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INTRODUÇÃO: COMO USAR ESTE MANUAL 
 

Se você for como 98% da humanidade, seu corpo e sua mente operam em 
níveis mínimos de eficiência e, de muitas formas, você apresenta sérias 
dificuldades em relação à sua disposição para cumprir suas tarefas, em seu 

grau de alegria de viver, em seu nível de atenção e memória e, principalmente, 
nos crescentes problemas diários que ocorrem em seus relacionamentos 
pessoais, familiares, amorosos, sexuais e profissionais, configurando uma 
realidade desagradável de saúde insatisfatória. 

 
De muitas formas, você toma consciência de certas limitações físicas e mentais 
que não precisavam necessariamente existir, e sente que há muito mais a 
extrair da vida do que aquilo que vem conseguindo transformar em realidade, 
porém precisa urgentemente de ajuda competente para identificar até que 

ponto seu corpo apresenta “componentes quebrados ou sujos”, ou como correr 
um antivírus em seu computador mental, eventualmente com manias demais 
ou sentimentos negativos em excesso, e “limpar a máquina”.  
 

Pois bem, foi especificamente para auxiliá-lo a cumprir sua meta de limpeza e 
reparação orgânica e promover sua higiene mental e alegria de viver que este 
Manual foi elaborado. Para ensiná-lo a realizar seu próprio check-up de saúde 
global e, se necessário, procurar ajuda médica de qualidade, ao invés de seguir 

as propagandas enganosas da televisão de produtos caríssimos e “milagrosos” 
que jamais cumprem o que prometem. 
 
Na realidade, a causa básica por trás de sua situação de saúde global variando 

de sofrível a péssima é dupla: em primeiro lugar, seu sangue está intoxicado 
com substâncias venenosas da enorme poluição ambiental, da má alimentação 
e do uso indiscriminado de remédios de procura espontânea e, em segundo 
lugar, seu corpo é extremamente complexo e exige um combustível puro e 
completo para funcionar em situações ideais. 

 
Semelhante combustível inclui diversos nutrientes alimentares distintos na 
forma de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais, e inclui 
ainda substâncias que coordenam as reações químicas geradores de energia 

pelas células, tais como os hormônios, para seu corpo, e também 
neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que comandam o 
funcionamento de seu computador central, o cérebro.  
 

Neste Manual você fará diversos testes para descobrir onde estão as 
intoxicações de seu corpo, quais são os elementos químicos fundamentais para 
seu funcionamento que você não está ingerindo ou processando em 
quantidades ótimas, e quais são os compostos que você precisa repor tanto 

para desintoxicar seu organismo como um todo, como para permitir o 
funcionamento ideal de todos os seus órgãos. 
 



Este Manual apresenta, passo a passo, conhecimentos e sugestões para 
aprimorar sua saúde e sua alegria de viver, tanto ao permitir que você saiba 
reconhecer e evitar aquilo que o está envenenando como, por outro lado, 

identificar aquilo que está faltando em seu organismo que irá permitir a todos 
os seus órgãos se regenerarem e readquirirem o frescor da juventude. 
 
NADA, EM SUA VIDA, SUBSTITUI UMA ÓTIMA SAÚDE. O CONJUNTO DOS 
PROCESSOS QUE PERMITEM A REGENERAÇÃO DE SEUS TECIDOS E ÓRGÃOS 

SE CONSTITUI, SEMPRE, EM SEU MAIOR PATRIMÔNIO EXISTENCIAL. 
 
Portanto, faça os testes das páginas seguintes com calma e seriedade, pois a 
sua vida, tanto em termos de qualidade quanto em termos de longevidade, 

depende diretamente dos resultados que eles irão lhe apontar. 
 
E tenha em mente que este Manual não pretende, em momento algum, 
substituir um atendimento médico preventivo ou exames diagnósticos de rotina, 

mas sim fazer exatamente o oposto disso, ou seja, ajudá-lo a identificar o 
quanto sua saúde está mais deficitária do que poderia estar, e estimulá-lo a 
buscar ajuda de profissionais de saúde que existem para dinamizar sua 
qualidade de vida, quer sejam médicos, dentistas, fisioterapeutas, professores 
de ginástica, massagistas ou acupunturistas. 

 
Se tiver dúvidas sobre qualquer dos itens que constituem este Manual, por 
favor, sinta-se livre para enviar um e-mail para o Dr. Alfredo Toledo e Souza no 
endereço alfredo.med@hotmail.com e irei esclarecê-las pessoalmente.  

 
E se suas respostas de presença de sintomas e sinais doentios forem positivas 
em mais de 75% das questões em pelo menos quatro dos testes a seguir, trate 
de agendar uma consulta médica o mais breve possível, pois você poderá 

inclusive estar sujeito a eventos fatais como o infarto do miocárdio ou o 
acidente vascular cerebral (derrame), ou ainda patologias potencialmente fatais 
como o diabetes, a insuficiência renal e os tumores cancerosos. 
 

Lembre-se, prevenir continua sendo muito mais efetivo do que remediar. 
 

DADOS DE CONTATO COM O AUTOR: 
 
Dr. Alfredo Toledo e Souza 
Avenida Condessa de Vimieiros, 395 – Centro,  
Itanhaém, São Paulo  
 
Tel: (13) 3426.3776 
 
E-mail: alfredo.med@hotmail.com 
 
Site: http://curadivina.webs.com/ 
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1) TESTE DOS ÁCIDOS GRAXOS 
(GORDUROSOS) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

TENHO PELE MUITO SECA   

TENHO UNHAS QUEBRADIÇAS   

TENHO CERA NOS OUVIDOS   

TENHO PELE MUITO FLÁCIDA   

ACORDO COM RIGIDEZ NAS JUNTAS   

SINTO SEDE O TEMPO TODO   

TENHO INTESTINO PRESO   

MINHAS FEZES SÃO DURAS DEMAIS   

IRRITO-ME FACILMENTE   

TENHO PRESSÃO ALTA   

TENHO DOR NOS SEIOS   

SOFRO MUITO COM A TPM   

TENHO COLESTEROL ELEVADO   

TENHO TRIGLICÉRIDES ELEVADOS   

CANSO MUITO FACILMENTE   

MEU CABELO CAI DEMAIS   

TENHO MUITAS GRIPES    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, PASTA 

DE GRÃO DE BICO, AZEITE DE OLIVA, 

PEIXES, AMENDOINS, AMÊNDOAS, NOZES, 
CASTANHA DE CAJÚ, ABACATE E BANANA. 

 

2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 
CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
GERME DE TRIGO, LEVEDO DE CERVEJA E 

ÔMEGA 3 NAS REFEIÇÕES.  



2) TESTE DA DOPAMINA 
(NEUROTRANSMISSOR) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

TENHO MUITO DESÂNIMO   

TRABALHO MUITO DEVAGAR   

NÃO CONSIGO ME CONCENTRAR   

SINTO TRISTEZA O TEMPO TODO   

NÃO ME ANIMO A FAZER GINÁSTICA   

DURMO DEMAIS   

MEU SONO NÃO ME DESCANSA   

ACORDO MUITO DURANTE A NOITE   

NÃO GOSTO MAIS DE SEXO   

NÃO GOSTO MAIS DE SAIR DE CASA   

JÁ PENSEI MUITO EM ME MATAR    

NUNCA TIVE AUMENTO DE SALÁRIO   

JÁ FUI DEMITIDO VÁRIAS VEZES   

IRRITO-ME COM CRIANÇAS   

IRRITO-ME COM IDOSOS   

NÃO VEJO GRAÇA EM PIADAS   

NÃO GOSTO DE NOVELAS DE TV    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, MEL, 

MELADO DE CANA, AZEITE DE OLIVA, 

PEIXES, AMENDOINS, AMÊNDOAS, NOZES, 
OVOS, LATICÍNIOS DESNATADOS E SALADAS. 

 

2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 
CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
GINSENG, LEVEDO DE CERVEJA E GINKGO 

BILOBA NAS REFEIÇÕES.  



3) TESTE DA SEROTONINA 
(NEUROTRANSMISSOR) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

PENSO NEGATIVAMENTE SEMPRE   

SINTO MEDO DE TUDO   

SINTO MÁGOA DEMAIS   

SINTO TRISTEZA O TEMPO TODO   

NÃO ME ANIMO A FAZER GINÁSTICA   

VEJO COISAS QUE NÃO EXISTEM   

MEU SONO NÃO ME DESCANSA   

ACORDO MUITO DURANTE A NOITE   

NÃO GOSTO MAIS DE SEXO   

NÃO GOSTO MAIS DE SAIR DE CASA   

JÁ PENSEI MUITO EM ME MATAR    

TENHO MUITA TIMIDEZ   

JÁ FUI DEMITIDO VÁRIAS VEZES   

TENHO FIBROMIALGIA   

ESTOU MAGRO OU GORDO DEMAIS   

TENHO DORES NO CORPO TODO   

PREFIRO FICAR SOZINHO SEMPRE    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, MEL, 

MELADO DE CANA, CHOCOLATE, PEIXES, 

AMENDOINS, AMÊNDOAS, NOZES, FRUTAS, 
LEGUMES E SALADAS. 

 

2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 
CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
GINSENG, 5-HTP, GERME DE TRIGO E 

VITAMINA “E” NAS REFEIÇÕES.  



4) TESTE DO GABA (NEUROTRANSMISSOR) 
 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

TENHO PENSAMENTOS NEGATIVOS   

SINTO MEDO DE TUDO   

SINTO MÁGOA DEMAIS   

SINTO TRISTEZA O DIA TODO   

NÃO ME ANIMO A FAZER GINÁSTICA   

SOU PASSIVO DEMAIS   

SINTO-ME PRESSIONADO SEMPRE   

MEU CORPO É MUITO RÍGIDO   

LUZ FORTE ME PERTURBA   

MÚSICA ALTA ME IRRITA NA HORA   

SINTO FRAQUEZA E DESÂNIMO    

DESMAIO COM FACILIDADE   

PRECISO DE AÇÚCAR PARA ENERGIA   

PRECISO DE CAFÉ PARA ACORDAR   

BEBO DEMAIS   

NÃO CONSIGO PARAR DE FUMAR   

USO DROGAS VICIANTES    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

  SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, MEL, 

MELADO DE CANA, CHOCOLATE, PEIXES, 

AMENDOINS, AMÊNDOAS, NOZES, FRUTAS, 
LEGUMES E SALADAS. ABANDONE O AÇÚCAR. 

 

2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 
CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
GINSENG, 5-HTP, GERME DE TRIGO, 

VITAMINA “B1”, ÁCIDO FÓLICO, ZINCO, 
SELÊNIO E VITAMINA “E” NAS REFEIÇÕES.  



5) TESTE DA ACETILCOLINA 
(NEUROTRANSMISSOR) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

NÃO LEMBRO DO QUE FALEI   

NÃO LEMBRO DO QUE OUVI   

NÃO ENTENDO PIADAS   

NÃO FAÇO CONTAS DE CABEÇA   

NÃO ACHO AS PALAVRAS CERTAS   

DETESTO ESTUDAR    

NÃO APRENDO COISAS NOVAS   

MEU CORPO É MUITO RÍGIDO   

LUZ FORTE ME PERTURBA   

MÚSICA ALTA ME IRRITA NA HORA   

SINTO FRAQUEZA E DESÂNIMO    

PERCO COISAS O TEMPO TODO   

NÃO GOSTO DE REUNIÕES SOCIAIS   

PERCO-ME NO MEIO DE FILMES   

NÃO GOSTO MAIS DE LER   

NÃO CUMPRO MINHAS PROMESSAS   

TOMO ANTIDEPRESSIVOS    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

 SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, MEL, 

MELADO DE CANA, CHOCOLATE, PASSAS, 

FRUTAS, LEGUMES E SALADAS.  
 
2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 

CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
ÁCIDO FÓLICO, ZINCO, SELÊNIO, CROMO E 
VITAMINA C NAS REFEIÇÕES.  



6) TESTE DA METILAÇÃO  
(METABOLISMO CORPORAL) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

COMO MUITA CARNE VERMELHA   

COMO MUITA GORDURA E FRITURA   

BEBO TODOS OS DIAS   

FUMO MUITO   

MEUS PÉS FORMIGAM OU QUEIMAM   

TENHO MUITA TONTURA   

PERCO MUITO O EQUILÍBRIO   

TENHO OU TIVE CÂNCER   

JÁ TIVE INFARTO   

JÁ TIVE DERRAME   

TENHO DIABETES OU GOTA   

TENHO COLESTEROL ALTO   

TENHO BRAÇOS E PERNAS FINOS   

TENHO BARRIGA MUITO GRANDE   

OUÇO MAL   

ENXERGO MAL   

PAREI DE PRATICAR SEXO    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

 SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, 

PEIXES, FRUTAS E SALADAS. ABANDONE 

DOCES, FRITURAS E CARNE VERMELHA PELO 
RESTO DA VIDA. 

 

2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 
CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
ZINCO, MAGNÉSIO, SELÊNIO E CROMO.  



7) TESTE DA VITAMINA D  
(METABOLISMO CORPORAL) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

NÃO TOMO BANHOS DE SOL   

USO BLOQUEADOR SOLAR SEMPRE   

FAÇO REGIME PARA EMAGRECER   

NÃO COMO IOGURTE NEM QUEIJO   

NÃO BEBO LEITE   

TENHO FRAQUEZA MUSCULAR   

TENHO OSTEOPOROSE   

JÁ FRATUREI MAIS DE 3 OSSOS   

JÁ TIVE INFARTO   

TENHO DORES NAS COSTAS   

TENHO ARTROSE NOS JOELHOS   

TENHO DORES NO PESCOÇO    

TENHO MUITAS INFECÇÕES   

TENHO DENTES FRACOS   

TENHO FAMILIARES COM CÂNCER   

NÃO COMO FRUTOS DO MAR   

ESTOU PERDENDO ALTURA    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

 SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 

 
1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, 

FRUTOS DO MAR, LATICÍNIOS DESNATADOS, 

FRUTAS E SALADAS. TOME 20 MINUTOS DE 
BANHO DE SOL ANTES DAS NOVE DA 
MANHÃ, SEM BLOQUEADOR. 

 
2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 

CONVENIÊNCIA DE TOMAR VITAMINA “D” E 

MULTIVITAMÍNICOS NAS REFEIÇÕES.  



8) TESTE DO MAGNÉSIO  
(METABOLISMO CORPORAL) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

ENTRISTEÇO FACILMENTE   

SINTO IRRITAÇÃO O TEMPO TODO   

FAÇO REGIME PARA EMAGRECER   

MEU CORAÇÃO DISPARA MUITO   

TENHO CÃIMBRAS NAS PERNAS   

TENHO FRAQUEZA MUSCULAR   

TENHO ANSIEDADE DEMAIS   

TENHO PRESSÃO ALTA   

JÁ TIVE INFARTO   

TENHO DIABETES OU GOTA   

TENHO COLESTEROL ALTO   

TENHO PEDRA NO RIM   

TENHO DORES NAS JUNTAS   

TENHO SONO MUITO AGITADO    

SEMPRE TIVE MUITA TPM   

TENHO GASTRITE OU REFLUXO   

ENGASGO COM FACILIDADE   

TUSSO DURANTE A NOITE   

O SONO NÃO ME DESCANSA    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

 SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 
 

1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, 
FRUTOS DO MAR, MELADO DE CANA, SOJA E 
FRUTAS. 

 
2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 

CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 

MAGNÉSIO QUELATO DIARIAMENTE.  



9) TESTE DO ZINCO 
(METABOLISMO CORPORAL) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

TENHO UNHAS QUEBRADIÇAS   

NÃO SINTO O GOSTO DA COMIDA   

NÃO SINTO CHEIROS   

TENHO MUITA GRIPE E RESFRIADO   

TENHO DIARRÉIA   

TENHO AUMENTO DA PRÓSTATA   

TENHO ARTRITE REUMATÓIDE   

TENHO DOENÇAS DE PELE   

TENHO MUITAS ALERGIAS   

TENHO MUITA SINUSITE   

NÃO CONSIGO TER EREÇÃO   

NÃO TENHO PRAZER SEXUAL   

ESTOU PERDENDO CABELO   

TENHO COLITE OU DIVERTICULITE   

TOMO DIURÉTICOS   

BEBO CADA DIA MAIS   

MINHAS FERIDAS NÃO CICATRIZAM   

TENHO PEDRA NO RIM   

ESTOU TENDO MUITA ACNE   

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 
 

1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, 
FRUTOS DO MAR, MEL, MELADO DE CANA, 
SOJA, GENGIBRE, ALHO, CEBOLA E FRUTAS. 

 
2) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 

CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 

ZINCO QUELATO DIARIAMENTE.  



10) TESTE DA INSULINA 
(METABOLISMO CORPORAL) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

ADORO DOCES   

TENHO DIABETES E PRESSÃO ALTA   

TENHO HIPOTIREOIDISMO   

ESTOU BEBENDO MUITO   

ESTOU COMENDO DEMAIS   

NÃO CONSIGO EMAGRECER   

ESTOU COM OBESIDADE   

PASSO MAL SE PULAR REFEIÇÕES   

ESTOU SUANDO DEMAIS   

SINTO MOLEZA DEPOIS DE COMER   

NÃO CONSIGO TER EREÇÃO   

URINO A NOITE INTEIRA   

SINTO DESANIMO O TEMPO TODO   

TENHO BRAÇOS E PERNAS FINOS   

TENHO QUADRIS ENORMES   

TENHO BARRIGA ENORME   

TENHO PELOS DEMAIS (MULHERES)   

JÁ TIVE INFARTO OU DERRAME   

TENHO OVÁRIOS POLICÍSTICOS    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

 SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 
 

1) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, SOJA, 
SALADAS VERDES E FRUTAS. ABANDONE 
AÇÚCAR E GORDURAS IMEDIATAMENTE. 

 
2) PROCURE AUXÍLIO MÉDICO O MAIS BREVE 

POSSÍVEL. O DIABETES É O MAIOR 

ASSASSINO SILENCIOSO CONHECIDO. 



11) TESTE DOS HORMÔNIOS SEXUAIS 
(METABOLISMO CORPORAL) 

 
 

 SEMPRE 
(2 PONTOS) 

ÀS VEZES 
(1 PONTO) 

TENHO PELE SECA E ÁSPERA   

TENHO SEIOS CAÍDOS   

TENHO NÁDEGAS CAÍDAS   

SOU MAGRO, MAS TENHO BARRIGA   

ESTOU ENVELHECENDO DEMAIS   

NÃO QUERO MAIS SEXO   

TENHO DEPRESSÃO   

SINTO FADIGA DEMAIS   

MEU CABELO ESTÁ CAINDO   

TENHO HERPES OU CORRIMENTO   

NÃO CONSIGO TER EREÇÃO   

ESTOU PERDENDO MUSCULATURA   

SINTO DESANIMO O TEMPO TODO   

TENHO BRAÇOS E PERNAS FINOS   

ESTOU PERDENDO ALTURA   

TENHO VAGINA SEM LUBRIFICAÇÃO   

TENHO PELOS DEMAIS (MULHERES)   

TOMO REMÉDIOS PARA DORMIR   

USO CALMANTES DIARIAMENTE    

 

TOTAL DE PONTOS  =                     

 

SE SEU TOTAL ULTRAPASSAR 20 PONTOS: 
 

3) CONSUMA MAIS CEREAIS INTEGRAIS, SOJA, 
SALADAS VERDES, MELADO DE CANA E MEL.  

 

4) CONVERSE COM SEU MÉDICO DA 
CONVENIÊNCIA DE TOMAR CÁPSULAS DE 
VITAMINA “E” E GINSENG DIARIAMENTE. 

 



ATITUDES SÁBIAS SOBRE OS RESULTADOS 
DOS TESTES DE SAÚDE GLOBAL 

 
Você, e só você, é o responsável primário pela sua saúde. Não é 
seu plano de saúde, não é o governo, não é seu cônjuge ou seus 
filhos, não é o farmacêutico, não é nem sequer o seu médico.  
 
É VOCÊ. 
 
Nenhum investimento que você possa fazer em sua vida valerá 
mais do que uma saúde perfeita. De nada adianta riqueza 
material ou poder social se você estiver cego, ou fazendo 
hemodiálise três vezes por semana, ou internado numa Unidade 
de Terapia Intensiva, ou confinado ao leito pelo resto da vida. 
 
DOENÇA GRAVE NÃO É VIDA, É MORTE EM VIDA. 
 

VIDA É SAÚDE, E A FELICIDADE TORNA-SE UMA META 
IMPOSSÍVEL NA VIGÊNCIA DE DOENÇAS DEGENERATIVAS OU 

POTENCIALMENTE FATAIS. 

 
Portanto, aprenda a dar valor àquilo que tem valor: seu bem-
estar, sua lucidez, seu preparo físico, sua capacidade mental, sua 
juventude e longevidade.  
 
Encare os resultados dos testes aqui apresentados com muita 
seriedade e responsabilidade, trate de procurar auxílio médico o 
mais rápido possível conforme indicado, faça exames de check-
up pelo menos uma vez por ano, procure avaliações 
odontológicas a cada seis meses e siga todas as recomendações 
nutricionais e atitudinais sugeridas para os resultados de seus 
testes. 
 
Ninguém é “vítima” de determinada doença gratuitamente, em 
pleno Século XXI. Todas as doenças são agora passíveis de 
prevenção e de detecção precoce. Este Manual segue algumas 
das diretrizes compatíveis com a medicina de vanguarda onde 
uma postura ativa de prevenção e sua tomada de consciência são 
os maiores aliados de sua saúde, juventude e longevidade. 
 



O QUE SÃO OS FLORAIS DE BACH 
 
 

O Dr. Edward Bach nasceu em 1886, no povoado de Moseley, perto de 
Birmingham, na Inglaterra. Desde criança demonstrou uma grande 
sensibilidade e um grande amor pela natureza. Desde cedo já demonstrava sua 
aptidão para a medicina.  

 
Aos 20 anos ingressou na Faculdade de Medicina de Birmingham e após a 
conclusão do curso, especializou-se em bacteriologia, imunologia e saúde 
pública. Como médico, o Dr. Bach observou como os pacientes reagiam às 

enfermidades e como essa reação influía no curso das doenças. Observou 
principalmente que o mesmo tratamento aplicado a pessoas diferentes nem 
sempre surtia o mesmo efeito.  
 

Percebeu também que medicamentos muito eficazes para algumas pessoas 
eram totalmente ineficazes em outras, e que pacientes com temperamentos 
similares se curavam com remédios também similares. Ficou evidente a 
importância da índole do doente e que esta tinha influência no tratamento a ser 
ministrado e, ainda de forma mais importante, que o corpo físico era 

diretamente influenciado pelo equilíbrio emocional de cada paciente.  
 
Em 1919, passou a trabalhar como patologista e bacteriologista do Hospital 
Homeopático de Londres, onde passa a desenvolver suas próprias idéias sobre 

homeopatia. Em 1929, o Dr. Bach era respeitado na área médica em toda 
Europa, mas obedecendo a um chamado interior abandonou todas as suas 
atividades e partiu para o campo, em busca de novos remédios.  
 

Entre 1930 e 1934, ele identifica extratos das mais variadas flores de diversos 
campos do interior da Inglaterra e os testa em milhares de pacientes, até obter 
seus 38 remédios florais e revolucionar os fundamentos médicos com sua nova 
medicina.  

 
De volta à cidade, o Dr. Bach continua pesquisando e confirmando a eficácia e 
segurança das suas essências florais e seus efeitos terapêuticos mais evidentes 
nas mais variadas patologias de fundo emocional ou psicossomático, ou seja, 
nos quadros onde a presença de sentimentos dominantes de vergonha, medo, 

ódio, vingança, mágoa, timidez, passividade excessiva, pensamentos obsessivos 
e repetitivos e melancolia diária, dentre outros, servem de base para as mais 
variadas patologias físicas como a gastrite, as infecções de repetição, a 
depressão, a insônia, a hipertensão arterial, o diabetes, etc. 

 
Para ele, fica claro que as mais variadas patologias da clínica médica diária 
sofrem forte influência negativa por parte dos desequilíbrios emocionais, e que 
os florais, ao corrigirem tais desequilíbrios, eram agentes essenciais como parte 

do tratamento de todas as doenças apresentadas pelos pacientes, pois as 



mesmas sempre tinham, pelo menos parcialmente, uma origem emocional.  
 
O Dr. Bach morreu em 1936, deixando com o seu trabalho as essências florais 

que são utilizadas até hoje no mundo todo, sempre com resultados que vão de 
regulares a surpreendentes e, de forma especialmente importante, 
medicamentos que são totalmente isentos de reações adversas ou efeitos 
colaterais, algo que não pode ser afirmado de nenhum dos inúmeros 
medicamentos desenvolvidos pela alopatia nos últimos 200 anos. 

  
Em suma, o enfoque do Dr. Bach possibilitou uma nova visão das doenças, 
buscando uma razão emocional para as mesmas e tratando-as com uma 
combinação das suas essências florais. Bach nos legou um tratamento barato, 

totalmente seguro e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como 
uma real contribuição terapêutica para os distúrbios emocionais e suas 
conseqüências. 
 

Embora hoje existam várias outras terapias florais disponíveis, as pesquisas do 
Dr. Bach estão representadas por 38 essências originalmente desenvolvidas e 
hoje conhecidas como os Florais de Bach, mais o seu “Rescue Remedy”, que é 
uma combinação de 5 essências florais utilizadas em situações emergenciais de 
extremo descontrole emocional.  

Essas 38 essências são subdivididas em sete categorias de desequilíbrios 
emocionais, cada qual com suas características próprias: 

 
1- Desalento e Desespero (8 essências) 

 Crab Apple - impurezas na mente e no corpo, autodesprezo, remédio 

depurador. 
 Elm - sentimento temporário de se sentir assoberbado de 

responsabilidade. 
 Larch - falta de confiança, antecipação do fracasso impedindo a ação, 

inferioridade. 
 Oak - desânimo pela falta de progresso, labutando e lutando contra 

todas as possibilidades. 
 Pine - sentimento de culpa, autocondenação, autodesvalorização, 

assumindo a culpa pelos erros dos outros. 

 Star of Bethlehem - efeito retardado de choque mental, emocional e 
físico. 

 Sweet Chestnut - desespero, angústia mental extrema e desolação (não-
suicida). 

 Willow - mágoa, ressentimento e amargura.  
 
 
 

 



2- Falta de Interesse pelas Circunstâncias Atuais (7 essências) 

 Chestnut Bud - dificuldade para aprender através da experiência, 
continuamente repetindo os mesmos erros; tem necessidade de 
repetição. 

 Clematis - sonhando acordado, indiferença, inconsciência, desatenção e 
escapismo. 

 Honeysuckle - vivendo no passado e se apegando a ele, saudade de casa 
e nostalgia. 

 Mustard - depressão profunda, melancolia e tristeza sem nenhuma razão 
aparente.  

 Olive - exaustão seguida de estresse e cansaço mental. 
 White Chestnut - discussão e argumentação mental, persistente 

sentimento de preocupação não desejado. 
 Wild Rose - resignação e apatia.  

3- Indecisão (6 essências) 

 Cerato - incerteza, autodesconfiança, insensatez, busca de conselho 
repetidamente. 

 Gentian - depressão por causa conhecida, dúvida e pessimismo. 

 Gorse - desesperança. 
 Hornbeam - dúvida da sua própria força de dar conta, cansaço, 

sentimento de segunda-feira de manhã. 
 Scleranthus - indecisão, procrastinação e desequilíbrio. 

 Wild Oat - insatisfação e falta de direção.  

4- Medo (5 essências) 

 Aspen - medo do desconhecido, ansiedade e apreensão. 
 Cherry Plum - medo de colapso mental e de perder o controle da mente. 
 Mimulus - medo de coisas conhecidas, timidez. 

 Red Chestnut - medo excessivo ou ansiedade pelos outros.  
 Rock Rose - pavor, terror, medo extremo ou pânico.  

5- Preocupação Excessiva pelo Bem-Estar dos Outros (5 essências) 

 Beech - intolerância, arrogância e ser crítico dos outros; mania de julgar. 
 Chicory - possessividade, autopiedade, amor possessivo. 

 Rock Water - negação de si mesmo, auto-repressão e automartírio em 
busca de um ideal. 

 Vervain - entusiasmo exagerado, tensão emocional exagerada, estresse, 
alta sensibilidade, irritabilidade e ansiedade. 

 Vine - sentimento de dominação, sendo inflexível, cruel e desumano; 

busca de poder.  
 
 



6- Sensibilidade Excessiva às Influências Alheias (4 essências) 

 Agrimony - tormento mental; aflição ocultada dos outros. 
 Centaury - falta de iniciativa, vontade fraca, ansiosa demais para 

agradar, uma tendência a atuar como capacho, subserviência, facilmente 

explorado. 
 Holly - ciúme, ódio e inveja. 
 Walnut - hipersensibilidade para idéias e influências externas fortes; para 

mudanças importantes da vida (por exemplo, puberdade e menopausa).  

7- Solidão (3 essências) 

 Heather - egocentrismo, preocupação demasiada consigo mesmo, não 
gosta de estar sozinho, ser incapaz de ouvir aos demais. 

 Impatiens - impaciência. 
 Water Violet - orgulho, pessoa reservada que se compraz em estar 

sozinha, sentindo-se superior ou distante e indiferente.  
 

IMPORTANTE: Os florais de Bach, mesmo efetivos e seguros, não devem 

ser utilizados sem uma avaliação médica prévia, a qual pode ser feita por um 
médico que conheça a terapia floral ou por um Terapeuta Floral especializado 
na indicação e controle dos desequilíbrios emocionais, para assegurar o 

acompanhamento dos resultados obtidos e as eventuais correções das doses ou 
dos florais utilizados que devem ser feitas para garantir que os tratamentos dos 
distúrbios emocionais fato sejam adequados e satisfatórios. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



O QUE VOCÊ PRECISA SABRE SOBRE 
NUTRIÇÃO NATURAL E FITOTERAPIA 

(PLANTAS MEDICINAIS) 
 
Falaremos agora da importância de uma alimentação centrada em folhas 
verdes, legumes, cereais integrais, frutas e alimentos crus, sem aditivos 

químicos de nenhuma espécie, e de uma série de medicamentos efetivos e 
razoavelmente seguros para o tratamento das mais variadas moléstias que 
atormentam a qualidade de vida da humanidade: as plantas medicinais. 
 

Todas as condições degenerativas que surgem nos processos de 
envelhecimento do corpo humano, como o ganho de peso, o aumento da 
pressão arterial e dos níveis de glicose no sangue, a rigidez das articulações, as 
varizes, a perda de memória, a fadiga e a perda de interesse ou de 

desempenho sexual são até certo ponto evitáveis, e respondem muito bem com 
a adoção de dieta alimentar diária mais leve e mais natural, complementada 
com um tratamento à base de extratos de plantas medicinais, tanto em 
cápsulas, como em chás e tinturas. 
 

Na verdade, a principal fonte das degenerações confundidas como “naturais” 
após os cinqüenta anos de idade derivam do consumo excessivo de proteína 
animal como da intoxicação crônica do corpo humano, que por sua vez é 
causada pela poluição ambiental e pelos aditivos químicos tóxicos presentes em 

alimentos industrializados, principalmente nas carnes de vaca e de porco 
enlatadas e nos embutidos como lingüiças e salsichas. 
 
A adoção de uma dieta natural isenta de aditivos químicos e, principalmente, 

livre de hormônios e conservantes extremamente venenosos que estão sempre 
presentes em grandes quantidades nas carnes de vaca e de porco e, em menor 
grau, também presentes como fatores de contaminação das carnes de peixe e 
frango, no leite de vaca, nos ovos e nos laticínios em geral, é a melhor forma 

de desintoxicar o organismo e livrá-lo de substâncias que causam ou pioram 
infecções de repetição, artrites, artroses, aterosclerose, diabetes, obesidade e 
todos os tipos conhecidos de tumores cancerosos. 
 

EM POUCAS PALAVRAS, NÃO É SÓ O PEIXE QUEM MORRE PELA BOCA. O SER 

HUMANO FAZ ISTO MUITO MAIS. QUANTO MAIS ALIMENTOS NATURAIS E 
INTEGRAIS DE FONTES CONFIÁVEIS COMO AS FRUTAS, AS VERDURAS, OS 
LEGUMES, O LEITE DE SOJA E OS CEREAIS INTEGRAIS VOCÊ CONSUMIR, 

MAIS SAÚDE TERÁ E MAIS TEMPO PERMANECERÁ JOVEM E PRODUTIVO. 

 
Os adeptos dos churrascos semanais com quantidades absurdas de carnes 
vermelhas e sal, geralmente regados de litros e mais litros de cerveja, são os 

primeiros a desenvolverem infartos, derrames, obesidade, gota, artroses, 
diabetes e envelhecimento precoce, além de apresentarem um índice maior de 
tumores cancerosos, especialmente do intestino, no mundo todo.  



Depois da adoção de uma dieta alimentar sadia e natural, a segunda forma 
mais efetiva de eliminar venenos que deterioram precocemente o corpo 
humano e causam desde excesso de peso até tumores cancerosos é a utilização 

consciente dos remédios que a natureza nos proporciona composta de ervas, 
flores e extratos de rochas que podem ser usadas isoladamente ou combinadas 
com tratamentos alopáticos ou homeopáticos, o que os torna extremamente 
valiosos, por sua flexibilidade e adição de resultados clínicos positivos, 
constituindo-se como terapia médica complementar fundamental.  

 
Vamos ver alguns destes compostos, suas indicações e efeitos desejados, que 
geralmente são mais utilizados na forma de pós (em cápsulas) ou tinturas (em 
gotas para serem diluídas em água). Antes de tudo, porém, atente para o fato 

de que os extratos vegetais usados na prevenção e no tratamento de doenças, 
ao contrário dos Florais de Bach, não são isentos de reações adversas ou de 
efeitos colaterais. 
 

A medicina das plantas medicinais, ou tratamento herbário, baseada no uso de 
chás, cápsulas com pós ou tinturas de plantas medicinais, portanto, é uma 
forma de medicina complementar que também deve ser utilizada com 
prescrição médica e acompanhamento médico, pois é comprovadamente eficaz 
no tratamento de muitas moléstias distintas e sim, apresenta contraindicações, 

reações alérgicas por parte de alguns pacientes e efeitos colaterais geralmente 
reversíveis com a suspensão do tratamento, especialmente náuseas, vômitos, 
diarréia, erupções cutâneas e irritabilidade. 

 

Vamos descrever, a seguir, as ervas medicinais mais conhecidas, as quais 
podem ser usadas isoladamente, ou combinadas como outras ervas medicinais, 
ou ainda usadas como medicamentos complementares para tratamentos 
médicos tradicionais (alopáticos) ou homeopáticos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



ERVAS MEDICINAIS PRINCIPAIS 

ABACATEIRO - Persea gratíssima 
 

Diurético, carminativo, adstringente. Excita a secreção biliar. Contra cistite, 
problemas na uretra, blenorragia, afecções hepáticas, eczema, edemas renais. 

AGONIADA - Plumeria lancifolia 

 

Purgativo, usado nas febres em geral. Útil na amenorréia e nas menstruações 
difíceis e dolorosas, pois exerce ação benéfica regularizando essas funções. 

ALCACHOFRA - Cynara scolymus 
 

Diurético. Contra diabete, mau colesterol, problemas no fígado, hipertiroidismo, 

pressão alta, fraqueza, emagrecimento, asma. 

ALECRIM - Rosmarinus officinalis 

 
Antidepressivo, calmante, auxiliar em problemas de memória, estafa, cansaço 
mental, afecções das vias respiratórias. Popularmente, é utilizado para afastar 

os maus sonhos e é símbolo da amizade e da alegria de viver. 

ALFAVACA - Ocimun spp. 

 
Afecções das vias respiratórias, afecções gástricas e intestinais, febres, 
amidalite, estomatite, aftas. Pode ser usado como cataplasma para feridas. 

ALFAZEMA - Lavandula officinalis 

 
Sedativo, tônico para o sistema nervoso, auxilia no combate a ansiedade, 
depressão, insônia, dor de cabeça, tensão muscular na região da nuca. 

AMORA BRANCA - Morus nigra 
 

Repositor hormonal natural. Equilibrador das taxas hormonais. Problemas de 
TPM, menopausa. Calmante, sedativo. 

 

 



ANGÉLICA – Archangelica officinalis 

 
Estimulante do sistema digestivo e diurético. 

ANIS ESTRELADO - Illicium verum 

 

Estimulante do sistema digestivo, calmante, diurético, cicatrizante, 
antiinflamatório. Contra acidez estomacal, gases, diarréia e cólicas intestinais. 
Aumenta a produção de leite materno. 

ARNICA - Arnica montana 
 

Uso em inflamações, reumatismos e contusões.  

AROEIRA - Schinus molle, L. 
 

Adstringente, tônica. Útil nas feridas, tumores e inflamações.  

ARRUDA - Ruta graveolens 
 

Em distúrbios menstruais e emocionais.  

ARTEMÍSIA - Artemisia vulgaris 
 

Tônico, calmante, digestivo, antiespasmódico, vermífugo e regulador da 
menstruação. Não deve ser usada crua porque, nesse estado, é tóxica. 

Também não deve ser consumida durante a gravidez. 

ASSA PEIXE - Boehmeria arborescens 

 
Combate gripes, bronquites, tosses rebeldes. Expectorante. 
 

BANCHÁ - Thea sinensis 

 

Contra vômitos da gravidez e indigestão. Diurético e acelera a circulação 
sanguínea e a atividade cerebral. 

 



BARBATIMÃO - Stryphnodendrom barbatiman 
 

Tônico, depurativo, adstringente, debilidades, esgotamentos. Contra 
hemorragias uterinas. 

BARDANA - Arctium lappa Linné 
 

Depurativo. Uso na gota e na artrite reumatóide.  

BOLDO - Peumus boldus 

 
Desintoxicante do fígado, diurético, antidiarréico e estimulante do apetite. 

CALÊNDULA - Calendula officinalis 

Antisséptico, cicatrizante, para afecções da pele em geral. 

CAMOMILA - Matricaria chamomilla 

 
Calmante, sedativo, combate irritabilidade excessiva, dores de cabeça e 
tensões. É uma planta poderosa como restauradora das forças e do equilíbrio 

orgânico. Também é muito benéfica e eficaz nos eczemas de pele. 

CANELA EM CASCA - Cinnamomum zeylanicum 

 
Depurativa, diurética, anti-séptica, resolutiva, tônica, anti-reumática, diurética e 
aromática. 

CAPIM CIDREIRA - Cymbopogom citratus 

 
Digestivo, anti-reumático, calmante. Contra dores musculares e gases 
intestinais. 

CARAPIÁ - Dorstenia arifolia 
 

Expectorante e antiinflamatório. Eficaz em cólicas menstruais. 

CARQUEJA - Bacharis tripetra  

 
Diurético, estimulante do fígado e digestivo. 



CÁSCARA SAGRADA - Rhamnus purshiana 
 

Laxante suave em pequenas doses. Em doses maiores, é um forte purgante e 
excita a secreção da bílis. 

CATUABA - Trichilia catigua  
 

Tônico. Contra impotência sexual, perda de memória, sono agitado e desânimo. 

CAVALINHA - Equisetum arvense  
 

Diurético, mineralizante, depurativo e fortificante dos rins. Contra pressão alta, 

edemas, infecções do aparelho urinário e moléstias de pele. 

CENTELHA ASIÁTICA - Hidrocotyle asiatica 
 

Atua no sistema linfático, reduz a celulite e a gordura localizada. Estimula a 
memória e o aprendizado. 

CHAPÉU DE COURO - Echinodorus macrophyllus  

 

Reduz colesterol, laxante e antisséptico das vias urinárias. 

DENTE DE LEÃO - Taraxaum officinale  

 
Diurético, estimulante digestivo e laxante. 

ERVA CIDREIRA - Lippia citriodora 

 

Eficaz no combate à insônia e depressão. 

ERVA DOCE - Pimpinella anisus 
 

Expectorante, digestiva, eficaz no combate à insônia e depressão. 

ERVA DE SÃO JOÃO - Hypericum perforatum 

 

Antidepressivo utilizado em depressões moderadas. 



ESPINHEIRA SANTA - Maytenus ilicifolia 
 

Em gastrites e úlceras, evita a fermentação e formação de gases. Usa-se 
também em banhos como cicatrizante das afecções da pele (acne, eczema, 

herpes). 

EUCALIPTO - Eucaliptus citriodora 
 

Balsâmico, expectorante e antiasmático. 

FUCUS - Fucus vesiculosus 

 

Reduz celulites e gorduras localizadas. 

GARRA DO DIABO - Harpagophytum procumbens 

 
Antirreumático potente.  

GINKGO BILOBA 

 

Auxiliar no tratamento de úlceras varicosas, perda de memória e labirintites. 

GRAVIOLA - Anona muricata Linné 
 

Antiespasmódico, diurético e antiinflamatório. 

GUACO - Mikania guaco 

 

Antisséptico das vias respiratórias, expectorante e antiasmático. 

GUINÉ – Petiveria alliacea 

 
Em afecções bucais, reduz a inflamação e fortalece a gengiva. 

HIBISCUS – Hibiscus sabdariffa 
 

Antiespasmódico, diurético, digestivo, laxante suave e auxiliar nos regimes de 

emagrecimento. 



HORTELÃ-PIMENTA - Mentha piperita 
 

Expectorante. 

JAMBOLÃO - Syzygium jambolanum 

 

Hipoglicemiante (redução dos níveis de glicose sanguínea no diabetes). 
Diurético. 

JASMIM - Jasminus officinalis 
 

Antidepressivo e sedativo. 

MACELA - Achyrocline salureioides 

 

Sedativo e potencializador de alguns dos Florais de Bach. 

MALVA - Malva silvestris 
 

Diurético e expectorante. 

MANJERICÃO - Ocimum basilicum 

 

Inflamações das vias urinárias.  

MARACUJÁ - Passiflora alata 
 

Sedativo suave, relaxante muscular e indutor do sono. 

MELISSA - Melissa officinalis 

 
Sedativo suave, relaxante muscular e indutor do sono. 

MULUNGU - Erythrina Mulungu 

 
Sedativo suave, relaxante muscular e indutor do sono. 

 



NOZ DE COLA - Cola Vera 

 
Melhora a fadiga e a irritabilidade decorrente do estresse. 

PATA DE VACA - Bauhinia forficata 

 

Hipoglicemiante (redução dos níveis de glicose sanguínea no diabetes). 
Diurético. 

POEJO - Mentha pulegium 
 

Sedativo suave e reduz gases intestinais. 

PORANGABA – CHÁ DE BUGRE - Cordia encalyculata 

 

Anti-reumático, estimulante do sistema nervoso e diurético, também reduz 
depósitos de gordura localizada e celulite.  

QUEBRA-PEDRA - Phyllantus niruri 

 

Reduz a formação de cálculos renais. Diurético, analgésico e relaxante 
muscular.  

ROSA - Rosa alba / Rosa gallia 
 

Antidepressivo e sedativo suave. 

SALSAPARRILHA - Smilax officinalis 

 

Diurético e redutor dos níveis de ácido úrico no sangue (útil no tratamento da 
gota). 

SALVIA - Salvia officinalis 

 
Antiinflamatório e expectorante.  

 
 

 



SENE - Cassia angustifólia 

Laxante. 

SETE SANGRIAS - Cuphea ingrata 

Diurético e redutor da pressão arterial. 

 

SUCUPIRA - Bowdichia major 
 

Poderoso antiinflamatório e útil no alívio das dores e da rigidez de artrites e 
artroses. 

TANCHAGEM - Plantago major 
 

Cicatrizante, antiinflamatório e diurético. 

UNHA DE GATO - Uncaria tormentosa 

Poderoso antiinflamatório e útil no alívio das dores e da rigidez de artrites e 
artroses. 

UVA URSI - Arctostaphylos uva ursi 
 

Antisséptico de vias urinárias que ajuda a prevenir cálculos renais. 

VALERIANA - Valeriana officinalis 
 

Poderoso calmante, antiespasmódico e com algumas virtudes vermífugas.  

 

IMPORTANTE: EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE A UTILIZAÇÃO CORRETA DE 

PLANTAS MEDICINAIS EM CHÁS, PÓS, POMADAS OU TINTURAS, POR FAVOR 
ENTRE EM CONTATO COM O AUTOR DESTE MANUAL, PELO E-MAIL   

alfredo.med@hotmail.com. 
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ANEXO: CONSULTAS NA INTERNET 
 
 
Cultivo da Espiritualidade a do Poder de Cura: http://curadivina.webs.com/ 

 
 
Controle da Dor: http://curadivina.webs.com/information 
 

 
Preces com Palavras de Poder: http://curadivina.webs.com/palavras-de-poder 
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