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A sua comida deve ser o seu 
remédio

Hippocrates (460-370 a.C.)
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A necessidade de vitaminas para o corpo humano
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A necessidade de sais minerais para o corpo humano
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bebês que nascem com menos de 2,5kg apresentam

maior risco de desenvolver doenças cardíacas na 

idade adulta

crianças que nascem com baixo peso têm menos

células nos rins com um funcionamento mais baixo e 

uma probabilidade da hipertensão mais tarde

pessoas que nasceram com baixo peso têm mais

chance de ter hipertensão arterial quando crescem

bebês pequenos têm menos cálcio nos ossos, o 

que pode levar a uma menor reserva de massa

óssea e uma perda mais rápida no processo de 

envelhecimento (osteoporose)

um figado abaixo do esperado do bebê

pode indicar um alto colesterol no adulto

Insulina é uma das responsáveis pelo

crescimento da criança no útero. Bebês

pequenos mostram uma resistência ao

hormônio com uma probabilidade maior de 

desenvolver diabete ao longo da vida

uma criança que ganhou pouco peso na 

infância e estava desnutrida aos 2 anos tem

maior risco de se tornar obesa mais tarde

A nutrição no início - uma herança para a vida toda

da Revista pastoral da criança, 2018 Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Allium sativum
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Allium sativum
• Família: Alliaceae

• Nome:    Alho

• Orígem: hemisféro norte e África do sul, de onde emigrou para   

o mundo inteiro 

• Descrição botânica: Planta herbácea até uma altura de 30 a         

90cm, inflorescência em  umbrela  longo-pedunculada 

de flores finas, brancas ou vermelhas; bulbo composto         

de 5 até 15 dentes de  cheiro característico 
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Allium sativum

• Uso:  como um ingrediente essential de muitos pratos        
tradicionais em muitos países do mundo. 
partes usadas: os dentes do alho, em forma crua, 

assada, cozida.....

• Uso medicinal: 
modo da utilização: cru é o melhor!
Substâncias ativas: flavonóides, compostos químicos         

sulfurosos, sobretudo allicina, 
vitaminas, minerais, óleo essencial

Atividade farmacológica: segundo estudos em animais e provas  

clínicas

- redução do nível de cholesterolo no sangue
- antioxidante
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Allium sativum

- inibição da coagulação de sangue (inibição da 

agregação das plaquetas)

- fortifica o sistema imunológico 

- antiviral, antibacteriano (Salmonella typhi, Shigella 

dysenteriae, Vibrio cholerae, E.coli, 

Mycobacterium tuberculosis),

antimicótico (Microsporon, Trichophyton, Candida 

albicans)

- baixa a tensão arterial

- melhora a memória
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Allium sativum

Indicações:

- tensão alta (efeito apartir de 2 meses de tratamento)              

- hiperlipidémia e prevenção de doenças ateroscleróticas

- tratamento preventivo de trombose (pacientes acamados)

- tratamento suportivo de diabete

- constipação, sinusite, tosse, dor de garganta

- doenças infeciosas: disenteria, febre tifóide (tratamento

suportivo)

- infecções da pele com fungos, abscessos, furúnculos

- estimulação do sistema imunológico, p.ex no caso de    

doenças crónicas como a SIDA (defesa contra 

outras doenças)

•
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Allium sativum
Efeitos secundários: mau cheiro da pele e do hálito (pode-se  

cobrir com Gengivre) 

irritação do sistema intestinal (enjoo, arroto,  

gases)

irritação da pele (especialmente após uso 

prolongado) 

redução da pressão arterial

Evitar contacto com os olhos!

Contraindicações:

pressão arterial baixa

problemas da coagulação de sangue

problemas gastrointestinais
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Allium sativum
Preparação

o efeito melhor é comer alho cru!

Usar alho na comida! 

Dosagem diária recomendata: 4g de alho cru

mel com alho: Encher uma garrafa com dentes de alho 

descascados e picados. Lentamente deixar o mel encher todo o 

espaço entre o alho. Colocar a garrafa num lugar morno de cerca 

de 20°C. Ao fim de duas a quatro semanas, o mel terá absorvido o 

suco do alho e o alho ficará mole e opaco. Não filtrar. 

mistura de alho com açúcar: Pilar uma colher de chá de alho. 

Misturar com a mesma quantidade de açúcar ou mel. Usar 

imediatamente.
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Allium sativum

• óleo de alho: Colocar alho descascado e pilado numa garrafa e 

encher com azeite ou um bom óleo vegetal, de modo a cobrir 

bem o alho. Fechar bem a garrafa e deixar repousar num lugar 

morno (cerca de 20°C) durante 3 dias. Agitar a garrafa algumas 

vezes ao dia. Guardar num local fresco, sem filtrar. Usar dentro 

de 3 meses.

• tintura de alho: Embeber 200 g de alho descascado e pilado 

num litro de  aguardente ou outra bebida com teor de álcool 

superior a 40%. Deixar a mistura durante 14 dias, a uma 

temperatura de 20°C numa garrafa bem fechada. Agitar a 

garrafa várias vezes ao dia. Ao fim dos 14 dias, coar o alho. 

A tintura tem validade de um ano.Dosagem: 3x20 gotas por dia
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Allium sativum
Tratamento – recomendações

Tosse, constipação, sinusite, dor de garganta:

- comer um dente de alho três vezes ao dia, ou

- tomar uma colher de chá de mel e alho ou de alho e açúcar     

tres vezes por dia

Disenteria amebiana:

- cortar o alho em pedacinhos pequenos e tomar 1 colher  

conjunto com chá 3 vezes por dia durante 5 dias (para  

evitar mau hálito, evitar de mastigá-lo!) 

Paludismo muito leve: 

- cortar o alho em pequenos pedacinhos e engolir 1 colher  

3 vezes por dia, beber 2 litros de chá de Belgate, faz o  

tratamento durante 5 dias (quando a temperatura não se 

baixa depressa, cambiar para um outro tratamento 

antipalúdico)
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Allium sativum
Infeção com Candida:

- colocar um pequeno dente de alho na bolsa da bochecha, 

repetir várias vezes por dia e pressionar de vez em quando

SIDA: 

- incluir na alimentação diária a maior quantidade de alho 

possível para fortalecer o sistema imunológico!

Febre tifóide, tuberculose, cólera:

- adicionar alho o mais que possível ao tratamento  

convencional

Diabete, pressão alta, profilaxia contra ateriosclerose:

- comer alho fresco regularmente - o alho e a cebola reduzem 

o açúcar no sangue e baixam a pressão - ou 

- tomar tintura de alho (controle!!!!)

Profilaxia de trombose: 

- comer muito alho, alho prevem coágulos de sangue
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Allium sativum
Dor de dente: 

- assim que tiver o primeiro sinal de dor de dentes,  

coloque uma fatia de alho cortada  em cima  da áerea afetada.  

Se for possível deixar no local durante uma noite. O alho  mata as              

bactérias que causam a decomposição dos dentes.

Abscessos fechados, furúnculos, verrugas:

- esmagar alho fresco e aplicà-lo com uma compressa em cima do  

abscesso.....começar o mais cedo possível.

proibido para feridas abertas!

Picadas de insetos:

- colocar imediatamente uma fatia de alho em cima. Depois duma 

curta sensação ardente o dor desaparece

Inflamação a volta da unha:

- colocar uma fatia de alho em cima do lugar inflamado durante 12  

horas por dia, pressionar ligeiramente para exprimir a seiva. 

O dor desaparece dentro de pouco tempo, o pus dentro de  3-4dias

Micose: 

- tratar as partes infetadas com alho esmagado ou óleo de alho
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Allium cepa
• Família: Alliacae

• Nome:   cebola

• Origem: Ásia, agora em todo o mundo um ingrediente 

essencial de muitos pratos tradicionais

• Descrição botânica: planta anual de numerosos tipos e cores    

diferentes, com bulbo 

pequeno e simples, 

inflorescência: pequenas

flores esverdeadas  

formando uma bola. 

• Uso: como um ingrediente

essencial de muitos pratos 

em todo o mundo

Partes usadas: o bolbo, as folhas
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Allium cepa
• Uso medicinal:  muito parecido  ao alho, a cebola fica um 

bocado mais suave  e menos eficaz

Substâncias ativas: flavonóides, compostos químicos         

sulfurosos, sobretudo allicina, 

vitaminas B e C, cálcio, potássio, fósforo

Preparação: se possível comer a cebola fresca e crua

Tratamento – recomendações
(muito parecido ao alho, mas menos forte, por isso dosagem maior)

Avitaminose (deficiência de vitaminas A,B,C): Incluir cebola na      

dieta diária. Se possível comer fresca e crua.

Para melhorar a memória: Comer muita cebola fresca  

regularmente, ou melhor ainda, alho.

Constipação: colocar uma cebola cortada em pedaços ao lado da 

sua cama de noite. Pode ouvrir um nariz entupido.
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Allium cepa

Tosse e dor de garganta: misturar uma meia chávena de cebolas  

picadas com meia chávena de água e beber durante o dia, ou

fazer um xarope :  cozinhar 1 kg de cebola com 700 gr de   

açúcar em 1 litro de água ao fogo brando. Deixar arrefecer, 

quando morno coar e beber 3-4 colheres por dia.

Otite, otite com pus: Picar uma mão cheia de cebola. Colocar 

dentro de um pano de algodão fino. Usar como 

penso em cima e atrás da orelha. Fixar com um ´

pano à volta da cabeça. Renovar de manha e à noite.

Infecção gastrointestinal: Comer muita cebola fresca, picada. 

Prisão  de ventre: Cozinhar uma cebola em1 litro de água. Deixar       

resfriar e coar. Adoçar com mel.  

Tomar 1 chávena de manha e a noite.
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Allium cepa
Tensão arterial alta, infecção do aparelho urinário: Comer  

regularmente ½ chávena de cebola picada durante o dia. 

Não esquecer de ir ao Centro de saúde para fazer controlo 

da sua condição.

Infecção fungosa e abcessos: Pilar ½ mão de cebola picada e       

lavar a ferida ou área infectada com o sumo da cebola, ou 

amarrar ½  cebola sobre o abcesso. 

Este tratamento é eficaz. Alho picado é mais eficaz ainda 

mas é mais irritante também.

Picada: O cataplasma de cebola é usada para retirar o veneno de          

aranhas, vespas, abelhas, etc.

Efeitos secundários: mau cheiro do hálito

irritação do sistema intestinal ( gases)

irritação da pele (após uso  prolongado) 

Evitar contacto com os olhos! 
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Hibiscus sabdariffa
• Família:             Malvaceae

• Nome popular: Baguitchi, Bissap, Roselle

• Origem:             Sudão, agora em qualquer parte nos Trópicos

• Descrição botânica: tronco robusto verde, ereto, ramificado, 

folhas opostas, lanceoladas com tres ou 5 lobos

flores solitárias, amarelas ou roséas, o fruto uma cápsula           

redonda com sementes vermelhas. 
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Hibiscus sabdariffa

• Uso: as cálices das flores (inteiro ou cortadas, frescas ou  

secas) como bebida refrescante

as folhas como legume (também nas saladas e molhos),        

uso ornamental ou textil
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Hibiscus sabdariffa
• Uso medicinal:

Partes usadas:          cálices das  flores, a raíz é amarga e tónica

Substâncias ativas:  ácido citrico,  ácido málico, ácido ascórbico,    

antocianinas, vitamina C, pectina, mucilagos 

Atividade farmacológica: anti-escorbútico, diurético, calmante,  

antispasmódico, vermifugo, antihipertensivo  

aumenta à produção de bílis e ajuda à 

digestão e à transpiração. Em testes clínicos  

revelou diminuir as bactérias da tuberculose.

Indicações: hipertensão arterial

infeção urinária

tratamento suplementar da tuberculose

Dosagem: uma chávena(1,5-2g da planta seca por chávena) 2-3 vezes por dia

Efeitos secundários: não se conhecem

Contraindicações: não há
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Cymbopogon citratus

• Família:             Poaceae

• Nome popular: Chá de Belgate, Capim-limão, Capim-cidreira,                  

Citronela

• Origem:             talvez India, Sri Lanca

• Descrição botânica: erva sempreverde,  folhas lanceoladas 

compridas,até uma altura de 50 cm, cheiro aromâtico
em baixo não crescem ervas daninas
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Cymbopogon citratus
• Usos: na Ásia como condimento nos pratos

para um cheiro agradável a sabão e perfumes como               

repelente contra moquitos

para evitar a erosão do solo

Partes usadas: folhas frecas ou secas

• Uso medicinal:

Substâncias ativas:          myrcene, citral, óleos essenciais, taninos 
Atividade farmacológica: ação febrifuga, analgésica, calmante,  

bactericida (gram positivo - Staph. aureus, Bacillus           
subtilis)

Indicações:  bronquite, sinusite, constipação (inalação)

febre, tratamento suplementar do paludismo (2 litros!)   

de beber muito, sempre é recomendável em qualquer doença, 

sobretudo com febre! Beber chá de citronella aumenta a                

transpiração do corpo e a  frequência de urinar,o que ajuda a 

eliminar os micróbios que provocam  a temperatura alta da febre
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Cymbopogon citratus

mau hálito (mastigar uma folha fresca)
óleo de massagem para reumatismo
aliviar a digestão
ansiedade
hemorroídes

Efeitos secundários: não há

Preparação :
Inalação (bronquite, sinusite, constipação):

Ferver uma mão cheia de folhas num litro de água e  
inalar o vapor.

Repelente de insectos: pôr várias folhas secas sobre o carvão 
(pequeno lume), ou ter a erva crescendo em vasos 
dentro da casa
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Cymbopogon citratus
Febre ou paludismo leve: Preparar uma infusão com duas mãos cheias                   

das ervas em 2 litros de água. Deixar arrefecer 15min. Filtrar e 

beber em várias porções durante o dia. Se necessário, beber 

também outro chá anti-palúdico mais forte, ex. artemisia.

As crianças tomam menos de acordo com o seu peso.

Hemorróides: As folhas velhas contêm mais tanino do que as novas.  

Portanto, ferver 1 mão cheia de folhas velhas de mangueira ou 

eucalipto em 2 litros de água durante 15 minutes. Depois 

acrescentar 2 mãos cheias de folhas  de Cymbopogon e 

continuar a ferver durante mais 2 minutos. Deixar arrefecer 

durante 15 minutos. Filtrar e acrescentar mais água. Pode-se 

aplicar em forma de compressa ou sentar-se neste banho.

Dor de dentes, mau hálito: mastigar uma folha 

fresca, bem lavada, 2-3 vezes ao dia
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Psidium guajava

• Família:             Myrtaceae 

• Nome popular: Goiaba

• Origem:             América do sul

• Descrição botânica: pequena árvore, 

tipo arbusto, de 3 a 5m de altura 

folhas são tesas, têm talos curtos

flores brancas com um cheiro 

agradável

fruto redondo ou oval dependendo 

do tipo, polpa avermelhada e doce
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Psidium guajava
• Uso: alimentação, o fruto come-se cru, como compota ou sumo

tem um alto teor de vitamina C

• Uso medicinal
Partes usadas: sobretudo as folhas

Substâncias ativas: tanino, flavonóides, óleo volátil, triterpena,        
saponinas, carotinóides, vitaminas A e C

Atividade farmacológica: desinfetante, proteção das mucosas do 
intestino, antibiótico (E.coli, Salmonella typhi,  

Shigella, Staph.aureus)), antispasmódico

Indicações: diarreia

escorbuto

tosse

tratamento suplementar de diabete

feridas que sangram

abscessos

Efeitos secundários: não se conhecem

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Psidium guajava
• Preparação

Diarreia simples em adultos: comer um pouco de uma goiaba 

verde, ou

fazer chá de goiaba:  ferver uma mão cheia de folhas de   

goiaba (a quantidade que o doente pode esconder em 

sua mão)  num litro de água numa panela coberta 

durante 20 minuto, filtrar, acrescentar mais água limpa 

até completar o litro novamente. Beber em porçoes 

durante o dia.

Diarreia grave em adultos: Para cada litro de chá de goiaba 

acrescentar 4 colheres de sopa de  mel ou 2 colheres de 

sopa de açúcar e 2 vezes a quantidade de sal que se 

pode pegar entre polegar e dedo indicador. Se não      

houver folhas de  goiaba, usar apenas  água, sal e 

açúcar; para adultos 3500 ml por dia.

Escorbuto: comer muita goiaba madura

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Psidium guajava
Tosse:    fazer um chá, ou 

mastigar folhas jovens de goiaba, 5 vezes ao dia

Diabete: Em alguns casos, o uso diário de chá  de goiaba poderá   

baixar o nivel de açúcar no sangue.

Verificar os resultados no  laboratório!

Feridas que sangram: Ferver duas mãos cheias de folhas frescas 

num litro de água até que apenas restam 500 ml da 

mistura. Filtrar e usar para lavar a ferida.

Abcessos abertos: Lavar uma mão cheia de folhas frescas, pilar e 

acrescentar 1 colher de chá de sal e uma colher de chá 

de açúcar. Sem acrescentar água, aquecer numa panela 

até que a mistura fique acastanhada (não preta). Usar a  

pasta como compressa.
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Citrus limon

• Família: Rutaceae

• Nome popular:  limão

• Origem: Índia, existem 70 variedades

• Descrição botánica: árvore pequena,  6-9 metros de altura, 

espinescente, muito ramificado, 

folhas alternas, epilipticas,

flores axilares, brancas ou 

violetas, com um cheiro 

muito agradável, 

fruto redondo verde ou amarelo
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Citrus limon

• Uso: sumo (contem muito vitamina C), 

casca para aromatizar pratos e bolos

• Uso medicinal:

Partes usadas: folhas, fruto verde ou maduro, casca, suco do 

fruto 

Substâncias ativas: ácido cítrico, óleos essenciais, citral,   

flavonóides, pectina, vitamina C, fósforo

Atividade farmacológica: fortifica o sistema imunológico, 

antisetico, anti-reumático, antiescorbútico,       

antioxidante, tônico

Indicações:       tosse, bronquite, constipação

escorbuto 

febre (para fortalecer o sistema imunológico)

herpes dos lábios 
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Citrus limon
Preparação:

Tosse: Ferver 2 mãos cheias de folhas jovens (frescas ou secas)  

num litro de água. Filtrar e beber em porções durante o dia.

Bronquite: Picar uma mão cheia de casca de limão. Acrescentar 

um litro de água a ferver, deixar repousar durante 15 

minutos. Filtrar e beber durante o dia

Febre: Beber 3 vezes por dia o sumo dum limão com meio litro de 

água quente. Não quentar para não destruir o vitamina C

Dor de garganta: Gargarejar com uma mistura de partes iguais de     

sumo de limão e água. 

Constipação: espremer a casca fresca dum limão e inalar o óleo 

essencial.

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Citrus limon

Escorbuto: Comer todos os dias, pelo menos 1 limão, 1 toranja, 2 

laranjas ou 5 tangerinas.

Fortalecer o sistema imunológico: beber o sumo dum limão   

misturado com um copo de água cada dia

Herpes labialis: Várias vezes ao dia, espremer um pedaço de  

limão fresco directamente sobre a lesäo do herpes. 

Se isto doer demais, acrescentar uma gota de óleo 

vegetal.

Efeitos secondários: Evitar contacto com os olhos! 

Problemas de estómago em dose alta.
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Capsicum frutescens

• Família:             Solanaceae 

• Nome popular: Piri-Piri, 

Malaguèta,

• Origem:             Mexico,

América do sul

• Descrição botânica: pertence ao grando grupo dos pimentos

até 1,5 metros de altura 

flor branca

fruto pequeno, verde no princípio, vermelho  

vivo quando maduro

muitos tipos, diferente em aspeto, tamanho e cor.
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Capsicum frutescens
• Uso: como tempero na preparação dos pratos

como conservante, p.ex. em pomadas

Partes usadas: fruto, folhas

• Uso medicinal:

Substâncias ativas: vitamina C, flavonóides, capsaicina, 

carotinóides

Atividade farmacológica: antireumático, analgésico, aumenta a 

circulação sanguínea local, laxativo, tônico

Indicações: reumatismo,  dor muscular, lumbago, ciática 

neuropatia, p.ex. no caso de diabete 

flatulência e hemorróides 
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Capsicum frutescens
Preparação: 

Reumatismo, torcidas, dor muscular, arterite, lumbago e ciática:    

pilar uma colher cheia de piri-piri fresco ou seco com 

uma colher cheia de óleo vegetal. Massajar o doente 

vigorosamente com esta mistura quase até causar dor. 

Depois manter a área quente.

Evitar contacto com os olhos! Não usar este tratamento em 

crianças pequenas!

Dor nas pernas: misturar os ingredientes seguintes :

piri-piri (pilado)                        1 colher de sopa

farinha (ex. de mandioca)       1colher de sopa

óleo vegetal 3 colheres de sopa

Misturar bem. Espalhar sobre um pano e amarrar a volta da área 

afectada na perna. Para evitar irritação  na pele, remover o penso 

após 12 horas.
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Capsicum frutescens

Flatulência e hemorróides: Acrescentar piri-piri aos alimentos. 
Mesmo no caso de hemorróides! Muitas vezes as 
hemorróides são agravadas por fungos nos intestinos. 
O piri-piri destrói esses fungos. 

Efeitos secundários: Cuidado! Capsaicina é a substância mais                                                     
agressiva, conhecida em plantas!

Evitar qualquer contacto com os olhos, 
nariz, ânus ou feridas abertas. 
Capsaicina pode causar cegueira se 
penetrar os olhos! 

Sempre lavar as mãos depois do contato!
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Mangifera índica

• Família:             Anacardiaceae

• Nome popular: Mango

• Origem:             India, em qualquer

região nos 

trópicos

• Descrição botánica: árvore, até 

uma altura de 25 metros,

copa densa, folhas grandes 

alternas, duras 

flores pequenas, brancas e terminais.      

frutos ovais, com polpa suave, suculenta e doce

• Uso: alimento que contem vitaminas, sobretudo alto teor de  

vitamina A 
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Mangifera índica

• Uso medicinal: 

Partes usadas:         folhas, casca, flor, fruto, semente. 

Substâncias ativas: fruto: Vitamina C, E, alto teor de Vitamina A 

cálcio, magnésio, potássio

as folhas: contêm até 10% de tanino, 

flavonóides, vitamina C, fénois,       

antocianinas

Atividade farmacológica: folhas: anti-diarreia, antiinflamatório,  

antibiótico, antidiabético

Indicações: diarreia

prisão de ventre 

tosse, bronquite 

febre 

hemorróides

defeito da vista

escorbuto
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Mangifera índica
Preparação:

Diarreia: só se não houver folhas de guava: 

colocar 30 g  (uma mão cheia) de folhas jovens verdes e 

frescas, em 1litro de água e ferver durante 5 minutos,     

filtrar e  beber em porções durante o dia 

Prisão de ventre: comer muitos frutos de mango, bem amadurecidos

Hemorróides: colocar 5 mãos cheias de folhas velhas em 

5 litros de água e ferver tudo durante 30 minutos,

filtrar e usar este extracto para num banho sentado 

até à anca
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Mangifera índica

Tosse, bronquite: colocar 30 g  (uma mão cheia) de folhas jovens              

frescas num litro de água, ferver durante 5 minutos, 

filtrar e beber em porções  durante o dia

Dor de garganta: preparar a receita de “tosse e bronquite” e 

gargarejar com  ½ chávena do liquido, de hora a hora 

Inflamação das gengivas e escorbuto: comer muita fruta,

se  não houver fruta, mastigar 3 folhas jovens de mango  

todos os dias (contêm muita vitamina C e também  

tanino). 

Defeito da vista: comer regularmente mangos ou outro frutó  

vermelho como apoio do tratamento 

convencional.
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Mangifera índica
Vermes: - secar bem a semente de uma 

manga, depois torrar e pilar,
ferver o pó em 1 litro de água, 
dividir em 2 porções e beber            
no mesmo dia, ou

- colocar uma mão  cheia de 
flores piladas em 0.7 litros      
de água, tapar, deixar de molho
à temperatura natural 
durante a noite, filtrar, beber em duas porções durante o dia.

Se não houver efeito, usar sementes de papaia.

Efeitos secondários:  folhas velhas da cor verde escuro da    

mangueira são venenosas

não usar para uso interno!

seiva das folhas e do tronco irritante para a pele 
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Carica papaya

• Família:              Caricaceae

• Nome popular:  Papaia 

• Origem:              América tropical

• Descrição botânica: arbusto 

cresce rapidamente até 7m de altura

plantas femininas e masculinas

folhas grandes, talos compridos, 

tamanho até 70cm, 

segmentadas em 7 partes

folhas baixas caiam, 

deixam cicatrizes no tronco

flores brancas
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Carica papaya

fruto: bagas grandes,

até 5kg de peso

ovaladas com uma polpa 

de cor laranja, macia, doce

cavidade  central 

preenchida com 

sementes pretas e rugosas

sempre verde e sobrevive à 

seca 
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Carica papaya

• Uso: grande valor nutricional por causa dos vitaminas A,B e C e  

minerais importantes

papaia ainda nao madura como legume

folhas como substituto de sabão 

para fazer carne dura macia 

• Uso medicinal:    é uma farmácia em si mesmo!

Partes usadas:         folhas, flores, fruto maduro e não maduro

sementes, raíz

Substâncias ativas: flavonóides, vitaminas, enzimas, sobretudo  

papaina (em qualquer parte da planta mas 

sobretudo nas sementes de frutos maduros

e na polpa do fruto não amadurecido), 

chymopapaina, saponinas

Efeito farmacológico: antibiótico, fungicido, antiviral, antioxidante,  

antiinflamatório, curativo, diurético, antipalúdico,

antelmíntico  
Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Carica papaya
Indicações: 
látex de papaia:         limpeza de feridas

bolhas abertas, feridas ou queimaduras infectadas 
micose
vermes

folhas de papaia:      como profiláctico contra vermes e amebas     

disenteria

paludismo leve

indigestão

asma

fruto de papaia:        deficiência de vitamina A, B, ou C

feridas ou queimaduras purulentas

sementes papaia:     infecção urinária 
vermes, lombrigas
disenteria
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tratamento de feridas com medicina natural

• retirar os corpos estranhos que possam encontrar-se na 

ferida,

• lavar bem a região a volta da da ferida com um pano 

limpo e água e sabão,

• limpar e tratar a ferida com cuidado

• cobrir a ferida com uma compressa esterilizada 

• fixar a compressa com uma ligadura, 

• mandar o doente de repousar-se 

• udar o penso e vigiar a presença de sinais de  infecção 
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Tratamento de feridas com medicina natural

tipo de ferida limpeza curativo

ferida limpa

chá de goiaba

água com sal

água de flores de nené badaji

papa de papaia madura

ferida infetada  aberta / 

queimadura infetada

chá de goiaba

água com sal

água de papaia

colocar uma fatia de papaia

verde

açúcar de papaia fresco ou seco

açúcar com mel

açúcar

furúnculo/abcesso fechado

amarrar uma fatia de alho ou

cebola sobre a pele afetada,

quando está aberto, continuar

como ferida infetada aberta

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



• "água de papaia": 

água fervida e arrefecida, com algumas gotas

da seiva de uma papaia verde, ainda pendurada na árvore. 

Para obter a seiva, lavar primeiramente o fruto muito bem

(enquanto ainda pendurado), depois fazer cortes verticais na

pele do fruto verde, colectar as  gotas de seiva numa chávena. 

A faca usada para fazer os cortes, deverá

ser de aço inoxidável porque a ferrugem destrói a papaína. 

• solução de água e sal de mesa: 

dissolver 9 g (uma colher de sopa amontada) de sal de mesa 

num litro de água, ferver durante 20 minutos e deixar arrefecer. 

Lavar a ferida três vezes ao dia. 

• papa de papaia:

fazer um puré da polpa de uma papaia quase    

madura, espalhar essa sobre a ferida. Repetir de manhã, à 

tarde e à noite. 

Quanto mais infectada esteja a ferida, menos madura deve ser

a papaia. Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



• fatia de papaia verde: 

lavar uma papaia verde, que ainda pendurada na árvore, com 

um pano e água a ferver. Limpar uma faca (pôr em água a ferver) 

e depois cortar uma fatia fina (do tamanho do dedo de uma

criança) da papaia. Colocar a fatia fina da papaia sobre a ferida

e segurar com uma ligadura.  Deixar ficar durante 4 horas. Se 

causar muita dor, remover antes. Administrar este tratamento 3 

vezes ao dia, durante vários dias, até que todo o pus desapareça.

• tratamento com açúcar fresco de papaia: 

misturar 10g de açúcar (2colheres de sopa) com 10 gotas de latex 

de papaia verde.  Preparar a mistura fresca todos os dias. Aplicar

este açúcar de papaia em abundância sobre a ferida e assim que a 

mistura se torne úmida, ir trocando. A ferida poderá ser tratada

com esse curativo varias vezes ao dia.

• tratamento com açúcar de papaia (seco)

Misturar 30g (6 colheres de sopa) de açúcar com 30 gotas de 

seiva de papaia verde. Secar esta mistura numa panela ou

secador. 
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• tratamento com açúcar: 

Fazer um montinho de açúcar sobre a ferida. Usar um     

simples penso para conservar o açúcar no lugar. 

O açúcar puxa a humidade da ferida. Fazer o curativo

3 vezes por dia.

• tratamento com mel e açúcar

Apliquar uma mistura de quantidades iguais de açúcar e mel.  

O açúcar impede que o mel escorra muito. O mel é bactericida, 

deixando a ferida bem limpa. A ferida precisa de ser tratada

com a mistura de mel/açúcar várias vezes ao dia, sem lavá-la 

outra vez

• “Soro fisiológico” de flores de nené badaji

Meter 1 até 2 mãos cheias de flores de nené badaji bem

limpas em 1 litro de água, adicionar 1 colher de sopa

amontoada de sal, cobrir e deixar ferver durante 5min.  

Coar com um pano limpo, deixar arrefecer. 
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Carica papaya
Preparação:

Tratamento de feridas (segundo o seu estado):

micose (ex. impigem, tinha): misturar 10 gotas de látex com uma         

colher de sopa de óleo vegetal. Esfregar as áreas                                        

afectadas com esta mistura,  3 vezes ao dia. 

Preparar uma mistura fresca todos os dias.

paludismo leve: derramar 1 litro de água a ferver sobre uma mão 

cheia de folhas frescas de papaia, filtrar depois de  

15min e beber durante o dia

não indicada na gravidez 
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Carica papaya
ataque de asma :

Para dar alívio nos ataques de asma, fumar folhas 

secas de papaia num cachimbo ou embrulhado em  

papel na forma de cigarros. 

indigestão: no caso de problemas digestivos, a papaia pode   

ajudar, como contem uma enzima que auxilia a 

digestão. 

- tomar algumas gotas da seiva da papaia, ou 

- mastigar um pequeno pedaço da folha, ou

- mastigar 3 sementes de papaia

profiláctico para vermes e amebas:  mastigar um pedaço de folha      

de papaia (tamanho 5 cm x 5cm) diáriamente, ou 

mastigar e engolir 1 colher de sopa de sementes de 
papaia pelo menos uma vez por semana. 
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Carica papaya
Vermes: A seiva de papaia verde geralmente é muito eficaz no         

tratamento  da maioria dos vermes intestinais.  

Tomar o látex  apenas uma vez (!) pela manha ainda em 

jejum, junto com um laxativo  (ex. chá de Cassia alata, 

papa de mangos muito maduros) e com muita água.

Repetir após uma semana de modo a garantir  

que todos os vermes sejam removidos

Dose da seiva da papaia no tratamento de vermes intestinais

idade                                                     dose

1 ano   a  3 anos                                       1 colher    de chá

4 anos a  6 anos                                       2 colheres de chá

7 anos a 13 anos                                      3 colheres de chá

14 anos e adultos                                       4 colheres de chá

ou

Sementes de papaia dem pó: para adultos: tomar de manhã e à 

noite uma colherinha bem cheia das sementes em pó
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Carica papaya
Disenteria amibiana leve: as  folhas são efectivas em si.

- lavar bem e picar uma mão cheia de folhas de papaia,       
acrescentar  1 litro de água a ferver, deixar arrefecer 
durante 15 minutos, filtrar e beber durante o curso do 
dia (sabor muito amargo), ou

- mastigar uma colherinha de sementes frescas de 
papaia 3 vezes por dia, durante 7 dias (mesmo eficaz em 
casos de disenteria grave)

Efeitos secundários: 

Uso interno:  dor de barriga, 

proibido na gravidez

Uso externo:  reacções alérgicas pelo uso prolongado.

Evitar que o leite (látex) entre em contacto 

com os olhos!
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fazer uma horta de plantas nutricionais e 

medicinais no seu kintal ou à volta do Centro

de saúde
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para uma vida saudável e como  apoio da medicina 
moderna

algumas plantas com efeito antibiótico

cebolas/alho: constipação, tosse, 

hipertensão, profilaxia de trombose

gengibre:        constipação, dor de garganta

problemas gastrointestinais

inflamações como artrite, reuma

curcuma:        fortalece o sistema imunológico

artrite

prevenção de cancro

reduce a velocidade do desenvolvimento da  

demência

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



para uma vida saudável e apoio da medicina moderna
algumas plantas com efeito antibiótico

• mel:       constipação, infeção respiratória

feridas, feridas infetadas

profilaxia de infeções

contraindicação: bebês

diabete
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para uma vida saudável e apoio da medicina moderna
algumas plantas com efeito antibiótico

• receitas
• mel com curcuma: 1 colherinha de curcuma misturar com 50g de mel
• dosagem: no caso de gripe ou constipação: 1.dia  ½ colherinha de hora em hora
• 2.dia ½ colherinha de 2 em 2 horas
• a partir do 3.dia: ½ colh. por dia

• limão com mel: misturar 1 copo de água morna + sumo de 1 limão + 2 colherinhas de mel e beber

• mastigar um pedaço de 2cm a 2cm de favas de mel

• água de gengivre: 1 litro de água a ferver + alguns pedaços de gengibre, se quiser mel ou sumo de 
• limão
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para uma vida saudável e apoio da medicina moderna
algumas plantas com efeito antibiótico

• mel de ananas: ferver  1 fatia grossa de ananas em ½ litro de água durante 10min, adicionar 1 colher de mel na água e gargarejar ou beber (um efeito 
antiinflamatório forte)

• antibiótico natural muito forte: sumo de 1 limão
• 8-10 dentes de alho picados
• 2 colheres de cebola picada
• 2 colheres de gengibre ralado
• 1 colher de curcuma em pó
• 1 piripiri cortado
• 350 ml vinagre
• ½ chávena de mel
• preparação: misturar e guardar num lugar fresco durante 14 dias, filtrar
• dosagem:     profilaxia: 1 colher por dia
• terapia:     6 colheres por dia                   

• gengibre e mel: bom para a circulaçãom dá apetite, bom para a digestão
• ferver 2 colheres de gengibre raladp + 1 colherinha de casca de laranja ralada e    
• 1litro de água durante 15min, filtrar, adicionar ½ chávena de mel

• leite de oro: imunoestimulante, contra inflamações (o pimento é importante por que pode ativar a
• curcuma)
• 3 chávenas de leite (ou leite de coconote)
• 1 pedaço de gengivre ralado (1,5cm)
• 1 pitada de canela
• 1 pitada de pimento preto
• 1 colherinha de curcuma
• 1 colher de mel
• dosagem: beber durante o dia
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