


Medicina Natural
na tabanka em desenhos

Tratamento das doenças mais frequentes nas tabancas
com a Medicina Natural
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5Informações Gerais

Informações gerais

adulto e jovem menino criança

idade: adultos e jovens:  a partir de 12 anos
 menino: 6 até 12 anos
 criança: de 2 até 6 anos

medidas:

1 litro corresponde a 4 copos ou 4 canecas 1 copo corresponde a 5 copinhos
ou 5 copos de uarga

1

litro

1 colher (= colher de sopa) corresponde a
3 colherinhas (= colher de chá)

pela manhã de tardemeio-dia de noite

horas do dia:
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Este livro é um livro escrito mas também com desenhos para pessoas nas tabankas. 
Quer mostrar o tratamento de doentes com a Medicina Natural em casa.
A Medicina Natural trata os doentes com plantas ou produtos naturais. Pode ser o 
único tratamento ou pode ser combinada com o tratamento da medicina moderna.
Foram usadas plantas medicinais frequentes e conhecidas que crescem em toda a 
Guiné-Bissau e que são muito efi cazes contra certas doenças. No caso de dúvidas 
sobre uma planta, sempre pergunte a uma pessoa com mais experiência, por 
exemplo um membro do grupo Medicina Natural.

Sobretudo a preparação de chás é recomendada. É um método simples, higiénico
e efi caz.

Como preparar um chá:

1. Antes sempre lavar as mãos com água e sabão! Todos os utensílios que quer 
usar (faca, panela, pilão) devem fi car muito muito limpos!

2. tirar as folhas dos ramos
3. lavar as folhas
4. cortar as folhas
5. colocar a quantidade indicada das ervas a serem utilizadas numa panela limpa
6. ferver 1 litro de água (= 4 canecas ou 4 copos) separadamente numa outra 

panela limpa
7. assim que tiver fervido
8. derramar a água sobre as ervas
9. tapar a panela e deixar repousá-la durante 10 a 15 minutos
10. coar num pano limpo ou coador limpo
11. usar o chá no mesmo dia; se quer, adicionar uma colherinha de mel a um copo 

(tem um efeito positivo adicional para a cura, mas é proibido para crianças com 
menos dum ano de idade); se não precisa de toda a quantidade, deitar o resto 
fora; preparar o chá cada dia de novo

Duração do tratamento:
O tratamento é suspenso assim que o sintoma passar.
Excepção:
No caso do paludismo deve-se fazer o tratamento durante todos os 7 dias
indicados. Se parar mais cedo, o paludismo vai começar de novo.

!! Deve-se buscar ajuda no Centro de Saúde ou no Hospital
sempre quando:
 •  o estado do doente piorar durante o tratamento com a Medicina Natural

(o doente precisa então dum tratamento mais forte!)
 • quando o doente não melhorar e fi car na mesma
 • quando mais outro problema aparecer



7Como preparar um chá

lavar as folhaslavar as mãos com água
e sabão

tirar as folhas

pôr as ervas numa
panela limpa

cortar as folhas ferver a águapôr um litro de água
numa outra panela

Como preparar um chá:

derramar a água sobre
as ervas

tapar e deixar repousar coar o chá beber o chá no
mesmo dia
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Folhas amarelas de Papaia (Carica papaya)

Paludismo

Processo:
fazer um chá das folhas amarelas e frescas 
de papaia

Quantidade:
4 colheres de folhas bem cortadas para
1 litro de água a ferver, tapar, deixar 
repousar durante 10 minutos (até que a 
água fi que verde), coar e beber.
O chá pode ser adoçado com mel.

Dosagem:
adultos e jovens:  beber um copo

3 vezes por dia
meninos:  beber meio copo 3 vezes por dia
crianças: beber 1 copinho 3 vezes por dia

Período:
fazer o tratamento durante 1 semana

O tratamento com remédios naturais pode se fazer no caso de:

 •  um paludismo leve
 •  se não tiver um antipalúdico moderno 

ao alcance
 •  para começar um tratamento precoce até 

arranjar um medicamento antipalúdico

Tratar o paludismo com um chá feito de 
folhas de papaia ou de folhas de mango 
misturado com sumo de limão.

Quando, depois de tomar o chá um dia inteiro o chá não ajudar e nem o estado 
do doento melhorar, deve-se buscar sempre ajuda no Centro de Saúde ou no Hos-
pital e tomar um medicamento contra paludismo da farmácia.



9Paludismo

usar 4 colheresfolha de Papaia cortar

adulto

beber um copo 3 vezes por dia

durante 7 dias

menino

beber meio copo 3 vezes por dia

durante 7 dias

criança

beber um copinho 3 vezes por dia

durante 7 dias
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Folhas amarelas de Mango da terra (Mangifera indica)

Processo:
fazer um chá das folhas amarelas e frescas de mango

Quantidade:
10 folhas bem cortadas para 1 litro de água a ferver, tapar, deixar repousar durante 
10 minutos, coar e beber. O chá pode ser adoçado com mel.

Dosagem:
adultos e jovens: beber um copo 4 vezes por dia
meninos: beber meio copo 4 vezes por dia
crianças: beber 1 copinho 4 vezes por dia

Período: fazer o tratamento durante 1 semana

Quando, depois de tomar o chá um dia inteiro o chá não ajudar e nem o estado 
do doento melhorar, deve-se buscar sempre ajuda no Centro de Saúde ou no
Hospital e tomar um medicamento contra paludismo da farmácia.
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usar 10 folhas

adulto

beber um copo 4 vezes por dia durante 7 dias

menino

beber meio copo 4 vezes por dia durante 7 dias

criança

beber um copinho 4 vezes por dia durante 7 dias

cortar
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Sumo de limão dentro do chá contra 
o paludismo (seja de papaia ou de 
mango) ajuda a curar a doença mais 
depressa.

Processo:
espremer limões

Dosagem:
uma colher do sumo 3 vezes por dia 
dentro do chá; pode-se acrescentar 
uma colherinha de mel

Sumo de limão (Citrus limon)Sumo de l

espremer limão

acrescentar uma colher de sumo de limão ao 
chá de papaia ou de mango 3 vezes por dia

adulto

menino

acrescentar uma colherinha de sumo de limão 
ao chá de papaia ou de mango 3 vezes por dia

criança
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Todos os doentes com febre devem beber muito fora de qualquer tratamento! Podem 
beber muita água limpa ou água com um bocado de sumo de limão ou laranja ou 
sumo de qualquer outra fruta. Em vez de beber água ou sumo pode-se beber um 
chá feito de chá de belgate, uma planta que ajuda a baixar a febre.

Processo:
fazer um chá das folhas frescas

Quantidade:
6 folhas bem cortadas para 1 litro de água a 
ferver, tapar, deixar repousar durante 10 minutos, 
coar e beber

Dosagem:
adultos e jovens: beber um copo 4 vezes por dia
meninos: beber meio copo 4 vezes por dia
crianças: beber um copinho 4 vezes por dia

Período: fazer o tratamento durante os dias em 
que o doente tem febre

Chá de Belgate (Cymbopogon citratus)

beber um copo 4 vezes por dia

adulto

cortar

menino

beber meio copo 4 vezes por dia

cortar

criança

beber um copinho 4 vezes por dia

cortar

Um doente com qualquer doença deve continuar a alimentar-se com refeições pe-
quenas, leves e frequentes (“bianda mole”, fruta, sopa) para ganhar força outra vez.
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Boca ou garganta na den (stomatite)

Processo:
usar o mel de abelhas

Dosagem:
adultos, meninos, crianças com mais
do que 1 ano:
chupar 1 colherinha de mel varias
vezes por dia

Duração:
até a dor parar

Mel de abelha

criança

adulto

menino

uma colherinha várias vezes por dia
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Panga barriga (diarreia)

O tratamento consiste em 2 passos:
passo 1: na substituição
da água e dos minerais perdidos na 
evacuação

Para substituir os minerais perdidos 
devem-se comer bananas ou verduras, 
como nené badaji, e beber a água
especial seguinte:

- água de arroz (mamberete)
Cozinhar arroz (uma mão cheia de arroz 
em 1 litro de água). Deixar ferver 1 hora.
Juntar uma pitada de sal e uma mão de 
açúcar, coar, beber, ou
-  água de reidratação
Misturar 1 litro de água limpa, mais uma 
pitada de sal, mais uma mão de açúcar. 
Se for possível, juntar um pouco de 
sumo de laranja ou de limão fresco.

um litro de
água limpa

uma pitada de sal uma mão de açúcar sumo de limão
ou laranja

deitar em copos

adulto

menino

beber meio copo pelo menos 4 vezes por dia
(fora do tratamento com o chá de goiaba ou bisaca)

criança

beber um copo pelo menos 4 vezes por dia
(fora do tratamento com o chá de goiaba ou bisaca)

Tratamento da diarreia com a Medicina Natural
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Processo:
mastigar folhas novas e engulir a 
seiva, comer um bocado de goiaba 
verde ou fazer um chá das folhas

Quantidade:
7 folhas pequenas, bem cortadas 
para 1 litro de água a ferver, tapar, 
deixar repousar durante 10 minutos, 
coar e beber

Dosagem:
adultos e jovens:
1 copo 4 vezes por dia
meninos:
meio copo 4 vezes por dia
crianças:
1 copinho 4 vezes por dia

Goiaba (Psidium guajava)

Dar o líquido de reidratação todos os dias até o doente fi car melhor. Dar pelo menos 
um litro cada dia. Para um adulto, dar mais um copo depois de cada evacuação.

passo 2: no tratamento

Plantas medicinais, como goiaba ou bisaca são muito efi cazes no combate da diarreia. 
No caso de diarreia simples, basta mastigar folhas de goiaba ou comer um bocado 
de goiaba verde. Para outros casos pode-se preparar um chá de folhas de goiaba 
ou da raíz de bisaca.

Período:
tomar até a diarreia parar; quando se tomar o chá durante um dia e a diarreia 
não melhorar, deve-se sempre buscar ajuda no Centro de Saúde ou no Hospital.
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ou
fazer um chá

usar 7 folhas cortar

adulto

beber um copo de chá 4 vezes por dia

menino

criança

beber um copinho de chá 4 vezes por dia

mastigar folhas novas e engulir a seiva comer um bocado de goiaba verdeou

beber meio copo de chá 4 vezes por dia



18 Panga barriga

Bisaca (Brindella micrantha)

Processo:
mastigar 2 cm do cavaco e engulir a seiva, ou fazer um sumo do cavaco

Quantidade:
pilar 15 cm do cavaco, meter em 1 litro de água, tapar, deixar
repousar durante 30 minutos, coar e beber

Dosagem:
adultos e jovens: 1 copo até 4 vezes por dia
meninos: meio copo até 4 vezes por dia
crianças: 1 colherinha até 4 vezes por dia

Depois de panga barriga (diarreia) o corpo fi ca fraco durante algum tempo, o que 
signifi ca que a pessoa pode apanhar qualquer outra doença muito facilmente (por 
exemplo paludismo).

Por isso a pessoa deve comer mais uma refeição por dia do que o normal. Sobre-
tudo comida rica como ostras, carne, iogurte, ovos, nené badaji, feijão, coco de 
kaju ou de mancarra durante pelo menos 2 semanas.

Período:
tomar até a diarreia parar; quando se tomar o chá durante um dia e a diarreia 
não melhorar, deve-se sempre buscar ajuda no Centro de Saúde ou no Hospital.
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meter em 1 litro
de água

tapar e deixar repousar coar

adulto

beber um copo até 4 vezes por dia

menino

beber meio copo até 4 vezes por dia

tomar uma colherinha até 4 vezes por dia

criança

mastigar o cavaco tirar o cavacotomar um ramo deste 
tamanho

pilar o cavacoou
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A água clara que sai do nariz pode espalhar a doença. Por isso 
tomar um pano ou um lenço velho mas limpo, rasgar em pequenos 
pedaços, e limpar o nariz com eles. Também serve papel higiênico. 
Deve-se queimar logo após.
Contra a constipação (nariz tapado ou ora ku nariz ta chubi) usar 
água com sal ou cebolas picadas para calmar o nariz e beber um 
chá das fl ores de nené badaji.

Água com sal
1. ferver a água
2. deixar repousar até fi car morna
3. deitar a água num copo bem limpo
4. juntar à água um bocadinho de sal de cozinha e misturar bem
5.  pôr 3 gotas em cada narina com uma compressa ou pano limpo ou com um 

conta-gotas, 3 vezes por dia

Constipacao

pôr 1 copo de água numa panela ferver a água tapar e deixar repousar

No caso de bebés pode-se usar leite materno em vez da “água com sal”.

criança

adulto

menino

pôr 3 gotas em cada narina 3 vezes por dia

deitar a água num copo juntar uma pitada de sal molhar um pano limpo
nesta água e pingá-la no nariz
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criança

adulto

menino

Cebola (Allium cepa)

Processo:
cortar cebolas e deixá-las ao lado do doente
(o vapor delas pode abrir o nariz entupido)

Periodo:
até a constipação parar

cortar a cebola pôr os pedaços num
pano limpo

colocar o pano ao lado do doente
também durante a noite
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Processo:
fazer um chá das fl ores

Quantidade:
2 mãos cheias de fl ores de nené badaji bem 
limpas para 1 litro de água a ferver, tapar, 
deixar repousar durante 10 minutos, coar e 
beber. O chá pode ser adoçado com mel.

Dosagem:
adultos e jovens :  beber um copo 4 vezes 

por dia
meninos:   beber meio copo 4 vezes por dia
crianças:   beber 1 copinho 4 vezes por dia

Periodo:
beber até a constipação fi car melhor

Flores de nené badaji (Moringa oleifera)

adulto

beber um copo 4 vezes por dia

menino

criança

beber um copinho 4 vezes por dia

beber meio copo 4 vezes por dia
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Quando o doente tem tosse, é bom cobrir a boca com um pedaço de pano ou pa-
pel higiênico e deixar o doente cuspir dentro desse pano. Depois 
devem-se queimar o pano ou o papel.
Muitas vezes a tosse é acompanhada de constipação. 
Nesses casos fazer também o tratamento da consti-
pação.
Um doente nunca deve limpar o nariz num pano que 
se usa para outro destino e nunca deve cuspir no 
chão! Se um doente não observa esta regra, ele vai 
espalhar a sua doença ainda mais na sua família ou 
tabanca.

ferver embrulhar a cabeça 
e a panela e inalar 
o vapor quente

fuma 3 vezes por dia

adulto

menino

misturar 1 litro
de água

1 colher de salcom

Tosse

Fuma

Processo:
inalação com vapor quente

Quantidade:
ferver um litro de água com uma colher de sal;
quando a água está a ferver, tirar a panela do 
lume, embrulhar a cabeça e a panela em um 
pano e inalar o vapor.
Atenção: pode fi car muito quente!

Dosagem:
adultos, jovens e meninos: fazer isso 3 vezes 
por dia

Período:
até a tosse fi car bastante leve

Tratamento da tosse com a Medicina Natural
Pode-se calmar a tosse com “fuma” (uma inalação com vapor quente), um chá 
das folhas de algodão, ou mastigar pó de arco
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Algodão (Gossypium herbaceum)

Processo:
fazer um chá das folhas verdes

Quantidade:
pôr 10 folhas em 1 litro de água a ferver, tapar,
deixar repousar durante 10 minutos, coar e beber

Dosagem:
adultos e jovens: 1 copo 4 vezes por dia
meninos: meio copo 4 vezes por dia
crianças: 1 copinho 4 vezes por dia

Período:
beber até a tosse parar

"SINAIS DE PERIGO" que exigem logo o tratamento no Centro de Saúde ou Hospital:
• respiração rápida (folgo depressa) mesmo quando o doente está em repouso
• respirações não profundas (folgo leve e cansado)
• respiração com ruídos (folgo com barulho)
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usar 10 folhas

adulto

beber um copo 4 vezes por dia

menino

beber meio copo 4 vezes por dia

criança

beber um copinho 4 vezes por dia



26 Tosse

Macete (Terminalia macroptera)

Processo:
mastigar as folhas novas e engulir a seiva
para crianças pilar as folhas com um bocado de água

Quantidade:
3 folhas novas

Dosagem:
adultos e jovens: mastigar 3 folhas novas 3 vezes por dia
meninos: tomar 1 colherinha 3 vezes por dia
crianças: tomar 1 gota  3 vezes por dia

(pingar na boca da criança com um 
pano ou a mãe pode mergulhar o seu 
dedo e deixar a criança chupar)

Período:
mastigar ou beber até a tosse parar

"SINAIS DE PERIGO"  que exigem logo o tratamento no Centro de Saúde ou Hospital:
• respiração rápida (folgo depressa) mesmo quando o doente está em repouso
• respirações não profundas (folgo leve e cansado)
• respiração com ruídos (folgo com barulho)
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adulto

mastigar 3 folhas novas 3 vezes por dia

tomar uma colherinha 3 vezes por dia

menino

criança

tomar uma gota 3 vezes por dia

ou fazer um sumo
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Preparação de nené badaji em pó

1. cortar os ramos da árvore

2. tirar as folhas e dar os ramos de 
comer aos animais

3. lavar as folhas bem

4. espalhar as folhas fora do sol (no 
sol ka bali) ou do vento (atenção às 
cabras!) 
dentro de 2 ou 3 dias as folhas de-
vem fi car secas completamente, o que 
é muitíssimo importante, senão po-
dem apanhar mofo facilmente (teste: 
dobrar um pequeno ramo, quando ele 
quebra, o ramo está completamente seco)

5. pilar as folhas e passá-las em pó por uma peneira; tirar os pedaços dos ramos

6. guardar esse pó num vaso bem fechado e escuro; preparar novo nené badaji 
em pó todos os meses

Se a parte interna das pálpebras (parte de dentro da pele dos
olhos) ou a língua é pálida, é um sinal da falta de sangue. Pro-
vavelmente, o doente sente-se cansado, fraco, e tem tonturas.

Tratamento da anemia com a Medicina Natural

Tratamento da anemia com as folhas de nené badaji em pó ou a 
casca de pó-di-sangue.

Falta de sangue (anemia)

Nené badaji (Moringa oleifera)

e

e

Nené ba j

Dosagem: 
misturar 1 até 2 colheres de nené badaji em pó na mafé ou na papa das crianças
3 vezes por dia (também para crianças com menos do que 2 anos!)

Período:
tomar até o estado do doente melhorar (precisa semanas até meses!)
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criança

Como fazer nené badaji em pó?

cortar os ramos tirar as folhas lavar as folhas

espalhar as folhas fora do sol e
virá-las de vez em quando

guardar as folhas em pó num 
vaso fechado

pilar as folhas bem secas

sobretudo
mulher grávida

adulto

menino

duas colheres misturar 2 colheres de nené badaji em pó na mafé,
3 vezes por dia

misturar uma colher de nené badaj em pó na papa do
menino ou na sopa ou na bianda ou no sumo ou mesmo 
dentro do pão, 3 vezes por dia
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Como se pode incluir Nené badaji na alimentação e na cozinha diária?

• folhas verdes: comer cruas como salada ou cozidas como espinafre
•  folhas secas, em pó: misturar em qualquer comida ou bebida, por exemplo na 

papa, na mafé, na bianda, na sopa, ou no sumo de fruta
• vagens novas e pequenas: cortar em pedaços e fazer uma sopa
•  vagens com a espessura dum dedo, mas ainda verde e mole: cortar e ferver em 

água com sal durante 15 min, tirar as sementes e comê-las
• vagens mais velhas: abrir, tirar as sementes e fritá-las em óleo
•  fl ores: podem-se comer, mas devem ser cozidas antes: ferver ou fritar em mantei-

ga ou óleo e meter na mafe
•  sementes: as sementes maduras de nené badaji têm um conteúdo de 40% de 

óleo. O óleo pode-se prensar e utilizar na cozinha para preparar as saladas.
É parecido ao óleo de oliva, mas não fi ca rançoso tão depressa.
É também muito útil na produção de sabão.

Incluir a nené badaji na cozinha pelo menos 2 vezes por semana e a família vai ter 
uma boa saúde.

Valor medicinal

Nené badaji pode curar muitas doenças. É uma farmácia em si!
É como um tratamento natural, menos caro do que gotas da farmácia, mas da
mesma efi cácia, mais saudável e melhor para o ambiente.

Nené badaji é a planta mais rica para nossa alimentação!

Valor nutricional

Na mesma quantidade de nené badaji a concen-
tração de

•  vitamina A é 4-vezes mais forte do que em
cenouras

• cálcio é 4-vezes mais forte do que em leite

•  potássio é 3-vezes mais forte do que em
bananas

•  vitamina C é 7-vezes mais forte do que em
laranjas

•  proteina é 2-vezes mais forte do que em iogurte  
ou igual com um ovo

Valor de Nené badaji
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Valor na higiene

Com as sementes secas de nené badaji a àgua de beber pode se purifi car quando 
está suja.

Valor na agricultura

Na agricultura ou na fl oresta, a nené badaji é muito útil como sebes para quebrar
o vento.

As folhas e vagens são uma boa comida para animais. Galinhas aumentam o peso 
depressa. Vacas ou cabras podem aumentar a produção de leite.

As folhas podem ser um bom adubo verde e um fertilizante.

Cada familia, cada escola, cada Centro de Saúde deveria plantar e usar árvores
de nené badaji!
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Processo:
pilar um pedaço da casca (10 x 5 cm ou tamanho de 2 dedos juntos)

Quantidade:
deitar 1 litro de água a ferver em cima da casca pilada, tapar;
quando a água está fria, coar e beber, pode-se juntar 1 colerinha de mel a um copo

Dosagem:
adultos e jovens: 1 copo 4 vezes por dia
meninos: meio copo 4 vezes por dia
crianças: 1 copinho 4 vezes por dia

Período:
tomar até o estado do doente melhorar (precisa semanas até meses!)

Pó-di-sangue (Pterocarpus erinaceus)

P

pilartirar a casca desse 
comprimento

meter a casca
pilada numa panela
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ferver um litro de água numa
outra panela

deitar a água em 
cima da casca

tapar, deixar
repousar

coar

adulto

beber um copo 4 vezes por dia

menino

beber meio copo 4 vezes por dia

criança

beber um copinho 4 vezes por dia
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A conjunctivite é uma infecção da parte interna das pálpebras e da pele 
fi na que protege os olhos. A conjunctivite normalmente ataca os dois 
olhos ao mesmo tempo.

Primeiro limpar bem os olhos com água fervida, morna (no caso 
dum bebé pequeno com leite materno) e um pano limpo ou 
uma compressa. Tirar qualquer corpo estranho que entrou no 
olho.

Tratamento da conjunctivite com a Medicina Natural

Usar o sumo de nené badaj ou leite de mama como gotas 
para os olhos.

Odju na den (conjunctivite)

Nené badaji (Moringa oleifera)
Processo:
pilar as folhas frescas e 
depois espremê-las com 
um pano limpo e usar o 
sumo como gotas para os 
olhos

Dosagem:
adultos, meninos,
crianças (também com 
menos de 2 anos):
uma gota 3 vezes por dia 
em cada olho infectado

Período:
fazer o tratamento até o 
olho fi car limpo
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Processo:
espremer o leite da mama

Dosagem:
adultos, meninos, crianças
(também com menos de 2 anos):
uma gota 3 vezes por dia em cada olho infectado

Período:
fazer o tratamento até o olho fi car limpo

Leite materno

criança

adulto

menino

aplicar uma gota em cada olho infectado 3 vezes por dia

criança

adulto

menino

colocar uma gota em cada olho infectado 3 vezes por dia

pilar as folhas espalhar em um pano 
limpo

espremer
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Padja de amor (Kalanchoe pinnata)

Oredja na den (otite)
A dor de ouvido é uma doença muito vulgar no caso de crianças 
pequenas, sobretudo com ou após uma constipação. A criança 
queixa-se de dores fortes dentro do ouvido, chora muito e pode 
ter febre, vómito ou diarreia.

Tratamento da otite com a Medicina Natural

No caso o doente tiver constipação também, logo preparar e dar “água com sal” no 
nariz (veja o capítulo “constipação”). No caso dum bebé, aplicar leite materno.
Um bom medicamento caseiro é pôr uma gota de óleo de cozinha no ouvido (só se 
nada sai do ouvido). Isso pode acalmar a dor depressa.
O mesmo efeito tem o sumo de padja de amor ou um penso com cebola.

espremer algumas folhas

Processo:
espremer algumas folhas frescas da 
planta e pôr o sumo dentro do ouvido 
doente

Dosagem:
adultos, meninos, crianças
(também com menos de 2 anos):
uma gota 3 vezes por dia em cada 
ouvido doente

Período: fazer até a dor calmar

criança

adulto

menino

colocar uma gota em cada ouvido doente, 3 vezes por dia
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Processo:
 picar uma mão cheia de 
cebolas, colocar os pedaços 
dentro de um pano e pôr 
tudo sobre e atrás da orelha

Dosagem:
adultos, meninos, crianças 
(também com menos de 2 
anos):
renovar de manhã, meio-dia 
e à noite. Isso acalma a dor 
muito depressa

Periodo:
fazer até a dor calmar

Cebola (Allium cepa)

picar uma cebola colocar dentro de um pano usá-lo como compressa sobre 
a orelha

criança

adulto

menino

pôr o pano sobre e atrás da orelha e renová-lo
3 vezes por dia
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Ferida quer dizer que a pele está cortada ou rasgada. Uma ferida pode 
ser feita com um instrumento qualquer (enxada, faca, terçado, vidro, 
prego, etc.), pelo fogo (queimadura), quando uma pessoa cai ou é 
mordida por qualquer animal. Uma ferida pode ser grande ou pe-
quena, profunda ou superfi cial.
Da ferida pode sair muito ou pouco sangue; duma ferida velha 
pode sair pus.

Primeiro sempre deve-se lavar uma ferida bem bem bem!

Limpeza para qualquer ferida (adulto, menino, criança – também com menos de
2 anos)

A limpeza é fundamental para prevenir uma infecção da ferida e ajudar as feridas a 
cicatrizarem bem.

1. colocar o doente num lugar claro, sossegado e o mais confortável possível

2. sempre lavar as próprias mãos com água e sabão antes de cuidar do doente!

3. retirar os corpos estranhos que possam encontrar-se na ferida

4. lavar bem a região à volta da ferida com um pano limpo e água limpa e sabão

5. lavar com cuidado a ferida com um pano limpo e bastante água limpa e sabão; 
tentar retirar toda a sujidade (qualquer resto de sujidade que fi que na ferida 
pode causar infecção!)

6. limpar e desinfectar a ferida com um desinfetante natural (por exemplo água 
com sal ou leite de papaia) ou um desinfetante da farmácia

7. cobrir a ferida com uma compressa da farmácia ou um pedaço dum pano limpo 
(penso) para a proteger contra a poeira, as moscas e a sujidade (o penso deve 
ser espesso e sufi cientemente grande para cobrir a ferida)

8. fi xar a compressa com uma ligadura

9. mudar o penso uma vez ao dia

10. se o penso está molhado ou sujo antes, deve ser retirado e a ferida deve ser 
lavada de novo; depois, voltar a colocar um penso limpo

Ferida

NUNCA colocar fezes ou lama na ferida! Isso pode causar infecções perigosas 
como o tétano.
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Tratamento da ferida com a Medicina Natural

O tratamento consiste em 2 passos:

passo 1:  na limpeza da ferida com água com sal, água de fl ores de nené badaji ou 
leite de papaia, e depois

passo 2:  no tratamento da ferida com puré de papaia, açúcar de papaia, madronha 
ou pata de vaca.

1. Limpeza

Água com sal (para uma ferida fresca)

Processo:
dissolver uma colher de sopa bem cheia de sal num litro de água,
ferver durante 20 minutos e deixar arrefecer

Dosagem:
 lavar a ferida uma vez por dia, no caso a ferida ser muito suja, duas vezes ao dia 
durante os primeiros 3 dias

tapar e deixar repousar

uma colher de sal um litro de água ferverlavar as próprias mãos

lavar a ferida com
água com sal
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Água de fl ores
de nené badaji
(para uma ferida fresca)

Processo:
colocar 2 mãos cheias de fl o-
res de nené badaji bem limpas 
em 1 litro de água, adicionar 
1 colher de sal, deixar ferver 
durante pouco tempo, coar 
com um pano limpo, deixar 
arrefecer

Dosagem:
 lavar a ferida uma vez por 
dia, no caso a ferida ser 
muito suja, duas vezes ao dia 
durante os primeiros 3 dias

Flores de nené badaji (Moringa oleifera)

fl ores 2 mãos cheias de fl ores 1 litro de água

ferver tapar e deixar repousar coar lavar a ferida com esta 
água

1 colher de sal
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Leite de papaia
(para uma ferida com pus)

Processo:
preparar um litro de água fervida e
arrefecida, tomar uma papaia verde, 
não madura, lavar primeiramente o 
fruto muito bem (enquanto ainda 
pendurado), fazer cortes verticais na 
casca do fruto verde e deixar pingar
5 gotas da seiva na água fervida e fria

Dosagem:
 lavar a ferida uma vez por dia, no 
caso a ferida ser muito suja, duas 
vezes ao dia durante os primeiros
3 dias

Papaia (Carica papaya)

fazer cortes numa papaia verde deixar a seiva pingar na água lavar a ferida com esta mistura

ferver um litro de água tapar e deixar arrefecer

O leite de papaia verde e também o fruto são remédios muito efi cazes e fortes no 
caso de feridas.
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Fruto de Papaia (Carica papaya)

Puré de papaia
(para uma ferida fresca)

Quanto mais infectada esteja
a ferida, menos madura deve ser
a papaia.

Processo:
fazer um puré da polpa de uma 
papaia quase madura com um pilão 
bem lavado, espalhar essa papa 
sobre a ferida

Dosagem:
fazer isso 3 vezes por dia

Periodo:
até a ferida fi car limpa e seca

2. Tratamento

Depois da lavagem da ferida colocar um puré de papaia ou preparar açúcar de 
papaia verde.

cortar uma fatia de papaia fazer um puré

espalhar o puré sobre a ferida cobrir com um pano limpo amarrar

fazer este tratamento 3 vezes por dia

adulto, menino, criança (também com menos de 2 anos):
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pôr a mistura sobre a ferida cobrir com um pano limpo amarrar

Açúcar de papaia (para uma ferida com pus)

Processo:
misturar 2 colheres de açúcar com 10 gotas do leite de papaia verde, aplicar este 
açúcar de papaia em muita quantidade sobre a ferida e assim que a mistura se 
torne úmida, ir trocando

Dosagem:
fazer este tratamento várias vezes por dia
preparar a mistura todos os dias de novo

2 colheres de açúcar misturar10 gotas de leite de
papaia verde

açúcar

fazer este tratamento várias vezes por dia

adulto, menino, criança (também com menos de 2 anos):
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Processo:
pilar as folhas e aplicar 
essa papa em cima da 
ferida

Periodo:
até o sangue parar; depois 
continuar com puré de pa-
paia ou açúcar de papaia

Tratamento quando a ferida sangra muito

Depois da lavagem da ferida podem-se usar folhas de madronha 
ou de pata de vaca.

Madronha (Sarcocephalus latifolius)Madronha (Sarco p

cobrir com um pano limpo amarrar

tomar as folhas pilar aplicar as folhas piladas acima
da ferida
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Processo:
espremer o sumo das 
folhas em cima da ferida

Periodo:
até o sangue parar;
depois continuar com 
puré de papaia ou
açúcar de papaia

pilar espalhar num pano limpotomar as folhas

espremer as folhas em cima da ferida cobrir com um pano limpo

Pata de vaca (Bauhinia fortefi cata)

no caso de urgência no mato:

mastigar a folha cuspir a folha mastigada em cima da ferida
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Processo:
usar as sementes (podem ser frescas ou secas)

Quantidade:
pilar 3 colheres de sementes; misturar com um meio copo de mel

Dosagem:
adultos e jovens: 3 colherinhas por dia
meninos: 2 colherinhas por dia
crianças: 1 colherinha por dia

Período:
tomar até que não se vêm mais bichos no pupu (excrementos)

para evitar uma nova infeção: tomar 3 colherinhas ou 1 colher de sopa de sementes 
uma vez por semana

Bitchus na barriga (vermes)

Sementes de PapaiaSementes p

Tratamento dos bitchus na barriga com a Medicina Natural
Usar sementes de papaia ou pó de bajudessa.
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criança

adulto

menino

tomar um meio copo de mel juntar as sementes piladas misturar

cortar uma papaia pilarusar 3 colheres de sementes

uma colherinha 3 vezes por dia

uma colherinha 2 vezes por dia

uma colherinha por dia
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Processo:
usar o cavaco (casca)

Quantidade:
tirar 10 cm (tamanho dum dedo) do cavaco dum ramo, cortar em pequenos pedaços 
e deitar tanta água em cima, até que os pedaços fi quem cobertos; tapar 1 hora, 
coar e beber

Dosagem:
adultos e jovens: 1 copo por dia, 2 dias seguidos
meninos: meio copo por dia, 2 dias seguidos
criança: 1 copinho por dia, 2 dias seguidos

Pó de bajudessa (Hannoa undulata)

cavaco desse
comprimento

pôr numa panelacortar

tapardeitar tanta água em cima,
até que os pedaços fi cam
cobertos

coar
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adulto

um copo por dia, 2 dias seguidos

meio copo por dia, 2 dias seguidos

menino

criança

um copinho por dia, 2 dias seguidos
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Processo:
cortar uma cebola

Quantidade:
cortar a cebola em rodelas, colocar algumas 
rodelas em cima dum pano e fi xar esse 
pano a volta da testa

Dosagem:
adultos, meninos, crianças: fazer isso nova-
mente várias vezes durante o dia

 Duração:
 até a dor passar

Dor de cabeça pode-se melhorar quando se amarra um pano 
com rodelas de cebolas ou batatas a volta da testa.

Cebola (Allium cepa)Cebo (

cortar uma cebola colocar as rodelas num pano fi xar o pano a volta da testa

criança

adulto

menino

Kabesa na den (dor de cabeca)

fazer o penso várias vezes por dia
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Batata inglesa (Solanum tuberosum)

Processo:
usar uma batata inglesa

Quantidade:
cortar a batata em rodelas, colocar algu-
mas rodelas en cima dum pano e fi xar esse 
pano a volta da testa

Dosagem:
adultos, meninos, crianças:
fazer isso novamente várias vezes
durante o dia

Duração:
até a dor passar

cortar uma batata colocar as rodelas num pano fi xar o pano a volta da testa

fazer o penso várias vezes por dia

criança

adulto

menino
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Processo:
cortar um pedaço do cavaco 
fresco

Quantidade:
comprimir o pedaço dentro do 
buraco do dente

Dosagem:
adultos, meninos, crianças:
fazer isso várias vezes por dia

Duração:
 até a dor passar.
 No caso de não passar,
 ir ao Centro de Saúde!

Dinti na den (dor de dente) Aiaiaiii!

Nené badaji (Moringa oleifera)

cortar um pedaço do cavaco comprimir o pedaço dentro do dente que doi

Contra dor de dente pode-se usar o cavaco fresco 
de nené badaji ou folhas de pata de vaca.

fazer várias vezes por dia

criança

adulto

menino
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Processo:
mastigar as folhas novas, 
deixar na boca e depois cuspir 
para fora

Dosagem:
adultos, meninos, crianças:
fazer isso várias vezes por dia

Duração:
até a dor passar

No caso de não passar, ir ao 
Centro de Saúde!

Pata de vaca (Bauhinia fortefi cata)

folhas novas mastigar

fazer várias vezes por dia

criança

adulto

menino
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