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A base da nossa sociedade  mostrou-se frágil. As fatalidades estão 
a aumentar constantemente, os luxos cotidianos estão diminuindo 
rapidamente, os sistemas de saúde estão sobrecarregados e as pes-
soas ficam sem emprego. Com tudo isso acontecendo, você não pode 
deixar de sentir medo do caos que se tornou nossa norma. No en-
tanto, em momentos como esse, o pânico é nosso pior inimigo. Pela 
primeira vez em muito tempo, o mundo inteiro permanece unido em 
suas ansiedades, medos e, mais importante, esperança. O COVID-19 
não é de forma alguma uma doença inofensiva e você não é impo-
tente contra ela. Há coisas que você pode fazer para minimizar as 
suas chances de obtê-lo e, embora ainda não exista cura, existem ma-
neiras de ajudar o seu sistema imunológico a prevenir e combater 
esta infecção. Com todas as informações erradas em circulação, es-
peramos informá-lo sobre tudo o que você precisa saber sobre esse 
vírus e o que você pode fazer para se manter seguro, além de lhe 

proporcionar uma sensação de paz durante esses tempos difíceis.



Perguntas frequentes sobre o Coronavirus:
O que é realmente o vírus? 
A atual pandemia de coronavírus é causada por um vírus designado como SARS-CoV-2 ou 
COVID-19, um membro da família Coronaviridae (Jin et al., 2020).

Como isso infecta? 
Infecta as células através de uma estrutura semelhante a um espigão, que se liga à mem-
brana plasmática das células humanas (Mallapaty, 2020).

Quanto tempo leva para as pessoas se sentirem doentes?

O vírus pode ter um período de incubação de até duas semanas, o que significa que as 
pessoas podem ter o vírus no seu sistema por 14 dias antes de começarem a apresentar 
sintomas (Jin et al., 2020).

Que parte do corpo o COVID-19 afeta? 
Ataca principalmente o sistema respiratório, o que pode resultar em pneumonia viral 
nos casos mais graves (Zheng et al., 2020) e pode ser complicado pela síndrome do de-
sconforto respiratório agudo (SDRA), sepse e choque séptico, insuficiência de vários 
órgãos, incluindo lesão renal aguda e lesão cardíaca (Yang et al., 2020).

Quais são os sintomas?  
Os sintomas mais comuns são febre, dor, tosse, falta de ar e sintomas digestivos (Lai et 
al., 2020). O sintoma mais grave é a pneumonia (Jin et al., 2020).

Qual o tamanho de um acordo?  
Atualmente, os casos registrados do COVID-19 são superiores a 1 milhão. Houve mais de 
40.000 mortes até a elaboração deste folheto (World-o-meter, 2020). Embora os testes 
estatísticos não possam mostrar o quadro completo até que essa pandemia passe, essa 
crise é muito real e algumas pessoas podem ter casos muito críticos que podem ser fa-
tais.
Qual a gravidade dos sintomas normalmente? 
Apesar de uma taxa de mortalidade mais alta, mais de 80%  dos casos de COVID-19 são 
classificados como “leves”, o que significa que muitos casos podem ser tratados em 
casa e não em um hospital, para que pacientes mais críticos possam obter os cuidados 
necessários (Lai et al., 2020; CDC, 2020).



Existe cura ou vacina para o coronavírus? 
Não. Não existe cura ou vacina comprovada, mas os pesquisadores estão trabalhando 
dia e noite para encontrar soluções. Existem opções de tratamento que estão sendo 
exploradas pelos médicos, como hidroxicloroquina e terapia plasmática (Gautret et al., 
2020; Law, 2020).

Se eu tiver coronavírus, existem coisas que posso fazer para melhorar? 
Sim. Muitas pessoas estão sendo instruídas a ficar em casa e a não ir ao hospital se os 
sintomas não forem graves. No entanto, é muito importante procurar um profissional 
médico se você precisar se tratar em casa e buscar mais orientações (CDC, 2020). Este 
livreto fornece algumas idéias do que você pode fazer para ajudar seu corpo a se curar, 
mas NÃO é suficiente para tratar seus sintomas sem orientação de um profissional médi-
co licenciado.

O que os médicos estão recomendando? 
Atualmente, os médicos aconselham aqueles com infecção por coronavírus a evitar o 
ibuprofeno, a menos que especificamente prescrito, já que o ibuprofeno é conhecido 
por agravar o curso da infecção (Favalli et al., 2020; Dia, 2020). Além disso, alguns médi-
cos recomendam um aumento de vitamina C e D, além de seguir uma dieta saudável, ex-
ercitar-se frequentemente, manter um bom horário de sono e reduzir o stress (Hyman, 
2020).
O que mais posso fazer para melhorar? 
Muitos sintomas de coronavírus podem potencialmente ser gerenciados com remédios 
herbal mais suaves, bem como descanso, dieta e redução do estresse (Masé et al., 2020).

Qual é a melhor maneira de me proteger do coronavírus? 

Uma palavra: prevenção (CDC, 2020). Implemente medidas para prevenir a doença e 
fortalecer seu sistema imunológico ANTES de adoecer.

“A prevenção é melhor que a cura.”
-- Lema da Sociedade Nacional de Saúde, cerca de. 1871



PREVENÇÃO CONTRA CORONAVIRUS

Cobrir a face se possível 

Manter o distanciamento social. 

Cobrir a boca cada vez que se tosse ou 
espirra.

Apoie o sistema imunológico. A melhor coisa que você pode fazer para evitar o coronavírus é 
apoiar seu sistema imunológico. Pode fazer isso através do gerenciamento do estilo de vida e 
redução do stress (Join, 2020). Além de manter uma dieta limpa e saudável. Isso inclui aumentar 
a ingestão de produtos frescos e não processados e diminuir a ingestão de alimentos processa-
dos e açúcar. Pode, também, tomar ervas que apóiam o sistema imunológico, como cogumelo 
reishi, moringa ou frutas cítricas como laranjas (Chevallier, 2016; Kaur et al., 2017; Coelho et al., 
2013).

Lavar as mãos várias vezes.  

Mantenha seu ambiente fresco.  Abra as janelas se você estiver em uma área muito congestion-
ada. Saia de casa, se possível (Hyman, 2020).

Considere outros. Pense na vida de pessoas com sistemas imunológicos mais fracos ou que pre-
cisam proteger outras pessoas, como pais e filhos, idosos ou profissionais de saúde. Antes de faz-
er qualquer coisa que possa infectá-los, lembre-se de que estar doente é a coisa mais assustadora 
para todas as crianças, pais e idosos. Evite práticas que possam colocar em risco aqueles que você 
gosta. Não importa o quão saudável você seja, o sistema imunológico pode não ser forte o sufici-
ente para combater esse vírus. Não corra riscos com a vida de outras pessoas.

Limpar e desinfectar frequentemente.

Prevenção (CDC, 2020; WHO, 2020), Práticas básicas importantes: 

Outras práticas importantes:



Ingredientes e materiais:
• ¼ chávena de cogumelo reishi em pó (pode ser usada com moringa, cordyceps, 

gengibre, manjericão ou outra erva adaptógena ou imunoestimuladora)
• 1 colher de sopa de mel (o mel não deve ser administrado a bebés com menos de 1 

ano de idade)
• 1 colher de sopa de casca de laranja seca, gengibre ou curcumina em pó (opcional)
• 

Pastilhas de Suporte Imuno Reishi:

Coloque o reishi ou outro pó de ervas numa tigela pequena. Adicione o mel lentam-
ente até formar uma pasta dura. Enrole em bolinhas com cerca de 1 cm de diâmetro 
e depois cubra com casca de laranja / gengibre / curcumina. Deixe secar ao ar por 6-8 
horas e coloque na geladeira para guardar.



Açafrão
Febre/ Suporte imune

Rabanete de cavalo
Suporte imune

Cogumelo Reishi
Suporte imune



Importância de vitaminas e minerais
As vitaminas são nutrientes essenciais que nosso corpo precisa para funcionar, desen-
volver e crescer. Cada vitamina tem uma tarefa separada, mas trabalha em conjunto para 
ajudar o corpo humano a trabalhar juntos como um todo. 
• Ao tomar vitaminas, é importante saber que existem tipos lipossolúveis e hidros-

solúveis. 
• As vitaminas hidrossolúveis são libertadas pela urina se houver em grande quanti-

dade no organismo, enquanto as lipossolúveis são mais difíceis de libertar porque 
são facilmente armazenadas (Medlineplus, 2020). Isso pode resultar numa toxicidade 
devido à superdosagem.

Vitamina C- Beneficia significativamente no tratamento da sepse e choque 
séptico, uma condição com risco de vida, causada por inflamação por organ-
ismos patogénicos. Outras maneiras pelas quais a vitamina C ajuda o corpo é 
um pró-oxidante para células imunes, antioxidante para células epiteliais do 
pulmão e efeitos imunossupressores (Erol, 2020).
• Alimentos que contêmVitamina C - Laranja, Kiwi, couve e bróculo (Hill, 

2018).

Zn
Zinco - micronutriente essencial usado na síntese de DNA e proliferação 
celular (Fuhrman, 2020; NIH, 2020). Também está envolvido na regulação 
de respostas imunes inatas e adaptativas, sinalização celular e produção de 
células imunes (Wessels, Maywald e Rink, 2017).
• Alimentos que contêm Zinco- Carne vermelha e marisco (West, 2018).

Isso pode resultar numa toxicidade devido à superdosagem. Sempre que tomar suple-
mentos, siga as dosagens e as instruções da embalagem e consulte o seu médico 
(Mase et al., 2020).



Vitamina D - Esta vitamina é muito importante para sustentar o corpo en-
quanto tenta combater uma infecção viral.
• A maioria das pessoas já é deficiente em vitamina D, especialmente aquelas 

com sistemas imunológicos mais fracos e que vivem em climas mais frios. 
• Uma maneira fácil e natural de obter essa vitamina é através da luz solar 

direta, mas certifique-se de não ser exposto por muito tempo devido aos 
efeitos colaterais de ficar sob a luz UV por períodos prolongados e ainda 
usar protetor solar quando estiver ao ar livre.

A vitamina D ajuda as células epiteliais pulmonares primárias, regulando genes 
com importantes funções imunes inatas (Gal-Tanamy et al., 2011; Hansdottir et 
al., 2008).
• Alimentos que contêmVitamina D - Fish (salmon, cod oil), mushrooms, and 

egg yolks (Jones, 2019).

Magnésio - Um mineral muito vital para o nosso sistema imunológico. O 
magnésio é um eletrólito mineral importante que ajuda o corpo a fortalecer 
as células e linfócitos assassinos naturais do sistema imunológico. Também é 
uma fonte importante de energia para nossas células, chamada trifosfato de 
adenosina (ATP), sem essa energia, as nossas células não conseguem funcio-
nar corretamente. O magnésio ajuda a hemoglobina no sangue, responsável 
por fornecer oxigênio dos pulmões para todo o corpo humano, o que ajuda 
na infecção por COVID-19, uma vez que o vírus ataca o sistema respiratório 
(Sanderson et al., 2020).
• Alimentos ricos em Magnésio - Chocolate negro, feijão preto, abacate, e 

grãos integrais  (Spritzler, 2018).



Estilo de vida:
 
Reduzir o stress - O stress altera negativamente as respostas do sistema imunológico no 
corpo (Salleh, 2008). Se está a tentar prevenir ou tratar o coronavírus, reduzir o stress é fun-
damental para o seu bem-estar. Afastar-se da mídia e da TV também é muito importante para 
aliviar um pouco a mente do mundo. Tente limitar-se cerca de uma hora de manhã e à noite 
para se atualizar e verificar se há mudanças importantes.

Sono - O sono, uma enorme influência no sistema imunológico, pois dá ao corpo a oportuni-
dade de curar e descansar, especialmente em doenças críticas (Kamdar, Needham e Collop, 
2012). Além disso, o sono foi considerado extremamente importante pelos médicos na recu-
peração de seus pacientes durante a pandemia de gripe espanhola (Abascal e Yarnell, 2006). 

Como melhorar o seu sono:
• Mantenha o ambiente fresco, silencioso e escuro. (Join and Calendar, 2020)
• Medite e limpe a sua mente durante o dia para que possa ter um  melhor descanso à noite 

(Hyman, 2020).
• Definir um alarme para lembrá-lo que é hora de relaxar também ajudará. (Ingresso e 

calendário, 2020)

Exercício - O exercício ajuda a aumentar os níveis de glóbulos brancos e anticorpos que com-
batem infecções (Join and Calendar, 2020). Embora não seja a melhor idéia se exercitar en-
quanto estiver doente, sair e movimentar-se para evitar uma infecção ou após a recuperação 
é muito benéfico. O exercício é especialmente importante após uma doença crítica para mel-
horar a massa muscular, força e resiliência (Heyland et al., 2016).

Dieta - É muito importante seguir uma dieta saudável e equilibrada e evitar “junk food” pro-
cessada para manter a saúde geral e para apoiar as funções imunológicas. Coma o máximo 
de produtos frescos possível, mas se não estiver na estação ou for difícil de encontrar, a 
próxima melhor coisa é fermentar ou congelar. Esses itens são normalmente colhidos no 
pico da estação e congelados ou fermentados imediatamente (De Ancos et al., 2006). Além 
disso, certifique-se de comer proteína suficiente (Hyman, 2016).



 

Se acha que pode ter o COVID-19, em primeiro lugar, não entre em pânico. Faça o teste, se 
possível. Caso contrário, avalie os sintomas

Os sintomas mais comuns de uma infecção por coronavírus são (Lai et al., 2020):
• Febre,
• Dor de cabeça, dor de garganta,
• Mialgia
• Conjutivite.

Sintomas Respiratórios:
• Tosse seca,
• Falta de ar.

Sintomas Digestivos:
• Diarreia,
• Perda de apetite,

Muitos dos sintomas associados ao COVID-19 podem ser tratados com remédios caseiros 
comuns, mas um profissional médico deve sempre ser consultado.

O que fazer no caso de achar que tem o coronavírus?



Alcaçuz
Sistema respiratório

Gengibre
Febre/ Sintomas 

digestivos

Canela
Sistema respiratório/

Suporte imune

Mel
Sistema respiratório/

Suporte imune Raíz do Marshmallow 
Sistema respiratório

Laranja
Suporte imune/

Fonte de vitaminas

Alho
Febre/

Suporte imune

Tomilho
Sistema respiratório

Sálvia
Sistema respiratório



Laranja
Suporte imune/

Fonte de vitaminas

Alho
Febre/

Suporte imune

Fazer remédios de ervas

Alguns dos ingredientes que as pessoas têm em casa podem ser usados para tratar 
os sintomas do COVID-19. Outras ervas e itens alimentares podem ser encomendados 
on-line ou comprados em supermercados ou farmácias (pratique boa higiene e distan-
ciamento social sempre que sair de casa!). 

Eles podem ser tomados medicinalmente de várias formas diferentes, 
como:

Chás - 2 tipos (Gladstar, 2012)

• Infusão - usada para folhas (ex: yarrow), flores (ex: camomila) e raízes com alto teor 
de água (ex: gengibre). Ferva água e embeba as ervas / chá por 7 a 10 minutos.

• Decocção - usada para raízes e ervas mais duras (ex: alcaçuz, marshmallow). Ferva a 
água, adicione a erva desejada, reduza o calor e deixe ferver por 30 minutos a uma 
hora.

Extrato / tintura - constituintes de ervas extraídos com álcool. São comumente vendi-
dos em supermercados, lojas de ervas e farmácias (Chevallier, 2016).

Pós - ervas finamente moídas que podem ser adicionadas a pratos, chás ou transforma-
das em pequenas pílulas, como cápsulas ou pastilhas (consulte a receita para as pastil-
has Reishi)

Infusão de mel / xarope - ervas adicionadas ao mel e aquecidas lentamente para extrair 
constituintes ativos. Usado para dores de garganta e tosse (Gladstar, 2012).



MEDICAMENTOS NATURAIS CONTRA A 
TEMPERATURA

Anti-inflamatório e induz a 
transpiração

Tratamento da febre e da dor associadas ao COVID-19 Naturalmente.

• Ao tratar uma febre, muitas vezes é melhor não tomar imediatamente medicamentos para 
suprimir a mesma, especialmente o ibuprofeno, pois isso pode piorar os sintomas do coro-
navírus (Ray e Schulman, 2015; Favalli et al., 2020).

As ervas que podem fazer isso ajudam o corpo a suar para diminuir a temperatura ou têm um 
efeito anti-inflamatório que pode inibir alguns dos produtos químicos que o corpo produz 
para causar febre. Muitas das ervas que podem ser usadas para aliviar a febre também aliviam 
a dor (Pareek et al., 2011; Chevallier, 2016).

• Cayenna (Capsicum 
annuum)

• Alho (Allium sativum)

• Rábano - Slvestre  (Armoracia 
rusticana)

• Gengibre (Zingiber officinale)

• Canela (Cinnamomum verum)

• Mtricária (Tanacetum 
parthenium)

• Milefólio  (Achillea millefolium)

• Camomila (Matricaria chamomilla)

• Manjericão Sagrado (Ocimum 

tenuiflorum)

• Açafrão  (Curcuma longa)

• Urtiga (Urtica dioica)

• Cravo-da-Índia  (Syzygium 

aromaticum)

Anti-inflamatório e reduz a 
dor

Referências: (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



Como tomar

• Cayenna- Cápsulas, fresca, 
pó (USE COM CUIDADO)

• Alho- fresca, cápsulas.

• Mtricária- Chá (infusão), 
cápsulas.

• Milefólio -Chá (infusão), 
cápsulas.

• Camomila- Chá (infusão).
 
• Manjericão Sagrado - Chá 

(infusão), cápsulas.

• Açafrão-  Pó, cápsulas - 1/2 
colher de extracto, chá.

• Gengibre- Pó, cápsulas - 1/2 
colher de extracto, chá.

• Rábano- Cápsulas, fresca 
(USE COM CUIDADO).

• Canela- Chá (infusão), pó - 1 
colher de chá (NÃO TOMAR 
SOZINHO)

• Urtiga- Chá (infusão), na 
comida

• Cravo-da-Índia - Pó - 1/8 
colher de chá, extracto, 
cápsulas

Referências:  (Chevallier, 2016; Pareek et al., 2011; Chandler, Hooper, and Harvey, 1982; Charles, 2012).



O que faz:

Néctar de dragão para tosse, dor de garganta 
e alívio da febre

Ingredientes e materiais:
• 1 chávena de mel,
• ¼ chávena de coco ou azeite de oliva (opcional: 

ajuda a aliviar a dor de garganta) ou mais mel,
• 2 colheres de sopa de sumo de limão ou vinagre de 

maçã,
• 1 colher de chá de gengibre fresco picado 
• 1 colher de chá de alho picado fresco,
• 1 colher de chá de tomilho seco,
• ½ colher de chá de pimenta caiena, rábano ou out-

ra pimenta picante (CUIDADO),
• 1 colher de chá de sálvia seca,
• 2 dentes inteiros ou ½ colher de chá de chá seco.

Coloque o mel, o óleo e o sumo de limão ou o vinagre numa panela pequena e 
aqueça até ferver suavemente. Adicione as ervas e deixe ferver por 10 minutos. 
Coe (opcional, mas é mais facilmente consumido dessa maneira) e armazene 
numa jarra ou garrafa em temperatura ambiente por até 2 meses. (Lembre-se 
de que deve tomá-lo o mais quente possível na tentativa de aliviar a dor de gar-
ganta e a tosse).

Induz a transpiração Reduz a 
inflamação

Alivia dores de gar-
ganta e tosse

 



Tratamento dos Sintomas Respiratórios:

A maioria dos sintomas respiratórios associados ao COVID-19 não são graves; aqueles 
com maior risco tendem a desenvolver pneumonia, uma condição de saúde muito séria 
para a qual os pacientes devem procurar atendimento médico (Zhang et al., 2020). 

Para sintomas graves como pneumonia, as ervas podem ser usadas nos estágios iniciais 
da infecção para tentar impedir que a pneumonia ocorra, ou durante os estágios pos-
teriores da infecção para impedir que esta progrida (Tafazoli, 2017; Abascal e Yarnell, 
2006; Santana et al. 2016). 

Falta de ar Tosse secaAfrouxa o mucoAlivia as vias aéreas 
inflamadas



Ervas tradicionalmente usadas para tratar 
sintomas respiratórios:

Durante a Pandemia de Gripe Espanhola de 1918, os médicos relataram ervas usadas 
com sucesso para gerenciar sintomas de pneumonia, febre e outros sintomas respi-
ratórios, especialmente durante os estágios iniciais da infecção (Abascal e Yarnell, 
2006). Algumas das ervas populares que foram utilizadas e ainda ajudam o sistema 
imunológico são os sabugueiros (Sidor & Gramza-Michałowska, 2015) e as folhas e 
flores da echinacea (Percival, 2000; Block & Mead, 2003; Jurkstiene et al. , 2004).

Outro tempero significativo que deve ser mencionado são os cravos-da-índia, que 
agora são comumente usados como tempero do dia-a-dia e são atingíveis na maio-
ria dos supermercados. Eles são ricos em Eugenol, conhecido por possuir proprie-
dades antivirais e antibacterianas (Devi et al., 2010; Cortés- Rojas et al., 2014; Pra-
mod et al., 2010; Benencia et al., 2000).

Infuzija inhalaciono: Eukaliptus
Chá(infusão): Verbasco, Orégão, Sálvia, Timijan
Chá (decocção): Alcaçuz, Raíz do Marshmallow 
Fresca: Rábano - Silvestre 
Cápsulas: Rábano - Silvestre , Orégão, Ehinacea, Sabugueiro,  Alho
Extracto Orégão, Sálvia, Alcaçuz 
Tintura: Raíz do Marshmallow , Tomilho
Xarope: Ehinacea, Zova, Alho

Como deve ser usado?



Erva Tosse Falta de Ar Pneumonia

Eucalipto (Eucalyptus 
globulus)

Rábano - Silvestre 
(Armoracia rusticana)

Verbasco (Verbascum 
densiflorum)

Orégão (Origanum 
vulgare)

Sálvia (Salvia 
officinalis)

Ehinacea (Echinacea 
angustifolia)

Sabugueiro (Sambucus 
nigra)

Alho (Allium 
sativum)

Sladić (Glycyrrhiza 
glabra)

Raíz do Marshmallow  
(Althaea officinalis)

Tomilho (Thymus 
vulgaris)

Referência: (Chevallier, 2016; Mase et al., 2020; Pareek et al., 2011; Al Snafi, 2013). 



Chá de veludo (decocção de alcaçuz e marshmallow)

O que faz:

Ingredientes e materiais:
• 4 xícaras de água,
• 2 colheres de sopa de raiz de alcaçuz,
• 1 colher de sopa de raiz de marshmallow,
• Mel a gosto.

Ferva a água numa panela pequena. Depois de ferver, adicione as ervas e reduza o fogo 
até que a mistura esteja a ferver suavemente. Cubra e deixe por 1 hora. Deixe arrefe-
cer até a temperatura desejada e adicione mel, se desejar. (Lembre-se de que deve-se 
beber o mais quente possível para ajudar no alívio e no afrouxamento do muco). Pode 
mantê-lo no frigorífico por 5 a 7 dias.

Falta de ar Afrouxa o mucoAlivia as vias aéreas 
inflamadas

Tosse seca Suporta a saúde 
digestiva



Infusão de eucalipto e sálvia para respiração pro-
funda (SOMENTE PARA RESPIRAÇÃO: NÃO BEBA)
O que faz:

Ingredientes e materiais:
• Sete chávenas de água quente,
• 2 colheres de sopa de folha de sálvia seca (pode 

ser substituída por hortelã, lavanda, alecrim ou 
outras ervas aromáticas),

• 2-3 gotas de óleo essencial de eucalipto (pode 
substituir o óleo essencial das ervas menciona-
das acima ou dobrar a quantidade de sálvia ou 
erva similar),

• Tigela,
• Toalha quente.

Ferva a água e despeje em uma tigela grande, enchendo até ⅔ da tigela. Adicione as 
ervas e o óleo. Deixe arrefecer e infundir por 7 a 10 minutos, depois incline-se  sobre a 
tigela e coloque a toalha quente de forma a cobrir completamente a cabeça e manter 
o vapor contido. Respire profundamente por 1 minuto antes de descansar. Repita con-
forme necessário para aliviar a falta de ar ou tosse.

Alivia as vias aéreas 
inflamadas

Afrouxa o muco Diminui a ansiedade



Ervas mais poderosas para tratar a pneumonia:

Se pessoas com infecções por COVID-19 começarem a desenvolver sintomas graves de pneu-
monia e não puderem ser internadas num hospital, aqui estão algumas ervas poderosas que 
são tradicionalmente usadas há centenas de anos e foram pesquisadas significativamente:

Referências:  (Abascal and Yarnell, 2006; Chevellier, 2016; Lau et al., 2008; Ibragic and 
Sofic, 2015; Wang et al., 2018).

OBSERVAÇÃO: Nenhuma das ervas mencionadas deve ser tomada sem a supervisão 
de um médico ou fitoterapêuta, especialmente as ervas marcadas com * que podem 
ter efeitos colaterais graves se não forem tomadas em doses adequadas e podem ser 
prejudiciais para mulheres grávidas ou que amamentam.

• Boneset (Eupatorium perfoliatum),

• Corda sagrada  (Eupatorium cannabinum),

• Raiz de pleurisia * (Asclepias tuberosa),

• Elecampane (Inula helenium),

• Camaleão* (Houttuynia cordata),

• Lobelia* (Lobelia erinus),

• Efedra* (Ephedra sinica).



Tratamento de sintomas dgestivos: 

A infecção por COVID-19 pode causar alguns sintomas digestivos, como diarréia ou per-
da de apetite (Lai et al., 2020).  
Aqui estão algumas ervas comuns que ajudam a acalmar o sistema digestivo, estimulam o 
apetite e ajudam nos sintomas respiratórios:

Sabe-se que ervas como marshmallow e alcaçuz, que também ajudam nos sintomas 
respiratórios, acalmam o sistema digestivo e estimulam o apetite (o alcaçuz deve ser 
usado com cautela, pois pode ter um efeito laxante suave). Ervas comuns como orégão, 
gengibre, sálvia e yarrow são conhecidas por ajudar também. 

Um dos remédios caseiros mais fáceis para problemas estomacais é beber chá simples, 
verde ou preto, pois o chá acalma as membranas mucosas do estômago (Chevallier, 
2016).

• Raíz do Marshmallow  (Althaea officinalis),

• Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra),

• Orégão  (Origanum vulgare),

• Gengibre (Zingier officinale),

• Sálvia (Salvia officinalis),

• Milefólio (Achillea millefolium).

Suporta a saúde 
digestiva



Caldo Osso Intestino e de Suporte Imune
Ingredientes e materiais:
• 1 kg de ossos frescos com carne (o frango funciona bem e é mais fácil; os ossos da 

carne demoram mais e devem ser assados, se possível),
• 4 cenouras,
• 2 batatas ou 1 batata doce,
• 2 cebolas,
• 4 dentes de alho,
• 2 xícaras de legumes verdes (brócolis, feijão verde, ervilha, espinafre, urtiga),
• 1 seção de gengibre fresco, descascado e fatiado,
• ½ colher de chá de pimenta caiena,
• 2 colheres de chá de ervas verdes (orégano, tomilho, sálvia),
• 2 colheres de sopa de sal,
• 2 colheres de sopa de cogumelo reishi em pó ou um punhado de cogumelos reishi 

inteiros secos,
• Outras ervas e vegetais preferidos.
• 

Adicione todos os ingredientes numa panela com água a ferver. Reduza o fogo e co-
zinhe por pelo menos 2 horas (as melhores 4-6 horas para obter o máximo sabor). Se 
estiver a usar vegetais de folhas verdes, espere para colocá-los  no final.



NOTAS E DICAS IMPORTANTES PARA 
SABER: 
As informações fornecidas aqui não têm como objetivo di-
agnosticar, tratar ou curar o COVID-19. Ele foi desenvolvi-
do para ajudar os profissionais médicos e contém algumas 
opções que podem ser usadas para se tratar, caso as pessoas 
precisem se tratar em casa.

Ninguém que tenha uma infecção por COVID-19 ou pense 
que poderia ter uma se deve tratar sem supervisão profis-
sional. Se você identificar algum sintoma, entre em contato 
com um médico antes de decidir sobre um curso de ação.

Se você não puder entrar em contato com um médico perto 
de si, procure um médico que ofereça serviços de teleme-
dicina que possam ajudá-lo a implementar soluções para co-
locar e recuperar adequadamente a quarentena.

Devido à falta de uma cura comprovada para COVID-19 até 
agora, essas ervas podem ser usadas para tratar os sintomas 
e reduzir o risco de contrair o vírus. Ainda não existem evi-
dências de que qualquer erva ou medicamento possa afetar 
diretamente o próprio vírus.



Os profissionais de saúde declararam repetidamente a importância da saúde mental durante 
a pandemia do COVID-19 (Parker, 2020). Algumas idéias para cuidar de sua saúde mental in-
cluem:

Cultivar a criatividade 

Encontrar maneiras de ser criativo ajuda no bem-estar geral. Desenhar, ouvir ou fazer música, 
cozinhar, ler, jardinagem e até tarefas mundanas como tomar banho ou limpar podem ofere-
cer uma saída para a criatividade (Parker, 2020).

Meditação

demonstrou-se que a meditação melhora a qualidade de vida das pessoas que adoecem e, 
além disso, é uma prática que você pode fazer enquanto está doente (Obasi et al., 2013). 
Para meditar, tudo o que realmente precisa é de um lugar e uma posição confortável, onde 
possa se concentrar em respirar profundamente, mas há muitas plataformas para meditação 
guiada. Incluímos um guia de meditação no final deste livreto para você ter uma idéia de por 
onde começar. Existem também muitos aplicativos para dispositivo móvel que podem ser 
úteis nos estágios iniciais da meditação.

Lidar com emoções 

Expresse como se sente, escrevendo, desenhando ou compartilhando com outras pessoas. 
Deixe as suas emoções saírem de maneira saudável, em vez de mantê-las engarrafadas por 
dentro (Parker, 2020).

Saúde mental  



1. Vá a algum lugar com o mínimo de distrações.
2. Tire um tempo para se sentir confortável. Seja o que for que isso significa para si: seja lim-

pando qualquer confusão, tocando música relaxante, acendendo uma vela ou difundindo 
alguns óleos essenciais (consulte nossa receita de Infusão Respiratória Profunda de Sálvia 
e Eucalipto).

3. Sente-se ereto ou deite-se e aguarde um minuto para deixar o ritmo cardíaco mais lento. 
Concentre-se na sua respiração. Tente inspirar através do abdómen, em vez de apenas no 
peito. Inspire, prenda a respiração até a contagem de 15 e expire lentamente. Inspire pelo 
nariz e expire pela boca. Faça isso até começar a  sentir-se mais relaxado.

4. Concentre a sua mente na imagem mais calma e bonita que é capaz de imaginar. Se prefer-
ir meditar com os olhos abertos, poderá tirar belas fotos da natureza para observar en-
quanto medita.

5. Concentre-se em respirar no ritmo normal de repouso, dentro e fora, por cerca de 5 minu-
tos. Se sentir o seu batimento cardíaco acelerado, a sua mente a divagar, ou começar a 
sentir-se mais ansioso, não se preocupe. Isso é normal quando tenta meditar pela primeira 
vez. Apenas volte a atenção para a respiração e foque novamente na imagem que está na 
sua mente.

6. Faça afirmações para si mesmo, seja mentalmente ou em voz alta. Diga a si mesmo que:

7. Respire mais algumas vezes, abra os olhos se estiverem fechados. Estique os braços acima 
da cabeça. Depois disso, antes de partir, pense em três coisas pelas quais é grato. Depois, 
respire fundo outra vez e volte para a vida. Lembre-se de que você é amado, não está soz-
inho, tem poder sobre a sua mente, o seu corpo e há esperança. A esperança é sempre 
mais forte que o medo.

Sessão de meditação de 10 minutos:

• Eu sou amado. Estou a cuidar de mim porque sou amada e digna de amor.
• A esperança é maior que o medo. Não vou parar de esperar pelo futuro, não im-

porta o que aconteça no presente.
• Eu não sou impotente. Tenho poder sobre o meu corpo e a minha mente. Eu pos-

so fazer coisas para proteger a minha saúde. O meu corpo é a minha tela, o meu 
templo para cuidar.

• Eu estou conectado aos outros. Se me sentir sozinho, posso alcançar os outros.



Concluindo, desejamos a melhor saúde e integridade possíveis para 
si e para quem você ama. Pode continuar a tomar decisões informa-
das sobre a sua saúde e continuar a avançar em meio à pandemia de 
COVID-19

Este livreto foi revisado pelos seguintes médicos, pesquisadores e praticantes de ervas com 
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