

da medicina oficial.  Existem muitas escolas de medicina natural 

que procuram explicar os efeitos da água no organismo, mas, em 

síntese, ocorre o seguinte: 

 

1. Eliminação das toxinas que prejudicam as funções orgânicas. 

 

2. Normalização dos mecanismos de compensação e equilíbrio. 

 

3. Normalização da má distribuição do calor (reequilíbrio térmico). 

 

4. Reequilíbrio da energia vital. 

 

5. Normalização do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. 
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Considerações sobre os Efeitos da Hidroterapia 

 

         Devido aos fenômenos da vasoconstrição e vasodilatação 

(dilatação e contração dos vasos sanguíneos arteriais) ocorre 

eliminação do material tóxico acumulado proveniente da 

alimentação moderna, principalmente com o uso da sauna e das 

duchas frias nos intervalos da mesma. Também ocorre a eliminação 

tóxica através do suor abundante que é comumente provocado 

pelos métodos da hidroterapia. Outro efeito verificado é a 

renovação da energia vital, pois a água, principalmente quando 

natural e pura, retira energias perniciosas do corpo e transfere 

vitalidade curativa. O reequilíbrio térmico é um dos efeitos mais 

notáveis que se observa com o uso da água. Segundo vários 

autores, a alimentação moderna, tóxica e industrializada 

(desvitalizada), usada em excesso, produzem acúmulos intestinais e 

dilatações digestivas que determinam retenções de resíduos; com 

isso, aflui uma quantidade maior de sangue para o aparelho 

digestivo fazendo que surja, assim, roubo de calor para essa região. 

"febre interna" e atribui a ela a causa da maior parte das doenças 

modernas. O acúmulo de alimentos e resíduos nos intestinos, a 

fermentação e a constante putrefação interna são muito 

abundantes e excessivas. O calor acumula-se então nas vísceras e a 

assimilação de toxinas é maior. O método hidroterápico, auxiliado 

por uma dieta apropriada, é uma das mais importantes armas de 

que hoje dispõe a medicina natural para tratar e prevenir a maioria 

das doenças que conhecemos, principalmente as infecções e os 

tumores, resultantes da diminuição da resistência e da 

degeneração biológica comuns nestes dias. 
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Também é conhecido o efeito de relaxamento e tranquilização da 

hidroterapia, principalmente quanto às saunas, os banhos de 

assento etc. Daí a sua indicação nos problemas psíquicos e mentais. 

No que toca ao estresse, é uma das mais valiosas formas de 

reequilíbrio. O sistema nervoso autônomo (simpático e 

parassimpático) é beneficiado pelo processo, que se constitui, 

assim, num poderoso antidistônico, pois o desequilíbrio entre os 

dois sistemas antagônicos e complementares é refeito eficazmente. 

 

Águas Minerais 

 

Em medicina natural, é de grande importância o tipo de água a ser 

ingerida. A troca de líquidos no organismo deve ser feita utilizando-

se água o mais pura possível, rica em oxigênio e em vitalidade, de 

forma a preservar a capacidade vital e a normalidade das funções.       

A água das cidades, além de pobre em oxigênio livre (fica parada 

nos reservatórios e caixas d'água) , contém produtos prejudiciais à 

saúde como o cloro, o sulfato de alumínio, sulfato de cobre e 

outros agentes químicos utilizados no tratamento da água 

proveniente dos mananciais. Dependendo da sua origem, essa água 

pode também conter DDT e outros inseticidas, mercúrio e resíduos 

de adubos químicos e outros tipos de agrotóxicos. Resulta disso 

que a água que sai das torneiras, principalmente nos grandes 

centros, é morbígena e desaconselhada para consumo. 
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Quando se ingere água que contém baixa taxa de oxigênio e 

produtos químicos, ocorrem lentas transformações e deposições 

que estabelecem problemas ainda não previsíveis em toda a sua 

extensão. Aconselha-se, portanto, que a água que irá fazer parte do 

nosso organismo seja pura, de preferência de fontes e nascentes 

seguras, preferencialmente de locais agrestes, ricos em oxigênio e 

onde a água se movimenta (riachos e cachoeiras). Esta água, ao 

contrário, purifica o organismo e enriquece-o de oxigênio e de 

energia vital. 

 

A utilização de águas minerais de fontes, como ocorre em estâncias 

hidrominerais no mundo inteiro, busca tratar as doenças comuns e 

revitalizar os organismos debilitados através da ação e do poder 

das águas minerais. Este método é um dos mais antigos recursos 

usados pela humanidade. São famosos os efeitos das águas 

curativas da Grécia antiga e de outras partes da Europa (França, 

Áustria, Alemanha, Portugal etc.). Hoje já existe critério científico 

para a utilização racional das águas minerais. Os estudiosos 

denominam de Crenoterapia ou Crenologia o ramo da Ciência que 

se dedica ao assunto e explicam os resultados das águas minerais 

através de suas propriedades. 
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Propriedades curativas das águas minerais 

 

1. Produzem estimulação da atividade celular em geral, acelerando 

as trocas nutritivas, a eliminação de toxinas e de ácido úrico. Daí 

resulta a sua utilização no reumatismo, na gota, na artrite, nos 

diabetes e também na obesidade, além de infecções respiratórias 

como laringite, bronquite, rinite. 

 

2. Têm ação sedativa do sistema nervoso, produzindo estado 

levemente hipnótico e analgésico. Úteis nas nevralgias, nervosismo, 

insônia, excitação, neuroses gastro-intestinais, dispepsias nervosas, 

enterocolite, neurose cardíaca e doenças nervosas da pele. 

 

3. Produzem estimulação das glândulas de secreção endócrina, 

estimulando levemente os testículos e ovários, diminuindo a ação 

do sistema simpático (estresse). Regulam a secreção hormonal e 

produzem resultados satisfatórios nas distonias neurovegetativas. 

 

4. São utilizadas no tratamento da pressão alta devido à sua ação 

vasodilatadora, diurética e hipotensiva. 

 

5. Têm ação antianêmica e leucopênica, isto é, combatem a anemia 

por falta de ferro ou glóbulos vermelhos e diminuem a quantidade 
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de células brancas em caso de excesso das mesmas. Este efeito é 

mais sentido nas águas que contêm tório e adínio e ausente nas 

que contêm rádio (contra-indicadas nos casos de clorose, anemia 

ferropriva e na leucemia, bem como em todos os casos de câncer). 

 

6. As águas minerais têm ação regeneradora e cicatrizante, daí seu 

uso local e por via oral nas úlceras e feridas, principalmente após 

cirurgias. 

 

Insônia 

Benefícios da hidroterapia: O escalda pés ajuda a eliminar muitas 

enfermidades. 20 minutos com os pés na água bem quente por 15 

noites antes de dormir. Enxugar os pés e deitar no quarto 

totalmente escuro. Pode também fazer um colar de argila no 

pescoço isto ajuda a melhorar todo o organismo e elimina 

osteoporose e muitas outras doenças, claro que agregado a um 

estilo de vida saudável e luz solar 25 minutos na hora do meio dia e 

exercício físico e pensamentos positivos e firme confiança em Deus. 

 

Pontos para Relembrar  

GERAL:  

1. Ore com o paciente.  

2. Mantenha a sala de tratamento aquecida e sem correntes de 

vento para tratamento com água quente.  
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3.      Dê ao paciente água para que beba durante  tratamento    

4. Toalhas Frias e toalhas pequenas não devem estar ensopadas. 

Água pingando nas orelhas e no corpo pode não ser confortável e 

pode também causar resfriados.   

5. Quanto mais molhada uma toalha estiver depois de torcida ao 

ser retirada da água com gelo, mais gelada estará.  

6. Tome muito cuidado para evitar queimaduras. Se o paciente 

disser que a fomentação, a água ou o vapor estão muito quentes, 

adicione mais toalhas para proteção, esfrie a água e diminua o 

vapor, etc. Cada pessoa tem uma tolerância diferente ao calor.  

7. Seja especialmente cauteloso com pessoas muito magras, 

idosas e crianças. Eles normalmente toleram menos calor.  

8. Muito cuidado para não espalhar infecções. Lave suas mãos 

antes e depois de tratamentos. Vista uma Máscara se você sabe 

que o paciente é contagioso.  .  

9. Não aplique fomentações onde há possibilidade de 

sangramento, hemorragia ou suspeita de tumores malignos. 

 

*Significado de Fomento, substantivo masculino, 

Ação ou efeito de fomentar, de friccionar, de fazer fricção; 

fomentação.  

 

10. Se um tratamento não é apropriadamente dado, as condições 

do paciente podem piorar.  
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  11. Limpe os equipamentos com cloro ou outro desinfetante 

após cada tratamento. 

 

Precauções 

Não utilize água muito quente ou muito fria em caso de perda de 

sensibilidade (adormecimento) ou em caso de doenças nos vasos 

sanguíneos das pernas e pés (Exemplo: Diabéticos) Cuidado para 

não espalhar a infecção. Desinfete todo o equipamento antes e 

depois de tratar de um ferimento aberto.  

Evite tratar de áreas onde há tendência de sangramento ou 

hemorragia. 

 

GRAUS DE SENSAÇÕES TÉRMICAS 

 

RECEPTORES TÉRMICOS E SUA EXCITAÇÃO  

 O ser humano pode perceber diferentes gradações de frio e 

calor, progredindo desde o frio congelante ao frescor, é indiferente 

ao morno.  

 As gradações térmicas são discriminadas pelo menos por três 

tipos diferentes de receptores sensoriais:  

       1. Os receptores de frio;  

       2. Os receptores de calor;  
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       3. Dois subtipos de receptores da dor, os receptores frio-dor, e 

os receptores calor-dor.  

   

   

PRINCIPAIS PRÁTICAS HIDROTERÁPICAS 

1. FRICÇÕES: Estimulam o metabolismo, a circulação, a respiração, 

além de fortificar e robustecer;  

2. COMPRESAS: A fria faz baixar a febre, estimula a irrigação 

cutânea e acalma o sistema nervoso;  

*A quente alivia as dores e elimina os espasmos;  

 

3. DUCHAS: De corpo inteiro, localizada, quente ou fria;  

4. BANHOS DE IMERSÃO: O frio estimula o sistema nervoso e 

circulatório, o quente relaxa, acalma e combate a insônia;  

5. BANHOS LOCALIZADOS: Para resolver problemas específicos nos 

braços, olhos, rosto, pés, etc.  

6. BANHOS DE ASSENTO: O frio estimula a irrigação da região 

abdominal e da bacia, o quente combate o lombalgias e afecções 

urinárias;  

7. BANHOS DE VAPOR: São sudoríferos, descongestionantes e 

emagrecedores;  

8. TECNICAS DIVERSAS: Inalações, clisteres, gargarejos, etc.  
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INDICAÇÕES GERAIS PARA USO DOS BANHOS DERIVADOS 

 Para obter uma boa reação deve estar suficientemente 

aquecido antes de tomar o banho que não se aplicará enquanto 

sentir-se frio. Geralmente pela manhã, ao levantar da cama, o 

corpo se encontra bem aquecido para reagir com perfeição. Em 

muitos casos é útil fazer-se exercícios, alguma ginástica ou dar um 

passeio antes de tomar o banho;  

 Quando, após o banho, a pele não se aquece novamente e a 

pessoa sente frio, isto indica que não se produzia a reação 

esperada e, neste caso, é absolutamente necessário fazer 

exercícios ou, se a pessoa é débil, agasalhar-se até que o corpo se 

aqueça, podendo auxiliar com bolsas de água quente;  

 Quanto mais frio for o banho, menor deve ser a sua duração e, 

quando mais extensa for à parte do corpo a ser banhada, menos 

fria deve ser a água. Por esta razão no banho de tronco em que 

grande parte do corpo fica submersa na água, esta deve ser menos 

fria do que para o banho vital, em que apenas uma pequena parte 

do corpo fica em contato com a água.  

A ducha fria, por exemplo, em que todo o corpo fica em contato 

com a água, não convém que dure mais do que alguns minutos, 

porque requer muito aquecimento, enquanto que o banho vital 

com água fria, pode=se suportar facilmente de 15 a 30 minutos ou 

até mais;  

Os indivíduos robustos podem tomar os banhos frios e mais longos 

do que os anêmicos, débeis e de idade avançada, para os quais não 

convém que dure mais de algum minuto.  
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Os enfermos do coração e dos rins tomarão os banhos frios com 

mais cuidado, visto que reagem com dificuldade. Nesses casos os 

primeiros banhos que se aplica será de apenas 2 a 5 minutos, 

observando se a reação é perfeita e, assim sendo, aumentar-se-á 

um minuto a cada banho até chegar a uma duração de 15 minutos, 

conforme a necessidade.  

Pessoas demasiado sensíveis ao frio podem iniciar utilizando água 

temperada e, em banhos sucessivos, diminuir gradativamente sua 

temperatura até que aumente sua resistência contra o frio;  

 Após uma farta refeição deve-se aguardar 3 horas de se tomar 

algum banho. Em se tratando de uma rápida refeição é suficiente 

aguardar por 1 hora. Após o banho é conveniente que passem uns 

15 minutos antes de comer. No clima frio é indispensável que o 

ambiente em que se tomam os banhos seja de temperatura 

regular.  

 

BANHO VITAL 

Deve sentar no banco dentro 

da bacia com água fria. 
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 Sendo o abdômen um dos grandes centros de vida vegetativa 

e o grande laboratório do corpo humano e alojando na pélvis os 

órgãos de reprodução, idealizou-se o banho vital, baseando-se no 

principio de que este atua diretamente sobre os já mencionados 

grandes centros vitais. Seu nome justifica-se por sua principal ação 

que é de despertar as forças vitais do organismo quando estas se 

encontram mais ou menos adormecidas.  

 A eficácia desta aplicação terapêutica, que a pratica vem 

confirmando desde há muitos anos, trouxe maior resultado do que, 

ao principio se esperava, a ponto de ser responsável, atualmente, 

comprovar suas propriedades curativas em quase todas as 

enfermidades. Para justificar o que foi exposto, explicaremos a 

ação terapêutica e fisiológica do banho vital que se aplica na região 

compreendida entre o umbigo e os órgãos genitais. A opinião geral 

é de que um banho é muito mais eficaz se sua aplicação se 

estender ao corpo inteiro, como ocorre nas duchas de fricção geral 

do que se for aplicado em apenas uma parte do mesmo. Do ponto 

de vista terapêutico isso não é assim. 

  Quando se deseja um efeito energético e concentrado, 

necessitasse de uma aplicação especifica e intensa, reduzida a uma 

parte limitada do organismo, com água fria e de longa duração, o 

que evidentemente não seria possível de se realizar na forma de 

vida em toda superfície do corpo. Se por exemplo, aplicar-se em 

um individuo enfermo um banho geral de longa duração e de água 

fria, dificilmente poderia suporta-lo sem prejuízos se se aumentar à 

temperatura da água ou diminuir-se a duração do banho, não 

ocorreria a ação intensa especifica desejada.  
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 Se, ao contrario, limitarmos a aplicação da água a uma 

pequena parte da superfície, qualquer enfermo, por delicado que 

esteja, só poderá reagir perfeitamente à impressão produzida, 

concentrando suas forças reativas em apenas uma região que, 

neste caso, seria o baixo ventre, com muito mais intensidade do 

que se o sangue houvesse de fluir por toda superfície do corpo. As 

ações energéticas e de longa duração dispensáveis para produzir 

reações intensas no organismo, significam verdadeiras crises 

curativas e podem ser obtidas concentrando-se apenas as 

aplicações terapêuticas em uma região limitada. Exemplo: Após 

uma farta refeição, o sangue aflui em quantidade para os órgãos 

digestivos, cuja atividade aumenta. Se nos pusermos a correr, ou 

realizarmos outro qualquer exercício físico, o sangue afluirá em 

grande parte aos músculos e aparelho respiratório e, com isto, os 

órgãos da digestão serão menos irrigados, diminuindo por esta 

razão, as funções. O resultado seria um atraso da digestão e um 

comprometimento gástrico.  

 Se ao contrario, permanecermos em repouso o organismo, 

não tendo que dispensar energias em outras funções concentra 

toda sua atividade no trabalho da digestão e a irrigação do tubo 

digestivo é abundante. Isto explica porque após uma copiosa e 

farta refeição, sentimos invencíveis desejos de repousar. O que 

molesta toda a atividade.  

 Por regra geral, as enfermidades, normalmente as crônicas, 

devem-se a pouca atividade dos órgãos vitais e ao fato de serem 

débeis as defesas. O método natural terapêutico destaca-se pelo 

esforço que realiza para por em atividade, às vezes de forma 

extraordinária, os órgãos aos quais falta reação curativa própria. 
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Estamos convencidos de que não se trata apenas do método mais 

radical para curar as enfermidades, incluindo-se as infecciosas, mas 

também o mais eficaz para se conseguir um permanente aumento 

das defesas.  

 O corpo humano, no grau de degeneração física a que chegou 

em nossos dias, necessita meio natural poderoso e adequado para 

despertar as perdidas reações defensivas e curativas. O banho vital 

é o mais eficaz para este fim. Entretanto o segredo de sua eficácia 

reside em outro fator importante, a saber, a região de sua 

aplicação. O baixo ventre a as regiões genital e anal é os únicos 

locais de onde podemos obter, mediante estas aplicações, 

múltiplos e extraordinários efeitos curativos. Somente neles pode-

se obter uma ação simultânea sobre os aparelhos genitais e 

digestivos.  

 A região dos órgãos genitais e sobre os próprios órgãos, a pele 

é excepcionalmente rica em terminações nervosas sensitivas, em 

ligação com os mais importantes órgãos vitais. A fricção com um 

pano áspero único à sensação de frio origina nas mencionadas 

terminações um estimulo que os nervos transmitem aos órgãos 

internos, que por sua vez respondem a ele com diversas reações, 

dependendo do estado de saúde e vitalidade de cada individuo. A 

ação do banho vital sobre a circulação é a seguinte: O frio provoca 

um estreitamento dos vasos sanguíneos da pele (estimulo), 

seguindo-se uma dilatação (resposta) que é a reação 

correspondente da vitalidade, da nutrição, do intercambio de 

substancias nutritivas, dos processos de eliminação, etc.  
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 A fisiologia confirma plenamente que o local acertado para 

aplicar-se o banho vital é precisamente a região do ventre e do 

perínio. Conhecendo as relações intimas que tem essas regiões 

com os aparelhos digestivos e genito-urinario, a grande 

importância das secreções internas do ovário e do testículo para o 

estado geral e considerando que estas estão diretamente 

melhoradas pelo banho vital, o leitor compreenderá facilmente um 

dos muitos fatores que determinam e justificam o imenso poder 

curativo desta aplicação.  

 Quanto mais fria se aplica à água, mas notável será o seu 

resultado, naturalmente e sempre que o corpo possa reagir bem, 

para provocar grandes respostas curativas nas enfermidades 

crônicas, agudas e nas grandes febres, é indispensável e eficaz 

aplicar-se o banho vital varias vezes ao dia a fim de favorecer a 

constante eliminação de toxinas circulantes no sangue.  

 Exemplo: Após o banho vital aumenta consideravelmente a 

secreção da urina, efeito muito conhecido pelos pacientes durante 

a aplicação do banho, até mesmo os que pouco urinam. Em alguns 

casos, os movimentos intestinais são regularizados apenas com o 

banho vital, onde há eliminação de gases que demonstram a 

imediata reação dos órgãos digestivos. Nas enfermidades dos 

brônquios (bronquite, asma) aumentam de maneira imediata a 

expulsão de mucosidades com expectoração. Tem sido 

comprovado também o aumento da secreção gástrica determinado 

pelo banho vital. A conseqüência imediata da melhora da digestão 

tem sido um aumento de peso do individuo em questão. Noutras 

vezes, uma serie de aplicações de banho vital tem feito 
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desaparecer insistentes dores de cabeça, acidez e dores do 

estômago, bem como asma e outras doenças.  

 Lembramos que o banho vital pode ser repetido muitas vezes 

sem nenhum prejuízo, o que permite estimular de forma quase 

constante e acumulativo os órgãos debilitados até provocar neles 

reações curativas desejadas. Em certas enfermidades os efeitos da 

aplicação são rápidos, quase imediatos, em quanto outros, a cura 

requer uma previa redução do poder curativo dos órgãos 

enfermos, a qual se consegue mediante contínuos e renovados 

estímulos produzidos pelo banho vital.  

 Em resumo esta aplicação terapêutica que, precisamente por 

sua simplicidade, pode parecer aos que desconhecem seu 

fundamento, um procedimento sem importância, é capaz de 

desencadear os diversos órgãos, todo um processo de cura 

intensos e variados com notáveis vantagens sobre o medicamento 

em geral e devem limitar-se a dosagens prescritas sobre tudo se 

considerarmos o grande numero de enfermidades que requerem 

uma ação terapêutica continua e repetida.  

 Ao que não parece cientifico que se atribua a uma mesma 

aplicação efeitos curativos para tantas e tão diferente 

enfermidades, lembramos que a cura não se realiza pelo agente 

natural em si, mas pelas reações que este provoca no organismo, 

da mesma forma em que na cura pela vontade, não é a palavra que 

produz mudanças nervosas e emocionais, mais a imaginação do 

enfermo estimulada pela palavra. Não pretendemos dizer, a rigor, 

que o banho vital cure especialmente esta ou aquela enfermidade, 

mas que desperta no organismo as forças reagentes adormecidas, 
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estabelece as funções dos órgãos debilitados, ativa aos centros 

nervosos, estimula a secreção das glândulas endócrinas. Em suma, 

mobiliza todos os mecanismos de defesa que, vencendo a 

enfermidade restabelece a saúde.  

 

INDICAÇÕES PARA USO DO BANHO VITAL 

  Para se aplicar o banho vital necessita-se de uma banheira de 

assento ou algum outro recipiente próprio e um banquinho. O 

paciente senta-se no banquinho com os pés para fora da banheira. 

O nível de água deve ser abaixo do assento de forma que não se 

molhe a nádegas, para que não diminua a eficácia da aplicação. 

Com a mão toma-se um pano mais ou menos felpudo de algodão, 

mergulha-se na água e fricciona-se com ele a região do baixo 

ventre, submergindo repetidamente o pano, molhando-o bem. 

Durante o banho não se deve molhar nenhuma outra parte do 

corpo. É natural que se molhem os órgãos sexuais, mais isto já 

constitui parte indispensável á aplicação.  

 A duração do banho vital pode variar entre 5 e 60 minutos 

conforme o caso. O mais comum é que seja de 20 minutos. Para as 

pessoas débeis e anêmicas, bastam 5 a 10 minutos. Os obesos 

poderão prolongar a aplicação até 30 minutos. O banho vital pode 

ser aplicado até 3 vezes por dia. Nas febres e em outras 

enfermidades agudas podem ser necessários aplica-lo com mais 

freqüência. A água deve ser bem fria. Após o banho é necessário o 

aquecimento como condição indispensável para se obter bons 

resultados, e por esta razão, aconselha-se uma caminhada em 

clima quente ou deitar-se por um pouco de tempo. Os enfermos de 
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pouca vitalidade, bem como os idosos deverão utilizar em principio, 

água pouco fria ou temperada e reduzir a duração do banho.       

  Pode acontecer que, devido à fricção surja uma irritação, 

erupção e inflamação da pele, mais ou menos intensa. Então é 

conveniente friccionar mais suavemente até que desapareça o 

transtorno. O banho vital pode ser aplicado em quase todos os 

enfermos, pois é tolerado perfeitamente mesmo por pessoas 

sensíveis.  

 Os pés deverão estar numa bacia com água quente. Com o 

pano macio baixasse a mão por entre as pernas até a água, 

molhando-o bem; sobe-se pelo lado direito do órgão genital até a 

altura do umbigo; move-se a mão para a esquerda e baixa-se 

novamente até a água pelo lado esquerdo do órgão genital em 

movimento de triangulo. Repete-se a operação sucessivamente 

durante todo o tempo do banho. A parte superior do corpo, ou 

seja, o tórax, deverá estar agasalhado com uma blusa ou coberto.  

 

EFEITOS 

  A cura se realiza pelas reações produzidas no organismo. 

Fortifica consideravelmente (tonifica) os órgãos genitais que 

constituem a rede nervosa do baixo ventre. Exerce influencia sobre 

o sistema nervoso. Nesta região a pele é rica em terminações 

nervosas sensitivas. A fricção com um pano áspero e úmido 

somada a sensação de frio, origina nestas terminações uma 

excitação aos estímulos que os nervos transmitem aos órgãos 

interno que respondem a ela com diversas reações. 



 

22 
 

  O frio provoca um estreitamento dos vasos sanguíneos da 

pele.  

 Após, segue-se uma dilatação (resposta) que resulta num 

aumento da circulação.  

  • Fornece vitalidade;  

  • Fornece nutrição;  

  • Intercambio de substancias nutritivas;  

  • Processo de eliminação (aumento de diurese);  

  • Força vital de todo o organismo;  

  • Ativa os movimentos do intestino.  

 OBS.: Somente neste local pode-se obter uma ação simultânea 

sobre os aparelhos genitais, digestivos, circulatório, sistema 

nervoso e glândulas de secreção interna. Mobiliza todo o 

organismo. 

  • A reação nervosa: Frio (0°C a 15°C) estimulação reflexa 

nervosa com o acréscimo     de tonos muscular e 

sensação geral de mais vigor e bem-estar;  

  • A reação circulatória: Modifica a irrigação sanguínea. 

    O Frio – vasoconstrição cutânea seguida de 

vasodilatação, sensação de calor,  formigamento e pele rosada.  

   O Ritmo cardíaco – causa ligeira elevação da pressão 

do sangue;  

  • A reação térmica: Com modificação na temperatura.  
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Contra-indicação:  

Água fria: Reações adversas em pessoas de pouca vitalidade ou 

idosas.   

  Cianose de pele;   

  Arrepios;  

   Mãos e pés frios;   

  Congestão circulatória na cabeça.  

 

 

UTILIDADE DO BANHO VITAL NA INSÔNIA  

 O banho vital, melhora a circulação do sangue, especialmente 

nos órgãos do baixo ventre, descongestionando o cérebro e 

ajudando assim, a suprimir os estados de excitação cerebral 

devidos a má circulação. Ao mesmo tempo tonifica o sistema 

nervoso. 

 O banho vital melhora e estimula o funcionamento do fígado, 

favorecendo sua ação depurativa e destruidora de venenos. Ao 

mesmo tempo ativa o trabalho dos rins, aumentando a eliminação 

de substancias perturbadoras pela urina.  

 Favorece também o funcionamento do intestino, combatendo 

a prisão de ventre e as más digestões, fatores que perturbam o 

sono natural.  



 

24 
 

BANHO DE TRONCO 

 

Não precisar ser o Ofurô para fazer este banho, improvise e se 

beneficie deste excelente banho. 

 A principal finalidade deste banho, idealizada por Luis Khunne 

e encaminhar as substâncias prejudiciais das diferentes partes do 

corpo para o ventre. Produz abundantemente fluxo de sangue para 

o ventre, levando consigo as substancias estranhas, as quais são 

expulsas pelas atividades dos órgãos eliminadores.  

 O banho de tronco descongestiona a cabeça e os pulmões, 

efeito aumentado consideravelmente pela continua fricção do 

ventre.  

 O banho de tronco com fricção produz bons resultados na 

maioria das enfermidades. Diminui a febre de forma mais natural 

do que as drogas antipiréticas, visto que pode ser aplicado em 

quase todas as enfermidades agudas como febre, especialmente á 

tarde, quando a temperatura aumenta. É um sedante do sistema 

nervoso. Determina curas notáveis para as enfermidades crônicas.  

Este banho é mais recomendável no verão ou em época de calor 

quando é mais fácil de se obter reação contraria. No inverno deve 

ser aplicado em ambiente aquecido, mas, se isto não for possível, 

cobre-se o corpo e a banheira com cobertores.  

 Para  aplicar este banho necessita-se apenas de uma banheira 

de tronco onde se coloca agua suficiente para que se cubra o 

ventre do paciente. Convém, que os pés repousem sobre um 

banquinho. Não deve molhar as pernas e nem os braços. Durante o 
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banho fricciona-se continuamente o ventre com uma toalha 

felpuda, sempre submersa, do umbigo para baixo. Convém 

aquecer-se depois com exercício ou trabalho físico. Se isto não for 

possível, é recomendável voltar para cama. Estando frio usam-se 

cobertores e bolsa de água nos pés.  

 Os que são muito sensíveis ao frio deverão tomar este banho 

com uma duração máxima, ao principio de 5 minutos aumentando 

pouco a pouco até chegar aos 15 minutos. Os mais robustos podem 

iniciar com 10 minutos e aumentar para 25 minutos, chegando aos 

30 minutos. Os que são muito sensíveis ao frio podem toma-lo 

temperado a principio.  

 Nas enfermidades dos rins e da bexiga não se deve utilizar 

banhos frios, a não ser com indicação médica. O mesmo é valido 

para lesões cardíacas, anemia grave, etc. Nas enfermidades 

crônicas recomenda-se aplica-lo por regra geral, 1 ou 2 vezes ao 

dia. Nas enfermidades com febre pode ser aplicada com mais 

freqüência. OBS.: Não comer logo após o banho, antes que volte o 

calor normal do corpo. O banho deverá ser refeito no mínimo 4 

horas após as refeições ou 1 hora antes. 

 Indicações: estados febris. Descongestionante do cérebro, 

pulmões, coração. Inflamações do ovário e útero.  

 É no baixo ventre que se originam quase todas as 

enfermidades. A má digestão e fermentação intestinal dão origem 

a febre interna. Aumenta o fluxo de sangue ao ventre levando 

consigo substancias estranhas, as quais são expulsas pela atividade 

dos órgãos eliminadores: rins, intestinos e pele do abdômen.  
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 Este banho determina curas notáveis em enfermidades 

crônicas. Aplica-se em moléstias: abdominais, hemorróidas, 

digestão débil, hemorragia do útero, hemorragia do intestino, 

constipação.  

 

Contra-indicações: Enfermidades de: rins, bexigas, tuberculose, 

coração, anemia grave.  

 O banho de tronco de longa duração (30 – 50 minutos), 

melhora a circulação do sangue, descongestiona o cérebro, acalma 

a agitação nervosa, favorece o trabalho do fígado e dos rins, sendo 

por isso muito uti no tratamento da insônia.  

 

 

FRICÇÃO COM TOALHA MOLHADA 
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Estas fricções são estimulantes da circulação sanguínea, tônicas 

para os nervos e músculos e são antifebris. No caso de febres 

intermitentes, aplica-se este banho de 4 a 6 vezes durante o 

período de febre, em intervalos de 30 minutos.  

 Com uma toalha de banho de bem tamanho, olhada em água 

fria, torcida diversas vezes, fricciona-se o corpo. À medida que se 

iniciam novos movimentos a tolha deve ser desdobrada, usando 

sempre uma parte (dobra) limpa para cada operação. Ao terminar a 

sequência de movimentos, o paciente imediatamente envolvido em 

um lençol ou cobertor, a fim de que sua temperatura volte ao 

normal o mais rápido possível, ou do contrario, vestir-se sem 

enxaguar, e procurando reação no exercício físico.  

Efeitos:  

  • Sobre a temperatura do corpo;  

  • Sobre a pressão sanguínea;  

  • Sobre a atividade cutânea (Tonico para a pele);  

  • Estimula o sistema nervoso;  

  • Reforça a ação cardíaca;  

  • Contrai os músculos (tonifica);  

  • Contrai temporariamente a superfície dos vasos 

sanguíneos (exercício vascular para a pele anêmica);  

  • Aumenta a resistência contra infecções e resfriados;  

  • Estimula o metabolismo (aumenta a nutrição e 

eliminação);  
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  • Toma mais lenta e profunda a respiração.  

 O tempo necessário para a recuperação térmica varia de 10 a 

15 minutos.  

 Em regiões com temperaturas elevadas pode-se colocar na 

água alguns cubos de gelo, que contribuirão para acelerar os 

processos homostáticos do enfermo (equilíbrio do organismo em 

relação as suas varias funções, especialmente no que se refere á 

organismo composição química de seus fluidos enzimáticos e 

tecidos). O tempo total de aplicação deste tratamento não deve 

ultrapassar 1 minuto.  

 

         BANHO DE ASSENTO QUENTE  

   

   Deposita-se água quente a mais ou menos 38°C em uma bacia e 

senta-se nela mergulhando o corpo desde os pés até a altura do 

umbigo.  

 Aumenta-se a temperatura até os 40°C a 43°C aos poucos. 

 À água utilizada para este banho pode-se acrescentar o cozimento 

de algumas ervas medicinais. Manter a cabeça refrescada com uma 

compressa de água fria. O corpo deve estar abrigado. A duração 

deste banho pode ser de 10 a 15 minutos. Ao levantar o doente da 
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bacia, é preciso aplicar água fria na área banhada ou tomar um 

chuveiro para proteção geral do corpo.  

                  Indicações:  

  • Dores (cólicas, renais, etc.);  

  • Insônia;  

  • Hipotermia do baixo ventre;  

  • Lombalgias (dores lombares);  

  • Dores reumáticas;  

  • Melhora a circulação do sangue.  

 Este banho tem excelentes efeitos, na congestão da cabeça, 

nas perturbações da digestão, nas doenças do estômago, no 

intestino, do fígado, dos órgãos sexuais, dos rins, do coração, da 

garganta etc. É empregado para acalmar as dores menstruais, na 

ficção difícil das pessoas idosas, nas hemorragias e nas dores 

abdominais nas inflamações uterinas, ovarianas, inflamações da 

vagina, da bexiga etc., especialmente para acalmar dores causadas 

por cálculos renais e hepáticos.  

 

BANHOS DE TEMPERATURA CRESCENTE PARA OS BRAÇOS 

  Submergem-se os antebraços e os cotovelos em um 

recipiente qualquer com água temperada, adicionando-se água 

quente gradativamente.  

                  Indicações:  
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  • Descongestionante dos pulmões;  

  • Aumento da circulação em geral;  

  • Crise de bronquite asmática.  

 

ESCALDA PÉS ALTERNADOS 

 Utiliza-se dois baldes. Um com água morna, até a borda de 

42°C a 45°C e outro com á temperatura ambiente (em regiões 

quentes é bom colocar cubos de gelo, para intensificar o choque 

térmico entre a água e os membros inferiores).  

 Colocam-se as pernas na água morna, dos joelhos para baixo, 

mantendo-se com fricções manuais nem tempo de 3 a 4 minutos. A 

seguir, coloca-las no balde de água fria não mais que 1 minuto. 

Deve tomar-se de 4 a 6 vezes. É importante iniciar o escalda pés 

com água quente e concluir com água fria.  

 É excelente remédio nos casos de desordens circulatórias, 

insônia, gripe, amenorréia, anemia e enxaqueca. Para pessoas que 

sofrem de varizes, a temperatura da água morna não pode exceder 

25°C. As mulheres grávidas não devem fazer uso desse banho, pois 

pode tornar-se abortivo. 

 

BANHO DE IMERSÃO 

 Feito numa banheira onde o corpo todo deve ficar mergulhado 

na água morna, exceto do pescoço para cima. Manter uma 

compressa fria na cabeça e o tempo de aplicação não deve 
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ultrapassar os 10 minutos. Ao terminar o tratamento, não esquecer 

de estimular a vasoconstrição através da ducha fria.  

 Este banho atua como descongestionante sanguíneo e 

combate as deficiências tônico-cerebral e muscular. As pessoas que 

sofrem de hipotensão (pressão baixa) não devem fazê-lo, em razão 

deste banho proporcionar à pele um exagerado aumento do 

sangue, este banho não deve ser aplicado mais de 2 ou 3 vezes por 

semana.  

 

BANHO GENITAL OU SEMICÚPIO 

 O modo de aplicação é semelhante ao do banho vital. A 

diferença básica está apenas na movimentação do pano. Na 

mulher, a movimentação é feita somente nos órgãos genitais, em 

movimentos contínuos de cima para baixo (exceto no período 

menstrual). No homem, o pênis é mergulhado totalmente na água 

fria, sendo friccionado de cima para baixo somente o prepúcio. O 

tecido a ser usado nas aplicações das fricções deve ser fino para 

não provocar irritações genitais.  

 Sua aplicação consiste em reduzir o calor provocado pelas 

matérias mórbidas e fermentativas existentes nas regiões próximas 

ao baixo-ventre. São poucas as áreas do corpo onde se encontram 

tantos nervos importantes como local da aplicação deste banho.  

 A duração deste banho é de mais ou menos 20 minutos. 
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PEDILÚVIO QUENTE (ESCALDA PÉS) 

 

 Colocam-se os pés num balde de água morna até cobrir os 

maléolos (tornozelos), a temperatura inicial deve ser de 30ºC ou 

40ºC, acrescentando pouco a pouco cada vez mais quente até 

elevar a temperatura a mais ou menos 48°C, ou até o Máximo que 

o paciente possa aguentar.  

 A duração deste banho é de 10 a 20 minutos. Se o paciente 

tiver tendência a desmaio, é bom refrescar a cabeça com uma 

compressa de água fria. 

  O escalda pés tem bom efeito como auxiliador em outros 

tratamentos, puxa até os pés o sangue das demais partes do corpo; 

tem bom resultado na falta da calor corpóreo, quando a água fria 

não provoca reação pela diminuição do sangue, em caso de 

anemia, nervosismo, falta de sono, desordem circulatória do 

sangue, congestões, espasmos, falta de menstruação, gripes, 

resfriados, dor de dente, etc.  

 Como os pedilúvios desinflamam e fortificam, se aplicam 

também para combater suores, chagas, contorções, lesões, 

tumores, etc. Para quem tem varizes, a temperatura da água não 

deve ser superior a 31°C. Não esquecer do uso das plantas para 

cada caso especifico. Ao terminar esta aplicação deve-se coloca-los 

em água fria por não mais de 1 minuto.  
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Contra-indicado: Na gestação, pois pode provocar o aborto.  

 

INALAÇÃO 

 A diferença básica entre sauna a vapor e inalação está no fato 

de que a primeira possibilita o uso do vapor medicinal em todas as 

partes do corpo, exceto na cabeça, enquanto que a segunda é 

direcionada somente ao sistema respiratório e peito. Seu tempo 

médio é de 10 a 20 minutos por dia. Devemos manter fechados os 

condutos de ar. Use água fria no rosto e peito ao terminar o 

processo vaporizador. 

  Produz no sistema respiratório os mesmos efeitos medicinais 

que a sauna. É expectorante e antidispnética. Atua contra a renite e 

a sinusite. Excelente contra bronquite e problemas respiratórios 

em geral, como também a pela do rosto, afecções dos olhos, 

ronquidão e catarros no peito.  

 Utilizam-se plantas que contenham óleos medicinais como o 

pinus, o sândalo, eucaliptus, etc.  

 

O LAVADO DE SANGUE 

 O lavado de sangue aplicado por Manuel L. Acharán se 

limitava a repetidas fricções com água fria sobre a pele, 

previamente esquentada pelo vapor ou pelo sol. Com esta 

aplicação pretendia ativar as funções nervosas e circulatórias com 

água fria numa pele com porros dilatados pelo calor.  
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 O lavado de sangue “no caixão de calor” se aplicava numa 

caixa de madeira, na qual o paciente sentava-se deixando a cabeça 

para fora, o calor não poderia superar os 50ºC, era regulado por 

uma torneira de passagem que o próprio paciente regulava.  

 Quando notava que começa a suar, saia fora e aplicava uma 

fricção de água, com uma toalha, voltando a entrar novamente no 

caixão sem secar-se e repetia esta operação tantas vezes quando 

fossem necessárias.  

 

 

 

SAUNA 

Banho Geral de Vapor 

 O principal objetivo do banho geral de vapor é conseguir a 

eliminação de substancias tóxicas por meio do suor.  

 Diferem na densidade – Temperatura não uniforme.  

 Os banhos de vapor produzem reações fisiológicas bem 

definidas. Estas reações visam evitar a elevação excessiva da 

temperatura corporal, traduzindo-se em copiosa transpiração. 

Ocorre vasoconstriçaõ periférica, que permite a perda de calor por 

convecção, condução e evaporação através dos poros cutâneos. A 

circulação do sangue é estimulada, podendo acusar um aumento 

de 400% no índice circulatório. Para cada grau de Farenheit de 

elevação o número de leucócitos aumenta, podendo chegar a 40 

mil por mm de sangue varias horas após o banho de vapor, 
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indicando que o organismo se mobiliza imunologicamente contra 

eventuais processos patológicos, sob o estímulo deste recurso 

hidroterápico. Ocorre ademais, através da transpiração, perda de 

sal, uréia, ácido úrico, creatinina, fosfato, sulfato e ácido lático, o 

que é benéfico para o tratamento de certas moléstias urinarias.  

A pele suporta o vapor de água até a temperatura de 60°C e o ar 

seco até 155°C.  

 

 

 

 

INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES DA SAUNA 

 Indicações  

 • Afecções devidas a esfriamentos: gripes, resfriados, catarro 

nas vias respiratórias (nariz, faringe, brônquios), asma bronquial;  

 • Afecções cardíacas: debilidade miocardia, transtornos 

nervosos do coração, angina de peito de origem nervosa, 

transtornos arteriais, lesão vascular compensada;  

 • Afecções nervosas: transtornos no sistema neurovegetativo 

(neurose do coração, do estômago e do intestino), insônia, 

tendências depressivas;  

 • Afecções reumáticas: mialgia crônica ou aguda, lumbago, 

ciática, reumatismo articular;  
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 • Afecções da pele: furunculose, acne, abscessos das glândulas 

sudoríparas, erupções cutâneas com prurido, reações alérgicas da 

pele;  

 • Transtornos do metabolismo: obesidade (somente se 

consegue a perda de peso mediante a observância de um regime 

muito estrito, pois a estimulação das funções e a eliminação das 

toxinas desempenham, predominantemente um importante 

papel);  

 • Enfermidades da mulher: transtornos da menstruação.  

 Em todos estes casos, observar atentamente as reações da 

pela após a primeira sauna. Se depois da primeira ducha fria não 

aparecer na pele coloração rosada, é necessário interromper a 

sauna imediatamente. Deve-se descansar e aguardar uma reação e 

logo retomar a experiência com precaução. Se após 12 minutos de 

permanência sob o calor seco não surgir a transpiração, é preciso 

deixar de realizar a sauna sem assistência médica.  

 

Contra-indicações  

 • Deficiências graves do coração e do sistema circulatório: 

angina de peito, hipertensão arterial descompensada, 

arteriosclerose avançada;  

 • Enfermidades infecciosas em sua fase aguda;  

 • Debilidade e esgotamento intenso;  

 • Tuberculose e outras enfermidades pulmonares;  

 • Enfermidades do sangue: anemia grave e leucemia;  
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 • Câncer;  

 • Enfermidades mentais: estados de superexcitação nervosa, 

epilepsia.  

 

 

DUCHA ESCOCESA 

Ducha de Percussão 

Uma coluna de água dirigida contra alguma parte do corpo.  

 

 

Efeitos: 

  Variam de acordo com a região tratada o volume, pressão, 

temperatura e duração de água que atinge o corpo. Esta ducha 

desperta a reação térmica da pele, regulariza a circulação, combate 

a febre interna, ativa a eliminação de impurezas e descongestiona 

as vísceras.  

É contra-indicado em caso de doença cardíaca e renal, bócio 

hipertensão, irritabilidade nervosa, varizes e doenças graves. 

  A duração deste banho pode ser de 2 a 3 minutos. O jato 

precisa ser fino e, portanto, o orifício da mangueira deve ser de 

diâmetro muito reduzido. A distancia a que se deve projetar a água 

é de 4 metros.  
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 Colocado de costas o paciente, a pessoa que maneja a 

mangueira fecha um pouco com o dedo o orifício do tubo e aplica 

um chuvisco miúdo em forma de leque, dos pés até a cabeça, e a 

mesma coisa pela frente, dos pés até o rosto. Com isso fica 

terminado o banho, que, se parece complicado pelas explicações, 

fica fácil, e simples para quem tem o mínimo de pratica. 

  

FOMENTAÇÕES ALTERNADAS 

 A fomentação consiste na aplicação local de calor úmido à 

superfície do corpo. O pano da fomentação é feito comumente de 

material para cobertores, 50% de lã para reter o calor e 50% de 

algodão para conservar a umidade a para maior durabilidade.  

 A fomentação tem efeito analgésico local e reflexo.  

Indicações  

 • Antiinflamatório: aumenta a temperatura. Aumenta a 

migração de leucócitos das paredes dos vãos das áreas locais 

aquecidas;  

 • Calmante;  

 • Exercício vascular: fluxo sanguíneo da pele;  

 • Dores abdominais, dores nas articulações;  

 • Espasmos da bexiga, bronquite;  

 • Colelitíase aguda (pedra na vesícula);  

 • Desinteria, dispepsia;  
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 • Dor de dente, dores de gota, lumbago;  

 • Nevralgia, timpanite, tosse.  

 Esta é uma das mais simples e eficazes formas de usar a água 

quente no tratamento de dor, principalmente nas dores 

reumáticas.  

 Se introduz um pano de flanela em água fervendo deixando 

sem molhar uns 10 cm em seus extremos, torcer imediatamente e 

em continuação colocar na região a ser tratada, se for necessário, 

usar uma bolsa de água quente para manter a temperatura; após 5 

minutos retirar a compressa quente e colocar no lugar uma 

compressa fria por 1 minuto. Repetir por 4 ou 5 vezes, terminando 

com a compressa fria. 

  OBS.: Não esquecer dos chás neste tipo de compressa; 

acrescentar os mais indicados, de acordo com a patologia. Pode ser 

feita esta fomentação também com carvão, confeccionando-se um 

saquinho para o carvão moído do tamanho da área a ser tratada.  

 

LAVAGENS INTESTINAIS OU ENEMAS 

Aplica-se este sistema de higiene interna nos casos iniciais de 

dietas naturopáticas desintoxicantes, especialmente quando tais 

programas são desenvolvidos em clínicas ou hospitais naturistas. O 

referido método de limpeza digestiva tem as propriedades 

fundamentais de expelir as substancias mórbidas nos intestinos. 

Em casos de febres infecciosas, atua de maneira rápida e segura.  

Modo de fazer  
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 Estabelecer a quantidade liquida determinada para a limpeza 

intestinal, que pode variar para o adulto dentro do seguinte 

critério: 0.5/0.75/1/1.5 e 2 litros. Ferver a erva a ser utilizada 

(camomila, erva-cidreira ou chá de pimentão). Esfriar a decoçcão e 

côa-la, atentando para que nem as pequenas partes da planta 

fiquem agregadas ao chá. Em seguida, introduzir a sonda na região 

anal, preferindo sempre as quantidades menores aos principiantes. 

Recomendamos seu uso de manhã em jejum ou depois de 4 horas 

das refeições. As lavagens intestinais devem ser realizadas 

próximas a um vaso sanitário. Não aconselhamos a utilização 

destes métodos hidroterápicos por mais de 3 dias consecutivos.  

 OBS.: Sugerimos a devida atenção quanto ao uso deste 

tratamento hidroterápico, especialmente quando aplicado em 

crianças. De preferência só utiliza-lo com ajuda de um profissional 

da área de saúde.  

 

TIPOS DE ENEMAS  

• Mel de cana: 4 colheres de mel de cana e meio litro de água. 

Favorece os movimentos peristálticos;  

• Água do mar: Meio litro de água de mar e meio litro de água 

corrente. Tonificante excelente para diabéticos e pessoas 

debilitadas;  

• Suco de limão: Meio litro de água morna e suco de limão. 

Enriquece a flora intestinal e limpa as impurezas;  

• De iogurte: Em um litro de água morna dissolver um iogurte 

natural. Enriquece a flora intestinal;  
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• De camomila: Uma colher de camomila por 1 litro de água. 

Elimina as inflamações do intestino grosso e o reto, assim como os 

gases;  

• De alho moído e óleo: 3 ou 4 dentes de alho moído e duas 

colheres de óleo de oliva por 1 litro de água. Desinfectante 

intestinal e contra vermes e parasitas intestinais.  

 Todos esses enemas devem naturalmente ser acompanhados 

de outro tipo de terapêutica, seja o jejum ou algum regime 

alimentar segundo caso, já que o enema por si só é incapaz de 

totalmente resolver um determinado desequilíbrio ou doença.  

 

 

 

COMPRESSAS QUENTES E ÚMIDAS LOCALIZADAS 

 Ajudam a relaxar e atenuar processos dolorosos, tendo ação 

lenta e branda. 

 É indicada para: 

  • Dores lombares;  

 • Nevralgia facial;  

 • Dores de dente;  

 • Tórax: pneumonia, congestão pulmonar, bronquite crônica, 

etc.;  
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 • Abdômen: distúrbios gastrointestinais, stress, náuseas da 

gravidez, insônia;  

 • Articulações: dores articulares, artrite crônica, sinusite.  

 OBS.: Podem estas compressas ser feitas com água de chá 

específicos para cada problema ou saquinhos de carvão ou, ainda 

compressas quentes de cebola ralada, semente de linhaça, etc.; 

 

COMPRESSAS FRIAS LOCALIZADAS 

Feita com uma tolha ou tecido de algodão dobrado e molhada em 

água fria; após ser torcido aplica-se na parte afetada. Está indicada 

para contusões, ferimentos, dores de cabeça, cefaleias, 

hemorragias. Em certos casos de apendicite (cuidado se for dor 

aguda vá ao hospital), usa-se cubos de gelo nas dobras superiores 

da compressa, como igualmente utilizado em contusões recentes e 

extorsões, para prevenir edemas. 

 

ENFAIXAMENTO TOTAL FRIO OU MANTA ESPANHOLA 

 Usa-se um lençol molhado e torcido envolvendo o paciente 

desde o pescoço até os pés. Isto deve ser feito rapidamente. 

Também pode ser usado um roupão de algodão com mangas e 

cumprimento até os pés, também molhado em água fria e torcido. 

O paciente deve permanecer deitado e muito agasalhado. Pode-se 

colocar bolsa de água quente nos pés para uma melhor reação. A 

duração deste tratamento será até que o paciente consiga suar 

totalmente. Após o término, fazer uma fricção com água fria como 
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já foi explicado anteriormente podendo ser repetido o mesmo 

processo.  

 Esta indicado para o paciente transpirar, eliminação de 

toxinas, equilíbrio da circulação, tonificador do sistema nervoso e 

combate a febre, tranquilizante, combate à insônia, transtornos do 

metabolismo e insuficiência endócrina.  

 Está contra-indicado para pessoas débeis, idosas ou cardíacas.  

 OBS.: Este manto espanhol pode-se fazer reduzido, desde o 

pescoço até o quadril. 

 

ENFAIXAMENTO VENTRAL 

 Molhar em água fria um pano de algodão cru, ou toalha, 

dobrado em quatro partes e envolvido na região ventral do 

paciente, cobrir com um pano de lã, pode permanecer de 10 a 30 

minutos, pode-se trocar a compressa por 3 vezes. Essa compressa 

baixa a temperatura, produz transpiração, estimula o metabolismo. 

Está indicado também para pessoas acamadas que estão 

impossibilitadas de fazer outro banho, como o banho vital. Pode 

ser usado em estados gripais, resfriado, distúrbios gastro-

intestinais, insônia, hipertensão, obesidade, prisão de ventre, 

esgotamento nervoso central.  

 Kneipp considerava que esta aplicação poderia ser realizada 

até mesmo por pessoas sadias em vez em quando.  
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ENVOLTÓRIO DE GELO 

É a aplicação local de frio sobre uma parte coberta do corpo.  

Efeito  

 • Alivia a dor;  

 • Evita equimose e edema;  

 • Diminui a circulação do sangue, o metabolismo local e a 

inflamação.  

 Está indicada para tratamento inicial de torceduras, contusão 

dos tecidos mole, bursite aguda, inflamação aguda das articulações, 

para febre reumática, artrite reumatóide e artrite infecciosa aguda, 

tratamento imediato de queimaduras. Coloque o gelo moído, 

dentro de um saco plástico ou bolsa própria para gelo.  

 Coloque uma flanela por cima do lugar a ser tratado e após 

colocar o gelo cubra ou enfaixe a região para evitar calafrios. 

Dependendo do lugar, aplicação durará de 10 a 30 minutos, com 

intervalos de 2 a 4 horas.  

 

 

 

 

 


