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Como curar feridas abertas 

     Há feridas que brotam de dentro do corpo e feridas 

provocadas de fora por objetos cortantes, pontiagudos, arma de 

fogo, por mordidas de animais, etc. Algumas são perigosas 

devido às condições propicias, às outras complicações como o 

tétano. Quando há muita impureza no sangue, as feridas custam 

a cicatrizar-se. 

Isto se observa, por exemplo, na pessoa que sofre de Diabete, as 

feridas custam muito a cicatrizar, porque esta doença é fruto de 

transtornos digestivos devido a febre interna. Há, portanto muita 

matéria estranha no sangue e o corpo tentam se defender, 

expulsando estas impurezas pelas feridas. Enquanto houver 

tanta matéria estranha no corpo as feridas não se fecham, ou se 

fecham num lugar logo reabrem em outra parte do corpo. Em 

qualquer ferida sangrante é preciso combater a hemorragia. 

Há portanto muita matéria estranha no sangue e o corpo tenta 

se defender, expulsando estas impurezas pelas feridas. Enquanto 

houver tanta matéria estranha no corpo as feridas não se 

fecham. 

 

Andressa Marvila Aromaterapeuta 

Uso dos óleos medicinais  

Aplicar o óleo de copaíba intercalado com própolis ao redor da 

ferida. 

 

 



 

 

Uso Interno: 

Tomar 20 a 30 gotas de própolis 1 a 2x ao dia diluído em pouca 

água. 

Tomar gotas de óleo de copaíba 1 gota a cada 10 kilos exemplo 

60 kilos 6 gotas. Diluir em ¾ copo de água ou colocar as gotas no 

pequeno pedaço de miolo de pão e engolir. 1x ao dia. 

 

 

Como usar? 

Quando a ferida está aberta é bom cobrir apenas com uma gaze 

e depois aplicar por cima uma camada de 1 a 2 centímetros de 

barro (argila). Deixar pelo menos durante uma hora. Se por acaso 

doer muito tirar um pouco e depois por novamente. Se a ferida 

não estiver aberta, nem sangrando, aplica-se o barro (argila) 

diretamente sobre ela e renova-se a cada duas horas ou quando 

secar. 

A ferida aberta seca rapidamente com este tratamento, 1 dia e 

meio fechou uma ferida do meu paciente. 

À outras feridas que podem levar até 3 a 4 semanas de aplicação 

intensa de argila, mais deve –se persistir porque é certo que irá 

fechar e curar a ferida. 

 

Para feridas internas (ex. estômago, intestino) dá para tratar 

aplicando fora o barro e ele vai agir lá dentro para cicatrizar uma 

gastrite ou úlcera. gastrite crônica só consegui curar ela 

aplicando barro sobre a barriga todas as noites durante um mês. 

É uma maravilha da Natureza e o poder de Deus. 



 

 

Também se pode tomar um pouco de argila com água (1 colher 

das de chá por dia) para cicatrizar feridas no tubo digestivo. 

Os animais sofrem menos com as feridas do que a maioria dos 

homens que se submete a um tratamento antisséptico. 

Os animais feridos sempre rejeitam a comida por alguns dias, e 

só aceitam a água. Assim a cura se acelera. Enquanto que o ser 

humano pensa em recuperar-se mais rapidamente comendo 

quantidade de comidas fortes, cansando ainda mais o organismo 

enfraquecido, porque a digestão exige muito esforço do corpo. 

 

Outros recursos: 

– lavar as feridas durante muito tempo com água pura é um 

poderoso recurso para cicatrizá-las. Com isso se combate a febre 

local das feridas. 

– é preciso combater a febre, com isso desaparece a dor. 

 

Hemorragia 

– “para se conseguir o estancamento da hemorragia, não há 

meio mais indicado do que comprimir bem a ferida com pano 

molhado e dobrado muitas vezes, aplicando-o num volume 

bastante espesso para compensar a pressão interna do sangue 

consequentemente a sua saída”. 

– “outro meio excelente contra hemorragia é fazer compressas 

de cavalinha. 

 

Plantas indicadas para feridas abertas: 



 

 

Há plantas verdadeiramente poderosas para tratar de feridas.  

Lavar as feridas com o chá de rubim e confrei, ou cavalinha, cura 

muito rápido.   Tomar bastante suco de limão sem açúcar.  

Outras plantas importantes para lavar com o seu chá as feridas e 

fazer compressas são: folhas de goiaba, pitanga, alho, açoita-

cavalo, alecrim-do-jardim, algodoeiro, arnica, aperta-ruão, 

arruda, babosa, beldroega, calêndula, camomila, cardo-santo, 

carqueja, cavalinha, cipó-mil-homens, cipreste, picão, espinheira-

santa, sempre-viva, sete-sangrias, (suco), urtiga (suco), eucalipto, 

pitanga, gervão, salsa, samambaia, limão, girassol, quina, 

tansagem. Oque tiver disponível e podendo misturar os chás. 

 

 

Outras observações: 

– não se deve abafar, sufocar ferimentos. Em alguns momentos é 

necessário deixar a pele respirar para secar a ferida. Em caso de 

dores fortes deverá deixar a argila constantemente na ferida e 

apenas troca-la de 3 a 4 horas, ou poderá deixar a noite toda na 

ferida enrolada com plástico filme. (assim poderá movimentar a 

perna ou o local da ferida sem sair a argila) e fazer as compressas 

do chá nos intervalos da troca da argila, após a perna secar da 

compressa aplicar o óleo e intercalar com própolis . e reaplicar a 

argila. 

– Feridas provocadas por mordedura de animais, facas 

enferrujadas, cortes com latas enferrujadas devem receber 

imediatamente tratamento indicado para não trazer outras 

complicações como tétano, gangrena. A argila pura e a água 

resolvem isso. 



 

 

– o tétano só se desenvolve em terra poluída, e nunca em terra 

virgem a qual serve para combatê-lo, pois a terra é um 

laboratório de vida e não de morte. 

 

Andressa Marvila Fitoterapeuta. 

Fico encantada em conhecer várias plantas, suas propriedades e 

a utilização para tratamentos em diferentes lesões de pele, mas 

o que mais chamou a minha atenção foi o resultado de uma 

pesquisa sobre o uso de chá com folhas de pitanga e goiaba no 

tratamento de feridas crônicas. 

 

Há várias pessoas que sofrem por mais de um ano com uma 

ferida crônica na perna provocada por uma coceira. 

São consideradas lesões crônicas aquelas difíceis de cicatrizar, 

comuns em pessoas com varizes ou diabetes. Nestas pessoas um 

pequeno ferimento na perna pode dar origem à uma lesão 

persistente durante anos. 

 

A palestrante Dra. Nilsa S. Yamashita Wadt, Farmacêutica, 

Pesquisadora e Professora da Universidade Paulista (UNIP),  

coordenou o estudo em um ambulatório especializado em 

tratamento de lesões vasculares do SUS em Valinhos (SP). 

 

Trabalho realizado junto com a equipe multiprofissional 

comprovou que pacientes tratados com o uso concomitante do 

chá teve um processo de cicatrização das feridas muito mais 



 

 

rápido, cerca de metade do tempo que outras pessoas que 

receberam apenas o tratamento convencional. 

 

Preparo e Utilização 

Ferva 1 litro de água e acrescente 10 folhas de goiaba + 10 folhas 

de pitanga. 

Deixe no fogo por 2 minutos, desligue e deixe o chá esfriar. 

Deve-se utilizar as duas folhas porque juntas elas se 

potencializam. 

 

O chá deve ser utilizado: 

Coloque a perna com a lesão de molho no chá morno por 30 ou 

embebede um pano com chá e coloque este em cima da ferida 

aberta e deixe por 30 min. Minutos antes do curativo 

recomendado ou do uso da argila. 

 


